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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 8. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
94/15 и 62/18) и члана 177. став 2. и члана 181. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној
7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ФИСКАЛНЕ
КОНСОЛИДАЦИЈЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Програм
фискалне консолидације.
II
Саставни дио ове одлуке је Програм фискалне консолидације.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-771/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

П Р О Г РА М
ФИСКАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

УВОД
Претходна 2020. година је по много чему специфична
у односу на све године до сада, од почетка постојања Републике Српске. Појава вируса корона и његово убрзано
глобално ширење довели су у врло кратком року до негативних здравствених и економских учинака. Реакција на
епидемиолошку ситуацију у Републици Српској била је
правовремена, а стратешки је изабран приступ релативно
строгих мјера ограничавања - друштвених окупљања и
економске активности с циљем смањења броја заражених
у кратком року како би се минимизирале негативне здравствене посљедице, а првенствено људске жртве. У почетној
фази кључни напори били су усмјерени на заустављање
ширења вируса корона и спречавање неодрживог притиска

Год. XXX

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

на институције јавног здравства. Влада Републике Српске
је предузела читав низ мјера с циљем помоћи здравственом
сектору и привредним субјектима и предузетницима - носиоцима привредне активности да што успјешније преброде
кризу кроз очување радних мјеста, исплату плата, односно
одржања ликвидности оних чија је привредна активност
била смањена. Мјере које је предузела Влада као одговор
на пандемију и смањење привредне активности одразиле
су се и на фискалне показатеље кроз смањење остварених
прихода и повећање расхода, што се у коначници одразило на високо учешће консолидованог буџетског дефицита
у БДП-у (на крају 2020. године) од 5.7%, те се прешао праг
консолидованог буџетског дефицита од 3%, који је прописан Законом о фискалној одговорности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15 и 62/18).
Законом о фискалној одговорности у Републици Српској
уређују се фискална правила, мјере и процедуре на основу којих се успоставља фискални оквир, ограничава јавна
потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава, оснива Фискални савјет Републике Српске и јача систем контрола и надзора. Циљ доношења овог закона је осигурање и одржавање фискалне одговорности, транспарентности и средњорочне и дугорочне фискалне одрживости Републике Српске. Законом о фискалној
одговорности у Републици Српској дефинисана су општа и
посебна фискална правила. Општа фискална правила односе
се на укупан буџетски систем Републике Српске и одређују:
1. Правило о дугу: Јавни дуг Републике Српске на крају
фискалне године не може да буде већи од 55% оствареног
БДП-а у тој години;
2. Правило консолидованог буџетског дефицита: Консолидовани буџетски дефицит на крају фискалне године не
може бити већи од 3% оствареног БДП-а у тој години.
Посебна фискална правила представљају обавезујуће,
аутоматске мјере уколико индикатори исказани овим фискалним правилима достигну вриједносне прагове дефинисане овим законом и одређују:
1. Праг за дуг подразумијева да уколико јавни дуг Републике Српске на крају фискалне године достигне 50%
оствареног БДП-а у тој години, буџет за наредну годину
мора да буде са буџетским суфицитом;
2. Праг за консолидовани буџетски дефицит подразумијева да уколико консолидовани буџетски дефицит на
крају фискалне године достигне 2.5% оствареног БДП-а у
тој години, буџет за наредну годину мора да буде са буџетским суфицитом.
Влада Републике Српске, у складу са чланом 12. Закона о фискалној одговорности, припремила је Извјештај о
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привременом одступању, а Народна скупштина Републике
Српске је на 13. редовној сједници, одржаној 2. децембра
2020. године, донијела Одлуку о одобравању привременог
одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила (“Службени гласник Републике Српске”, број
122/20), јер је утврђено да постоје нарочито оправдани разлози у смислу природне непогоде узроковане појавом вируса корона и проглашења пандемије.
Влада Републике Српске, у складу са чланом 8. Закона
о фискалној одговорности, сачинила је Програм фискалне
консолидације, којим дефинише мјере и период повратка
у оквире фискалних правила који су прописани наведеним
законом.
У моменту израде Програма још увијек је висок степен
ризика који произлази из неизвјесности везаних за трајање
и интензитет пандемије вируса корона, тј. могућности поновног ширења заразе, брзине масовне вакцинације, као и
евентуалне епидемиолошке мјере нужне за сузбијање заразе. Програм је рађен уз претпоставку да се ситуација са
вирусом корона стабилизује и да се постепено враћамо у
нормалне економске и привредне токове.
ДЕФИЦИТ
Буџетски дефицит представља негативну разлику између збира прихода и примитака за нефинансијску имовину и
збира расхода и издатака за нефинансијску имовину (члан
14. став 3. Закона о буџетском систему Републике Српске “Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16).
У званичним свеобухватним консолидованим финансијским извјештајима буџетски дефицит се утврђује као
збир буџетских дефицита/суфицита Републике, јединица
локалних самоуправа и фондова обавезног социјалног осигурања, те се коригује за ефекте међусобних трансакција
између тих јединица власти.
Рачуноводство буџетских корисника води се по начелу фондовског рачуноводства, у складу са Правилником о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 98/16, 115/17 и 118/18), према сљедећим фондовским класификацијама:
- општи фонд (01) представља буџет у ужем смислу
ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих
активности буџетских корисника, осим оних који се, према
посебним захтјевима, исказују на другим фондовима;
- фонд прихода по посебним прописима (02) користи се
за исказивање средстава која се на основу прописа користе
само у посебне сврхе и свих активности које се финансирају из тих средстава, а који нису укључени у општи фонд
(нпр. властити приходи институција);
- фонд грантова (03) користи се за исказивање грантова
буџетских корисника и свих активности које се финансирају из тих средстава, а који нису укључени у општи фонд;
- фонд средстава приватизације и сукцесије (04) користи се за исказивање средстава приватизације и сукцесије
и свих активности које се финансирају из тих средстава, а
које нису укључене у општи фонд;
- фонд за посебне пројекте (05) користи се за исказивање средстава намијењених посебним пројектима и свих
активности на реализацији односних пројеката који нису
укључени у општи фонд (нпр. коришћење приступних фондова Европске уније).
У табелама 1. и 2, које се налазе у прилогу Програма,
дајемо преглед прихода и примитака за нефинансијску
имовину, као и преглед расхода и издатака за нефинансијску имовину за 2019. годину (Табела 1) и 2020. годину (Табела 2).1
Након сумирања резултата остварених у 2019. години, а
према ревидираним подацима, суфицит буџетског система
Републике Српске износио је 33,3 милиона КМ.
1
Табеле су рађене према званичном консолидованом финансијском
извјештају - ПИФ-у за 2020. годину.
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У 2020. години текући дефицит буџетског система Републике Српске износи 577.9 милиона КМ.
Табела 3. Утврђени текући дефицит буџетског система
Републике Српске на дан 31. 12. 2020. године
Утврђени текући дефицит буџетског система Републике Српске
на дан 31. 12. 2020. године*
Редни
Опис
Износ
број
Текући дефицит исказан на фонду 01 у Главној
I
-333.4
књизи трезора на дан 31. 12. 2020. године
дефицит исказан на фондовима 02-05 у
II Текући
Главној књизи трезора на дан 31. 12. 2020. године -140.9
Укалкулисане обавезе за које нису постојала
III расположива буџетска средства у 2020. години
-17.5
(евидентиране на контима обрачунских расхода)
исказан у ГКТ, увећан за укалкулиA Дефицит
-491.7
сане обавезе на дан 31. 12. 2020. године
Текући дефицит/суфицит корисника буџета Републике који посједују властите рачуне и који
I
-29.4
послују изван ГКТ (ВБК) на дан 31. 12. 2020.
године
Корекција текућег дефицита усљед консолида0.1
ције
Дефицит корисника буџета Републике Српске
-521.1
Б (ГКТ + ВБК) на дан 31. 12. 2020. године
(1 + 2 + 3 - 4)
В
Г
-

Текући дефицит/суфицит јединица локалне само- -84.6
управе (збирно)
Текући дефицит/суфицит фондова социјалне
29.9
сигурности који се воде изван ГКТ (збирно)
Корекција текућег дефицита усљед консолида-2.2
ције
Дефицит буџетског система Републике Српске
(КОРИСНИЦИ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, ЈЛС
-577.9
И ФОНДОВА) на дан 31. 12. 2020. године

*Напомена: Табела је рађена према званичном консолидованом финансијском извјештају - свеобухватном ПИФ-у
(КОРИСНИЦИ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, ЈЛС И ФОНДОВА) за 2020. годину.
Према Закону о фискалној одговорности, консолидовани буџетски дефицит је укупан дефицит буџетског система
Републике Српске, а утврђује се као збир консолидованих
буџетских дефицита буџета Републике, буџета општина и
градова и буџета фондова.
У складу са наведеном дефиницијом, кад се укупном
дефициту буџета Републике (521.1 милион КМ) додају дефицити 41 јединице локалне самоуправе (97.0 милиона КМ)
и дефицити два фонда социјалне сигурности (15.6 милиона КМ), укључујући и корекције међусобних трансакција
између свих учесника у износу 2.2 милиона КМ, утврђени
збир свих наведених дефицита на дан 31. 12. 2020. године
износи 635.8 милиона КМ, што чини 5.7% БДП-а за 2020.
годину. Међутим, треба нагласити да су 23 јединице локалне самоуправе и два фонда социјалне сигурности остварили суфицит у укупном износу од 57.9 милиона КМ, тако
да укупан дефицит буџетског система Републике Српске
према консолидованим финансијским извјештајима износи
577.9 милиона КМ.
Република
Посматрајући буџет Републике у ужем смислу (ГКТ фонд 01) у 2019. години остварен је суфицит у износу од
77.7 милиона КМ (укључујући укалкулисане обавезе за
које нису постојала расположива буџетска средства, а евидентиране су на контима групе 47), док је на нивоу ГКТ
Републике на свим фондовима износио 29.2 милиона КМ
(укључујући укалкулисане обавезе за које нису постојала
расположива буџетска средства, а евидентиране су на контима групе 47). Очекивао се наставак стабилног кретања
привредног раста по стопи од 3.5% као резултат одрживог
раста домаће тражње, лаганог опоравка извозне тражње и
позитивног ефекта инвестиција. Буџетом Републике Српске

20.10.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

за 2020. годину, који је усвојен на Осмој посебној сједници
Народне скупштине, одржаној 18. децембра 2019. године,
планиран је буџетски суфицит у износу од 20.1 милион
КМ. Међутим, због свих дешавања у 2020. години која су
довела до промјена у структури и висини буџетских средстава и буџетских издатака, као и промјене приоритета који
се финансирају из буџетских средстава, два пута је рађен
ребаланс Буџета. Другим ребалансом Буџета Републике
Српске, који je усвојен на Тринаестој редовној сједници,
одржаној 2. децембра 2020. године, пројектовани дефицит
износио је 393.8 милиона КМ (фонд 01). На крају 2020.
године извршење Буџета у ужем смислу (фонд 01) има за
резултат буџетски дефицит од 333.4 милиона КМ, односно
увећан за 17.2 милиона КМ укалкулисаних обавеза износи
350.6 милиона КМ и за 11% је мањи од пројектованог.
На нивоу ГКТ Републике, узимајући у обзир све фондове и укалкулисане обавезе, у 2020. години остварен је
текући дефицит од 491.7 милиона КМ.
Утврђени текући дефицит за ниво Републике (ГКТ +
ВБК) износи 521.1 милион КМ.
Буџетски дефицит (фонд 01) који је исказала Република је посљедица смањених прихода због пада економске
активности, с једне стране, а повећаног издвајања за реализацију пакета мјера у борби против COVID-19, с друге
стране.
Дефицит на осталим рачуноводственим фондовима
(02-05) посљедица је финансирања текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину из текућих примитака од
финансијске имовине и задуживања или (и) прихода и примитака ранијег периода (тј. смањење салда новчаних средстава с почетка периода).
Извршена је корекцијa дефицита за укалкулисане обавезе за које нису постојала расположива буџетска средства,
а евидентиране су на контима расхода обрачунског карактера (због техничке немогућности уноса у систем трезора
на контима расхода) на фонду 01 и 02, у укупном износу од
17.5 милиона КМ.
У 2020. години кроз извјештаје буџетских корисника
који посједују властите рачуне и послују изван трезора
исказан је дефицит у износу од 29.4 милиона КМ (од тога
на фонду 02 - 11.5 мил. КМ и на фонду 05 - 17.0 мил. КМ).
У наставку су наведена најзначајнија одступања извршења у 2020. години у односу на 2019. годину.
Приходи и примици за нефинансијску имовину у 2020.
години мањи су за 114.0 милиона КМ у односу на 2019.
годину.
Најзначајнији пад прихода у 2020. години забиљежен је
на индиректним порезима прикупљеним преко УИО, дивидендама, заосталим обавезама по основу прихода од акциза, порезу на добит и примљеним грантовима:
− Приходи од индиректних пореза дозначени од УИО
мањи су за 89.7 милиона КМ, односно за 6% у односу на
2019. годину. Код прихода од индиректних пореза дошло
је до пада прихода од свих врста пореза (ПДВ, царина, акциза, путарина), а највећи дио односи се на пад прихода од
ПДВ-а на увоз и акцизе на увозне производе, што је посљедица смањења обима спољнотрговинске размјене због новонастале ситуације.
− Значајан пад евидентиран је на приходима од дивиденде у износу од 23.1 милион КМ, односно мањи је за 70%
у односу на 2019. годину.
− Заостале обавезе по основу прихода од акциза остварене у 2020. години мање су за 13.7 милиона КМ у односу на 2019. годину. Наиме, у претходној години уплаћено
је 14.8 милиона КМ (а буџету Републике је припало 13.7
милиона KM) акциза на деривате нафте од “Рафинерије
нафте” а. д. Брод по репрограму обавеза - а репрограм је
завршен у 2019. години.
− Приходи од пореза на добит смањени су за 11.8 милиона КМ, односно за 5% су мањи у односу на 2019. годину. Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за
ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени
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гласник Републике Српске”, бр. 35/20 и 46/20) прописано
је да су правна лица и предузетници, који су усљед мјера
за спречавање ширења вируса корона имали потешкоће у
пословању, остварили право на одгођено плаћање (до 30.
јуна 2020. године) обавеза по основу пореза на добит и свих
обавеза по завршном рачуну за 2019. годину, уз могућност
плаћања у ратама до краја 2020. године. Међутим, значајно мања наплата прихода од пореза на добит резултат је
мањих аконтативних уплата пореза на добит у односу на
првобитно очекиване за 2020. годину због смањеног обима
пословања привредних субјеката, као и поремећаја достигнутог степена пореске дисциплине због омогућавања одгоде плаћања по годишњој пореској пријави. Посматрајући
наплату прихода од пореза на добит по врстама, уочава се
да је приход од пореза на добит правних лица резидената
Републике Српске имао пад мањи од 1% у 2020. години у
односу на 2019. годину. Приход од пореза на добит правних лица нерезидената Републике Српске у посматраном
периоду је у паду за чак 72%, а приход од пореза по одбитку
страном правном лицу се смањио за 24%.
− Остварени приходи од дозначених грантова у новцу
мањи су за 26.5 милиона КМ, односно за 30% у односу на
2019. годину.
Расходи и издаци за нефинансијску имовину у 2020.
години већи су за 408.9 милиона КМ у односу на 2019. годину.
Највећа повећања на расходовној страни су на субвенцијама, расходима за лична примања запослених, грантовима, дознакама по основу пензија и трансферима између
различитих нивоа власти.
Расходи по основу субвенција су за 111.4 милиона КМ,
односно за 97% већи у односу на 2019. годину.
Најзначајнија разлика на позицији субвенција у 2020.
години у односу на 2019. годину је на исплаћеним субвенцијама из Фонда солидарности за обнову Републике Српске
у износу од 55.8 милиона КМ и из Компензационог фонда
37.6 милиона КМ (у 2019. години није било исплаћених
субвенција), а односи се на мјере које је Влада предузела
на ограничавању економске и социјалне штете настале као
посљедица појаве и ширења вируса корона.
У 2020. години Министарство привреде и предузетништва, у складу са Законом о подстицајима у привреди
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 52/19) и Правилником о поступку додјеле подстицаја
за повећање плате радника (“Службени гласник Републике
Српске”, број 106/19), дозначило је субвенције привредним субјектима који су остварили право на име подстицаја
за повећање плата радника у износу од 8.0 милиона КМ.
Исплата субвенција по овом основу није било у 2019. години.
У складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/20 и 24/20) и
Ребалансом буџета, Агенција за аграрна плаћања је у 2020.
години исплатила 4.0 милиона КМ више подстицаја у односу на 2019. годину.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је на позицији субвенција у 2020. години у односу на
2019. годину издвојило више 6.6 милиона КМ.
Расходи за лична примања запослених већи су за 80.9
милиона КМ у односу на 2019. годину, што је произашло из
Закона о измјенама и допунама Закона о платама (“Службени гласник Републике Српске”, број 105/19)2.
Биљежимо и раст расхода по основу грантова у износу
од 36.5 милиона КМ, односно за 35% су већи у односу на
2019. годину.
Закони о измјенама и допуни Закона о платама запослених - у
органима управе Републике Српске, у Министарству унутрашњих
послова Републике Српске, у институцијама правосуђа Републике
Српске, у основним и средњим школама и ђачким домовима у
Републици Српској, у области високог образовања и студентског
стандарда Републике Српске и у јавним службама Републике
Српске.
2
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У 2020. години значајно већа средства, у износу од 18.5
милиона КМ, дозначена су Универзитетско-клиничком
центру Републике Српске (у 2020. години дозначено им
је 30.0 милиона КМ) с циљем обезбјеђења континуираног
пословања и неометаног пружања здравствене заштите становништву, у складу са одлукама Владе Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/20, 34/20,
69/20, 101/20, 111/20, 122/20, 130/20 и 2/21).
Министарству финансија и трезора БиХ дозначен је
грант од Министарства здравља и социјалне заштите, у
износу од 5.8 милиона КМ, за финансирање набавке вакцина против COVID-19 путем COVAX инструмента, у складу
са Одлуком Владе Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 11/21).
Институту за јавно здравство Републике Српске од
Министарства здравља и социјалне заштите дозначен је
грант у износу од 8.9 милиона КМ у сврху спречавања и
сузбијања појаве вируса COVID-19, у складу са одлукама
Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 34/20 и 49/20).
Дознаке по основу пензијског осигурања у 2020. години
веће су за 5% у односу на 2019. годину или номинално за
55.9 милиона КМ. У односу на претходну годину дознаке
на име социјалне заштите су се повећале усљед повећања
броја корисника у односу на претходну годину, као и редовног усклађивања општег бода и пензија за 3.11%.
Расходи по основу трансфера између различитих јединица власти у односу на претходну годину већи су за 36%,
односно 116.7 милиона КМ. Наиме, током 2020. године
вршени су значајни трансфери из Фонда солидарности за
обнову Републике Српске и Компензационог фонда Републике Српске према Фонду здравственог осигурања и јединицама локалних самоуправа у оквиру мјера ублажавања
негативних посљедица пандемије COVID-19.
− Трансфери јединицама локалне самоуправе већи су за
32.8 милиона КМ, односно за 51% у односу на 2019. годину.
Република је из Фонда солидарности за обнову Републике
Српске исплатила 30.4 милиона КМ јединицама локалних
заједница ради санације посљедица и потешкоћа насталих
усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона,
у складу са Закључком Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске, број: 04.ФС/414-63/20.
- Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања већи су за 99.6 милиона КМ, односно за 85% у односу
на 2019. годину. У 2020. години ФЗО Републике Српске дозначено је 95.7 милиона КМ више у односу на 2019. годину
(са фонда 01 дозначено је више 48.5 милиона КМ, а односи
се на финансирање обавеза по основу права на здравствену заштиту, у складу са Законом о здравственом осигурању
и Закључком Владе, број: 04/1-012-2-735/20, од 6. 3. 2020.
године, а са осталих фондова 02-05 исплаћено је више 47.1
милион КМ по основу ковида), Фонду дјечије заштите за
1.0 милион КМ више, а Републичком заводу за запошљавање 2.9 милиона КМ више у односу на средства дозначена
у 2019. години.
Издаци за нефинансијску имовину већи су за 9.2 милиона КМ, односно за 5% у односу на 2019. годину. Најзначајнија разлика исказана је на Јавним инвестицијама у износу
од 9.2 милиона КМ. Јавне инвестиције вршене су у складу
са одлукама о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из
Буџета у 2020. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/20, 15/20, 28/20, 34/20,
38/20, 52/20, 59/20, 66/20, 77/20, 84/20, 93/20, 104/20, 112/20
и 124/20).
На крају 2020. године, кад сумирамо издвајања на расходовној страни, имали смо значајно већа ванредна улагања у
здравствени сектор и трошкове по основу мјера које је предузела Влада на ограничавању економске и социјалне штете
узроковане ширењем вируса корона (COVID-19). По основу
мјера које су спроведене у 2020. години издвојено је:
− 15.0 милиона КМ из буџетских средстава - (фонд 01),
− 19.1 милион КМ из донаторских средстава Владе Републике Србије - (фонд 03),
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− 10.0 милиона КМ из средстава приватизације и сукцесије - (фонд 04),
− 118.5 милиона КМ из Фонда солидарности за обнову
Републике Српске3 и
− 61.4 милиона КМ из Компензационог фонда4.
Из буџетских средстава - (са фонда 01):
− Министарству финансија и трезора БиХ дозначен
је грант од Министарства здравља и социјалне заштите у
износу од 5.8 милиона КМ за финансирање набавке вакцина против COVID-19 путем COVAX инструмента, у складу
са Одлуком Владе Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 11/21);
− Институту за јавно здравство Републике Српске дозначен је грант од Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 8.9 милиона КМ у сврху спречавања и
сузбијања појаве вируса COVID-19, у складу са одлукама
Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 34/20 и 49/20);
− ЈЗУ Дом здравља Бања Лука дозначен је грант од
Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 0.1
милион КМ (150,000 КМ) у сврху спречавања и сузбијања
појаве вируса COVID-19, у складу са Одлуком број: 04/1012-2-97/21, од 28. 1. 2021. године; и
− Болници “Свети Врачеви” Бијељина дозначен је грант
од Министарства здравља и социјалне заштите у износу од
0.2 милиона КМ у сврху спречавања и сузбијања појаве
вируса COVID-19, у складу са Одлуком број: 04/1-012-22646/20, од 1. 10. 2020. године.
Из донаторских средстава Владе Србије - (фонд 03):
− Трансфери Фонду здравственог осигурања Републике
Српске из донаторских средстава Владе Србије у износу
од 11.2 милиона КМ. Средства су дозначена Фонду за потребе набавке средстава за одржавање хигијене, медицинских средстава и заштитне опреме за потребе здравственог
система Републике Српске, у складу са одлукама Владе
Републике Српске, бр. 04/1-012-2-936/20, од 26. 3. 2020.
године, 04/1-012-2-1004/20, од 9. 4. 2020. године, и 04/1012-2-1084/20, од 16. 4. 2020. године (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 29/20, 38/20 и 71/20);
− Грант ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске из донаторских средстава Владе Србије у износу од
6.2 милиона КМ. Средства су дозначена Институту за спровођење мјера на спречавању и сузбијању заразне болести
изазване вирусом корона, у складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-979/20, од 2. 4. 2020. године;
− Грант у износу од 1.1 милион KM који је Министарство здравља и социјалне заштите из донаторских средстава Владе Србије усмјерило на реализацију Споразума
о међусобним правима и обавезама, у вези са набавком
вакцина путем Механизма за глобални приступ вакцини
за спречавање COVID-19, у складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2646/20, од 1. 10. 2020.
године;
− Грант у износу од 0.3 милиона КМ ЈЗУ Дом здравља
Бијељина и
− Грант у износу од 0.3 милиона КМ ЈЗУ Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”.
Из средстава приватизације и сукцесије - (фонд 04):
− Исплата средстава Фонду за развој и запошљавање
Републике Српске а. д. Бања Лука у износу од 10.0 милиона
КМ с циљем ублажавања утицаја и санирања посљедица
изазваних појавом пандемије вируса COVID-19 у Републици Српској, у складу са одлукама Владе Републике Српске,
бр. 04/1-012-2-1821/20, од 9. 7. 2020. године, и 04/1-012-22517/20, од 17. 9. 2020. године.
Из Фонда солидарности издвојено је 118.5 милиона
КМ, а од тога:
Фонд солидарности је у 2020. години добио трансфер са Остале
буџетске потрошње (фонд 01) у износу од 110.4 милиона КМ.
4
Компензациони фонд је у 2020. години добио трансфер са Остале
буџетске потрошње (фонд 01) у износу од 61.4 милиона КМ.
3
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− 43.6 милиона КМ привредним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести
COVID-19 (по основу пореза и доприноса за март, те плата,
пореза и доприноса за април 2020. године), према уредбама
са законском снагом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 35/20, 46/20 и 54/20);
− 30.4 милиона КМ јединицама локалних заједница
ради санације посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона, у складу са
Закључком Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске, број: 04.ФС/414-63/20, од 22. 6. 2020.
године;
− 18.3 милиона КМ једнократне новчане помоћи запосленим5 због посебно отежаних услова рада узрокованих
дјеловањем вируса корона (COVID-19), а према одлукама
Владе Републике Српске;
− 24.3 милиона КМ Фонду здравственог осигурања Републике Српске за набавку медицинске опреме, медицинских средстава и заштитне опреме за потребе здравственог
система Републике Српске, према закључцима Управног
одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске,
бр. 04-ФС/414-22/20, од 16. 4. 2020. године, и 04/ФС-41417/20, од 16. 4. 2020. године;
− 1.5 милиона КМ за набавку респиратора који су неопходни за лијечење пацијената заражених вирусом корона
из Фонда солидарности за обнову Републике Српске, према
Закључку Управног одбора Фонда солидарности за обнову
Републике Српске, број: 04-ФС/414-16/20, од 16. 4. 2020.
године;
− 0.3 милиона КМ једнократне новчане помоћи удружењима из Фонда солидарности за обнову Републике Српске
и
− 0.1 милион КМ осталих исплата (Студентском центру
“Никола Тесла” Бања Лука и Медицинском факултету Бања
Лука)6 из Фонда солидарности за обнову Републике Српске.
Из Компензационог фонда издвојено је 61.4 милиона
КМ, а од тога:
− 24.0 милиона КМ пословним субјектима и предузетницима у сврху финансијске помоћи ради санирања
посљедица изазваних вирусом корона (за мјесеце април
и мај 2020. године), према Уредби7 и закључцима Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, бр.
04.КФ/414-144/20, од 6. 8. 2020. године, 04.КФ/414-95/20,
од 14. 7. 2020. године, 04.КФ/414-149/20, од 6. 8. 2020. године, 04.КФ/414-226/208, од 15. 10. 2020. године, и 04.КФ414-258/209, од 27. 10. 2020. године;
− 2.0 милиона КМ средстава дозначених привредним
субјектима за подршку инвестиционим пројектима у условима пословања изазваним пандемијом вируса корона,
према Закључку Управног одбора Компензационог фонда
Републике Српске, број: 04.КФ/414-232/20, од 5. 10. 2020.
године;
− 1.3 милиона КМ исплата средстава у сврху финансијске помоћи за санирање посљедица изазваних вирусом
корона (SARS-CoV-2) по основу искоришћених туристичких ваучера, у складу са Уредбом10 и закључцима Управ5
Запосленим у јавним здравственим установама, медицинским
радницима у казнено-поправним заводима, МУП-у Републике
Српске, Републичкој управи цивилне заштите, Комуналној полицији, Републичкој управи за инспекцијске послове.
6
Закључак Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике Српске, број: 04.ФС-414-20/20, од 16. 4. 2020. године.
7
Уредба о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица
насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 35/20 и 46/20).
8
Привредном друштву “Орао” а. д. Бијељина за санирање штетних
посљедица пандемије вируса корона.
9
Исплата средстава предузећу “Алфа” Модрича за санирање
штетних посљедица пандемије вируса корона.
10
Уредба о условима и начину коришћења туристичких ваучера у
угоститељским објектима (“Службени гласник Републике Српске”,
број 51/20).
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ног одбора Компензационог фонда Републике Српске,
бр. 04.KФ/414-148/20, од 6. 8. 2020. године, и 04.KФ/414201/20, од 18. 9. 2020. године;
− 0.9 милиона КМ исплата средстава привредним
субјектима у области међународног превоза лица, према
Уредби11 и закључцима Управног одбора Компензационог
фонда Републике Српске, бр. 04.КФ-414-249/20, од 27. 10.
2020. године, и 04/КФ-414-292/20, од 3. 12. 2020. године;
− 3.0 милиона КМ за хитни интервентни откуп јунади и свиња, а у сврху финансијске помоћи узгајивачима и
прерађивачима за санирање посљедица изазваних вирусом
корона, према Закључку Управног одбора Компензационог
фонда Републике Српске, број: 04.KФ/414-145/20, од 6. 8.
2020. године;
− 2.0 милиона КМ исплата средстава за хитни интервентни откуп произведеног поврћа с циљем спречавања
даљих поремећаја на тржишту, а ради ублажавања посљедица пандемије вируса корона за 2020. годину, према
Закључку Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-147/20, од 6. 8. 2020. године;
− 5.0 милиона КМ исплата средстава за подршку капиталним инвестицијама у пољопривредној производњи
у сврху финансијске помоћи произвођачима и прерађивачима за санирање посљедица изазваних вирусом корона,
према Закључку Управног одбора Компензационог фонда
Републике Српске, број: 04.КФ/414-195/20, од 14. 9. 2020.
године;
− 11.6 милиона КМ исплата Фонду здравственог осигурања за набавку личне заштитне опреме за потребе јавних
здравствених установа и институција здравственог система
Републике Српске, према Закључку Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414162/20, од 18. 8. 2020. године;
− 1.6 милиона КМ исплата средстава Универзитетскоклиничком центру Републике Српске за реализацију пројекта санације и дјелимичне адаптације старе хирургије за
привремену COVID-19 болницу, у складу са Закључком
Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-92/20, од 14. 7. 2020. године;
− 0.7 милиона КМ исплата средстава ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина за проширење капацитета као одговор на болест COVID-19, у складу са Закључком Управног
одбора Компензационог фонда Републике Српске, број:
04.KФ/414-143/20, од 6. 8. 2020. године;
− 0.6 милиона КМ исплата средстава ЈЗУ Универзитетска болница Фоча за обезбјеђење COVID-19 одјељења
са пратећим дијагностичким службама, према Закључку
Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-200/20, од 18. 9. 2020. године;
− 0.3 милиона КМ исплата средстава ЈЗУ Специјална
болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица за санацију пословања, према
Закључку Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.KФ/414-264/20, од 5. 11. 2020. године;
− 0.3 милиона КМ исплата средстава ЈЗУ Болница
“Свети апостол Лука” Добој за набавку робе и радова за
проширење капацитета (изградња кисеоничке станице),
према Закључку Управног одбора Компензационог фонда
Републике Српске, број: 04.KФ/414-265/20, од 5. 11. 2020.
године;
− 1.2 милиона КМ исплата средстава Институту за јавно здравство Републике Српске за потребе набавке 25.000
комада тестова и RT-PCR апарата за доказивање SARSCoV-2 и 25.000 екстракција, у складу са Закључком Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број:
04.KФ/414-93/20, од 14. 7. 2020. године;
Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима
у области међународног превоза лица у друмском саобраћају и
пружању аеродромских услуга за санирање финансијског губитка
због посљедица пандемије вируса короне (“Службени гласник
Републике Српске”, број 98/20).
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− 2.2 милиона КМ исплата средстава Институту за јавно здравство Републике Српске за набавку директних антигенских тестова за доказивање SARS-CoV-2, у складу са
Закључком Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.KФ/414-142/20, од 6. 8. 2020. године;
− 0.2 милиона КМ исплата средстава Институту за јавно здравство Републике Српске за суфинансирање набавке
20.000 доза четворовалентне вакцине против грипа, према
Закључку Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-193/20, од 14. 9. 2020. године;
− 1.8 милиона КМ исплата Институту за јавно здравство за набавку 90.000 RT-PCR тестова, према Закључку
Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-328/20, од 29. 12. 2020. године;
− 0.2 милиона КМ исплата средстава Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци за набавку два ELISA
анализатора и других инструмената потребних за спровођење истраживања “Национална студија серопреваленције COVID-19 инфекције у популацији Републике Српске”, према Закључку Управног одбора Компензационог
фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-197/20, од 14. 9.
2020. године;
− 0.1 милион КМ за бруто плате ангажованим докторима медицине на одређено вријеме у току пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2, према Закључку Управног
одбора Компензационог фонда Републике Српске, број:
04.КФ/414-319/20, од 29. 12. 2020. године;
− 0.4 милиона КМ исплата средстава Републичкој
управи цивилне заштите за набавку контејнера за потребе
јавних здравствених установа, према закључцима Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, бр.
04.КФ-414-257/20, од 27. 10. 2020. године, и 04.КФ-414299/20, од 3. 12. 2020. године;
− 0.2 милиона КМ исплата средстава Центру за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а. д.
Бања Лука ради санирања посљедица изазваних вирусом
корона, у складу са Закључком Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске, број: 04.КФ/414-96/20, од
14. 7. 2020. године; и
− 1.8 милиона КМ на име измирења обавеза васпитнообразовних установа према добављачима за набавку хигијенских и дезинфекционих средстава, према закључцима Управног одбора Компензационог фонда Републике
Српске, бр. 04.КФ/414-231/20, од 5. 10. 2020. године, и
04.КФ/414-293/20, од 3. 12. 2020. године.
У 2020. години из Фонда солидарности и Компензационог фонда по основу COVID-19 укупно је исплаћено 179.9
милиона КМ, што се одразило на повећање субвенција за
93.4 милиона КМ, грантова за 11.3 милиона КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе за 27.5 милиона КМ и
трансфера фондовима социјалног осигурања за 35.9 милиона КМ.
Јединице локалне самоуправе
У упоредном прегледу остварених прихода и примитака, те расхода и издатака за 2019. годину (Табела 4) и 2020.
годину (Табела 5), остварени текући дефицит јединица локалне самоуправе (збирно) у 2020. години већи је за 74.6
милиона КМ у односу на остварени текући дефицит у претходној години.
Табела 4. Преглед прихода/примитака и расхода/издатака за 2019. годину
А. П Р И Х О Д И ЈЛС фонд 01-05
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЈЛС
фонд 01-05
УКУПНО А + Б
В. РА С Х О Д И ЈЛС фонд 01-05
Г. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЈЛС
фонд 01-05
УКУПНО (В + Г)
ТЕКУЋИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (ЗБИРНО ЈЛС)

702.1
12.2
714.3
559.1
165.2
724.3
10.0
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Табела 5. Преглед прихода/примитака и расхода/издатака за 2020. годину
А. ПРИХОДИ ЈЛС фонд 01-05
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЈЛС
фонд 01-05
УКУПНО А + Б
В. РАСХОДИ ЈЛС фонд 01-05
Г. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЈЛС
фонд 01-05
УКУПНО (В + Г)
ТЕКУЋИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (ЗБИРНО ЈЛС )

711.3
15.5
726.8
589.3
222.1
811.4
-84.6

Збирно посматрано, јединице локалних самоуправа су
у 2020. години исказале дефицит од 84.6 милиона КМ, при
томе 41 општина је исказала дефицит у укупном износу од
97.0 милиона КМ, док су 23 општине исказале суфицит у
укупном износу од 12.4 милиона КМ.
Најзначајнији пад прихода у 2020. години у односу на
2019. годину забиљежен је на сљедећим ставкама: приходи
од индиректних пореза у износу од 14.5 милиона КМ, приходи од пореза на непокретности у износу од 3.8 милиона
КМ, непорески приходи (комуналне накнаде, таксе и накнаде по разним основама) у износу од 15.5 милиона КМ.
Код прихода од индиректних пореза дошло је до пада
прихода свих врста пореза (ПДВ, царина, акциза, путарина), док се највећи дио односи на пад прихода од ПДВа на увоз и акцизе на увозне производе, што је посљедица смањења обима спољнотрговинске размјене због
новонастале ситуације изазване пандемијом вируса корона. Пад прихода од индиректних пореза био би и већи
да нису усвојена друга привремена поравнања прихода
између корисника расподјеле индиректних пореза са
Јединственог рачуна УИО за период 2012. и 2014-2019.
године, као и прво привремено поравнање за 2020. годину, на основу којих је јединицама локалних самоуправа
припало укупно 13.2 милиона КМ у 2020. години.
Као мјера помоћи привреди и становништву усљед
пандемије вируса корона, рок за плаћање прве рате пореза
на непокретност продужен је са 30. јуна до 30. септембра
2020. године (најкасније), док је рок за плаћање друге рате
продужен са 30. септембра до 31. децембра 2020. године.
Због омогућавања одгоде плаћања овог пореза, дошло је
до поремећаја достигнутог степена пореске дисциплине и
прелијевања дијела прихода из 2020. године у 2021. годину.
Поред мјера Владе Републике Српске за ублажавање негативних ефеката насталих усљед пандемије вируса
корона, у току 2020. године јединице локалних заједница
доносиле су и своје мјере помоћи привредним субјектима који су претрпјели штету. Поменуте мјере већином се
односе на пролонгирање или ослобађање од плаћања непореских прихода (комунална накнада, такса и накнада по
разним основама) јединица локалне самоуправе.
На страни расхода и издатака значајно повећање се
биљежи на расходима за лична примања запослених у
износу од 16.2 милиона КМ. Повећању поменутих расхода
претходиле су измјене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/17,
86/18 и 19/21), те повећање броја запослених и увођење
два дома здравља у трезор јединица локалне самоуправе.
Повећани су и расходи по основу субвенција, грантова и
дознака на име социјалне заштите, а основни узрок је санирање посљедица изазваних вирусом корона. Издаци за
нефинансијску имовину су у односу на 2019. годину повећани за 57.2 милиона КМ.
Фондови социјалне сигурности
У упоредном прегледу остварених прихода и примитака, те расхода и издатака за 2019. годину (Табела 6) и 2020.
годину (Табела 7) фондова социјалне сигурности, остварени текући суфицит (збирно) у 2020. години мањи је за
8.5 милиона КМ у односу на остварени текући суфицит
у претходној години. Узроци раста прихода од доприноса
(а који су у коначници и допринијели остварењу помену-
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тог суфицита) у 2020. години у односу на 2019. годину су
због раста просјечне плате након опорезивања у Републици
Српској, што је великим дијелом резултат примјене Закона
о подстицајима у привреди Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 52/19 и 78/20) и повећања
плата у јавној управи од почетка 2020. године (прије пандемије), као и очување радних мјеста и плата радника током пандемије примјеном мјера Владе Републике Српске
за помоћ привреди. Према подацима Републичког завода за
статистику Републике Српске, просјечна плата након опорезивања у Републици Српској износила је 956 КМ у 2020.
години и већа је за 50 КМ или 5.5% у односу на просјечну
плату након опорезивања у 2019. години, када је износила
906 КМ. Просјечан број запослених је износио 274.227 у
2020. години, док је у 2019. години износио 272.366, што
представља раст од 0.7%.
Табела 6. Приходи/примици и расходи/издаци фондова
социјалног осигурања у 2019. години
А. П Р И Х О Д И фонд 01-05
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
фонд 01-05
УКУПНО А + Б
В. РА С Х О Д И фонд 01-05
Г. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ фонд
01-05
УКУПНО (В + Г)
ТЕКУЋИ СУФИЦИТ (ЗБИРНО ФОНОДВИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)

840.1
0.0
840.1
730.9
70.8
801.7
38.4

У 2019. години буџетски суфицит је остварен код сва
четири фонда обавезног социјалног осигурања у износу
од 38.4 милиона КМ (Фонд здравственог осигурања Републике Српске 18.5 милиона КМ, ЈУ Јавни фонд за дјечију
заштиту 11.5 милиона КМ, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 2.4 милиона КМ и Фонд солидарности за
дијагностику и лијечење обољења и повреда дјеце у иностранству 6.0 милиона КМ).
Табела 7. Приходи/примици и расходи/издаци фондова
социјалног осигурања у 2020. години
А. П Р И Х О Д И фонд 01-05
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
фонд 01-05
УКУПНО А + Б
В. РА С Х О Д И фонд 01-05
Г. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ фонд
01-05
УКУПНО (В + Г)
ТЕКУЋИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (ЗБИРНО ФОНДОВИ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)

962.6
0.0
962.6
788.0
144.7
932.7
29.9

Збирно посматрано, фондови социјалне сигурности
су у 2020. години остварили суфицит у износу од 29.9 милиона КМ. Буџетски суфицит у 2020. години остварили су
Фонд здравственог осигурања Републике Српске и Фонд
солидарности за дијагностику и лијечење обољења и повреда дјеце у иностранству у износу од 45.5 милиона КМ,
а ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске остварили су буџетски дефицит у
износу од 15.6 милиона КМ.
Дефицит остварен код поменутих фондова обавезног
социјалног осигурања покривен је из средстава која су
остварена расподјелом суфицита из 2019. године и неутрошених намјенских средстава из претходних година.
МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ 2020-2023. ГОДИНА
Макроекономски показатељи у 2020. години
Највећи утицај на привредна кретања у 2020. години свакако је имала криза изазвана појавом вируса корона (COVID-19), која је проузроковала многобројне мјере
“закључавања” и ограничења на глобалном нивоу, те имала
веома негативне импликације на привредне активности у
свијету, региону, па тако и Републици Српској, као малој и
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отвореној економији. Током 2020. године, усљед пада привредне активности у земљама главним спољнотрговинским
партнерима Републике Српске, дошло је до пада спољне
тражње и смањења спољнотрговинске размјене Републике
Српске, што је довело до смањења активности код извозно
оријентисаних грана прерађивачке индустрије. Надаље,
негативни ефекти на домаћу привреду евидентни су кроз
смањење крајње потрошње, односно домаће тражње, што
се одразило и на кретање цијена и највећим дијелом утицало на појаву дефлације. Истовремено, с циљем ублажавања
негативних ефеката рестриктивних мјера “затварања”, Влада Републике Српске спровела је мјере подршке привреди
и мјере заштите здравља становништва, што је кроз повећање јавних расхода и смањења буџетских прихода утицало на фискалну позицију земље и као посљедицу имало
повећање консолидованог дефицита на 5.7% БДП-а и раст
јавног дуга за 5.3 п. п. на 42.9% БДП-а.
Према процјени Републичког завода за статистику
Републике Српске (РЗС РС), просјечна стопа пада БДПа за четири квартала 2020. године у Републици Српској12
износила је 2.8% (квартално: QI = 1.5%; QII = -6.8%; QIII
= -3.4% и QIV = -2.4%). Индустријска производња13, чије
учешће у БДП-у Републике Српске се процјењује на 19.0%,
након неколико узастопних година раста, у 2020. години
биљежи просјечно годишње смањење од 6.7%. Смањење
укупног обима индустријске производње било је праћено
и смањењем броја запослених у индустрији од 1.5%. Такође, промет индустрије смањен је за 7.2%, чему је највећи
допринос дало смањење промета Енергије. Посматрано
по тржиштима, промет индустрије на домаћем тржишту
смањен је за 14.9%, док је промет на иностраном тржишту
био мањи за 0.6%. Република Српска, такође, биљежи и пад
просјечних годишњих цијена од 1.2%. Најзначајнији допринос паду цијена дао је одјељак Превоз (цијене су ниже за
9%) и одјељак Одјећа и обућа (цијене су ниже за 10%). И
поред негативних ефеката пандемије вируса, ситуацију на
тржишту рада карактеришу релативно повољна кретања, и
то повећање броја запослених и смањења броја незапослених лица. Просјечан број запослених лица повећан је за
0.7% на годишњем нивоу и износио је 274.227 лица. Такође,
још једна потврда добрих резултата на тржишту рада су и
подаци ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, према
којима је просјечан број незапослених лица на годишњем
нивоу смањен за 3.6% или 3.201 лице и износио je 86.695
лица. Према подацима из Анкете о радној снази у 2020. години14, стопе запослености и незапослености на годишњем
нивоу повећане су и износе 45.5% и 12.9%, респективно.
Када је ријеч о платама и пензијама, позитиван тренд раста
настављен је и у 2020. години. Просјечна плата након опорезивања (нето плата) износила је 956 КМ, док је просјечна
пензија износила 394 КМ. Остварени обим спољнотрговинске размјене робе у Републици Српској износио је 7.9
млрд. КМ, што представља номинално смањење од 6.3% у
односу на претходну годину. Номинално смањење извоза
износило је 6.2%, док је увоз смањен за 6.5%, чиме је настављен тренд из 2019. године. Такође, учешће извоза и увоза
робе у односу на БДП износило је 30.7% и 40.6%, што је
мање за 1.3 п. п. и 1.9 п. п. респективно.
Текућа макроекономска кретања и изгледи за
период 2021-2023. година
Расположиви макроекономски показатељи за прва четири мјесеца 2021. године на глобалном нивоу указују на
стабилизацију привреде. Полазећи од претпоставке да ће
се овај тренд наставити у земљама ЕУ, може се очекивати
опоравак и јачање извозне тражње која ће имати позитиван утицај на раст извоза, а тиме и на економију Републике
Српске. Ово ће се даље одразити на остале сегменте привреде кроз повећање производње, потрошње, инвестиција,
Процјена РЗС РС, Саопштење број: 96/21, од 31. 3. 2021. године.
Области Б, Ц, Д и Е - Вађење руда и камена, Прерађивачка
индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација и Снабдијевање водом, канализација,
управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације)
животне средине.
14
РЗС РС, Саопштење број/No. 419/21, од 20. 5. 2021. године.
12
13
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а тиме и увоза. Наиме, опоравак производње и измјене пореских закона и закона о платама у јавном сектору довешће
до повећања зарада запослених, који ће уз раст прилива из
иностранства омогућити повећање приватне потрошње. С
друге стране, наставак борбе са пандемијом вируса корона
и процеса вакцинације захтијеваће даљу подршку здравственом сектору, али и привреди, што ће бити притисак
на јавну потрошњу и повећање јавног дуга. Ипак, очекује
се мања јавна потрошња него претходне године. Претпоставка је да ће опоравак спољнотрговинске размјене имати
значајан допринос расту БДП-а због бржег раста извоза у
односу на увоз. Најављене јавне инвестиције такође ће се
позитивно одразити на повећање производње и потрошње,
те допринијети расту БДП-а.
Надаље, индустријска производња забиљежила је
просјечно повећање од 14.3%. Највећи допринос повећању
укупне индустријске производње дало је подручје Прерађивачка индустрија, која биљежи раст од 15.7%15. У
истом периоду забиљежено је смањење броја запослених
у индустрији од 3.0%. Промет индустрије за прва четири
мјесеца 2021. године већи је за 14.6% у односу на исти период претходне године, чему је највише допринијело повећање промета Интермедијарних производа. Посматрано
по тржиштима, промет на домаћем тржишту већи је за
9.5%, док је промет на иностраном тржишту већи за 19.6%.
Очекује се наставак позитивног тренда у индустријској
производњи до краја године.
У складу са наведеним, очекује се да ће Република Српска у 2021. години остварити раст од 4.5%. Посматрајући
структуру БДП-а према групама дјелатности, а полазећи од
ниске основице у претходној години, у 2021. години очекује
се раст у готово свим групама дјелатности. Највећи раст
очекује се у групи (B, C, D, E) Индустрија (посебно прерађивачкој) и групи (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, које
су биле највише погођене у претходној години. Пројектоване стопе привредног раста у 2022. и 2023. години износе
4.5% и 4.0%, а остварење пројекција у условима неизвјесности подложно је углавном спољним ризицима. Ипак,
очекује се даљи опоравак привредне активности, уз позитиван допринос потрошње и инвестиција.
У периоду јануар-април 2021. године, у поређењу са
истим периодом претходне године, цијене су просјечно
ниже за 0.9%. Имајући у виду процијењени раст цијена
сирове нафте на свјетском тржишту (око 35%16) и раст
цијена хране на свјетском тржишту у 2021. години, те могући раст цијена одређених производа усљед ограничених
могућности испоруке, очекује се да ће цијене у Републици
Српској просјечно порасти за 0.6%. Према предвиђањима
Свјетске банке за 2022. годину, цијена сирове нафте ће порасти за 7%, док ће цијене хране имати раст од 0.8%. Полазећи од наведеног и претпоставке да ће регулисане цијене
у Републици Српској остати на истом нивоу, те узимајући
у обзир очекивани раст плата и потрошње, процјењује се
да ће просјечне потрошачке цијене у 2022. и 2023. години
порасти за 0.9% и 1.0%, респективно.
Просјечан број незапослених за прва четири мјесеца
износи 81.516 лица, што је за 5.9% мање у односу на исти
период претходне године када је било 87.017 незапослених.
Број лица брисаних са евиденције Завода ради запослења
износи 9.260 лица и већи је за 1.3% у односу на исти период 2020. године. Када је у питању стопа незапослености,
пројектоване стопе се крећу од 12.2% за 2021. годину до
10.6% у 2023. години. У вријеме израде документа није
објављен податак о броју запослених17, закључно са мартом
15
На повећање производње у Прерађивачкој индустрији од 15.7%
највише је утицало повећање производње у области Производња
намјештаја (50.9%), Производња готових металних производа, осим
машина и опреме која је остварила раст од 21.8%, као и повећање производње у области Производња коже и производа од коже (24.4%).
16
www.worldbank.org, Commodity Markets Outlook, April 2021.
17
Према Календару публиковања РЗС РС, подаци о запосленима
објављују се у јулу и децембру.
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2021. године. Уз наставак тренда смањења броја незапослених очекује се и наставак тренда раста запослених.
За период јануар-април 2021. године просјечна плата након опорезивања износи 975 КМ, што представља
номинални раст од 3.4% на годишњем нивоу. За наредни
период очекује се благи раст плата, тако да ће се плата након опорезивања кретати у распону од 1,002 КМ у 2021. до
1,058 КМ у 2023. години. Тренд раста пензија се наставља
и у 2021. години када је за прва четири мјесеца исплаћена
просјечна пензија у износу од 406 КМ и у односу на исти
период претходне године номинално је већа за 3.1%.
У периоду јануар-април 2021. године дошло је до позитивних кретања у спољнотрговинској размјени Републике Српске, при чему је обим спољнотрговинске размјене
повећан за 19.1% у односу на исти период 2020. године.
Значајнији раст извоза (24.9%) у односу на раст увоза
(14.8%) резултирао је већом покривеношћу увоза извозом,
који износи 81.9%. Истовремено, спољнотрговински дефицит износи 288.3 милиона КМ. До краја 2021. године процјењује се раст извоза робе од 19.6% и раст увоза робе од
8%. У периоду 2022-2023. година очекује се наставак раста
извоза робе од 7.6% и 5.8% респективно, као и раста увоза
робе од 6.8% и 5.6% респективно.
МЈЕРЕ И РОКОВИ
У наредном периоду потребно је да Влада Републике
Српске предузме мјере које ће с једне стране довести до раста прихода, а с друге стране утицати на смањење расхода,
како би се постепено успоставило поштовање фискалног
правила везаног за консолидовани буџетски дефицит.
Расположиви макроекономски показатељи за прва четири мјесеца 2021. године у Републици Српској, али и на
глобалном нивоу, указују на стабилизацију привреде. Упоредо са постепеним опоравком привреде током наредног
периода, може се очекивати и постепени раст прихода. Такође, потребно је додатно убрзати активности везане за побољшање пореске дисциплине и сузбијање сиве економије,
што ће довести до боље наплате јавних прихода.
Неодложна потреба значајног унапређења пословног
окружења и амбијента за привлачење нових инвестиција, како страних тако и домаћих, захтијева преиспитивање
постојећег великог броја пореских и непореских давања. Од
почетка 2021. године извршено је растерећење привреде кроз
смањење и укидање појединих непореских давања (поједине
административне таксе, комуналне таксе, судске таксе и посебне републичке таксе), што ће имати позитиван утицај на
пословање привредних субјеката, а самим тим и раст пореских прихода. У наредном периоду и даље ће се спроводити
анализе оптерећености привреде и становништва пореским
и непореским давањима са приједлозима њиховог смањења,
укидања или другачијег обрачуна. Такође, Влада Републике Српске опредијељена је да изврши поједностављење
појединих административних процедура, односно смањење
трошкова и времена у поступцима прибављања дозвола, потврда и рјешења. Влада Републике Српске је усвојила Одлуку о реализацији Пројекта оптимизације административних
процедура и формалности (“Службени гласник Републике
Српске”, број 32/21) у априлу 2021. године, којом се утврђују
надлежна тијела, дјелокруг примјене и активности потребне
за спровођење Пројекта на републичком нивоу.
Измјенама сета закона о платама, који су ступили на
снагу од 1. јуна 2021. године, повећане су бруто плате
запослених у јавним установама у области здравства, у
основним и средњим школама, ђачким домовима и високом
образовању, запосленима у области културе, у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и запосленима у институцијама правосуђа, што представља још једну
у низу мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту кроз повећање потрошње, али и утичу на
кретање јавних прихода.
До смањења пореског оптерећења, али и повећања плата радницима, дошло је и кроз Закон о измјенама Закона о
порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”,
број 49/21), којим је од 1. 7. 2021. године основни лични
одбитак повећан са 6,000 КМ на 8,400 КМ на годишњем ни-
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воу, а лични одбитак за издржаване чланове уже породице
са 900 КМ на 1,800 КМ на годишњем нивоу.
У наредном периоду планиране су измјене у оквиру
опорезивања дохотка физичких лица, како би се извршила
прерасподјела и дошло до додатног повећања плата. Такође, планирано је проширење пореске основице пореза на
доходак на накнаде које тренутно нису предмет опорезивања, што ће створити могућност за смањење збирне стопе доприноса. Посебан акценат се ставља на опорезивање
прихода од удјела у капиталу.
Такође, Влада Републике Српске је опредијељена да уведе нови систем фискализације, чиме се очекује смањење сиве
економије и смањење пореске евазије, те побољшање пореске дисциплине, што директно повећава конкурентност привредних субјеката који поштују пореске прописе. Повећање
обухвата и основице за опорезивање као посљедица увођења
новог система требало би да доведе и до пораста пореских
прихода. Доношење новог Закона о фискалним касама је планирано у 2021. години. У 2022. години планирано је доношење подзаконских аката за имплементацију Закона, док је пуна
имплементација система планирана од 2023. године.
Новим Законом о играма на срећу планирано је да Министарство финансија Републике Српске врши директан
надзор над приређивачима игара на срећу путем рачунарског система приређивача у реалном времену, чиме ће доћи
до смањења сиве зоне и праћења укупног промета у овој
области, што ће посљедично довести до раста прихода од
пореза и накнада за приређивање игара на срећу.
И на крају, сектор јавних предузећа у Републици Српској чини значајан дио економије и броја запослених, али
мање када је у питању додата вриједност или добит, те су
стога започете активности везане за реформу јавних предузећа. Портфељ јавних предузећа у Републици Српској је
највећим дијелом концентрисан у 20 најважнијих предузећа. Од стратешких јавних предузећа се очекује да буду изузетно профитабилна и буду један од извора прихода буџета
Републике, чија реформа мора да буде пажљиво спроведена ради ефикаснијег и продуктивнијег пословања, а све с
циљем остваривања значајније добити.
Влада Републике Српске је формирала Радну групу за
реформу јавних предузећа у септембру 2020. године, која
је припремила Акциони план за реформу јавних предузећа
Републике Српске, а Влада га је усвојила у јуну 2021. године. У наредном периоду планирано је и формирање Централне јединице за финансијски надзор јавних предузећа
за праћење јавних предузећа помоћу финансијских и нефинансијских показатеља учинка, као што су финансијска солвентност, ефикасност пословања (оперативна маржа итд.),
те број запослених (удио плата у издацима и флуктуација
запослених). Такође, планирано је и увођење функције
утврђивања и праћења процјене и управљања фискалним
ризицима у оквиру Министарства финансија, укључујући и
ризике везане за пословање јавних предузећа.
Препоручене мјере за повратак консолидованог буџетског дефицита у оквире правила која су прописана Законом
о фискалној одговорности у Републици Српској за ниво Републике и за нивое јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности који су изван система трезорског
пословања у периоду 2021-2023. година су:
− Процесом управљања буџетом рационализовати јавну
потрошњу уз обезбјеђење редовног измирења доспјелих обавеза и без стварања нових за које нису обезбијеђена буџетска
средства. Рационализацију је потребно извршити на позицијама материјалних трошкова, субвенција и грантова, као
и других непродуктивних расхода и издатака руководећи се
начелима штедње и рационалне прерасподјеле средстава;
− Позиције личних примања планирати у складу са законском, подзаконском и другом регулативом која регулише ову област, без доношења нових или измјена постојећих
законских рјешења која би произвела додатна издвајања и
повећања расхода по овом основу;
− У околностима смањене привредне активности улагање у непродуктивне инвестиције, односно инвестиције
које нису од круцијалне важности за функционисање ин-
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ституција свести на минимум. Такође, редуковати и процесе јавних набавки;
− Буџете јединица локалне самоуправе и финансијске
планове фондова социјалне сигурности који се воде изван
система трезорског пословања од 2022. године па до године
повратка у оквире фискалних правила прописаних Законом
о фискалној одговорности у Републици Српској потребно
је планирати са суфицитом;
− Буџет Републике од 2023. године па до године повратка у оквире фискалних правила прописаних Законом о
фискалној одговорности у Републици Српској потребно је
планирати са суфицитом.
Препоручене мјере за санирање оствареног дефицита у јединицима локалне самоуправе у периоду 2021-2023. година су:
− Цијену рада дефинисану Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске ускладити са цијеном рада која се примјењује
код обрачуна плата за запослене у органима управе Републике Српске. Такође, Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске уговорити износ накнаде по основу осталих личних
примања на начин да се она сведе на тренутно прописани
минимални износ (регрес за коришћење годишњег одмора,
трошкова једног топлог оброка, накнада трошкова превоза
приликом доласка на посао и повратка са посла и др.);
− Интензивирати активности на пријављивању непокретности које се налазе на подручју локалних заједница,
с обзиром на то да је порез на непокретности приход њихових буџета. Посебан акценат ставити на улогу јединица
локалних самоуправа у ажурирању Фискалног регистра
непокретности, односно достављања података који ће се
евидентирати у том истом регистру;
− Извршити анализу потребног броја запослених, те
сходно томе донијети нову систематизацију радних мјеста,
у складу са одредбама чл. 66, 67. и 68. Закона о локалној самоуправи, којима је регулисан максималан број запослених
у градској, односно општинској управи;
− Кредитно задуживање јединица локалне самоуправе
спроводити само за економски оправдане инвестиције.
Имајући у виду неизвјесност у погледу трајања пандемије и штете коју ће евентуално проузроковати, све мјере
које Влада планира да предузме да би се поново успоставило поштовање фискалног правила спроводиће се у периоду
од 2021. до 2023. године.
Према постојећим плановима за 2021. годину, укупни приходи на нивоу буџетског система Републике Српске
износе 4,444.4 милиона КМ. Укупна потрошња у 2021. години је планирана на нивоу од 4,837.7 милиона КМ, од чега се
на расходе односи 4,435.6 милиона КМ, а на нето издатке за
нефинансијску имовину 402.1 милион КМ. Тако планирани
буџетски оквир има за резултат дефицит на нивоу буџетског
система Републике Српске од 393.4 милиона КМ, што представља значајно смањење у односу на 2020. годину.
Дефицит Републике у износу од 394.5 милиона КМ углавном је резултат веће потрошње у односу на приходе у оквиру
буџета Републике Српске (фонд 01), али и на осталим рачуноводственим фондовима. Према финансијским плановима фондова социјалне сигурности, предвиђа се дефицит од 8.6 милиона КМ, док се буџетима јединица локалне самоуправе предвиђа
суфицит од 9.6 милиона КМ. С једне стране, очекује се благо
повећање прихода и смањење издвајања у Компензациони
фонд за санирање посљедица изазваних појавом пандемије вируса COVID-19, док се с друге стране очекују повећани издаци
за лична примања запослених као резултат измјене сета закона
о платама18, као и повећани издаци за пензије, на основу одлука
Владе Републике Српске о одређивању износа најниже пензије
и утврђивању процента за усклађивање пензија19.
18
Измјенама закона о платама повећане су бруто плате запослених
у јавним установама у сектору здравства, запосленима у основном,
средњем и високом образовању, у институцијама културе, запосленима у МУП-у и дијелу запослених у институцијама правосуђа.
19
Одлука о одређивању износа најниже пензије (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/21) и Одлука о утврђивању процента за усклађивање пензија (“Службени гласник Републике Српске”, број 10/21).

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

У периоду 2022-2023. година према планираним оквирима буџета за ниво буџетског система Републике Српске
планирано је смањење буџетског дефицита на ниво од 34.5
милиона КМ у 2022. години, док се у 2023. години планира
буџетски суфицит у износу од 158.7 милиона КМ. У структури планираног буџетског оквира, дефицит у 2022. години резултат је дефицита Републике (162.0 милиона КМ),
који је дјелимично неутралисан суфицитом код фондова
социјалне сигурности (52.7 милиона КМ) и јединица локалне самоуправе (74.9 милиона КМ). У 2023. години сва
три дијела буџетског система Републике Српске планирају
остварити суфицит.
Средњорочне пројекције прихода за ниво буџетског
система Републике Српске износе 4,801.6 милиона КМ у
2022. години и 4,996.1 милион КМ у 2023. години. На основу пројектованих макроекономских показатеља и уочених
трендова процјењује се да ће нивоу буџетског система Републике Српске, по основу прихода од индиректних пореза,
у 2022. години припасти око 1,917.3 милиона КМ. У 2023.
години очекује се да ће ови приходи износити 2,008.0 милиона КМ. То значи да ће нето приходи од индиректних
пореза у 2023. години бити за 4.7% већи у односу на 2022.
годину.
Према датим пројекцијама за период 2022-2023. година, укупна потрошња за ниво буџетског система Републике
Српске износи 4,836.0 милиона КМ и 4,837.4 милиона КМ
респективно, која укључује расходе и нето издатке за нефинансијску имовину. Укупни расходи износе 4,508.8 милиона КМ у 2022. години и 4,540.2 милиона КМ у 2023. години. Највећи дио расхода (преко 50%) односи се на дознаке
на име социјалне заштите, које се у посматраном периоду
крећу од 2,373.3 милиона КМ до 2,405.6 милиона КМ. Око
26% расхода односи се на лична примања запослених, који
су планирани на нивоу од 1,197.1 милион КМ у 2022. години до 1,203.3 милиона КМ у 2023. години. Поред тога,
планирани нето издаци за нефинансијску имовину износе
327.2 милиона КМ у 2022. години и 297.2 милиона КМ у
2023. години.
Према урађеној пројекцији, приходи Републике износе
3,300.0 милиона КМ у 2022. години и 3,459.7 милиона КМ
у 2023. години. Према презентованим буџетским оквирима
за период 2022-2023. година, у 2022. години планирано је
остварење буџетског дефицита, како за фонд 01 (буџет Републике у ужем смислу) у износу 176.3 милиона КМ, тако и
збирно за све фондове Главне књиге трезора у износу 162.0
милиона КМ. У 2023. години очекује се благи, али континуирани раст прихода, који прати још блажи раст текућих
расхода, што ће као резултат имати остварење буџетског суфицита, како за фонд 01 у износу од 8.0 милиона КМ, тако
и збирно за све фондове Главне књиге трезора у износу од
5.5 милиона КМ.
Најзначајнији дио посматране потрошње (око 71%)
односи се на ниво Републике који у 2022. години износи
3,462.0 милиона КМ и у 2023. години 3,454.1 милион КМ.
Од тога, расходи овог нивоа износе 3,276.7 милиона КМ и
3,307.1 милион КМ, док се планирани нето издаци за нефинансијску имовину крећу од 185.3 милиона КМ и 147.0
милиона КМ кроз посматране године. У оквиру расхода
значајна су издвајања за дознаке на име социјалне заштите,
затим издвајања за расходе за лична примања запослених,
расходе по основу коришћења робе и услуга, субвенције и
грантове.
Највећи дио буџетског оквира Републике односи се на
буџет Републике Српске у ужем смислу, односно на рачуноводствени фонд 01. Укупни очекивани приходи буџета Републике Српске износе 3,095.3 милиона КМ у 2022. години
и 3,254.3 милиона КМ у 2023. години.
У складу са процјеном нето прихода од индиректних
пореза који припадају Републици Српској и Законом о
буџетском систему Републике Српске, од пројектованих
нето прихода од индиректних пореза очекује се да ће буџету Републике Српске у 2022. години бити дозначен износ од
1,400.4 милиона КМ (са спољним дугом од 280.3 милиона
КМ), што представља раст од 12.5% у односу на средства
која су планирана Буџетом Републике Српске за 2021. годи-
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ну. Такође, од пројектованих нето прихода од индиректних
пореза који припадају Републици Српској процјењује се да
ће у 2023. години буџету Републике Српске бити дозначен
износ од 1,493.6 милиона КМ (са спољним дугом од 396.3
милиона КМ).
Опорезивање добити правних лица у Републици Српској и страних правних лица која остварују приход у Републици Српској врши се на основу Закона о порезу на добит.
На основу Закона о буџетском систему Републике Српске,
приход по основу пореза на добит у потпуности припада
буџету Републике Српске. Узимајући у обзир трендове кретања прихода од пореза на добит у претходном периоду, као
и очекивани привредни раст у наредном периоду, пројекција прихода од пореза на добит износи 250.2 милиона КМ
у 2022. години и 262.8 милиона КМ у 2023. години.
Очекивани приход од пореза на доходак износи 140.1
милион КМ у 2022. години и 145.5 милиона КМ у 2023. години. Пројекција прихода од пореза на доходак је усклађена са кретањем прихода од пореза на доходак у претходном
периоду, очекиваним растом плата и запослености у посматраном периоду, као и са претходно наведеним законским
измјенама које се односе на повећање основног личног одбитка.
Законом о доприносима прописана је обавеза обрачуна
и уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
На основу Закона о буџетском систему Републике Српске,
приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање припада буџету Републике Српске. Пројекција
прихода по овом основу износи 1,047.5 милиона КМ у
2022. години и 1,087.9 милиона КМ у 2023. години. Наведена пројекција је урађена на основу кретања прихода од
овог доприноса у претходном периоду, очекиваног кретања
бруто плата и броја осигураника у наредном периоду, као и
постојеће законске регулативе у овој области.
Пројекција прихода по основу осталих пореза20 износи
18.2 милиона КМ у 2022. години и 18.8 милиона КМ у 2023.
години. Пројекција је усклађена са очекиваним привредним растом у средњорочном периоду, као и са очекиваним
уплатама по раније одобреним репрограмима. Приходи од
пореза на имовину све до појаве пандемије имали су стабилан раст, који се очекује и у наредном периоду.
Очекивани непорески приходи21 износе 238.7 милиона КМ у 2022. години и 245.5 милиона КМ у 2023. години. Пројекција непореских прихода је урађена на основу
пројекције реалног раста БДП-а у посматраном периоду,
досадашњих трендова у наплати непореских прихода и
тренутне законске регулативе.
Укупно очекивана потрошња буџетa Републике Српске
износи 3,271.6 милиона КМ у 2022. години и 3,246.3 милиона КМ у 2023. години, док су укупни очекивани расходи буџета Републике Српске 3,127.0 милиона КМ у 2022.
години и 3,110.8 милиона КМ у 2023. години. Поред тога,
планирани нето издаци за нефинансијску имовину износе
144.6 милиона КМ у 2022. години и 135.5 милиона КМ у
2023. години.
Пројекција расхода за лична примања запослених22
износи 896.0 милиона КМ у 2022. години и 900.2 милиона
КМ у 2023. години.
20
Остали порези на имовину и индиректни порези ван ЈРУИО који
се уплаћују директно на рачун јавних прихода Републике Српске,
а ријеч је о уплатама пореских обвезника по основу неизмирених/
репрограмираних обавеза које су настале до 1. 1. 2006. године, тј.
до момента увођења ПДВ-а, када је наплата индиректних прихода
прешла у надлежност Управе за индиректно опорезивање.
21
Непорески приходи обухватају: приходе од финансијске и
нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика, накнаде,
таксе, приходе од пружања јавних услуга, новчане казне и остале
непореске приходе.
22
Расходи за лична примања запослених су планирани у складу
са Законом о платама запослених у органима управе Републике
Српске, Законом о платама и накнадама судија и тужилаца у
Републици Српској, Законом о платама запослених у јавним
службама Републике Српске, те Законом о платама запослених
лица у јавним установама у области здравства Републике Српске.

20.10.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Када је ријеч о расходима по основу коришћења робе
и услуга, најзначајнија средства се издвајају за расходе по
основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга, расходе по основу путовања и смјештаја, те расходе за стручне услуге. Пројекција расхода по
овом основу износи 103.6 милиона КМ у 2022. години и
117.3 милиона КМ у 2023. години.
У оквиру расхода финансирања и других финансијских
трошкова планирају се средства по основу камата на хартије
од вриједности, зајмове примљене у земљи и иностранству,
као и трошкови сервисирања примљених зајмова. Пројекција расхода по овом основу износи 130.9 милиона КМ у
2022. години и 115.4 милиона КМ у 2023. години.
Најзначајније субвенције које се исплаћују из буџета
Републике Српске су усмјерене за пољопривреду и шумарство, Жељезницама Републике Српске, Аеродромима Републике Српске, као и за подстицај за повећање плате радника. Пројекција расхода по овом основу износи 115.5 милиона КМ у 2022. години и 115.6 милиона КМ у 2023. години.
Пројекција расхода по основу грантова износи 68.9 милиона КМ у 2022. години и 69.1 милион КМ у 2023. години.
Пројекција расхода по основу дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике износи
237.6 милиона КМ у 2022. години и 243.1 милион КМ у
2023. години.
Пројекција расхода по основу трансфера износи 314.8
милиона КМ у 2022. години и 265.7 милиона КМ у 2023.
години.
Издаци за нефинансијску имовину пројектовани су у
износу од 144.6 милиона КМ у 2022. години, 135.5 милиона КМ у 2023. години, а издаци за финансијску имовину 0.6
милиона КМ у наведеном периоду.
Издаци за отплату дугова су пројектовани у износу од
492.4 милиона КМ у 2022. години и 934.3 милиона КМ у
2023. години. Пројекција издатака за отплату дугова је у
складу са планом отплате ино и унутрашњег задужења,
ажурираног плана повлачења по инвестиционим кредитима и планираног финансирања буџета за наредни период.
Остали издаци пројектовани су у износу од 55.9 милиона КМ у 2022. години и 44.1 милион КМ у 2023. години.
Очекивани приходи јединица локалне самоуправе су
723.0 милиона КМ у 2022. години и 724.9 милиона КМ у
2023. години.
Око половине прихода јединица локалне самоуправе
чине приходи од индиректних пореза23. У складу са пројекцијом прихода од индиректних пореза за период 2022-2023.
година и Законом о буџетском систему Републике Српске,
процјењује се да ће приходи општина и градова по основу
индиректних пореза у 2022. години износити око 373.0 милиона КМ и око 365.8 милиона КМ у 2023. години.
У оквиру прихода од директних пореза24 код јединица
локалне самоуправе најважнији су приходи од пореза на
доходак и приходи од пореза на имовину. Према пројекцији, приход од пореза на доходак који припада буџетима
јединица локалне самоуправе износи 41.2 милиона КМ у
2022. години и 42.8 милиона КМ у 2023. години. Наведене пројекције усклађене су са пројекцијом раста плата и
запослености у Републици Српској, као и са напријед наведеним законским измјенама које се односе на повећање
основног личног одбитка.
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 непокретности у потпуности припада буџетима
јединица локалне самоуправе. Пројекција прихода по осноУ 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.
24
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.
23
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ву пореза на непокретност износи 25.4 милиона КМ у 2022.
години и 25.7 милиона КМ у 2023. години.
Очекивани укупни износ непореских прихода у буџетима јединица локалних самоуправа је 210.0 милиона КМ у
2022. години и 218.4 милиона КМ у 2023. години.
Очекивана потрошња јединицa локалне самоуправе
износи 648.1 милион КМ у 2022. години и 650.2 милиона
КМ у 2023. години, од чега расходи износе 594.7 милиона
КМ и 593.7 милиона КМ. Планирани издаци за нефинансијску имовину јединица локалне самоуправе износе 53.3
милиона КМ у 2022. години и 56.5 милиона КМ у 2023.
години. У структури расхода најзначајнији су расходи за
лична примања запослених, расходи по основу коришћења
робе и услуга, али и дознаке на име социјалне заштите.
Пројекција прихода фондова социјалне сигурности
износи 1,015.7 милиона КМ у 2022. години и 1,047.5 милиона КМ у 2023. години. Највећи дио прихода фондова
чине приходи од доприноса, који износе 833.4 милиона КМ
и 864.1 милион КМ у 2023. години. Наведене пројекције
обухватају пројекције прихода од доприноса у 2022. години
у износу од 794.9 милиона КМ и 825.3 милиона КМ у 2023.
години. Такође, поменуте пројекције обухватају и пројекције прихода од иноосигурања, које према пројекцијама
Фонда здравственог осигурања Републике Српске износе
по 31.5 милиона КМ за сваку посматрану годину. Поред наведених прихода од доприноса, у укупним приходима од
доприноса приказан је и приход од посебног доприноса за
солидарност25 у износу од 7 милиона КМ у 2022. години и
7.3 милиона КМ у 2023. години.
Непорески приходи фондова социјалне сигурности
износе по 6.7 милиона КМ за посматране године, док се
очекивани трансфери између или унутар јединица власти
крећу од 175.6 до 176.6 милиона КМ на годишњем нивоу
у периоду 2022-2023. година. Највећи дио трансфера чини
трансфер из буџета Републике који је планиран за Фонд
здравственог осигурања, у складу са Законом о здравственом осигурању, у износу од 106.7 милиона КМ за сваку
посматрану годину. Такође, у оквиру поменуте ставке налази се и трансфер из буџета Републике који је планиран
за Фонд дјечије заштите у износу од 37.9 милиона КМ за
2022. годину и 38.9 милиона КМ за 2023. годину.
Планирана потрошња фондова социјалне сигурности
износи 963.1 милион КМ у 2022. години и 969.1 милион КМ
у 2023. години. Од тога, расходи износе 874.5 милиона КМ
у 2022. години и 875.5 милиона КМ у 2023. години, док се
планирани нето издаци за нефинансијску имовину крећу од
88.6 милиона КМ у 2022. и 93.6 милиона КМ у 2023. години.
Најзначајнији расходи су дознаке на име социјалне заштите
које су планиране на нивоу од 804.0 милиона КМ до 805.5
милиона КМ годишње, а односe се на финансирање права
на социјалну заштиту које исплаћују институције обавезног
социјалног осигурања (Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске).
Јавни дуг Републике Српске
Стање јавног дуга Републике Српске на дан 31. 12.
2020. године износи 4,726.0 милиона КМ (42.9% БДП-а),
док јавни дуг који подлијеже законском ограничењу износи
4,659.1 милион КМ (42.3% БДП-а).
Важно је напоменути да је мјере за фискалну консолидацију потребно спровести водећи рачуна да се не наруши
поштовање фискалног правила које се односи на дуг.
На основу плана за 2021. годину, јавни дуг који подлијеже законском ограничењу износиће 5,139.1 милион КМ
(44.3% БДП-а). На основу урађених пројекција за период
2022-2023. година, јавни дуг који подлијеже законском
ограничењу износиће 5,343.5 милиона КМ и 5,311.0 милиона КМ (43.8% и 41.5% БДП-а), респективно.
25
Наведени приход се користи за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда код дјеце, а за које није могуће
обезбиједити одговарајућу здравствену услугу у Републици
Српској. Посебан допринос за солидарност прописан је Законом о
Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања
и повреда дјеце у иностранству (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 100/17 и 103/17).
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Табела 1.

* Преглед буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, као и преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску
имовину (обухваћени сви фондови 01-05) за Републику, јединице локалне самоуправе и фондове социјалне сигурности за 2019. годину
(у милионима КМ)

Економ.
код
1

71

ПОЗИЦИЈА

2
А. П Р И Х О Д И (ОСИМ ОБРАЧУНСКИХ)
(I + II + III + IV)
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
+ 8)

извршење
2019
3
3120,5

извршење
2019
4
842,6

извршење
2019
5
702,1

извршење
2019
6
-188,8

Консолидовано
Република
Српска
извршење
2019
7
4476,4

2779,5

722,5

430,5

-2,9

3929,7

-2,9

1617,2

ГКТ Републике + ВБК

Фондови
соц. сигурности

Елиминације
при консолидацији елим.

ЈЛС

711

1. Приходи од пореза на доходак и добит

256,7

712

2. Доприноси за социјално осигурање

897,5

713

3. Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности

126,1

45,3

0,0
722,5

256,7
171,4

714

4. Порези на имовину

17,3

27,9

45,2

715

5. Порези на промет производа и услуга

13,9

2,6

16,5

716

6. Царине и увозне дажбине

717

7. Индиректни порези прикупљени преко УИО

351,6

1818,7

719

8. Остали порески приходи

72

II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

721

1. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика

722

2. Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних
услуга

723

3. Новчане казне

728

4. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар
јединица власти

729

5. Остали непорески приходи

73

III ГРАНТОВИ

731

1. Грантови (а + б)

78
787
788

0,7

0,7

1467,2
0,0

3,1

3,2

250,9

2,8

198,5

46,0

2,0

24,8

72,8

175,6

0,0

166,8

342,4

22,3

-2,0

0,4

450,2

22,7

1,9

0,0

0,0

5,0

0,7

6,5

87,5

0,0

8,6

87,5

0,0

8,6

IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)

2,6

117,3

64,4

-184,0

0,3

1. Трансфери између различитих јединица власти
(а до д)

2,6

117,3

64,4

-184,0

0,3

2. Трансфери унутар исте јединице власти

0,0

-2,0

0,0
12,3

0,0

96,1
96,1

0,0

0,0

Б. Р А С Х О Д И (ОСИМ ОБРАЧУНСКИХ) (I +
II + III)

2929,5

731,4

559,1

-188,7

4031,3

41

I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +
8 + 9)

2603,9

731,3

553,2

-2,0

3886,4

411

1. Расходи за лична примања запослених

778,4

24,1

218,3

1020,8

412

2. Расходи по основу коришћења робе и услуга

160,0

5,2

139,8

305,0

413

3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови

107,0

7,9

15,1

130,1

414

4. Субвенције*

114,8

22,6

17,4

154,7

415

5. Грантови

103,9

0,0

68,1

172,0

416

6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова

224,2

87,1

311,3

417

7. Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују
институције обавезног социјалног осигурања

1101,2

671,0

418

8. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или
унутар јединица власти

0,1

0,3

1,6

419

9. Расходи по судским рјешењима

14,3

0,1

5,8

48

II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1+ 2)

325,5

0,1

6,0

-186,8

144,9

487

1. Трансфери између различитих јединица власти
(а до д)

325,5

0,1

5,9

-186,8

144,9

488

2. Трансфери унутар исте јединице власти

0,0

1772,2

0,0

-2,0

0,1
20,2

0,0

20.10.2021.
***
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III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
В. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А - Б)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (I + II - III - IV)

94

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

191,0

111,1

143,0

-0,1

445,1

-171,7

-70,8

-152,9

-0,2

-395,5

0,0

18,7

81

I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

6,5

0,0

12,2

811

примици за произведену сталну имовину

0,5

0,0

0,9

812

примици за драгоцјености

0,0

813

примици за непроизведену сталну имовину

0,0

10,1

10,1

814

примици од продаје сталне имовине намијењене
продаји и обустављених пословања

0,0

0,3

0,3

815

примици за стратешке залихе

0,0

816

примици од залиха материјала учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

6,0

88

II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)

0,0

881

1. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти

0,0

51

III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ*

178,3

511

1. Издаци за произведену сталну имовину

162,7

512

2. Издаци за драгоцјености

0,0

513

3. Издаци за непроизведену сталну имовину

4,4

514

4. Издаци за сталну имовину намијењену продаји

0,0

515

5. Издаци за стратешке залихе

0,0

68,0

516

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

10,8

0,0

518

7. Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0,4

58

IV ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

581

1. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција
између или унутар јединица власти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3

40,4

-9,9

-0,3

49,5

Д. С У Ф И Ц И Т/Д Е Ф И Ц И Т (В + Г)
-

Укалкулисане обавезе за које нису постојала расположива буџетска средства у 2019. години (евидентиране на контима обрачунских расхода)

1,4
0,0

0,0
0,9
0,0

6,9

0,2

-0,2

0,0

0,2

-0,2

0,0

70,8

165,2

0,0

414,3

2,1

152,8

0,7

317,6

0,0

0,0

9,8

14,9
0,0
68,0

2,4

13,3

0,2

0,5

-16,2

Д. С У Ф И Ц И Т/Д Е Ф И Ц И Т (В + Г) + укал3,1
40,4
-9,9
-0,3
33,3
кулисане обавезе
* Подаци су ревидирани према подацима из званичног консолидованог финансијског извјештаја - свеобухватног ПИФ-а за 2020. годину.
Табела 2.
* Преглед буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, као и преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску
имовину (обухваћени сви фондови 01-05) за Републику, јединице локалне самоуправе и фондове социјалне сигурности за 2020. годину
(у милионима КМ)

Економ.
код
1

71
711
712
713
714

ПОЗИЦИЈА

2
А. П Р И Х О Д И (ОСИМ ОБРАЧУНСКИХ)
(I + II + III + IV)
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
+ 8)
1. Приходи од пореза на доходак и добит
2. Доприноси за социјално осигурање
3. Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
4. Порези на имовину

Елиминације
при консолидацији (1)
елим.
извршење
извршење
2020
2020
5
6
711,3
-324,5

Консолидовано
Република
Српска
извршење
2020
7
4353,9

ГКТ Републике + ВБК

ФОНДОВИ
СОЦ. СИГУРНОСТИ

извршење
2020
3
3004,5

извршење
2020
4
962,6

2713,5

740,5

411,7

-2,9

3862,8

251,3
941,0
126,2

0,0
740,5
0,0

0,0
0,0
45,6

0,0
-2,9
0,0

251,3
1678,6
171,8

16,9

0,0

24,2

0,0

41,1

ЈЛС

14
715
716
717
719
72
721
722
723
728
729
73
731
78
787
788

41
411
412
413
414
415
416
417
418
419
48
487
488
***

81
811
812
813
814
815
816
88
881
51
511
512
513

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
5. Порези на промет производа и услуга
6. Царине и увозне дажбине
7. Индиректни порези прикупљени преко УИО
8. Остали порески приходи
II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
2. Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних
услуга
3. Новчане казне
4. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар
јединица власти
5. Остали непорески приходи
III ГРАНТОВИ
1. Грантови (а + б)
IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)
1. Трансфери између различитих јединица власти
(а до д)
2. Трансфери унутар исте јединице власти
Б. Р А С Х О Д И (ОСИМ ОБРАЧУНСКИХ) (I +
II + III)
I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +
8 + 9)
1. Расходи за лична примања запослених
2. Расходи по основу коришћења робе и услуга
3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови
4. Субвенције
5. Грантови
6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
7. Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују
институције обавезног социјалног осигурања
8. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или
унутар јединица власти
9. Расходи по судским рјешењима
II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)
1. Трансфери између различитих јединица власти
(а до д)
2. Трансфери унутар исте јединице власти
III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
В. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А - Б)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (I + II - III - IV)
I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
примици за произведену сталну имовину
примици за драгоцјености
примици за непроизведену сталну имовину
примици од продаје сталне имовине намијењене
продаји и обустављених пословања
примици за стратешке залихе
примици од залиха материјала учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)
1. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
1. Издаци за произведену сталну имовину
2. Издаци за драгоцјености
3. Издаци за непроизведену сталну имовину

94

20.10.2021.

0,4
0,0
1377,5
0,1
226,5
23,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
1,8

0,2
0,0
337,1
4,6
183,1
25,9

0,0
0,0
0,0
0,0
-2,1
0,0

0,6
0,0
1714,6
4,8
410,1
50,7

176,8

0,0

150,9

0,0

327,7

20,8
2,0

0,0
0,0

0,4
0,1

0,0
-2,1

21,2
0,0

3,9
61,0
61,0
3,5

0,8
0,0
0,0
219,5

5,8
19,4
19,4
97,0

0,0
0,0
0,0
-319,5

10,5
80,5
80,5
0,5

3,5

219,5

97,0

-319,5

0,4

0,0
3329,2

0,0
788,0

0,1
589,3

0,0
-321,3

0,1
4385,3

2887,0

787,9

583,8

-2,6

4256,0

859,3
161,7
110,7

26,8
7,6
6,8

234,4
139,5
13,4

0,0
0,0
0,0

1120,6
308,8
130,9

226,2
140,4
224,5

16,5
0,0
0,0

21,0
72,0
96,0

-0,2
-0,2
-0,2

263,4
212,1
320,4

1157,1

729,6

0,0

0,0

1886,7

0,1

0,2

1,7

-2,0

0,0

7,0
442,3

0,4
0,1

5,7
5,5

0,0
-318,6

13,1
129,3

442,3

0,1

5,5

-318,6

129,2

0,0
0,0
-324,7
-178,9

0,0
0,0
174,6
-144,7

0,1
0,0
122,0
-206,6

0,0
0,0
-3,2
1,1

0,1
0,0
-31,4
-529,1

8,5

0,1

15,5

0,0

24,1

2,3
0,0
1,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,1

1,1
0,0
12,9
0,6

0,0

3,3
0,0
14,2
0,7

0,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187,4

144,7

222,1

-1,1

553,2

168,4
0,0
6,4

18,8
0,0
1,5

210,0
0,0
8,6

-1,1

396,2
0,0
16,5

0,0
5,8

20.10.2021.
514
515
516

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

4. Издаци за сталну имовину намијењену продаји
5. Издаци за стратешке залихе
6. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
7. Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
IV ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)
1. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција
између или унутар јединица власти
Д. С У Ф И Ц И Т/Д Е Ф И Ц И Т (В + Г)

518
58
581

Укалкулисане обавезе за које нису постојала расположива буџетска средства у 2020. години (евидентиране на контима обрачунских расхода)

94

15

0,0
0,0
12,2

0,0
116,1
8,3

0,0
0,0
3,0

0,0
116,1
23,5

0,4

0,0

0,4

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-503,6

29,9

-84,6

-2,2

-560,5

-17,5

-521,1
29,9
-84,6
-2,2
-577,9
Д. С У Ф И Ц И Т/Д Е Ф И Ц И Т (В + Г) + укалкулисане обавезе
* Табела је рађена према званичном консолидованом финансијском извјештају - ПИФ-у за 2020. годину (корисници буџета Републике,
ЈЛС и фондова)

1678
На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике
Српске, члана 18. т. б) и и), члана 38. став 1, члана 40. став
1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 2/15
- Одлука Уставног суда Републике Српске, 106/15, 3/16,
104/18 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 84/19)
и члана 177. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године,
донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ЗОНИНГ ПЛАНОВА УРБАНИХ ЗОНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ “КЛЕКОВАЧА”

I
1) Доноси се Одлука о изради три зонинг плана урбаних зона подручја посебне намјене “Клековача” по скраћеном поступку.
2) Урбане зоне из подтачке 1. ове тачке су “Козила”,
“Амфитеатар” и “Планинско село”.
II
Зонинг планови урбаних зона подручја посебне намјене
“Клековача” (у даљем тексту: Планови) доносе се за плански период од десет година, у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу (у даљем тексту: Закон).
III
1) Зонинг план подручја посебне намјене “Клековача” - Урбана зона “Козила” обухвата дио подручја посебне намјене “Клековача”, смјештен на територији општине
Петровац, површине 383,63 ha и утврђен графичким прилогом - Карта обухвата Урбане зоне “Козила”.
2) Зонинг план подручја посебне намјене “Клековача”
- Урбана зона “Амфитеатар” обухвата дио подручја посебне намјене “Клековача”, смјештен на територији општине
Петровац, површине 39,27 ha и утврђен графичким прилогом - Карта обухвата Урбане зоне “Амфитеатар”.
3) Зонинг план подручја посебне намјене “Клековача”
- Урбана зона “Планинско село” обухвата дио подручја
посебне намјене “Клековача”, смјештен на територији општине Петровац, површине 38,65 ha и утврђен графичким
прилогом - Карта обухвата Урбане зоне “Планинско село”.
4) Обухвати зонинг планова из подт. 1), 2) и 3) ове тачке
објављују се на интернет страници Министарства за про-

сторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство).
IV
За израду Планова дефинишу се сљедеће смјернице:
1) Планове израдити у складу са Законом, Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената
просторног уређења (“Службени гласник Републике Српске”, број 69/13 - у даљем тексту: Правилник), Правилником о изради и доношењу докумената просторног уређења
по скраћеном поступку (“Службени гласник Републике
Српске”, број 69/13), Законом о заштити животне средине
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 и 70/20)
и другим прописима посебних области релевантним за планирање и уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде,
тла, заштита природе, културних добара, пољопривредног
и шумског земљишта и других елемената животне средине
и друго);
2) приликом израде Планова посебну пажњу посветити
јавном интересу и општим и посебним циљевима просторног развоја, те са тим у вези обезбиједити усаглашеност
Планова са Рјешењем о проглашењу Шуме туристичког
центра “Клековача”, површине 3.351,36 hа, шумом посебне
намјене, број: 12.06.1-9091/13, од 1. октобра 2019. године,
које је донијело Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде;
3) носилац израде обезбјеђује усаглашеност Планова у
току њихове израде са Измјенама и допунама Просторног
плана Републике Српске до 2025. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/15), Просторним планом
подручја посебне намјене “Клековача” (“Службени гласник
Републике Српске”, број 99/17) и важећим планским документима сусједних подручја;
4) у функцији спровођења Планова, носилац израде
треба посебно да идентификује:
- институционални и кадровски оквир за праћење спровођења Планова,
- територијалне и функционалне приоритете,
- обавезе лица која газдују обухваћеним подручјем и јединице локалне самоуправе,
- систем развојних политика - управљање земљиштима,
другим ресурсима и изградњом,
- могућности синхронизације развоја и изградње (Република Српска - јединице локалне самоуправе - инвеститори
- друга лица);

16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

5) у поступку израде Просторног плана подручја посебне намјене “Клековача” спроведен је поступак стратешке
процјене утицаја Просторног плана на животну средину
прописан одредбама Закона о заштити животне средине,
те сходно томе не постоји обавеза спровођења поступака
стратешких процјена утицаја Планова на животну средину
приликом њихове израде и
6) за изградњу објеката који могу имати значајан утицај на животну средину, с обзиром на посебну осјетљивост
животне средине и посебне мјере заштите подручја, примјењиваће се одредбе из чл. 4. и 5. Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења
и обиму процјене утицаја на животну средину (“Службени
гласник Републике Српске”, број 124/12).
V
Садржај Планова прописан је Законом и Правилником.
VI
1) Носилац припреме Планова је Министарство, у складу са Законом.
2) Носилац израде Планова је правно лице овлашћено
за израду докумената просторног уређења чији избор врши
подносилац иницијативе за доношење Плана, односно инвеститор.
3) Избор носиоца израде Планова врши се у складу са
прописом којим се уређују јавне набавке.
VII
1) Носилац израде Планова доставља нацрте Планова
носиоцу припреме у року утврђеном уговором о изради документа.
2) Нацрти Планова дају се на јавни увид у трајању од 15
дана у сједишту Општине Петровац и Народној скупштини
Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина).
3) Обавјештавање јавности о мјесту, трајању и начину
излагања нацрта Планова на јавни увид објављује се огласом у најмање два средства јавног информисања осам дана
прије почетка јавног увида.
4) Оглас из подтачке 3) ове тачке садржи мјесто, датум,
почетак и трајање јавног увида у нацрте Планова, мјесто
и датум једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења
заинтересованим лицима, те рок до када се могу послати
приједлози, примједбе и мишљења на нацрте Планова.
5) Нацрти Планова, који садрже текстуални и графички
дио, стављају се на јавни увид у сједишту Општине Петровац и ту се прикупљају приједлози, примједбе и сугестије
заинтересованих лица.
VIII
Носилац израде Планова, по окончању јавног увида,
на основу примједаба, приједлога и мишљења на нацрте
Планова, утврђује приједлоге Планова и доставља носиоцу
припреме.
IX
Планове доноси Народна скупштина, а одлуке о доношењу Планова објављују се у “Службеном гласнику Републике Српске”, у складу са Законом.
X
Органи и правна лица од којих је у складу са Законом
у току израде Планова потребно прибавити мишљење на
приједлоге планских рјешења носиоцу припреме Планова
достављају своје мишљење у року од седам дана од дана
пријема захтјева.
XI
Уговоре о изради Планова закључују носилац припреме, правно лице овлашћено за израду докумената просторног уређења и подносилац иницијативе, односно инвеститор израде Планова.
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XII
Средства за израду Планова обезбјеђује подносилац
иницијативе, односно инвеститор израде Планова.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-773/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1679
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21) и члана
177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ
МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2021. ГОДИНИ

I
У Одлуци о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20) у тачки I износ: “500.000.000 КМ”
мијења се и гласи: “750.000.000 КМ”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-772/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1680
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и члана 50. став 3. Закона о Радио-телевизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16) и члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне
скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), а након разматрања Извјештаја
Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној
7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМСКОГ САВЈЕТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Програмски савјет Радио-телевизије Републике Српске изабрани су:
1. Сања Диздаревић,
2. Горан Митровић,
3. Александар Љубоја,
4. Бранко Зеленовић,
5. Хилда Хрекес,
6. Радојица Жагран,
7. Дејан Дошлић,
8. Драгиша Радоњић,
9. Жељко Дерајић,
10. Сања Аџић и
11. Бранкица Петрић.

20.10.2021.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-796/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1681
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 27. тачка 2. Закона о Правобранилаштву
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 7/18) и члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. став 2.
и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
66/20), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор
и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Милимиру Говедарици престаје функција правобраниоца Републике Српске због истека мандата са 14. септембром 2021. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-792/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1682
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 22. Закона о Правобранилаштву Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/18)
и члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. став 2. и члана 181.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), а након
разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,
Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗБОРУ ПРАВОБРАНИОЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Милимир Говедарица изабран је за правобраниоца Републике Српске на период од четири године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-793/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1683
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 27. тачка 3. Закона о Правобранилаштву
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 7/18) и члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. став 2.
и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
66/20), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор
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и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЈЕНИКА
ПРАВОБРАНИОЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СЈЕДИШТУ
ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I
Слађани Космајац Марковић престаје функција замјеника правобраниоца Републике Српске у Сједишту замјеника правобраниоца Источно Сарајево на лични захтјев.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-794/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1684
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 24. Закона о Правобранилаштву Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/18)
и члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. став 2. и члана 181.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), а након
разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,
Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У СЈЕДИШТУ ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА
ТРЕБИЊЕ

I
Зоран Сорајић изабран је за замјеника правобраниоца
Републике Српске у Сједишту замјеника правобраниоца
Требиње на период од четири године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-795/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1685
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 51. Закона о буџетском систему Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12,
52/14, 103/16 и 15/16) и члана 177. став 2, члана 182. ст. 1.
и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДУГУ СА СТАЊЕМ НА
ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-774/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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1686
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 177. став 2, члана 182. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина
Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ОДБОРА ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ О ОДРЖАНОЈ ТЕМАТСКОЈ
СЈЕДНИЦИ ПОД НАЗИВОМ “СТАЊЕ У ОБЛАСТИ
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ”

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној
тематској сједници под називом “Стање у области борачкоинвалидске заштите у Републици Српској”.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-775/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1687
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и члана 177. став 2. и члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), а након разматрања Извјештаја
Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом “Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској”, Народна скупштина
Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ е

ЗАКЉУЧКЕ
1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да, кроз обезбјеђивање финансијских
средстава из буџета или кредитних средстава, убрза стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида који испуњавају услове по Уредби о стамбеном збрињавању.
2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да усвоји План запошљавања дјеце
погинулих бораца и обезбиједи неопходна средства за његову реализацију како би, у року не дужем од двије године,
проблем запошљавања дјеце погинулих бораца био трајно
ријешен.
3. Народна скупштина Републике Српске позива Владу
Републике Српске да пронађе рјешења која ће на праведан
начин регулисати статус војника на одслужењу војног рока
у Одбрамбено-отаџбинском рату и да валоризује њихов
допринос одбрани српског народа и стварању Републике
Српске.
4. Народна скупштина Републике Српске позива Владу
Републике Српске да настави са реализацијом 10. закључка
Народне скупштине Републике Српске од 17. априла 2015.
године.
5. Народна скупштина Републике Српске тражи од
Владе Републике Српске да кроз измјене закона из области социјалне заштите омогући борачким категоријама коришћење права из социјалне заштите у приоритету и под
повољним условима.
6. Народна скупштина Република Српске сматра да
иницијатива Удружења грађана “Ветерани Републике Српске” треба да буде један од амандмана на Устав Републике
Српске по којем би борци уживали посебну заштиту у складу са законом.
7. Народна скупштина Републике Српске позива Владу Републике Српске да преко републичких институција и
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заједничких институција Босне и Херцеговине изнађе организациона и друга рјешења по питању тражења и идентификације несталих бораца и цивила како би се тај процес
коначно окончао.
8. Народна скупштина Републике Српске тражи од
Владе Републике Српске да у оквиру Републичког центра
за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих
лица формира стручну комисију која ће се бавити одбраном
истине о Oдбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске
и позива све институције Републике Српске и организације
проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата да све своје
активности константно усмјеравају ка одбрани истине о
Одбрамбено-отаџбинском рату.
9. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-776/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1688
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 28. став 1. Закона о фискалној одговорности
у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15 и 62/18) и члана 177. став 2, члана 182. ст.
1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О
ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу
Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за
2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-777/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1689
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 28. став 2. Закона о фискалној одговорности
у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15 и 62/18) и члана 177. став 2, члана 182. ст.
1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ФИСКАЛНОГ
САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД
1.1.2020 - 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период
1.1.2020 - 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-778/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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1690
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 39. став 1. Закона о Агенцији за банкарство
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 59/13 и 4/17) и члана 177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2.
и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године,
донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ
СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД
1.1.2020 - 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Агенције за банкарство Републике Српске о стању у
банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2020
- 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-779/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1691
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 39. став 1. Закона о Агенцији за банкарство
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 59/13 и 4/17) и члана 177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2.
и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године,
донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
И РЕЗУЛТАТИМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЈЕШТАЈЕМ АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 1.1.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским
извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за
период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-780/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1692
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 19. став 7. Закона о друштвима за осигурање
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06,
64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) и члана 177. став 2, члана 182.
ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној, сједници одржаној 7. октобра
2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД
ОД 1.1.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сек-
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тора осигурања у Републици Српској за период од 1.1.2020.
до 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-781/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1693
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 19. став 7. Закона о друштвима за осигурање
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06,
64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) и члана 177. став 2, члана 182.
ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра
2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 1.1.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за
период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-782/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1694
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 19. став 7. Закона о друштвима за осигурање
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06,
64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) и члана 177. став 2, члана 182.
ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра
2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање
Републике Српске за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-783/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1695
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 245. став 2. Закона о тржишту хартија од
вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 177. став
2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној
7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ и
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ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ
ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ НА
ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗА
2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске
о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-784/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1696
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 245. став 2. Закона о тржишту хартија од
вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 177. став
2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној
7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА
ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Републике
Српске за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-785/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1697
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 245. став 2. Закона о тржишту хартија од
вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 177. став
2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној
7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА
ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 1.1 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске
о финансијском пословању за период 1.1 - 31.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-786/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1698
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 26. Закона о енергетици (“Службени гласник
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Републике Српске”, број 49/09) и члaна 177. став 2, члана
182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне
скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике
Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ ЗА
2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске
о раду за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-787/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1699
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 27. Закона о Гарантном фонду Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/10,
107/19, 44/20 и 53/20) и члана 177. став 2, члана 182. ст. 1.
и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на
Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021.
године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-788/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1700
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 21. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
98/05 и 20/14) и члана 177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2. и
члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године,
донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ РЕВИЗОРСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију
јавног сектора Републике Српске за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-789/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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1701
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 15. тачка г) Закона о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и 52/14) и члана
177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна
скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној
сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У
ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба
интереса у органима власти Републике Српске за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-790/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1702
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и чл. 177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239.
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ О
РАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 1.1 - 31.12.2020.
године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-791/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1703
На основу члана 11. став 4. Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21) и чланa 43. став
1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О СТРАТЕШКИM ДОКУМЕНТИMA У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Предмет
Члан 1.
Овом уредбом уређују се процедуре израде и структура
стратешких докумената, усклађивање стратешког планирања са буџетским планирањем, праћење, извјештавање и
вредновање стратешких докумената и друга питања од значаја за стратешке документе у Републици Српској.
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Хоризонтална и вертикална усклађеност и координaција
система стратешког планирања и управљања развојем
Члан 2.
(1) Хоризонтална усклађеност система стратешког
планирања и управљања развојем подразумијева усклађен
приступ у процесима стратешког планирања и управљања
развојем на нивоу републичких органа управе или на нивоу
јединица локалне самоуправе.
(2) Вертикална усклађеност и координација система
стратешког планирања и управљања развојем подразумијева усклађен приступ у процесима стратешког планирања и
управљања развојем између републичких органа управе и
јединица локалне самоуправе ради обезбјеђења предуслова
за усаглашен развој Републике Српске.
Одговорност, ефективност и ефикасност републичких
органа управе и јединица локалне самоуправе
Члан 3.
Републички органи управе и јединице локалне самоуправе примјењују начела одговорности, ефективности
и ефикасности током поступања у процесима стратешког
планирања и управљања развојем, укључујући процесе
вертикалног и хоризонталног усклађивања, као и процесе
усклађивања стратешког и буџетског планирања.
Јавност, транспарентност и партнерство са
представницима пословне и академске заједнице,
невладиног сектора, других интересних група грађана и
медија у одређивању развојних приоритета
Члан 4.
(1) Јавност, транспарентност и партнерство са представницима пословне и академске заједнице, невладиног
сектора, других интересних група грађана и медија подразумијева њихову заступљеност у одређивању развојних приоритета и сa њима повезаним процесима праћења,
извјештавања и вредновања стратешких докумената.
(2) Јавност, транспарентност и партнерство из става 1.
овог члана остварују се спровођењем различитих облика
консултација, континуираним информисањем и доступношћу података о процесима израде, праћења, извјештавања
и вредновања стратешких докумената широј јавности.
Социјална укљученост, равноправност полова и једнаке
могућности за све грађане Републике Српске
Члан 5.
Социјална укљученост, равноправност полова и једнаке
могућности за све грађане Републике Српске подразумијева равноправно учешће и заступљеност интереса мушкараца и жена, а посебно лица у стању социјалне потребе у активностима израде, праћења, извјештавања и вредновања
стратешких докумената.
Одрживи развој
Члан 6.
Одрживи развој обезбјеђује се утврђивањем циљева
будућег економског и друштвеног развоја заснованих на
принципима одрживости не угрожавајући природне системе и животну средину.
Покретање процеса израде стратешког документа
Члан 7.
(1) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) доноси одлуку о изради Стратегије развоја Републике Српске.
(2) Влада, на приједлог републичког органа управе, доноси одлуку о изради секторске стратегије, уколико утврди
потребу за њеном израдом.
(3) Уколико градоначелник, односно начелник општине утврди потребу за израдом стратегије развоја јединице
локалне самоуправе доноси одлуку о изради те стратегије.
(4) Градоначелник, односно начелник општине доноси
одлуку о изради секторске стратегије уколико је њено доношење прописано посебним законом.
(5) Одлуке из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана садрже: утврђивање носиоца и учесника израде стратешког документа, везу
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са релевантним стратешким документом Републике Српске, начин спровођења вертикалне и хоризонталне координације, рокове за израду и извјештавање о процесу израде
стратешких докумената, извор и износ финансијских средстава потребних за израду стратешког документа и остале
податке битне за израду стратешког документа.
Фазе израде стратешког документа
Члан 8.
Израда стратешког документа одвија се у сљедећим фазама:
1) израда стратешке платформе,
2) одређивање приоритета и мјера,
3) идентификација кључних стратешких пројеката,
4) утврђивање унутрашње и међусобне усклађености
стратешког документа,
5) израда оквирног финансијског плана за спровођење
стратешког документа,
6) израда оквира за спровођење, праћење, извјештавање
и вредновање стратешког документа,
7) спровођење процеса консултација о стратешком документу.
Израда стратешке платформе
Члан 9.
(1) Стратешка платформа садржи: ситуациону анализу
са освртом на стање и усклађеност са Просторним планом
Републике Српске и просторним плановима јединица локалне самоуправе, визију развоја и стратешке циљеве са
полазним и циљним вриједностима индикатора.
(2) Ситуациона анализа обухвата: развојна обиљежја,
изазове и потенцијале из подручја која се анализирају, утврђивање нивоа уједначености територијалног и секторског
развоја, поређење Републике Српске са другим земљама и
међусобно поређење јединица локалне самоуправе.
(3) Израда ситуационе анализе врши се прикупљањем,
обрадом и анализом података минимално за претходне три
године.
(4) Структуру, формат и начин прикупљања података
из става 3. овог члана утврђује носилац израде стратешких
докумената.
(5) На основу резултата ситуационе анализе из става 2.
овог члана одређују се стратешки фокуси развоја.
(6) Визија развоја је сажета изјава која представља
виђење дугорочне жељене промјене којој ће стратешки
документи допринијети, а заснива се на резултатима ситуационе анализе и представља основ за утврђивање стратешких циљева за период важења стратешких докумената.
(7) Стратешки циљеви представљају оно што се жели
постићи у периоду важења стратешког документа, а одређују их носиоци и учесници у изради стратешког документа.
(8) Стратешки циљеви треба да буду јасно формулисани, оствариви у периоду важења стратешког документа,
мјерљиви уз помоћ објективно постављених индикатора и
међусобно усклађени.
(9) Сваки појединачни стратешки циљ означава се редним бројем, а њихов укупан број је највише пет.
(10) Индикаторима се мјери степен реализације стратешких циљева, а садрже полазне и циљне вриједности.
(11) Надлежни републички органи управе у изради
секторских стратегија преузимају релевантне индикаторе
стратешких циљева из Стратегије развоја Републике Српске и дефинишу додатне индикаторе.
(12) Јединице локалне самоуправе у процесу израде
стратегија развоја преузимају релевантне индикаторе стратешких циљева из Стратегије развоја Републике Српске и
дефинишу додатне индикаторе.
(13) Јединице локалне самоуправе у процесу израде
секторских стратегија преузимају релевантне индикаторе
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из стратегија развоја јединица локалне самоуправе, секторских стратегија Републике Српске и дефинишу додатне индикаторе.
(14) Јавне консултације о стратешкој платформи трају
минимално 15 дана, а врше се њеном објавом на интернет
страници носиоца израде стратешких докумената, достављањем стратешке платформе надлежним институцијама
на републичком нивоу и нивоу јединица локалне самоуправе, организовањем јавних презентација, прикупљањем и
разматрањем приједлога и сугестија.
Одређивање приоритета и мјера
Члан 10.
(1) Носилац и учесници у изради стратешког документа одређују приоритете осигуравајући њихову усклађеност
са постављеним стратешким циљевима у стратешкој платформи.
(2) Приоритети треба да буду јасно формулисани, оствариви у периоду важења стратешког документа, међусобно
усклађени и мјерљиви уз помоћ објективно провјерљивих
индикатора.
(3) Носилац и учесници у изради стратешког документа разрађују мјере осигуравајући њихову усклађеност са
приоритетима и одређују индикаторе за сваку мјеру са полазним и циљним вриједностима.
(4) Мјере садрже: везу са стратешким циљем и приоритетом, назив, опис са оквирним подручјем дјеловања, индикатор за праћење резултата, развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета, финансијску пројекцију са
изворима финансирања, период спровођења и институцију
одговорну за координацију и спровођење.
(5) Мјере треба да буду јасно формулисане, оствариве у периоду важења стратешког документа, међусобно
усклађене и мјерљиве уз помоћ објективно постављених
индикатора.
Идентификација кључних стратешких пројеката
Члан 11.
(1) Кључни стратешки пројекти представљају интервенције највећег значаја за остварење стратешких циљева
које имају вишеструки ефекат на развој, а њихово спровођење може бити основ за покретање других пројеката
и њихови резултати треба да допринесу побољшању квалитета живота веће групе грађана, нарочито лица у стању
социјалне потребе, те да омогуће одрживи раст и развој.
(2) Кључни стратешки пројекти садрже: кратак опис,
очекиване ефекте и финансијску пројекцију.
Утврђивање унутрашње и међусобне усклађености
стратешких докумената
Члан 12.
(1) Унутрашња усклађеност стратешког документа
утврђује се провјером стратешких циљева, приоритета и
мјера, као и њихових индикатора, тако да мјере доприносе
остварењу приоритета, остварење приоритета доприноси
остварењу стратешких циљева, а да се допринос остварења
може мјерити путем постављених индикатора.
(2) Међусобна усклађеност стратешког документа
утврђује се провјером да ли је обезбијеђена усклађеност
развојних праваца и стратешких циљева стратешког документа истог и вишег нивоа власти, као и усклађеност са
документима проистеклим из међународних обавеза и процеса европских интеграција.
Израда оквирног финансијског плана за спровођење
стратешког документа
Члан 13.
(1) Оквирни финансијски план садржи: процјену потребних финансијских средстава по стратешким циљевима,
приоритетима и мјерама из извора финансирања развојних
приоритета у складу са Законом о стратешком планирању и
управљању развојем у Републици Српској (у даљем тексту:
Закон).
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(2) Оквирни финансијски план израђује се на основу
ситуационе анализе, дефинисаних мјера и финансијске
пројекције.
Израда оквира за спровођење, праћење, извјештавање и
вредновање стратешког документа
Члан 14.
Оквир за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког документа садржи: опис кључних активности и одговорности надлежних институција, те предвиђену динамику за спровођење, праћење, извјештавање
и вредновање стратешког документа.
Процес консултација о стратешком документу
Члан 15.
(1) Консултације о стратешком документу спроводи носилац израде стратешког документа.
(2) Процес консултација врши се објавом на интернет
страници носиоца израде стратешког документа, достављањем надлежним институцијама на републичком нивоу,
односно нивоу јединица локалне самоуправе, организовањем јавних презентација, прикупљањем, разматрањем
приједлога и сугестија.
(3) Консултације трају минимално 15 дана.
(4) У процес консултација укључују се надлежне институције на републичком нивоу и на нивоу јединица локалне
самоуправе, грађани, интересне групе, невладине организације, универзитети и други заинтересовани субјекти.
Структура стратешког документа
Члан 16.
(1) Стратешки документ има сљедећу структуру:
1) Увод;
2) Стратешка платформа;
3) Приоритети и мјере;
4) Кључни стратешки пројекти;
5) Опис унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа;
6) Оквирни финансијски план;
7) Оквир за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког документа;
8) Прилози стратешком документу:
1. Сажети преглед стратешких циљева, приоритета и
мјера у стратешком документу,
2. Детаљан преглед мјера.
(2) Структура стратешког документа налази се у Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни дио.
Спровођење стратешког документа
Члан 17.
Спровођење стратешког документа подразумијева
израду и реализацију спроведбених докумената, и то:
1) смјерница за средњорочно планирање републичких
органа управе,
2) упутстава за средњорочно планирање рада јединица
локалне самоуправе,
3) средњорочних планова рада републичких органа
управе и градоначелника, односно начелника општине и
градске, односно општинске управе,
4) годишњих планова рада републичких органа управе,
5) годишњег програма рада Владе,
6) годишњих планова рада градоначелника, односно
начелника општине и градске, односно општинске управе,
7) акционих планова за спровођење стратешких докумената.
Праћење стратешког документа и извјештавање
Члан 18.
(1) Праћење стратешког документа подразумијева систематично и континуирано прикупљање, анализирање

94

23

и коришћење података и индикатора у сврху мјерења напретка реализације стратешког документа, предузимања
одговарајућих мјера, евентуалних корекција и извјештавања о оствареним резултатима.
(2) Извјештавање подразумијева израду спроведбених
докумената, и то:
1) годишњих извјештаја о раду републичких органа
управе,
2) годишњег извјештаја о раду Владе,
3) годишњих извјештаја о раду градоначелника, односно начелника општине и градске, односно општинске
управе,
4) годишњих извјештаја о спровођењу стратешких докумената у Републици Српској.
Вредновање стратешког документа
Члан 19.
(1) Вредновање стратешког документа врши се у процесу израде стратешког документа и/или у току његовог
спровођења у складу са законом.
(2) Вредновање стратешког документа подразумијева коришћење прикупљених и анализираних података и сазнања
добијених кроз поступак редовног праћења и додатног прикупљања података у току припреме процеса како би се оцијенила успјешност, дјелотворност, напредак и утицај у фази израде
стратешког документа и/или у току његовог спровођења.
(3) Вредновање се заснива на сљедећим критеријумима:
1) релевантност (усклађеност) одабраних циљева с
утврђеним изазовима и јавним потребама,
2) дјелотворност (ефикасност) - омјер планираних и
остварених учинака и предвиђених (коришћених) ресурса
ради постизања оптималног резултата,
3) учинак (ефективност) - обим остваривања циљева
стратешког документа кроз поређење полазних и остварених вриједности индикатора,
4) утицај - обим (позитивних и негативних) промјена и
посљедица развојне интервенције (предвиђених и непредвиђених), те усклађеност учинака са потребама циљних
група,
5) одрживост (трајност) позитивних промјена и учинака.
(4) Процес вредновања спроводи се кроз сљедеће фазе:
1) израђивање Плана вредновања, који се налази у Прилогу 2. ове уредбе и чини њен саставни дио,
2) припремање описа послова за спровођење процеса
вредновања,
3) организовање и учествовање у вредновању,
4) припремање објаве резултата вредновања,
5) израда извјештаја о вредновању чија се структура
налази у Прилогу 3. ове уредбе и чини њен саставни дио,
6) надзирање спровођења усвојених препорука вредновања стратешког документа.
(5) Уколико постоји потреба, вредновање у складу са
одредбама ст. од 1. до 4. овог члана може се извршити и за
стратешке документе усвојене прије ступања на снагу ове
уредбе.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 20.
Стратешки документи чија је израда започета, а нису
усвојени до ступања на снагу ове уредбе, усклађују се са
одредбама ове уредбе, изузев члана 7. ове уредбе.
Ступање на снагу
Члан 21.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3010/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.

ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
1) Увод - сврха и значај стратешког документа, законодавни оквир, кратак опис процеса израде и консултација, усклађеност са другим
стратешким документима и стратешким документима произашлим из процеса европских интеграција и преузетим међународним обавезама за период важења стратешког документа;
2) Стратешка платформа - ситуациона анализа са освртом на стање и усклађеност са Просторним планом Републике Српске и просторним плановима јединица локалне самоуправе, визија развоја и стратешки циљеви са полазним и циљним вриједностима индикатора;
3) Приоритети и мјере - преглед мјера груписаних по приоритетима, преглед приоритета груписаних по стратешким циљевима, укључујући полазне и циљне вриједности индикатора приоритета и мјера;
4) Кључни стратешки пројекти - кратки текстуални опис, очекивани ефекти и финансијска пројекција стратешких пројеката;
5) Опис унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа - кратак осврт на унутрашњу и међусобну усклађеност стратешког докумената у складу са чланом 12. ове уредбе;
6) Оквирни финансијски план;

Ознака стратешког циља,
приоритета и мјере
1. Стратешки циљ
1.1. Приоритет
1.1.1. Мјера
1.1.2. Мјера

ОКВИРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА
Остали извори финансирања
Структура
Буџет
Укупно
финансирања
институције
Назив потенцијалног
(КМ)
(KM)
(у %)*
(KM)
извора финансирања
%
%

1.2. Приоритет
1.2.1. Мјера

%

2. Стратешки циљ
2.1. Приоритет
2.1.1. Мјера

%
%

Укупно из стратешког
документа**

100%
ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
(износи у КМ и проценти)

Буџет Републике Српске / једиСредства обезбијеђена на основу ЈПП¹
нице локалне самоуправе
КМ
КМ
%
%
Бесповратна средства других Kредити међународних и развојних институција
међународних донација
КМ
КМ
%
%

Средства претприступних и других фондова EУ
КМ
%
Други извори
КМ
%

¹ Средства јавно-приватног партнерства

* Структура учешћа финансирања (у %) приоритета и стратешких циљева у укупном износу финансирања стратешког документа.
** Структура финансирања по изворима финансирања.
Напомена: Средства за финансирање стратешког документа заснивају се на пројекцијама доступних и очекиваних финансијских
средстава у моменту израде стратешког документа.
7) Оквир за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког документа - осврт на преглед постојећих капацитета за
спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког документа уз препоруке за унапређивање, опис кључних активности и одговорности надлежних институција, те предвиђена динамика за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког документа;
8) Прилози стратешком документу:
8.1) САЖЕТИ ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА, ПРИОРИТЕТА И МЈЕРА У СТРАТЕШКОМ ДОКУМЕНТУ
Редни број и ознака

НАЗИВ

Индикатори и финансијски извори
Индикатори стратеПолазне вриједЦиљне вриједности
шког циља
ности индикатора*
индикатора**

1. Стратешки циљ
Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

20.10.2021.
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Индикатори приоритета

Полазне вриједности индикатора

Циљне вриједности
индикатора

Буџет (КM)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

Индикатори мјере

Полазне вриједности индикатора

Циљне вриједности

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

1.1. Приоритет

1.1.1. Мјера

* Колона Полазне вриједности индикатора односи се на годину израде стратешког документа.
** Колона Циљне вриједности индикатора обично се односи на посљедњу годину спровођења стратешког документа.
8.2) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД МЈЕРА
Веза са стратешким циљем
1.
Приоритет
1.1.
Назив мјере
1.1.1.
Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања*
Кључни стратешки пројекти
Полазне
вриједности**

Индикатори
Индикатори за праћење резултата мјере

-

Развојни ефекат и допринос мјере остварењу
приоритета

-

Индикативна финансијска пројекција са изворима финансирања

Износ:
Извор:

-

Циљне
вриједности***
-

Период спровођења мјере
Институција одговорна за координацију спровођења мјере
Носиоци спровођења мјере
Циљне групе
* Уколико за наведену мјеру постоји дефинисани стратешки пројекат, наводи се у склопу поља Опис мјере са оквирним подручјима
дјеловања.
** Колона Полазне вриједности односи се на годину израде стратешког документа.
*** Колона Циљне вриједности обично се односи на посљедњу годину спровођења стратешког документа.
ПРИЛОГ 2.
План вредновања стратешког документа
Назив стратешког документа
Ознака врсте вредновања
Предмет и циљ вредновања
Преглед предвиђених критеријума вредновања са
питањима, те планираних метода које ће се користити у поступку вредновања
Листа доступних и предвиђених извора података за
спровођење поступка вредновања
Временски оквир спровођења поступка вредновања
на основу израђеног описа посла
Индикативни буџет за спровођење поступка вредновања (трошкови вањских лица која спроводе
вредновање и евентуално трошкови осигуравања
доступности одређених података)
ПРИЛОГ 3.
ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ВРЕДНОВАЊУ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА
1. УВОД
1.1. Предмет и циљеви вредновања
2. ИЗВРШНИ САЖЕТАК
2.1. Главни налази вредновања
2.2. Закључци и препоруке
3. КОНТЕКСТ ВРЕДНОВАЊА
3.1. Сажете информације о стратешком документу
3.2. Кратки приказ ранијих вредновања које се односе на стратешки документ (уколико постоји)
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4. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП
4.1. Опис кључних појмова, преглед коришћених евалуацијских критеријума и евалуацијских питања
4.2. Методолошки приступ, укључујући проблеме и/или ограничења
5. ВРЕДНОВАЊЕ ИЗВОДЉИВОСТИ/ПРОГРЕСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА, ПРИОРИТЕТА И МЈЕРА
5.1. Вредновање изводљивости/прогреса реализације стратешких циљева, приоритета и мјера према постављеним индикаторима и
њихових полазних и циљних вриједности
5.2. Вредновање изводљивости/прогреса реализације финансијског плана стратешког документа, укључујући динамику потрошње и
стварно потрошени буџет
6. НАЛАЗИ ВРЕДНОВАЊА
6.1. Налази и одговори на питања вредновања
6.2. Процјена модела управљања и институционалних капацитета
7. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
7.1. Закључци и препоруке засновани на налазима за појединачна питања вредновања и процјени институционалних капацитета
(укључујући могуће приједлоге за усвајање/измјене (ревизију) стратешког документа, односно препоруке за будући плански период)

1704
На основу члана 76. став 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и
тачке IV Одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске”, број 88/19), Влада
Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СТЕПЕНУ РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА
2022. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се степен развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2022. годину.
II
1) Развијене јединице локалне самоуправе су: Бања
Лука, Бијељина, Гацко, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Лакташи,
Мркоњић Град, Пале, Приједор, Прњавор, Станари, Теслић,
Требиње и Угљевик.
2) Средње развијене јединице локалне самоуправе су:
Билећа, Брод, Козарска Дубица, Котор Варош, Милићи,
Модрича, Соколац, Србац, Фоча и Челинац.
3) Неразвијене јединице локалне самоуправе су: Братунац, Вишеград, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Нови Град, Петровац, Петрово, Рибник,
Рогатица, Хан Пијесак, Шамац и Шипово.
4) Изразито неразвијене јединице локалне самоуправе
су: Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари град, Језеро, Калиновик, Кнежево,
Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци,
Оштра Лука, Пелагићево, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2998/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1705
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 76. став 8. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19),

Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној
7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕРАЗВИЈЕНИХ
И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

I
Овом одлуком одобрава се исплата финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама
локалне самоуправе за суфинансирање пројеката у укупном износу од 206.800,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како
слиједи:
Редни
бр.

Јединица
локалне
самоуправе

Назив пројекта

Износ

1

Хан Пијесак

“Реконструкција дијела канализације отпадних вода у
градском насељу Хан Пијесак - фаза I”

20.000,00

2

Љубиње

“Подршка социо-економској
стабилности регије Западног
Балкана 2021-2022.”

20.000,00

3

Власеница

“Економско оснаживање
социјално и материјално
угрожених особа”

23.000,00

4

Чајниче

“Социо-економска одрживост
и подршка локалном становништву Горњедринске регије
2019-2023. SELLS”

20.000,00

5

Берковићи

“Подршка социо-економској
стабилности регије Западног
Балкана 2021-2022.”

20.000,00

6

Језеро

“Ритам Европе”

7

“Социо-економска одрживост
подршка локалном становНово Горажде и
ништву Горњедринске регије
2019-2023. SELLS”

20.000,00

8

Језеро

“Подршка активностима Омладинске банке Језеро у 2021.
години”

6.000,00

9

Шамац

“Унутрашње уређење и
опремање зграде старе библиотеке”

10.000,00

10

Рудо

“Социо-економска одрживост
и подршка локалном становништву Горњедринске регије
2019-2023. SELLS”

20.000,00

6.800,00

20.10.2021.

11

Костајница

12

Петрово
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“Економско оснаживање
социјално и материјално
угрожених и младих особа
кроз пластеничку производњу поврћа”
“Дјечији вртић у Петрову опремање унутрашњости и
изградња наткривене терасе
са оградом”
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23.000,00

18.000,00

III
Средства из ове одлуке исплатиће се са буџетске позиције 487300 - трансфери неразвијеним општинама у оквиру
Министарства управе и локалне самоуправе (организациони код 1141) у износу од 206.800,00 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава за капитална улагања Републичкој управи цивилне заштите (организациони код 0422) за период 1.1 - 30.9.2021. године у
износу од 300.000,00 КМ, и то са позиција:
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме - члан
85. Закона о заштити од пожара у износу од 300.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка
управа цивилне заштите и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2988/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-2997/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

1708

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1706
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 140.
сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине
и спорта (организациони код 3710) на План утрошка средстава за период 1.1 - 30.9.2021. године у укупном износу од
476.610,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 415200 - финансирање пројеката и програма у складу
са Законом о играма на срећу - износ од 476.610,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2990/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

27

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1707
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 140.
сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 140.
сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Хеликоптерском сервису Републике Српске (организациони код
0421) за период 1.1 - 30.9.2021. године у износу од 31.000,00
КМ, на позицији:
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме у
износу од 31.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Хеликоптерски
сервис Републике Српске и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2989/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1709
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња јавне
комуналне инфраструктуре, и то тротоара, паркинга и зелене површине у складу са Регулационим планом за простор
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између улица Јована Дучића, Паве Радана и I крајишког
корпуса у Бањој Луци, па се у ту сврху може извршити
потпуна експропријација непокретности означених као:
- к.ч. број: 73/365, површине 216 м², уписана у зк. ул.
број: 951 к.о. СП Бања Лука као друштвена својина, а што
се по новом премјеру односи на к.ч. број: 1762, уписану у
П.л. број: 689 к.о. Бања Лука 7 као посјед Вученовић Љубе
и Вученовић Синише са по 1/2 дијела,
- к.ч. број: 73/366, површине 129 м², уписана у зк. ул.
број: 5444 к.о. СП Бања Лука као друштвена својина, са
правом располагања на некретнинама ЈМДП “Електропривреда Републике Српске”, ЗДП “Електропренос” Бања Лука
у корист Града Бање Луке са 1/1 дијела, а што се по новом
премјеру односи на к.ч. број: 1764/4, уписану у П.л. број:
4242 к.о. Бања Лука 7 као посјед ЗДП “Електропренос”.
II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2995/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1710
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња обалоутврде - регулације корита ријеке Велике Усоре, а која се
налази у обухвату измјене Регулационог плана зоне С-1
Ц-1, општина Теслић, па се у ту сврху може извршити
потпуна експропријација непокретности означених као:
- дио к.ч. број: 18/1, њива 1. класе, површине 13837
м², уписане у зк. ул. број: 1034 КО Теслић Град, у корист
Бесиме (Смаје) Куртовић са правом својине 1/1 дијела
и уписане у Лист непокретности, број: 2208 КО Теслић
Град, у корист Бесиме (Смаје) Куртовић са правом посједа
са 1/1 дијела,
- к.ч. број: 16/2, њива 1. класе, површине 217 м², уписана у зк. ул. број: 407 КО Теслић Град, у корист Општине Теслић са правом привременог коришћења земљишта у
корист Ибрахима (Смаила) Даваровића и Хасана (Смаила)
Даваровића са по 1/2 дијела, а у Лист непокретности број:
408/1 КО Теслић Град у корист Ибрахима (Смаила) Даваровића и Хасана (Смаила) Даваровића са правом супосједа
од по 1/2 дијела,
- дио к.ч. број: 15/2, њива 1. класе, површине 297 м²,
уписане у зк. ул. број: 250 КО Теслић Град, са правом располагања у корист Општине Теслић, право коришћења
Фадила (Мује) Вехабовића, Алије (Мује) Вехабовића и
Фахрудина (Мује) Вехабовића са по 1/3 дијела, а у Лист
непокретности број: 253/1 КО Теслић Град као супосјед
Фадила (Мује) Вехабовића, Алије (Мује) Вехабовића и
Фахрудина (Мује) Вехабовића са по 1/3 дијела.
II
Корисник експропријације је Општина Теслић.
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III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2996/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1711
На основу члана 5. став 3. Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/09 и 117/11) и члана 43. став
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ
КВОТА РАДНИХ ДОЗВОЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица
без држављанства у Републици Српској за 2022. годину
II
За реализацију ове одлуке задужује се Јавна установа
Завод за запошљавање Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2993/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1712
На основу члана 7. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 3.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), a у вези са чланом 3. Уредбе
о Републичком протоколу (“Службени гласник Републике
Српске”, број 106/18), Влада Републике Српске, нa 140.
сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ
ПРОТОКОЛА

I
1) Овом oдлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање директора Републичког протокола.
2) Под критеријумима за избор и именовање директора Републичког протокола сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком.
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1) Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на било којем
нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године
прије дана објављивања упражњење позиције,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне
и Херцеговине,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које их чини неподобним за обављање послова у наведеном органу.
2) Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен), факултет правних
наука или други факултет правног смјера, економски факултет или други факултет економског смјера и
- најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.
III
Директора Републичког протокола именује Влада Републике Српске на основу претходно спроведеног јавног конкурса и приједлога комисије за избор директора.
IV
1) Комисију за избор именује Владе Републике Српске.
2) У комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
3) Комисија за избор састоји се од пет чланова, од којих
су најмање три члана државни службеници Владе Републике Српске или министарстава, који познају област од интереса за пословање Републичког протокола, док су остала
два члана такође познаваоци наведене проблематике.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3012/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1713
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03), члана 43. став 3.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), a у вези са чланом 3. Уредбе
о Републичком протоколу (“Службени гласник Републике
Српске”, број 106/18), Влада Републике Српске, на 140.
сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ ПРОТОКОЛА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора Републичког протокола.
II
Општи и посебни услови, као и стандарди и критеријуми за избор и именовање директора Републичког протокола
прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђи-
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вању стандарда и критеријума за избор и именовање директора Републичког протокола.
III
1) Јавни конкурс за избор и именовање директора Републичког протокола објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.
2) Рок за подношење пријава на Јавни конкурс за избор
и именовање директора Републичког протокола је 15 дана
од дана расписивања Јавног конкурса.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на Конкурс и предлагање кандидата у складу са
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор
директора Републичког протокола.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Републички протокол.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3013/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1714
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПЛАНИРАЊА,
ПРАЋЕЊА И ИЗВЈЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
УСВОЈЕНИХ СТРАТЕГИЈА И ПЛАНОВА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕПУБЛИЧКИХ
ОРГАНА УПРАВЕ

I
У Одлуци о поступку планирања, праћења и извјештавања о реализацији усвојених стратегија и планова Владе
Републике Српске и републичких органа управе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/16 и 108/18) т. XI,
XIII и XIV бришу се.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2999/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1715
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05),
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези
са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/07),
Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.
2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ
СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/19 и 37/21)

I
У Одлуци о прихватању донаторских средстава Владе
Републике Србије (“Службени гласник Републике Срп-

30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ске”, бр. 94/19 и 37/21) у тачки II подтачкa 1. мијења се
и гласи:
“1. Пројекти ‘Рехабилитација саобраћајнице Пилана
- Шкракића Брдо у општини Босански Петровац’, ‘Суфинансирање електрификације постројења за пречишћавање
отпадних вода’, ‘Суфинансирање изградње секундарних
водова градске канализационе мреже’, ‘Асфалтирање макадамског пута Крњеуша - Салати II фаза’ и ‘Пројектовање
и изградња водовода Подзид у МЗ Бравско у Босанском
Петровцу’, одобрена средства 246.250,00 евра (481.623,14
КМ), крајњи корисник средстава и носилац пројеката: Општина Босански Петровац.”.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3006/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1716
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05),
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези
са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/07),
Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној
7.10.2021. године, д o н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ
СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 48/19, 59/19, 64/19, 68/19,
72/19, 81/19, 92/19, 101/19, 107/19, 9/20, 77/20 и 124/20)

I
У Одлуци о прихватању донаторских средстава Владе
Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 48/19, 59/19, 64/19, 68/19, 72/19, 81/19, 92/19,
101/19, 107/19, 9/20, 77/20 и 124/20) у тачки II, у табели
под редним бројем 37, у колони: Пројекат ријечи: “Изградња пословних производних хала у неразвијеним општинама Републике Српске (подстицај отварању производних
предузећа у тим општинама), пилот пројекат” замјењују
се ријечима: “Изградња пословних производних хала у
неразвијеним општинама Републике Српске (подстицај
отварању производних предузећа у тим општинама), завршетак изградње будућег културно-омладинског центра
у Новом Горажду и улагања у унапређење пословања ЈКП
Ново Горажде”.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3007/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1717
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у складу са Одлуком Владе Републике Српске о
прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије, број: 04/1-012-2-3407/19, од 26.12.2019. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 110/19), Влада
Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021.
године, д о н о с и
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ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ДОНАТОРСКИХ
СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 86/20 и 130/20)

I
У Одлуци о одобравању средстава за финансирање
пројеката из донаторских средстава Владе Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/20 и
130/20) у тачки II подтачка 1. мијења се и гласи:
“1. Завршетак изградње, вањско уређење и опремање
Ватрогасног дома у општини Рибник и набавка возила за
потребе Ватрогасног дома, носилац пројекта Општина
Рибник, вриједност пројекта 70.000,00 КМ”.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3008/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона
о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ У
МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Милан Баштинац, магистар политичких наука,
разрјешава се дужности вршиоца дужности помоћника министра за електроенергетику у Министарству енергетике и
рударства због истека периода на који је постављен.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2986/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ У
МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Милан Баштинац, магистар политичких наука, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за електроенергетику у Министарству енергетике и рударства на
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2987/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона
о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-

20.10.2021.
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ке Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ У
МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Есад Салчин, дипл. инжењер геологије, разрјешава
се дужности вршиоца дужности помоћника министра за
рударство и геологију у Министарству енергетике и рударства због истека периода на који је постављен.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2980/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ У
МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Есад Салчин, дипл. инжењер геологије, поставља се
за вршиоца дужности помоћника министра за рударство и
геологију у Министарству енергетике и рударства на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2981/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона
о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ У
МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

1. Миодраг Перановић, мастер економије, разрјешава се
дужности вршиоца дужности помоћника министра за научнотехнолошки развој у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
због истека периода на који је постављен.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2976/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ У
МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

1. Миодраг Перановић, мастер економије, поставља се за
вршиоца дужности помоћника министра за научнотехнолошки
развој у Министарству за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2977/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА СПОРТ У МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1. Марио Ђуран разрјешава се дужности вршиоца дужности помоћника министра за спорт у Министарству породице, омладине и спорта због истека периода на који је
постављен.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2978/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
МИНИСТРА ЗА СПОРТ У МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1. Марио Ђуран поставља се за вршиоца дужности
помоћника министра за спорт у Министарству породице,
омладине и спорта на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2979/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ, ИСТРАГЕ И
ОБАВЈЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Душан Ђенић, дипломирани правник, разрјешава се
дужности вршиоца дужности помоћника директора за Сек-
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тор за контролу, истраге и обавјештајне послове у Пореској
управи Републике Српске због истека периода на који је
постављен.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2982/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ, ИСТРАГЕ И
ОБАВЈЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Душан Ђенић, дипломирани правник, поставља се за
вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове у Пореској управи
Републике Српске на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2983/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона
о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА
ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Драгица Жугић, дипломирани економиста, разрјешава се дужности помоћника директора за Подручни центар
Зворник у Пореској управи Републике Српске због истека
мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2984/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2985/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Ања Илић, дипломирани глумац, разрјешава се дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике
Српске.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2968/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и
члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Републике Српске, на 140.
сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Ања Илић, дипломирани глумац, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске на
период до 60 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2969/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. став 1. тачка 2) и став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада
Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021.
године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА ЗА ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК У
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СВ. ЋИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ” ПИСКАВИЦА

1. Драгица Жугић, дипломирани економиста, поставља
се за вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Зворник у Пореској управи Републике Српске на
период до 90 дана.

1. Олгици Тешић Милојевић, професору српског језика
и књижевности, престаје дужност директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица на
лични захтјев - оставком.

20.10.2021.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2974/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. став 8. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СВ. ЋИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ” ПИСКАВИЦА

1. Синиша Пејић, наставник историје и географије,
именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица до
окончања поступка избора директора, а најдуже до 90 дана.
2. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2975/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике
Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР МЕЋАВА” КОСТАЈНИЦА

1. Мирославу Шкари, дипломираном информатичару,
престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Мећава” Костајница.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2970/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 137. ст. 4. и 7. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР МЕЋАВА” КОСТАЈНИЦА

1. Мирослав Шкара, дипломирани информатичар,
именује се за директора Јавне установе Основна школа
“Петар Мећава” Костајница на мандатни период од четири године.
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2. Именовани обавља послове заступања и представљања Јавне установе Основна школа “Петар Мећава” Костајница, у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2971/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 133. став 1. тачка 3) и став 2. Закона о
средњем образовању и васпитању (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“ПЕТАР КОЧИЋ” ШИПОВО

1. Нади Митрић, професору хемије, престаје дужност
директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар
Кочић” Шипово због испуњавања услова за престанак радног односа - одлазак у пензију.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2972/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 130. ст. 2. и 5. Закона о средњем
образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике
Српске, на 140. сједници, одржаној 7.10.2021. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ПЕТАР КОЧИЋ”
ШИПОВО

1. Станислав Јакшић, професор физичког васпитања и
спорта, именује се за директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар Кочић” Шипово на мандатни период од четири године.
2. Именовани обавља послове заступања и представљања Јавне установе Средњошколски центар “Петар Кочић”
Шипово, у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2973/21
7. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1718
На основу члана 11. став 12. Закона о студентском
стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број
63/21) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18),
министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 14. октобра 2021. године,
доноси
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П РА В И Л Н И К
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА И О
РЕГИСТРУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и поступак за
додјелу студентске стипендије, састав и начин рада комисије, те садржај и начин вођења Регистра студентских стипендија.
Члан 2.
Средства за студентску стипендију обезбјеђују се у
буџету Републике Српске (у даљем тексту: Република) у
складу са Законом о студентском стандарду (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
(1) Студентска стипендија (у даљем тексту: стипендија)
додјељује се на основу спроведеног јавног конкурса (у
даљем тексту: конкурс).
(2) Конкурс расписује Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
(у даљем тексту: Министарство) сваке године у октобру.
(3) Конкурс садржи сљедеће податке:
1) назив и адресу органа који расписује конкурс,
2) рок за пријављивање на конкурс,
3) опште и посебне услове, те критеријуме за додјелу
стипендије,
4) документе којимa се доказује испуњеност услова,
5) врсту и број стипендија које се додјељују,
6) друге податке који су од значаја за подношење пријаве на конкурс у складу са овим правилником.
(4) Уз конкурс објављују се:
1) обрасци пријава на конкурс,
2) образац изјаве да студент не прима стипендију из
других јавних извора финансирања.
(5) Обрасци из става 4. овог члана садржани су у прилозима 1, 2, 3, 4, 5. и 6. и чине саставни дио овог правилника.
(6) Конкурс се објављује у дневним новинама, као и на
интернет страници Министарства.
(7) Рок за подношење пријава са документацијом је 20
данa од дана објављивања конкурса у дневним новинама.
(8) Документација која се доставља на конкурс треба да
буде у оригиналу или овјерена копија, изузев фото-копије
текућег рачуна студента.
Члан 4.
(1) Стипендије се исплаћују у наредној календарској години у односу на годину у којој је расписан конкурс.
(2) Исплата стипендије врши се мјесечно, путем текућег рачуна на име студента.
(3) Текући рачун студента треба да буде отворен у банци у Републици, у домаћој валути.
Члан 5.
(1) Пријаве на конкурс разматра и приједлог за додјелу
стипендије утврђује комисија, коју именује министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: министар).
(2) Административно-техничке и стручне послове
за комисију из става 1. овог члана обављају службеници
Министарства.
(3) Комисија има три члана која се именују из реда чланова Савјета за високо образовање Републике Српске.
(4) Комисија одлучује већином гласова свих чланова.
(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве не разматрају
се.
(6) Комисија, у року од три дана од дана затварања конкурса, утврђује број пристиглих пријава на конкурс.
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(7) Комисија разматра пријаве и објављује на интернет
страници Министарства ранг-листу кандидата у року од 70
дана од дана затварања конкурса за додјелу стипендије.
(8) Подносиоци пријава за стипендију имају право приговора комисији на ранг-листу из става 7. овог члана у року
од осам дана од дана њеног објављивања на интернет страници Министарства.
(9) Комисија разматра приговоре и утврђује приједлог
коначне ранг-листе и објављује је на интернет страници
Министарства, у року од 30 дана од дана објављивања
ранг-листе из става 7. овог члана.
Члан 6.
(1) Стипендије се додјељују према одвојеним ранг-листама за сваку од сљедећих категорија студената:
1) успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса
студија;
2) студенти на студијским програмима на којима се
образују дефицитарна занимања првог циклуса студија;
3) остали студенти студија првог циклуса за сљедеће
поткатегорије:
1. студенти из социјално угрожених породица, а то доказују рјешењем о новчаној помоћи надлежног центра за
социјални рад,
2. студенти – дјеца погинулих бораца и дјеца ратних
војних инвалида од I до VI категорије,
3. студенти без једног или оба родитеља,
4. студенти из породице са два или више студенaта,
5. студенти са инвалидитетом и тешким хроничним
обољењима који нису обухваћени тачком 4) овог става,
6. студенти са пребивалиштем у изразито неразвијеним
општинама Републике, утврђеним Одлуком Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској,
7. студенти из породице са четворо и више дјеце,
8. студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или у хранитељске и сродничке породице до пунољетства;
4) студенти са инвалидитетом који остварују право на
додатак за помоћ и његу другог лица (у даљем тексту: студенти са инвалидитетом) с циљем изједначавања могућности за високо образовање.
(2) У категорији успјешних студената из става 1. тачка
1) овог члана додјељивање стипендија врши се по научним
областима.
(3) У категорији студената дефицитарних занимања
првог циклуса студија из става 1. тачка 2) овог члана
додјељивање стипендија врши се по студијским програмима.
(4) Студент има право да конкурише у више категорија
из става 1. овог члана, али право на стипендију може остварити само у једној категорији.
(5) Право да конкуришу имају и студенти који су први
пут уписали прву годину првог циклуса студија на високошколским установама у Републици, које су уписане у Регистар високошколских установа, а који су током средњошколског образовања освојили једно од прва три мјеста на
међународним олимпијадама на којима ученици из Републике имају право учешћа, у категорији из става 1. тачка 1)
овог члана.
(6) Студенти из става 5. овог члана од друге године студија конкуришу за додјелу студентске стипендије равноправно са осталим студентима уколико испуњавају услове
за једну од категорија из става 1. овог члана.
(7) Зависно од броја пристиглих пријава на конкурс за
додјелу стипендија, може се измијенити или прерасподијелити број стипендија које се додјељују у појединим категоријама из става 1. овог члана.
(8) Ако је у некој од наведених категорија, односно научној области број додијељених стипендија мањи од броја
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стипендија утврђених конкурсом, преостали износ средстава усмјерава се за додјелу стипендија студентима у другим категоријама, односно научним областима.
(9) Студентима високошколских установа које се не
финансирају из буџета додјељују се стипендије само у категорији успјешних студената првог циклуса студија, и то
до 10% од укупног финансијског износа планираног за стипендије у наведеној категорији.
(10) Изузетак од става 9. овог члана су студенти из става
1. тачка 4) овог члана којима се стипендија додјељује и за
студиј на високошколским установама које се не финансирају из буџета Републике.
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2. на другом циклусу студија у укупном претходном високом образовању имају просјечну оцјену 8,50 и више,
3. на трећем циклусу студија у укупном претходном високом образовању имају просјечну оцјену 8,50 и више;
2) студенти из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника
треба да:
1. су студенти првог циклуса студиja на студијским програмима за студенте дефицитарних занимања, а утврђени
Листом студијских програма,
2. имају положене испите из претходних година студија
са просјечном оцјеном 8,00 и више;
3) студенти из члана 6. став 1. тачка 3) овог правилника
треба да на првом циклусу студија имају положене испите
из претходних година студија са просјечном оцјеном 7,50
и више;
4) да студенти из члана 6. став 1. тачка 4) овог правилника први пут уписују годину студија за коју конкуришу за
додјелу стипендије.

Члан 7.
(1) За додјелу стипендија из члана 6. овог правилника
могу конкурисати редовни студенти високошколских установа који имају пребивалиште на територији Републике и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и који испуњавају
сљедеће опште услове:
1) да су држављани Републике и Босне и Херцеговине;
2) да су студенти на високошколским установама у Републици;
3) да су студенти друге или виших година студија на
првом циклусу, изузев студената из члана 6. став 5. овог
правилника;
4) да су студенти:
1. првог циклуса студија друге и треће године студија
чији студиј траје три године,
2. првог циклуса студија друге, треће и четврте године
студија чији студиј траје четири године,
3. интегрисаних студија само онолико колико година
траје интегрисани студиј, односно да су студенти од друге
до пете или шесте године студија;
5) да су студенти:
1. прве године другог циклуса студија, у случају да
циклус траје једну годину,
2. прве и друге године другог циклуса студија, у случају да је студент уписао други циклус у трајању од двије
године,
3. прве, друге и треће године трећег циклуса студија;
6) да нису обнављали ниједну годину студија;
7) да студенти на дан објављивања јавног конкурса:
1. на првом циклусу студија немају више од 26 година,
2. на другом циклусу студија немају више од 28 година,
3. на трећем циклусу студија немају више од 32 године,
4. за студенте на студијима који трају пет или шест година – да немају више од 28 година на првом циклусу студија, односно интегрисаним студијима, на другом циклусу
студија да немају више од 30 година, а на трећем циклусу
да немају више од 34 године;
8) да не примају стипендију из других јавних извора
финансирања.
(2) Изузетно од става 1. тачка 7) овог члана су студенти
из члана 6. став 1. тачка 4) овог правилника који не могу
имати више од 35 година.
(3) Испуњавање општих услова из става 1. тачка 6) овог
члана не односи се на категорију студената из члана 6. став
1. тачка 4) овог правилника.

Члан 10.
(1) Успјех у претходним годинама студија бодује се на
сљедећи начин:
1) оцјена од 7,50 до 7,75 ....................................... 2 бода,
2) оцјена од 7,76 до 8,00 ....................................... 4 бода,
3) оцјена од 8,01 до 8,25 ....................................6 бодова,
4) оцјена од 8,26 до 8,50 ....................................8 бодова,
5) оцјена од 8,51 до 8,75 ..................................10 бодова,
6) оцјена од 8,76 до 9,00 ..................................12 бодова,
7) оцјена од 9,01 до 9,25 ..................................14 бодова,
8) оцјена од 9,26 до 9,50 ..................................16 бодова,
9) оцјена од 9,51 до 9,75 ..................................18 бодова,
10) оцјена од 9,76 до 9,99 ................................20 бодова,
11) оцјена 10,00 ................................................... 22 бода.
(2) Просјечна оцјена на првом циклусу студија је
просјечна оцјена свих положених испита из претходних
година студија.
(3) Просјечна оцјена на другом циклусу студија је збир
просјечних оцјена првог и другог циклуса подијељена на два.
(4) Просјечна оцјена на трећем циклусу студија је
збир просјечних оцјена првог, другог и трећег циклуса подијељена на три.
(5) Уколико студент на другом, односно трећем циклусу
студија нема положене испите на том циклусу, рачуна се
просјек оцјена са првог, односно првог и другог циклуса
студија.

Члан 8.
Поред општих услова из члана 7. овог правилника студенти који конкуришу за додјелу стипендија из члана 6.
овог правилника треба да испуњавају и сљедеће посебне
услове:
1) студенти из члана 6. став 1. тачка 1) овог правилника
треба да:
1. на првом циклусу студија имају положене испите из
претходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и
више, осим студената из члана 6. став 5. овог правилника,

Члан 11.
(1) Уписана година студија бодује се на сљедећи начин:
1) студент друге године ........................................ 2 бода,
2) студент треће године ........................................ 4 бода,
3) студент четврте године..................................6 бодова,
4) студент пете године .......................................8 бодова,
5) студент шесте године ..................................10 бодова.
(2) Студент који је уписао годину са остварених 60
ECTS бодова, односно који је положио све испите из прет-

Члан 9.
(1) Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за
додјелу стипендије су:
1) успјех у претходним годинама студија,
2) уписана година студија, осим на другом и трећем
циклусу студија,
3) социјални статус, само у категорији студената из члана 6. став 1. тачка 3) овог правилника.
(2) Критеријуми из става 1. овог члана не односе се на
студенте категорије из члана 6. став 1. тачка 4) и на студенте категорије из члана 6. став 5. овог правилника.
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ходне године студија на број бодова из става 1. овог члана
добија два додатна бода.
Члан 12.
(1) Социјални статус студента утврђује се према висини
мјесечних прихода по члану заједничког домаћинства, како
слиједи:
1) висина прихода по члану заједничког домаћинства:
1. приход од 0 до 99,99 КМ ............................10 бодова,
2. приход од 100 КМ до 149,99 КМ ................ 8 бодова,
3. приход од 150 КМ до 199,99 КМ ................ 6 бодова,
4. приход од 200 КМ до 249,99 КМ ................... 4 бода,
5. приход од 250 КМ до 299,99 КМ ................... 2 бода,
6. приход од 300 КМ до 749,99 КМ ..................... 1 бод,
7. приход од 750 КМ и више .......................... 0 бодова;
2) остали социјални услови:
1. без оба родитеља ........................................ 12 бодова,
2. без једног родитеља ......................................6 бодова,
3. студент из породице са троје и
више дјеце ........................................ 2 бода по дјетету.
(2) Студентима из члана 6. став 1. тачка 3) подтачка 5.
овог правилника додјељују се три бода.
Члан 13.
(1) Студенти из члана 6. став 1. тачка 3) овог правилника достављају кућну листу са наведеним члановима заједничког домаћинства на основу које се утврђује социјални
статус породице.
(2) Студенти који не доставе доказе за све чланове домаћинства из кућне листе, којима се утврђују приходи по
члану заједничког домаћинства из става 1. овог члана, не
бодују се по основу прихода.
Члан 14.
У случајевима када два или више студената имају једнак
број бодова, предност има студент који има већи просјек
оцјена, а који се рачуна на двије децимале.
Члан 15.
Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове конкурса, конкуришу за додјелу
стипендије као и сви остали студенти.
Члан 16.
(1) Право на стипендију остварују подносиоци пријава од редног броја 1. на коначној ранг-листи до броја одобрених стипендија, у складу са чланом 6. ст. 7, 8. и 9. овог
правилника.
(2) На основу коначне ранг-листе из члана 5. став 9.
овог правилника министар доноси рјешење којим се одлучује о праву на додјелу стипендије.
Члан 17.
(1) Регистар студентских стипендија (у даљем тексту:
Регистар) води Министарство у електронском облику.
(2) Упис студента у Регистар врши се на основу пријаве
за додјелу стипендије која се доставља Министарству.
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Члан 18.
(1) Студент који је конкурисао за стипендију има право
увида у личне податке уписане у Регистар у складу са прописима којима се уређује слобода приступа информацијама
и прописима којима се уређује заштита личних података.
(2) Увид у Регистар извршава се уз присуство лица задуженог за вођење Регистра.
Члан 19.
У Регистар се уписују сљедећи подаци о студенту:
1) име и презиме,
2) јединствени матични број студента (ЈМБ),
3) пол,
4) адреса и мјесто боравка,
5) контакт телефон,
6) текући рачун студента,
7) високошколска установа и студијски програм,
8) година студија,
9) просјек оцјена,
10) статус студента,
11) број протокола и датум уписа,
12) циклус студија,
13) категорија у којој студент конкурише,
14) износ стипендије,
15) бодовање,
16) напомена.
Члан 20.
(1) Број протокола је број који додјељује база података
студенту сваке године приликом уписа у Регистар, а одређује се на основу редослиједа уписаних студената за сваку
категорију.
(2) Једном додијељени протоколски број не мијења се
нити се након престанка додјеле стипендије може додијелити неком другом студенту.
(3) Промјена података из члана 19. овог правилника
врши се на основу захтјева студента за упис промјене у Регистар, а уз захтјев се прилаже доказ о промјени.
Члан 21.
Регистар се чува трајно, а документација на основу које
се врши упис у Регистар чува се у складу са прописима
којима се уређује архивска грађа.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о додјели студентских стипендија (“Службени
гласник Републике Српске”, број 99/18).
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19.040/020-2647-1/21
14. октобра 2021. године
Бања Лука

Министар,
Срђан Рајчевић, с.р.

20.10.2021.
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ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА УСПЈЕШНЕ СТУДЕНТЕ
ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Држављанство

Пол
Ж
М
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)

E-mail

Број контакт телефона
2. Подаци о студију1
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета/академије)

Студијски програм
Циклус студија (I, II или III)

Година студија

Просјек оцјена1

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна студента

4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном за студенте првог циклуса студија,
6. увјерење о положеним испитима са првог, другог, односно трећег циклуса студија са просјечном оцјеном за студенте другог и трећег
циклуса студија,
7. потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
8. потврда да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте првог циклуса студија који испуњавају овај
услов),
9. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6) и
10. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. овог прилога не смију
бити старији од дана објављивања овог конкурса.
Напомена: Увјерење о положеним испитима са претходног циклуса студија које достављају студенти другог и трећег циклуса студија
може бити старије од дана објављивања конкурса.
Подаци из т. 4, 5, 6, 7. и 8. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
____________________
____________________
1
Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија, просјечна оцјена на II
циклусу студија је збир просјечних оцјена I и II циклуса подијељена на два и просјечна оцјена на III циклусу студија је збир просјечних
оцјена I, II и III циклуса подијељена на три. Уколико студент на другом, односно трећем циклусу студија нема положене испите на том
циклусу, рачуна се просјек оцјена са првог, односно првог и другог циклуса студија.
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ПРИЛОГ 2

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА
ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Држављанство

Пол
М

Ж

Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију2
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Година студија

Просјек оцјена2

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна студента

4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном,
6. потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
7. потврда да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов),
8. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6) и
9. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог прилога не смију
бити старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4, 5, 6. и 7. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
____________________

2

Подносилац Пријаве:
____________________

Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија.
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ПРИЛОГ 3

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ ОСТАЛИХ СТУДЕНАТА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију3
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Година студија

Просјек оцјена3

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна

4. Поткатегорије (заокружити)
1. Студенти из социјално угрожених породица, што доказују рјешењем надлежног центра за социјални рад о новчаној помоћи,
2. студенти – дјеца погинулих бораца и дјеца ратних војних инвалида од I до VI категорије,
3. студенти без једног или оба родитеља,
4. студенти из породице са два или више студената,
5. студенти са инвалидитетом који не остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица и студенти са тешким хроничним
обољењима,
6. студенти са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике, утврђеним важећом Одлуком Владе Републике Српске
о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској,
7. студенти из породице са четворо и више дјеце,
8. студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или у хранитељске и сродничке породице до пунољетства.
5. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном,
6. потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
7. потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов),
8. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6),
9. овјерена кућна листа,
10. потврда о школовању за чланове домаћинства на редовном школовању/студију, а
11. за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених,

3

Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија.
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12. потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
13. увјерење надлежне пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања - само за родитеље који су
незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
14. посљедња платна листа (овјерена и потписана) запослених чланова домаћинства / посљедњи чек од пензије,
15. посљедње рјешење центра за социјални рад о новчаној помоћи за студенте из социјално угрожених породица,
16. посљедње рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до VI категорије
са доказом о посљедњој исплати личне војне инвалиднине – чек,
17. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца са доказом о посљедњој исплати породичне војне инвалиднине - чек,
18. извод из матичне књиге умрлих, за студенте без једног или оба родитеља,
19. потврда издата од надлежног органа да је студент до пунољетства био смјештен у дом за незбринуту дјецу, сродничку или хранитељску породицу,
20. потврда о школовању на високошколској установи за сваког студента из породице са два или више студената за академску годину
за коју је расписан јавни конкурс,
21. потврда/налаз да је студент са инвалидитетом који не остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица и студент са тешким хроничним обољењем и
22. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. и 13. овог прилога не смију бити старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4, 5, 6. и 7. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
___________________
______________________________

ПРИЛОГ 4
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ
ЦИКЛУСА СТУДИЈА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Циклус студија (I, II или III)

Година студија

3. Банковни рачун
Назив банке

Број текућег рачуна студента

20.10.2021.
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4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,
5. потврда да студент није обнављао уписану годину студија,
6. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6),
7. посљедње рјешење надлежног центра за социјални рад о праву на додатак за помоћ и његу другог лица и
8. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5. и 6. овог прилога не смију бити
старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4. и 5. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
____________________
____________________

ПРИЛОГ 5
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ,
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел.: 051/338–434; факс: 051/338-875; www.vladars.net; е-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА НА МЕЂУНАРОДНИМ ОЛИМПИЈАДАМА
1. Лични подаци подносиоца Пријаве
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ

Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта (трајна адреса становања)
Број контакт телефона

E-mail

2. Подаци о студију
Универзитет
Високошколска установа (факултет/академија)

Сједиште високошколске установе (факултета /академије)

Студијски програм
Олимпијада на којој је освојена медаља
3. Банковни рачун
Назив банке
4. Прилози уз Пријаву (заокружити приложено)
1. Увјерење о држављанству,
2. увјерење о пребивалишту,
3. овјерена копија прве странице индекса,
4. потврда о статусу редовног студента,

Број текућег рачуна студента

42

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

94

20.10.2021.

5. потврда да студент није обновио годину студија,
6. овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања (ПРИЛОГ 6),
7. овјерена копија документа којим се потврђује освајање једнога од прва три мјеста на међународним олимпијадама и
8. фото-копија текућег рачуна.
Документи из т. 1. и 2. овог прилога не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из т. 3, 4, 5. и 6. овог прилога не смију бити
старији од дана објављивања овог конкурса.
Подаци из т. 4. и 5. овог прилога могу бити садржани у једном документу који издаје високошколска установа.
Сви наведени документи треба да буду оригинал или овјерена копија, изузев фото-копије текућег рачуна.
Подносилац Пријаве за додјелу студентске стипендије сагласан је да се његови лични подаци обрађују и унесу у Регистар студентских
стипендија.
За тачност података одговара подносилац Пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ пријаве не разматрају се.
Датум:
Подносилац Пријаве:
____________________
___________________

ПРИЛОГ 6
ИЗЈАВА
да студент не прима стипендију из других јавних извора финансирања
______________________________________, ЈМБ ________________________,
(име и презиме студента)
из ________________________, ___________________________________________,
(мјесто становања)
(улица и број)
изјављујем
под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да не примам стипендију из других јавних извора финансирања.
Уколико ми у међувремену буде додијељена стипендија из других јавних извора финансирања, одрећи ћу се те стипендије у корист
стипендије Министарства.
Изјаву дајем у сврху пријаве на конкурс за додјелу стипендије Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.
Датум: ______________________
Потпис студента
________________________
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На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 8/21, 17/21, 33/21, 63/21
и 80/21) у члану 16. у ставу 4. ријечи: “15. децембра” замјењују се ријечима: “31. октобра”.
Члан 2.
У члану 61. у ставу 3. послије тачке 8) додају се запета
и нова тачка 9), која гласи:
“9) америчку кугу пчелињег легла”.
Члан 3.
Члан 64. мијења се и гласи:
“(1) Право на средства за набавку ушних маркица за
обиљежавање свиња, оваца и коза остварује референтна ветеринарска лабораторија која изврши набавку ушних мар-

кица и која Агенцији поднесе захтјев, сачињен на Обрасцу
42, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио, уз који доставља:
1) фактуру о извршеној набавци ушних маркица и
2) уговор закључен између референтне лабораторије и
добављача након спроведене процедуре набавке.
(2) Дистрибуцију ушних маркица за свиње, овце и козе,
према овлашћеним ветеринарским организацијама које
спроводе мјере у складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској, врши референтна ветеринарска лабораторија на основу плана дистрибуције ушних маркица, који
доноси Министарство.
(3) Ветеринарска организација приликом преузимања
ушних маркица за свиње, овце и козе у референтној ветеринарској лабораторији потписује Изјаву о преузимању
ушних маркица за свиње, овце и козе, сачињену на Обрасцу
43, који се налази у Прилогу овог правилника.
(4) Након извршене апликације ушних маркица, чије
трошкове сноси власник, овлашћена ветеринарска организација уноси податак за сваку обиљежену свињу, овцу и
козу у ВИС РС.
(5) Захтјев за исплату средстава за набавку ушних маркица за свиње, овце и козе, референтна ветеринарска лабораторија подноси након завршетка поступка набавке, а
најкасније до 1. децембра текуће године.
(6) Референтна ветеринарска лабораторија доставља
Министарству извјештај о дистрибуцији ушних маркица за
свиње, овце и козе овлашћеним ветеринарским организацијама, са попуњеним Обрасцем 43, најкасније до 15. децембра текуће године.
(7) Висина подршке за набавку ушних маркица за
обиљежавање свиња, оваца и коза одобрава се у износу
50% од прихватљивих улагања по достављеним фактурама.
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(8) Максимални износ средстава који корисник може
остварити за ову намјену у текућој години је до 50.000 КМ.”.
Члан 4.
Послије члана 70. додаје се нови члан 70а, који гласи:
“Члан 70а.
(1) Право на подстицајна средстава за набавку веб-ГИС
софтвера имају правна лица која изврше набавку софтвера
за унос података из основа заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана исплаћују се на основу захтјева корисника и одлуке Владе.
(3) Правно лице из става 1. овог члана остварује право
на подстицајна средства на основу захтјева који подносе
Агенцији и уз који прилаже:
1) предрачун за набавку веб-ГИС софтвера са спецификацијом и техничким карактеристикама софтвера,
2) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(3) Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана не може бити већа од 60.000 КМ по кориснику.
(4) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави
извјештај о утрошку одобрених средстава са приложеним
рачунима и доказима о уплати, на Обрасцу 31. из Прилога
овог правилника, у року од 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.
(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 15.
новембра текуће године.”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-052-7068/21
15. октобра 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предмету број АП 984/20, рјешавајући апелацију Н. К., на основу члана
VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила Уставног суда Босне
и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број 94/14), у саставу:
- Мато Тадић, предсједник,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 8. септембра 2021. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација Н. К.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Укида се Рјешење Кантоналног суда у Зеници број 43 0 П
090376 19 Гжи 2 од 8. јануара 2020. године.
Предмет се враћа Кантоналном суду у Зеници, који је дужан да
по хитном поступку донесе нову одлуку у складу са чланом II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода.
Налаже се Кантоналном суду у Зеници да, у складу са чланом
72 став (5) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од
три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни
суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења
ове одлуке.
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Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Н. К. (у даљем тексту: апелант) из Зенице, којег заступа
Неџад Бабић, адвокат из Зенице, поднио је 17. марта 2020. године
апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Уставни суд) против Рјешења Кантоналног суда у Зеници (у даљем
тексту: Кантонални суд) број 43 0 П 090376 19 Гжи 2 од 8. јануара
2020. године, Рјешења Општинског суда у Зеници (у даљем тексту:
Општински суд) број 43 0 П 090376 19 И 3 од 25. септембра 2019.
године и Рјешења Општинског суда број 43 0 П 090376 19 И 3 од
12. јула 2019. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Кантоналног
суда, Општинског суда и “NN Company” д.о.о. Зеница (у даљем
тексту: извршеник) затражено је 21. априла 2021. године да доставе одговоре на апелацију.
3. Кантонални суд и Општински суд су доставили одговоре на
апелацију 28. априла 2021. и 27. маја 2021. године.
4. Извршеник није доставио одговор на апелацију.
III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин:
Уводне напомене
6. Рјешењем Општинског суда број 43 0 П 090376 16 И од 16.
августа 2016. године дозвољен је апелантов приједлог за извршење
поднесен на основу правоснажне и извршне пресуде и одређено је
извршење којим је извршенику наложено да апеланту исплати новчани износ од 4.903.610,25 КМ на име главног дуга са законским
затезним каматама почев од 2. октобра 2015. године до исплате,
те законским затезним каматама на плаћене износе дуга, прецизно
наведене у изреци рјешења, и да му исплати трошкове парничног и
извршног поступка на начин да се извршење спроведе на извршениковим новчаним средствима и извршениковим непокретностима, прецизно описаним у изреци рјешења.
7. Рјешењем Општинског суда број 43 0 П 090376 16 И од 30.
марта 2017. године усвојен је извршеников приговор изјављен против рјешења о извршењу од 16. августа 2016. године и рјешење
о извршењу је дјелимично обустављено у дијелу који се односи
на потраживања дијела главног дуга у износу од 460.751,27 КМ,
законских затезних камата на плаћене износе дуга, прецизно наведене у изреци рјешења, у укупном износу од 362.914,83 КМ,
потраживања трошкова парничног и извршног поступка и у том
дијелу су укинуте све спроведене извршне радње (став I). Такође је
измијењено рјешење о извршењу у дијелу који се односи на износ
потраживања, као и у дијелу предмета и средства извршења на
начин да је одређено извршење против извршеника у апелантову
корист ради наплате главног дуга у износу од 4.442.858,98 КМ са
законским затезним каматама почев од 2. октобра 2015. године до
исплате, као и наплате законских затезних камата на плаћени износ
главног дуга од 460.751,27 КМ, почев од 2. октобра 2015. године до
исплате, на начин да се, умјесто одређеног извршења пљенидбом
и преносом новчаних средстава са трансакцијских рачуна извршеника на апелантов рачун и на непокретностима извршеника, предметно извршење спроведе само на непокретностима извршеника,
прецизно описаним у изреци рјешења, забиљежбом извршења у
земљишној књизи, утврђивањем њихове вриједности, продајом и
преносом на апелантов рачун.
8. Рјешењем Општинског суда број 43 0 П 090376 17 И 2 од 11.
децембра 2017. године предметне извршеникове непокретности су
досуђене апеланту као купцу, одређено је да се предметне непокретности предају апеланту у посјед, наложено је Земљишнокњижном уреду Општинског суда да на предметним непокретностима изврши упис апелантове својине, те да изврши брисање права
трећих која су уписана у земљишну књигу.
9. Након продаје предметних непокретности апеланту обављено је вјештачење вјештака економске струке који је утврдио укупан
износ законских затезних камата од 1.207.027,92 КМ, и то да камата обрачуната на износ главног дуга од 4.442.858,98 КМ почев од
2. октобра 2015. до 29. новембра 2017. године износи 1.144.412,21
КМ, а камата на плаћени износ главног дуга 460.751,27 КМ за
период од 2. октобра 2015. до 24. новембра 2016. године износи
62.615,71 КМ.
10. Рјешењем о намирењу број 43 0 П 090376 17 И 2 од 10.
маја 2019. године апелант је намирен за трошкове извршног поступка, за законску затезну камату на плаћени износ главног дуга
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и за дио законске затезне камате на неплаћени износ главног
дуга, а остао је ненамирен за остатак законске затезне камате на
износ главног дуга у износу од 373.593,69 КМ (која је обрачуната
на износ главног дуга од 4.442.858,98 КМ почев од 2. октобра
2015. до 29. новембра 2017. године) и за главни дуг у износу од
4.442.858,98 КМ.
Оспорене одлуке
11. Рјешењем Општинског суда број 43 0 П 090376 19 И 3 од 12.
јула 2019. године усвојен је апелантов приједлог за промјену средства и предмета извршења, те је рјешење о извршењу од 16. августа 2016. године уз рјешење од 30. марта 2017. године измијењено
у дијелу којим су одређени предмет и средство извршења на начин
да је одређено да се извршење има спровести пљенидбом новчаних
средстава извршеника на банковном рачуну, прецизно наведеном
у изреци рјешења, и преносом новчаних средстава на апелантов
рачун ради наплате потраживања која се односе на главни дуг у
износу од 4.442.858,98 КМ, остатак законске затезне камате на
износ главног дуга у износу од 373.593,69 КМ (која је обрачуната
на износ главног дуга од 4.442.858,98 КМ почев од 2. октобра 2015.
до 29. новембра 2017. године) и трошкове извршног поступка, све
до апелантовог намирења. Даље, одбијен је као неоснован апелантов приједлог да се извршење спроведе ради наплате законске затезне камате на износ главног дуга од 4.442,858,98 КМ почев од 30.
новембра 2017. године до исплате.
12. У образложењу рјешења Општински суд је навео да је апелант, изјашњавајући се на закључак суда од 10. јуна 2019. године о
даљем току поступка, 27. јуна 2019. године доставио суду уређени
приједлог за извршење којим је предложио да се извршење, сходно одредби члана 8 став 3 Закона о извршном поступку (у даљем
тексту: ЗИП), спроведе пљенидбом и преносом новчаних средстава извршеника на рачуну код банке, све до коначног намирења
апеланта, а ради наплате потраживања која се односе на остатак
законске затезне камате на главни дуг у износу од 373.593,69 КМ,
затим, износ од 4.442.858,98 КМ на име главног дуга са законским
затезним каматама почев од 30. новембра 2017. године до исплате
уз накнаду трошкова у износу од 926,00 КМ. Указао је да је одредбама ЗИП-а прописано да су средства извршења извршне радње
или систем таквих радњи којим се према закону потраживање принудно остварује (члан 6 став 1), да су предмет извршења ствари и
права према којим по закону може да се спроведе извршење ради
остваривања потраживања (члан 6 став 2), да суд одређује извршење оним средством и на оним предметима који су наведени у
извршном приједлогу (члан 8 став 1), да ако рјешење о извршењу на одређеном предмету или средству не може да се спроведе,
тражилац извршења може ради намирења истог потраживања предложити ново средство или предмет извршења о чему ће суд одлучити рјешењем (члан 8 став 3). С обзиром на то да је апелант суду
поднио приједлог да се намирење остатка потраживања изврши
на новчаним средствима на рачуну извршеника, Општински суд је
закључио да се ради о приједлогу за промјену средства и предмета
извршења који је основан, јер је извршење на раније предложеном
предмету и средству извршења спроведено, те да је одлучио као у
изреци на основу одредбе члана 8 став 3 ЗИП-а. Даље је оцијенио
неоснованим апелантов приједлог ради извршења у сврху наплате
потраживања која се односе на законске затезне камате на износ
главног дуга од 4.442.858,98 КМ почев од 30. новембра 2017. године до исплате. С тим у вези је истакао да су законске затезне камате на износ главног дуга обрачунате и да их је углавничио стални
судски вјештак са 29. новембром 2017. године-а као даном продаје
непокретности описаних у рјешењу о намирењу апеланту, те да су
камате престале тећи са наведеним даном, сходно одредби члана
98 ЗИП-а.
13. Рјешењем Општинског суда број 43 0 П 090376 19 И 3 од
25. септембра 2019. године одбијени су као неосновани апелантов
и извршеников приговор изјављени против рјешења од 12. јула
2019. године.
14. У образложењу рјешења Општински суд је навео да апелант сматра да је извршеник остао у обавези да му исплати главни
дуг у износу од 4.442.858,98 КМ са законском затезном каматом
почев од 30. новембра 2017. године, као првог наредног дана рачунајући од дана до којег је вјештак извршио обрачун камата, па све
до исплате. Навео је да апелант, дакле, сматра да камата не престаје да тече са 29. новембром 2017. године, као даном када је извршеникова непокретност продата апеланту, и да му право на камату
припада све до потпуног намирења, како је одређено извршном
исправом, те да је, стога, неосновано одбијен његов захтјев за наплату тих камата. С тим у вези је истакао да је суд донио рјешење
о намирењу на основу одредбе члана 98 ЗИП-а, коју је примијенио
и у погледу времена за које теку законске затезне камате у извршном поступку. Такође је указао да моменат када престају да теку
законске затезне камате у ситуацији каква је предметна, закон није
изричито дефинисао, али да из коментара закона ауторског тима
Асаф Дауповић и др. уз чл. 98 и 99 ЗИП-а јасно произилази да у
извршном поступку камате престају да теку даном досуде, односно
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продаје непокретности купцу, те да је то дугогодишња пракса тог
суда у поступцима продаје непокретних и покретних ствари, коју
је потврдио и другостепени суд. Навео је да су законске затезне камате на износ главног дуга у конкретном случају престале да теку
продајом извршеникових непокретности апеланту 29. новембра
2017. године и да би другачијим поступањем извршни суд одредио извршење ради наплате потраживања која не би била у складу са извршном исправом. Слиједом наведеног, Општински суд је
закључио да су у цијелости неосновани апелантови наводи да суд
у овој фази предметног поступка одреди извршење ради наплате
законске затезне камате на износ главног дуга од 4.442.858,98 КМ
почев од 30. новембра 2017. године до исплате, односно камате и
након што су непокретности продате и досуђене купцу, све до намирења апеланта, који датум није ни одређен. При томе је истакао
да приговор против рјешења о промјени предмета и средства извршења може да се поднесе само због разлога којим је суд одлучивао
о промјени предмета и средства извршења, те да је апелант наводе
из приговора могао евентуално истицати у жалбеним наводима
против рјешења о намирењу овог суда, које није побијано жалбом,
те је постало и правоснажно.
15. Рјешењем Кантоналног суда број 43 0 П 090376 19 Гжи 2 од
8. јануара 2020. године одбијена је апелантова жалба и потврђено
рјешење од 25. септембра 2019. године.
16. У образложењу рјешења Кантонални суд је оцијенио правилним закључак првостепеног суда да апелантов приједлог ради
наплате потраживања која се односе на законске затезне камате на
остатак главног дуга у износу од 4.442.858.98 КМ почев од 30. новембра 2017. године до исплате није основан. С тим у вези је истакао да су законске затезне камате на износ главног дуга обрачунате
и углавничене са 29. новембром 2017. године, као даном продаје
извршеникових непокретности апеланту и да са тим даном камате
престају да теку, у смислу одредаба члана 98 ЗИП-а. При томе је
нагласио да је против рјешења којим се мијењају средство и предмет извршења дозвољен приговор само у дијелу којим је извршена
промјена средства и предмета извршења, али не и у дијелу којим је
утврђено апелантово потраживање и усвојено извршење за главни
дуг са законском затезном каматом и трошковима поступка. Кантонални суд је, такође, истакао да је апелант рјешењем о намирењу
од 10. маја 2019. године остао ненамирен за остатак законске затезне камате на износ главног дуга у износу од 373.593,69 КМ (која
је обрачуната на износ главног дуга од 4.442.858,98 КМ почев од 2.
октобра 2015. до 29. новембра 2017. године) и за главни дуг у износу од 4.442.858,98 КМ, али не и за законску затезну камату након
продаје извршеникових непокретности апеланту, односно од 30.
новембра 2017. године, те да је рјешење о намирењу правоснажно
са 23. мајом 2019. године, јер га апелант није оспоравао. Слиједом
наведеног, Кантонални суд је усвојио становиште да апелант не
може у фази доношења рјешења којим се само мијењају средство
и предмет извршења ради наплате остатка потраживања, како је
наведено у рјешењу о намирењу, побијати рјешење о извршењу у
дијелу у којем је одређено извршење, те да су, стога, апелантови
жалбени наводи којима оспорава рјешење од 25. септембра 2019.
године и који се тичу камате на остатак главног дуга послије досуде непокретности купцу неосновани и не чине разлоге који спречавају извршење у смислу одредбе чл. 47 и 49 ЗИП-а.
IV - Апелација
a) Наводи из апелације
17. Апелант сматра да му је оспореним одлукама повријеђено
право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција), укључујући и право на образложену судску одлуку, право на имовину из
члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију, право на дјелотворан правни лијек из
члана 13 Европске конвенције, забрана дискриминације из члана
II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције,
те да је дошло до повреде члана II/2 и II/6 Устава Босне и Херцеговине. Апелант наводи да је закључак редовних судова да апеланту
не припада право на намирење законске затезне камате на износ
неплаћеног дуга од 4.442.858,98 КМ, па до исплате због тога што
је законска затезна камата престала да тече са 29. новембром 2017.
године, односно са даном продаје непокретности апеланту, арбитраран и погрешан. Наводи да је предметном извршном исправом,
као и рјешењем о извршењу апеланту досуђена законска затезна
камата на износ главног дуга са назнаком да камата тече све до
исплате главног дуга, који никада није измирен, те да је, стога, његов захтјев за намирење законске затезне камате основан. Апелант
наводи ни да моменат када законска затезна камата на износ неплаћеног главног дуга престаје да тече, нити да законска затезна
камата престаје да тече са даном продаје непокретности у извршном поступку није дефинисана одредбама члана 98 ЗИП-а на које
су се редовни судови у конкретном случају позвали. Такође, наводи да је камата на износ неплаћеног главног дуга обрачуната до 29.
новембра 2017. године, јер је то било неопходно како би се знао
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износ камате која се по праву првенства приоритетно намирује из
износа који је добијен продајом непокретности. Даље, наводи да
су редовни судови занемарили одлучну чињеницу да апелант није
купио непокретност која је исте или веће процијењене вриједности
од апелантовог потраживања према извршенику, него да се ради о
непокретности која је по својој процијењеној вриједности десет
пута мање вриједности од апелантовог потраживања, те да је износ
апелантовог потраживања само по основу законске затезне камате
на неплаћени главни дуг знатно већи од процијењене вриједности
предметне непокретности. Наводи да се, због тога, одбијањем апелантовог захтјева за намирење законске затезне камате на износ
неплаћеног главног дуга нарушава правна сигурност у погледу
остваривања права која су призната правоснажним и извршним
пресудама у којима је камата досуђена и у којима је наведено да
она тече све до исплате потраживања, те да се на тај начин извршеник ослобађа обавезе плаћања законске затезне камате коју има
према апеланту.
б) Одговор на апелацију
18. Кантонални суд је навео да апелант понавља наводе истицане у првостепеном и жалбеном поступку и да се не слаже са
становиштем које је Кантонални суд изразио када је прихватио
резоновање првостепеног суда и позивање на одредбе чл. 98 и 99
ЗИП-а. Навео је да је у рјешењу о намирењу, које није побијано,
наведено за које износе је апелант намирен, између осталога и за
законску затезну камату на плаћени износ дуга и законску затезну камату на остатак дуга (4.442,858,98 КМ од 2. октобра 2015.
до 29. новембра 2017. године) у смислу одредаба члана 98 став 2
ЗИП-а. Кантонални суд наводи да се ради о различитим правним
схватањима, те да различита правна схватања не би могла да се
доводе у везу са повредама Европске конвенције. Даље, наводи да
апелант занемарује чињеницу да је рјешење о намирењу стекло
својство правоснажности 28. маја 2019. године, као и да рјешење о
промјени предмета и средства извршења може да се побија само из
разлога којима се суд руководио о промјени предмета и средства,
те да је апелант предметне приговоре евентуално могао да истакне
у односу на рјешење о намирењу које није побијао. У коначници је
навео да није дошло до повреде права на која апелант указује и да
је суд правилно поступио и донио закониту одлуку. Предложио је
да Уставни суд апелацију одбије као неосновану.
19. Општински суд је навео да је апелантове приговоре да
камата не престаје да тече са даном када је непокретност продата апеланту, него да и даље тече, образложио тај суд у рјешењима од 12. јула 2019. и 25. септембра 2019. године. Навео је да
су ти приговори одбијени уз напомену да апелант у извршном
поступку, након доношења правоснажног рјешења о намирењу
којим је утврђен намирени и ненамирени износ који потражује,
не може на основу одредбе члана 8 став 3 ЗИП-а вршити измјену
потраживања чије остварење тражи, него само може ради намирења истог потраживања предложити ново средство или предмет
извршења о чему ће суд одлучити рјешењем, што је у конкретном
случај. У коначници је навео да су оспорене одлуке донесене правилном примјеном права и да су усклађене са судском праксом
према којима домаћи судови поступају у погледу времена тока законске затезне камате у извршном поступку приликом намирења
тражилаца извршења након продаје непокретности и покретних
ствари извршеника.
V - Релевантни прописи
20. Закон о извршном поступку (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 32/03, 52/03 - исправка, 33/06, 39/06 - исправка,
39/09, 29/11 - ОУСБиХ, 74/11 - ОУСФБиХ, 35/12, 35/12 - Рјешење
УСБиХ, 46/16, 36/17 - ОУСБиХ, 55/18 - Рјешење УСБиХ и 25/20
- ОУСБиХ)
У конкретном случају примјењује се Закон о извршном поступку (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 32/03, 52/03 исправка, 33/06, 39/06 - исправка, 39/09, 29/11 - ОУСБиХ, 74/11
- ОУСФБиХ, 35/12, 35/12 - Рјешење УСБиХ и 46/16) који је важио
у вријеме доношења оспорених одлука, а који у релевантном дијелу гласи:
Члан 6.
Средства и предмет извршења
(1) Средства извршења су извршне радње или систем таквих
радњи којима се према закону потраживање принудно остварује.
(2) Предмет извршења су ствари и права над којим се према
закону може провести извршење ради остварења потраживања.
(3) Извршне радње могу се непосредно провести против извршеника и других лица, у складу са овим законом.
Члан 8.
Ограничење средстава и предмета извршења
(1) Суд рјешењем одређује извршење оним средством и над
оним предметима који су наведени у извршном приједлогу.
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(2) Ако је предложено више средстава или више предмета извршења суд може ограничити извршење само на неке од тих средстава
или предмета ако су довољни за остварење потраживања.
(3) Ако се извршно рјешење о извршењу на одређеном предмету или средству не може провести, тражилац извршења може ради
намирења истог потраживања да предложи ново средство или
предмет извршења о чему ће суд одлучити рјешењем.
Члан 47.
Разлози за приговор
Приговор против рјешења о извршењу може се поднијети из
разлога који спречавају извршење, а нарочито ако:
1) документ на основу којег је донесено рјешење о извршењу није извршни документ, или ако документ није стекао својство
извршности;
2) је извршни документ на основу којег је донесено рјешење о
извршењу укинут, поништен, преиначен или на други начин стављен ван снаге, односно ако је на други начин изгубио своју дјелотворност или је утврђено да је без учинка;
3) су се странке, јавним или према закону овјереним документом састављеним након настанка извршног документа, споразумјеле да неће на основу извршног документа трајно или за одређено
вријеме тражити извршење;
4) је протекао рок у којем се према закону може тражити извршење;
5) је извршење одређено на предмету који је изузет од извршења, односно на ком је могућност извршења ограничена;
6) тражилац извршења није овлаштен да тражи извршење на
основу извршног документа, односно ако није овлаштен да тражи
извршење против извршеника;
7) није испуњен услов који је одређен извршним документом,
осим ако законом није друкчије прописано;
8) је потраживање престало на основу чињенице која је настала у вријеме кад је извршеник није више могао истаћи у поступку из којег потиче одлука, односно ако је потраживање престало
на основу чињенице која је настала након закључења судског или
управног поравнања;
9) је на основу чињенице која је настала у вријеме кад је дужник није више могао истаћи у поступку из којег потиче одлука,
односно ако је на основу чињенице која је настала након закључења судског или управног поравнања, трајно или за одређено
вријеме, одгођено, забрањено, измијењено или на други начин
онемогућено испуњење потраживања;
10) је наступило застарјевање потраживања о чему је одлучено
извршним документом.
Члан 49.
Рјешење о приговору
(1) Рјешење о приговору доноси судија.
(2) Рјешењем се приговор усваја, одбија или се одбацује као
неблаговремен, непотпун или недозвољен.
(3) Ако усвоји приговор суд ће, према околностима случаја, да
обустави извршење у потпуности или дјелимично и укине проведене радње.
Члан 98.
Првенствено намирење
(1) Из износа добијеног продајом намирују се првенствено и
то овим редослиједом:
1) трошкови извршног поступка;
2) потраживања заложних повјерилаца која се по реду првенства намирују прије тражиоца извршења;
3) потраживања тражиоца извршења по чијем је приједлогу
одређено извршење;
4) потраживања заложних повјерилаца која се по реду првенства намирују послије тражиоца извршења;
5) надокнада за личне служности које се продајом гасе.
(2) Ако извршеник поред главног потраживања дугује и камату
она се намирује прије износа главног потраживања.
(3) Више лица унутар исте тачке из става 1. овог члана намирују се по реду стицања заложног права и права на намирење тражиоца извршења који су предложили извршење, односно по реду
стицања личних служности, а ако је био уступљен првенствени
ред, тада се лица из става 1. овог члана намирују по том успостављеном првенственом реду.
VI - Допустивост
21. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
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су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
22. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку којег је користио.
23. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Рјешење Кантоналног суда број 43 0 П 090376 19 Гжи 2 од 8. јануара 2020. године против којег нема других дјелотворних правних
лијекова могућих према закону. Затим, оспорено рјешење апелант
је примио 27. јануара 2020. године а апелација је поднесена 17.
марта 2020. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом
18 став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и
услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда, јер не постоји неки формални разлог због којег апелација није допустива, нити
је очигледно (prima facie) неоснована.
24. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости.
VII - Меритум
25. Апелант сматра да му је оспореним одлукама повријеђено
право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције, укључујући и право на образложену судску одлуку, право на имовину из члана II/3к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, право на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске
конвенције, забрана дискриминације из члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције, те да је дошло до
повреде члана II/2 и II/6 Устава Босне и Херцеговине.
Право на правично суђење
26. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
27. Члан 6 Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
1. Приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза
или кривичне оптужбе против њега, свако има право на правичну и
јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним
судом установљеним законом. […]
28. Уставни суд, прије свега, констатује да се у конкретном
случају ради о извршном поступку који је апелант, као тражилац
извршења, покренуо на основу извршне исправе против извршеника ради наплате новчаног потраживања, тако да се ради о предмету
који је грађанскоправне природе, па апелант у предметном поступку ужива гаранције права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције (види, Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број
АП 4924/19 од 9. јуна 2021. године, тачка 39, доступна на www.
ustavnisud.ba). Стога ће Уставни суд испитати да ли је поступак
пред редовним судовима био правичан онако како то захтијевају
наведене одредбе.
29. Уставни суд запажа да апелант сматра да су редовни судови произвољно примијенили одредбе ЗИП-а када су одбили апелантов приједлог да се извршење спроведе ради наплате законске
затезне камате на износ главног дуга од 4.442.858,98 КМ почев од
30. новембра 2017. године до исплате, те да су повриједили апелантово право на образложену судску одлуку. У вези с тим, Уставни
суд подсјећа да, према пракси Европског суда за људска права (у
даљем тексту: Европски суд) и Уставног суда, задатак ових судова
није да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и примјене материјалног права (види, Европски суд,
Pronina против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01)Наиме, Уставни суд није надлежан
да супституише редовне судове у процјени чињеница и доказа,
већ је, уопштено, задатак редовних судова да оцијене чињенице
и доказе које су извели (види, Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда од 10. маја 2005. године, апликација
број 19354/02). Задатак Уставног суда је да испита да ли је евентуално дошло до повреде или занемаривања уставних права (право
на правично суђење, право на приступ суду, право на дјелотворан
правни лијек и др.), те да ли је примјена закона била евентуално
произвољна или дискриминациона.
30. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у испитивање начина на који су надлежни судови примијенили позитивноправне прописе када је очигледно да је у одређеном поступку
дошло до произвољног поступања редовног суда како у поступку
утврђивања чињеница, оцјене доказа, тако и примјене релевантних
позитивноправних прописа (види, Уставни суд, Одлука број АП
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311/04 од 22. априла 2005. године, став 26). У контексту наведеног
Уставни суд подсјећа и на то да је у више својих одлука истакао да
очигледна произвољност у примјени релевантних прописа никада
не може да води правичном поступку (види, Уставни суд, Одлука
број АП 1293/05 од 12. септембра 2006. године, тачка 25 и даље, и,
mutatis mutandis, Европски суд, Анђелковић против Србије, пресуда од 9. априла 2013. године, тачка 24).
31. Уставни суд запажа да је апелант у конкретном случају
покренуо извршни поступак против извршеника ради намирења
износа од 4.903.610,25 КМ на име главног дуга са законским затезним каматама почев од 2. октобра 2015. године до исплате, ради
намирења законских затезних камата на плаћене износе дуга, те
ради намирења трошкова парничног и извршног поступка. С обзиром на то да је извршеник измирио дио главног дуга и законских
затезних камата на плаћене износе дуга, извршење је настављено ради наплате главног дуга у износу од 4.442.858,98 КМ са законским затезним каматама почев од 2. октобра 2015. године до
исплате, као и наплате законских затезних камата на плаћени износ
главног дуга на извршениковим непокретностима. Након што је
апелант купио извршеникове непокретности које су биле предмет
извршења, Општински суд је донио рјешење о намирењу којим је
одређено да је апелант намирен за трошкове извршног поступка,
за законску затезну камату на плаћени износ главног дуга и за
дио законске затезне камате на неплаћени износ главног дуга, а
да је остао ненамирен за остатак законске затезне камате на износ
главног дуга у износу од 373.593,69 КМ (која је обрачуната на
износ главног дуга почев од 2. октобра 2015. до 29. новембра 2017.
године) и за главни дуг у износу од 4.442.858,98 КМ.
32. Уставни суд, даље, примјећује да су редовни судови оспореним одлукама одбили апелантов приједлог да се извршење спроведе ради наплате законске затезне камате на износ главног дуга од
4.442.858,98 КМ почев од 30. новембра 2017. године до исплате уз
образложење да су законске затезне камате на износ главног дуга у
конкретном случају престале да теку продајом извршеникових непокретности апеланту 29. новембра 2017. године, сходно одредби
члана 98 ЗИП-а. С тим у вези, Уставни суд указује да је одредбама члана 98 ЗИП-а прописан редослијед намирења потраживања
у поступку извршења на извршениковим непокретностима (види
Релевантне прописе), те да наведеним одредбама није регулисан
ток законских затезних камата. Уставни суд, затим, примјећује да
је Кантонални суд усвојио становиште да је апелант, оспоравајући
одлуке којим је одбијен његов приједлог да се извршење спроведе
ради наплате законске затезне камате на износ главног дуга почев
од 30. новембра 2017. године до исплате, оспоравао рјешење о
извршењу и да су, стога, апелантови жалбени наводи који се тичу
камате на остатак главног дуга послије досуде непокретности
купцу неосновани и да не чине разлоге који спречавају извршење у
смислу одредбе чл. 47 и 49 ЗИП-а. С тим у вези, Уставни суд запажа да је рјешењем о извршењу од 16. августа 2016. године наложено извршенику да апеланту исплати новчани износ од 4.903.610,25
КМ на име главног дуга са законским затезним каматама почев од
2. октобра 2015. године до исплате, како је одређено и предметном извршном исправом. Из наведеног, дакле, произилази да је
рјешењем о извршењу одређено да апеланту припадају законске
затезне камате на износ главног дуга све до исплате главног дуга у
цијелости. Уставни суд, такође, указује да одредбе члана 47 ЗИПа прописују разлоге за изјављивање приговора против рјешења о
извршењу, док одредбе члана 49 ЗИП-а прописују да ће суд одлуку
о приговору против рјешења о извршењу донијети у форми рјешења (види Релевантне прописе), дакле, наведене одредбе не прописују ток законских затезних камата.
33. Уставни суд, даље, запажа да је Кантонални суд, као разлог за одбијање апелантовог приједлога да се извршење спроведе ради наплате законске затезне камате на износ главног дуга од
4.442.858,98 КМ почев од 30. новембра 2017. године до исплате,
навео и да је рјешењем о намирењу одлучено да је апелант остао
ненамирен за остатак законске затезне камате на износ главног дуга
у износу од 373.593,69 КМ и за главни дуг у износу од 4.442.858,98
КМ, али не и за законску затезну камату након продаје извршеникових непокретности апеланту (након 30. новембра 2017. године),
те да је рјешење о намирењу стекло својство правоснажности с
обзиром на то да га апелант није побијао правним лијековима. С
тим у вези, Уставни суд указује да је рјешењем о намирењу одлучено о намирењу апелантовог до тада доспјелог потраживања, које
је обрачунао вјештак економске струке који је, између осталог,
утврдио висину до тада доспјелих законских затезних камата на
главно потраживање на начин да је одлучено да је процијењена
вриједност извршеникових непокретности довољна да се намири
дио обрачунатог апелантовог потраживања (трошкови извршног
поступка, законска затезна камата на плаћени износ главног дуга
и дио законске затезне камате на неплаћени износ главног дуга),
док је остатак до тада доспјелог дуга остао ненамирен. Рјешењем
о намирењу, дакле, није, нити је могло да буде обухваћено апелантово потраживање које је доспјело након доношења тог рјешења,
а што представљају законске затезне камате на износ главног дуга
које теку до измирења главног дуга, како је то одређено извршном
исправом и рјешењем о извршењу.
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34. Сублимирајући све наведено, Уставни суд сматра да су редовни судови одлуку о одбијању да, након продаје извршеникових
непокретности апеланту, наставе извршење ради наплате законске
затезне камате на износ остатка главног дуга од 4.442.858,98 КМ
за период након продаје извршеникових непокретности апеланту
(почев од 30. новембра 2017. године), па све до исплате, како је то
одређено извршном исправом и рјешењем о извршењу, засновали на арбитрарној примјени одредаба ЗИП-а. Стога, Уставни суд
сматра да је оспореним одлукама повријеђено апелантово право
на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6 Европске конвенције.
Остали наводи
35. С обзиром на закључак о повреди права на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
Европске конвенције, Уставни суд не сматра да је потребно посебно разматрати апелантове наводе о повреди права на имовину из
члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број
1 уз Европску конвенцију, права на дјелотворан правни лијек из
члана 13 Европске конвенције, забране дискриминације из члана
II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције,
те повреди члана II/2 и II/6 Устава Босне и Херцеговине.
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VIII - Закључак
36. Уставни суд закључује да је дошло до повреде апелантовог
права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције с обзиром на то да су редовни
судови одлуку о одбијању да након продаје извршеникових непокретности апеланту наставе извршење ради наплате законске затезне камате на износ остатка главног дуга за период након продаје
извршеникових непокретности апеланту, па све до исплате главног
дуга у цијелости, како је то одређено извршном исправом и рјешењем о извршењу, засновали на арбитрарној примјени одредаба
ЗИП-а.
37. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове
одлуке.
38. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Мато Тадић, с.р.
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