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ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

Фискални савјет Републике Српске је на основу члана 28. Закона о фискалној
одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и
62/18) у обавези да једном годишње достави извјештај о спровођењу овог Закона и
утврђеним неправилностима, односно утврђеним потенцијалним одступањима од
фискалних правила и кршењу фискалних мјера.
На основу Законом дефинисаних обавеза, Фискални савјет Републике Српске је
извршио анализу достављених докумената и израдио Мишљења у складу са прописаним
правилима. Спровођење претходно наведених обавеза извршено је кроз анализу и давање
мишљења на сљедеће документе:
1. Приједлог програма економских реформи за период 2018.-2020. године,
2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2018. годину,
3. Приједлог Ребаланса Буџета за 2018. годину,
4. Приједлог II Ребаланса Буџета за 2018. годину,
5. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за 2017. годину,
6. Приједлог дугорочног плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода за Републику (главна књига трезора),
7. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-30.06.2018.
године,
8. Приједлог програма економских реформи за период 2019.-2021. године,
9. Планови неизмирених обавеза пренесених из претходног периода јединица
локалне самоуправе и
10. Планови неизмирених обавеза пренесених из претходног периода: Фонд
здравственог осигурања Републике Српске и Јавни фонд за дјечију заштиту.
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Закон о фискалној одговорности у Републици Српској утврдио је општа и посебна
фискална правила по коме је Фискални свјет Републике Српске, кроз дефинисане функције,
у обавези да процјењује у којој мјери је Влада у претходној фискалној години поштовала и
испунила фискалне циљеве које је утврдила, те фискална правила дефинисана овим
Законом.
Дакле, кроз општа и посебна фискална правила, дефинисано је:
1. оппште и посебно правило о дугу и
2. опште и посебно правило о консолидованом буџетском дефициту.
Опште правило о јавном дугу одређује да јавни дуг Републике Српске на крају
фискалне године не може бити већи од 55% оствареног БДП-а у тој години. Према посебно
дефинисаном правилу о дугу, 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.
Фискални савјет Републике Српске је кроз анализу Програма економских реформи
за период 2018-2020. године, Програм економских реформи за период 2019-2021. године,
али и Консолидовани извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2018. године,
анализирао поштивање Законом дефинисана општа и посебна фискална првила. На бази
анализа, процијењена је тенденција смањења јавног дуга Републике Српске. Наиме, од тог
периода, уравнотежењем фискалних токова у периоду 2018. године дошло је до смањења
учешћа јавног дуга у БДП-у. Претходно наведена констатација се најбоље осликава на
наредном графикону (процентуално учешће јавног дуга у БДП-у у периоду од 2016-2018.
године).
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Учешће јавног дуга у БДП-у од 2016. године биљежи тенденцију пада, што се јасно
види на претходно приказаном графикону. На крају 2016. године јавни дуг је износио 45,1%
БДП-а, након чега је 2017. и 2018. године смањен и чини 38,3% БДП-а. На основу наведеног
може се констатовати да је правило о јавном дугу испоштовано. Подизање фискалне
одговорности утицало је на смањење учешћа јавног дуга у БДП-у.
Процјена учешћа висине јавног дуга у БДП-у у дугом року се може оцијенити као
стабилна. Међутим, кључни разлози који би могли у значајној мјери да повећају тај
проценат јесу неефикасна јавна предузећа и прелијевање њиховог лошег пословања на
буџет, али и неблаговремено измиривање њихових обавеза по основу кредита.
На подизање фискалне одговорности утицало је и подношење фискалних изјава.
Наиме, законска обавеза подношења изјава о фискалној одговорности представља значајан
напредак у стварању услова за подизање фискалне одговорности на виши ниво, будући да
се одговорно лице обавезује да у текућој години неће стварати обавезе веће од износа
средстава која су му дата на располагање буџетом, те да ће средства која су му дата на
располагање трошити законито, намјенски и сврсисходно, обезбјеђујући ефикасно
функционисање система финансијског управљања и контроле у оквиру средстава утврђених
буџетом. Сходно томе, можемо констатовати да су у извјештајном периоду испошоване
Законом предвиђене обавезе подношења фискалних изјава за све кориснике буџета.
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Опште правило о консолидованом буџетском дефициту дефинише да
консолидовани буџетски дефицит не може бити већи од 3% оствареног БДП-а у буџетској
години. Посебно фискално правило 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.
На наредном графикону приказано је учешће консолидованог буџетског дефицита у
БДП-у у периоду од 2016.-2018. године.
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Консолидовани буџетски дефицит у 2016. години износио је 1,1% БДП-а, док је у
2017. години повећано остварење буџетских прихода имало за резултат буџетски суфицит
од 1% БДП-а. Према анализама Фискалног савјета Републике Српске на крају 2018. године,
консолидовани буџетски дефицит износи 0,8% БДП-а, на основу чега се може констатовати
да је и правило о консолидованом буџетском дефициту испоштовано.
Кроз давање мишљења на Програм економских реформи за период 2018-2020., али
и за период 2019-2021. године, Фискални савјет је упозоравао да Програмом предложене
мјере и инструменти које имају за циљ да обезбиједе остваривање постављених циљева,
нису у довољној мјери конкретизовани и квантификовани што може да отежа спровођење
и праћање реализације. Упозорено је да ефекти примјене појединих мјера такође нису
квантификовани, те је савјетовано да се приступи изради Акционог плана. Предложено је
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да се у Акционом плану прецизно дефинишу мјере за реализацију, у којем је неопходно исте
прецизирати, одредити носиоце и рокова за реализацију са јасно очекиваним резултатима.
У том смислу, мјере које су дефинисане без конкретизације и квантификације јасних
учинака, оцијењене су неспорно као мјере које не доприносе остварењу постављених
циљева.
Током извјештајног периода, Фискални савјет је упозоравао да дуг јавних предузећа
и јавних установа, који не чини јавни дуг у смислу Законона о фискалној одговорности, али
су дио укупног дуга, могу имати негативан утицај на ликвидност буџета, као и да могу бити
узрок потенцијалог дефицита. У том смислу, упозорени су доносиоци одлука на чињеницу,
да укупан дуг кога поред јавног дуга чини дуг јавних предузећа и Инвестиционо – развојне
банке Републике Српске, не улази у оквир прописаних фискалних правила. Указано је на
неопходност праћења овог дијела дуга, с обзиром на постојање основаног ризика и могућег
негативног утицаја на фискалну стабилност Републике Српске.
Кроз анализе Законом предвиђених докумената Фискални савјет Републике Српске
је упућивао и на неефикасност јавних предузећа и јавних установа, будући да наведена
неефикасност и неблаговремено сервисирање дугова може имати негативан утицај на
ликвидност буџета, али може бити и узрок потенцијалног буџетског дефицита. У том
смислу, Фискални савјет Републике Српске ће се у наредном периоду детаљније бавити
анализом јавних предузећа у Републици Српској.
Константне препоруке Фискалног савјета Републике Српске су да се строго
контролише јавна потрошња изван буџета у ужем смислу, као и да се иста у будућности
смањује. Неиме, изван буџета у ужем смислу ријечи подразумијевају се трошкови настали
код фондова који нису планирани Буџетом као што су: Фонд прихода по посебним
прописима (02), Фонд грантова (03), Фонд средстава приватизације и сукцесије (04) и Фонд
за посебне пројекте (05). Такође, указано је и на потребу унапређивања и усклађивања
структуре јавних расхода са утврђеним, као и планираним политикама, односно
приоритетима који се дефинишу кроз Програме економских реформи.
Када је ријеч о реализацији задужења на иностраном тржишту у 2018. години , оцјена
Фискалног савјета Републике Српске је била да се замјена финансирања краткорочним
хартијама од вриједности са издавањем дугорочних хартија од вриједности углавном сматра
добрим финансијским управљањем, јер побољшава финансијску стабилност. Оцијењено је
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да у правилу, замјена ино кредита дугорочним хартијама од вриједности емитованим у
иностранству, доноси углавном позитивне ефекте, с тим да се мора водити рачуна о
условима задуживања, будући да замјена обвезница издатих на домаћем тржишту
обвезницама издатим у иностранству, има своје позитивне и негативне стране. И поред
позитивних страна задуживања које су наведене у мишљењу на Ребаланс Буџета за 2018.
годину, анализиране су и негативне стране истог. Изражена је опрезност при замјени
обвезница издатих на домаћем тржишту обвезницама издатим у иностранству, с обзиром да
претходно наведено у правилу доводи до одлива финансијских средстава, будући да
трошак задуживања који се плаћа из буџета, није приход домаћих субјеката већ иностраних.
Поред тога, указали смо и на валутни ризик, али и ризик висине каматне стопе који је често
присутан код првог изласка на инострано тржиште, што је у коначном имало за резултат
постигнуту каматну стопу по којој је задужење реализовано. У коначном, кроз анализу и
давање мишљења на Законом дефинисане документе, указано је на укупне ефекте овакве
врсте финансирања и њеног утицаја на буџет, утицаја на економску стабилност и дугорочну
фискалну одрживост, што је једна од основних улога Фискалног савјета Републике Српске.
Генерални став Фискалног савјета Републике Српске, када је у питању измјена и
допуна законских аката, јесте да промјене које имају утицај на јавне финансије потребно
доносити тако да њихово ступање на снагу буде усклађено са почетком буџетске године,
посебно када је у питању политика опорезивања. Оцијењено је да је таква врста
неусклађености у највећем дијелу и довела до потребе израде Другог Ребаланса буџета за
2018. годину. У истом мишљењу поновно је сугерисано на потребу унапријеђења система
планирања Буџета, али и усклађивањем политика јавне потрошње са буџетским процесом,
како би се у наредним буџетским годинама из истог разлога избјегле потребе израде
Ребаланса Буџета. Кроз исто Мишљење, Фискални савјет Републике Српске је и поред
планираног суфицита у буџету указивао на ризик остварења истог због евентуалне јавне
потрошње изван буџета у ужем смислу. У контексту претходно наведеног, Фискални савјет
је и у Мишљењу на Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци
2018. године био јасан када је у питању смањење расхода на осталим фондовима буџета
(Фонд 02-05). Наиме, јасан став Фискалног савјета је да је неопходно расходе и издатке који
тренутно нису планирани Буџетом, а који се евидентирају на претходно наведеним
фондовима, укључити у планирање буџета.

На тај начин била би створена реална
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претпоставка за адекватно управљање буџетом, што значајно осигурава и стабилност јавних
финансија у Републици Српској.
Како су се у 2017. години, када је Фискални савјет Републике Српске почео са радом,
могли евидентирати почетни позитивни ефекти подношења изјава о фискалној
одговорности, тако су и у 2018. године исте изјаве још снажније утицале на одговорна лица,
која су се, потписујући наведену изјаву обавезала да неће стварати веће обавезе од износа
средстава која су им дата на располагање буџетом. У том смислу сматрамо да је подношење
изјава о фискалној одговорности у Републици Српској имало за резултат подизање
фискалне одговорности на виши ниво. Поред претходно наведеног, подизање фискалне
одговоности на виши ниво било би омогућено и елиминисањем могућности стварања
непланираних расхода који се евидентирају на фондовима 02-05, на шта је Фискални савјет
Републике Српске у више наврата упућивао током извјештајног периода.
Кроз анализу Програма економских реформи за период 2019-2021. године дате су
веома јасне и конкретне оцијене истог. Оцијенивши позитивним дефинисање приоритета,
датих у претходно наведеном документу, констатовали смо и да су дефинисани циљеви у
методолошком смислу у одређеном дијелу неконзистентни, за шта смо сматрали да ће
отежати операционализацију, али и утврђивање инструмената и мјера за реализацију истих.
Кроз давање мишљења на претходно наведени документ оцијењено је да су одређени
планирани циљеви сувише уопштени, те да је исте у циљу реализације неопходно јасније
конкретизовати. За оцјену будућих ефеката дефинисаних у Програму економских реформи
за период 2019-2021. године и спровођења постављених циљева Фискални савјет је изразио
задршку с обзиром да мјере и инструменти који би требало да обезбиједе остваривање
постављених циљева нису у довољној мјери конкретизовани и квантификовани. Поред тога,
оцјењено је да, претходно наведено за посљедицу може имати сложену реализацију и
праћење постављених циљева. Анализом макроекономског оквира, у саставу претходно
наведеног документа, Фискални савјет је оцијенио да су Републици Српској потребне стопе
раста изнад просјека земаља у окружењу како би се прикључила развијеним земљама и
омогућила остваривање најважнијег развојног циља који се огледа у порасту животног
стандарда и побољшању демографске позиције земље.
Препорука Фискалног савјета Републике Српске је да је неопходно строго
контролисати јавну потрошњу изван буџета у ужем смислу, те да се иста у будућности
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смањује или подвргне буџетском планирању у пуном смислу. Кроз анализу релевантних
докумената у току 2018. године упућено је на неопходност повећања фискалне
одговорности јединица локалне самоуправе које имају хроничне буџетске дефиците, као и
креирање модела финанирања који ће здравствени сектор учинити финансијски одрживим,
а Фонд здравственог осигурања фискално ефикаснијим. И у контексту оцијене Програма
економских реформи упућено је на убрзање реформе здравственог система.
Кроз мјере за реформу здравственог система, а које се огледају кроз заустављање
повећања неизмирених обавеза, изналажењу модела за њихово измирење, нормирању
мреже здравених установа и изналажењу модела одрживог финансирања, оцијењено је да
се исте морају у потпуности завршити прије евентуалног увођења здравствених установа и
Фонда здравственог осигурања у трезорски систем. Поред тога, оцијењено је да уколико се
мјере везане за здравствени систем не реализују на предвиђени начин, постоји велики ризик
одрживости постављених циљева, што у коначном може у великој мјери да угрози
стабилност јавних финансија Републике Српске.
Кроз анализиране документе, на које је Фискални савјет Републике Српске давао
мишљење током извјештајног периода, упућивано је на чињеницу да дуг јавних предузећа
и јавних установа, који не чини јавни дуг у смислу Закона о фискалној одговорности, али
су дио укупног дуга, може да има негативан утицај на ликвидност буџета и могу да буду
узрок потенцијалног буџетског дефицита.
Законом о Фискалној одговорности у Републици Српској дефинисано је и да су
буџетски корисници, општине, градови и фондови, који имају пренесене обавезе из
претходног периода у обавези да доставе план неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода са адекватним мјерама за њихово измирење. У том смислу, важно је
напоменути да је 2018. године ступила на снагу измјена Закона о Фискалној одговорности
у Републици Српској. Кроз измјене и допуне претходно наведеног Закона дефинисано је да
је буџетски корисник, општина, град и фонд, дужан израдити план за измирење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, када такве обавезе постоје, а
најкасније до 15. априла текуће године, као и да га достави Фискалном савјету ради давања
мишљења. У складу са Законом дефинисаним обавезама и достављеним захтјевима у току
2018. године анализирано је и дато мишљење на План неизмирених обавеза Републике
(Главне књиге трезора), Фонда здравственог осигурања Републике Српске и ЈУ Јавни фонд
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за дјечију заштиту. Поред тога, анализирани су планови неизмирених обавеза из претходног
периода јединица локалне самоуправе.
Фискални савјет Републике Српске је у 2018. години анализирао и доставио
мишљење на план неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за сљедеће
јединице локалне самоуправе: Крупа на Уни, Хан Пијесак, Братунац, Мркоњић Град,
Бијељина, Осмаци, Језеро, Кнежево, Лопаре, Оштра Лука, Пелагићево, Доњи Жабар,
Шековићи, Сребреница, Пале, Источно Ново Сарајево, Невесиње, Соколац, Вишеград,
Козарска Дубица, Брод, Нови Град, Власеница, Костајница, Бања Лука, Рогатица, Теслић,
Берковићи и Добој.
Јединице локалне самоуправе које су се изјасниле да немају неизмирене обавезе
пренесене из претходног периода су: Лакташи, Источни Дрвар, Вукосавље, Дервента,
Петровац, Источна Илиџа, Рибник, Прњавор, Котор Варош, Љубиње, Источни Мостар,
Источно Сарајево, Требиње, Рудо, Чајниче и Приједор.
У току 2018. године Фискални савјет Републике Српске је у више наврата упућивао
јединице локалне самоуправе на законску обавезу достављања плана неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода, уколико такве обавезе постоје.
Општине које нису доставиле план за измирење неизмирених обавеза или евентуално
обавјештење да такве обавезе не постоје су: Гацко, Источни Стари Град, Калиновик,
Купрес, Модрича, Петрово, Станари, Фоча, Трново, Шамац и Шипово.
Фискални савјет Републике Српске је у току 2017. године анализирао достављене планове
неизмирених обавеза пренесених из претходног перода сљедећих јединица локалне
самоуправе: Угљевик, Бања Лука, Билећа, Челинац, Градишка, Милићи, Пале, Соколац,
Власеница, Зворник , Костајница, Србац и Ново Горажде.
Анализа достављених планова неизмирених обавеза јединица локалне самоуправе
показала је да укупно неизмирене обавезе пренесене из претходног периода износе 162,74
милиона КМ. У складу са висином неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
периода настанка обавеза, као и структуре истих, Фискални савјет Републике Српске је
оцјењивао планиране начине измирења неизмирених обавеза, као и рокове за измирење
истих.
Позитивна мишљења на план неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода дата су јединицама локалне самоуправе које су креирале реалан план у односу на
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висину пренесених обавеза. Шта то значи реална план? Они планови који су добили
позитивно мишљење најчешће су планови који измирење неизмирених обавеза пренесених
из претходног периода планирају да измире из уштеда у буџету, односно планови јединица
локалне самоуправе који у складу са висином прихода могу да обезбиједе уштеде у буџету,
али и оне јединице локалне самоправе које су због неизмирених обавеза озбиљно
приступиле смањењу расхода у периоду на који се односи план измирења неизмирених
обавеза. Такве врсте планова оцјењене су као реалне за измирење пренесених обавеза,
односно на исте је Фискални савјет Републике Српске дао позитивно мишљење. Позитивна
мишљења добиле су и јединице локалне самоуправе које су због висине неизмирених
обавеза биле у потреби за емитовањем обвезница. Такође, позитивна мишљења добиле су и
јединице локалне самоуправе које су такође због висине неизмирених обавеза морале да
приступе реализацији кредита. Неопходно је нагласити да, када је измирење неизмирених
обавеза путем реализације кредита у питању, Фискални савјет Републике Српске је
оцјењивао и предложену висину каматне стопе. У складу са тим утицали смо на смањење
каматне стопе при којој су се поједине јединице локалне самоуправе и Фонд здравственог
осигурања Републике Српске у коначном задужиле. Уколико је оцијењено да је достављена
каматна стопа висока, јединице локалне самоуправе добиле су мишљење у коме је изражена
резерва у погледу начина измирења неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода, односно задужења.
Негативно мишљење добиле су јединице локалне самоуправе које кроз план неизмирених
обавеза нису навеле адекватне мјере за измирење истих, односно они планови који због
висине неизмирених обавеза немају реалан начин за измирење истих. За такве јединице
локалне самоуправе Фискални савјет Републике Српске је предложио свеобухватну
фискалну консолидацију. С обзиром да је према Закону о Фискалној одговорности
дефинисано да, надлежни орган буџетског корисника, јединице локалне самоуправе и
фондови достављају извјештај о реализацији плана за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода Фискалном савјету Републике Српске најкасније до 30.
јуна текуће фискалне године, сматрамо да ће конкретне ефекте креираних планова бити
могуће детаљно сагледати након достављених извјештаја.
Законом о Фискалној одговорности у Републици Српској дефинисано је да ако
овлашћено лице буџетског корисника или фонда прекрши било коју од фискалних мјера
11

које су прописане чланом 9. и 10. овог Закона, Буџетска инспекција о томе доставља
обавјештење Фискалном савјету и органу који је извршио коначно именовање овлашћеног
лица, те предузима активности прописане Законом којим се уређује буџетски систем
Републике Српске, у року од седам дана од дана утврђивања чињеничног стања.
Такође, дефинисано је и да уколико овлашћено лице општине или града прекрши било коју
од фискалних мјера које су прописане чланом 9. и 10. овог закона, Буџетска инспекција о
томе доставља обавјештење Фискалном савјету и скупштини општине или града, те
предузима активности прописане законом којим се уређује буџетски систем Републике
Српске, у року од седам дана од дана утврђивања чињеничног стања.
У складу са претходно наведеним, у обавези смо да извјестимо да у току 2018. године
Фискални савјет Републике Српске није обавјештаван од стране буџетске инспекције о
евентуалном кршењу претходно поменутих фискалних мјера.

Број: 27. 1- 014-75/19

ПРЕДСЈЕДНИК
Проф. др Миленко Крајишник
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