
 Фискални савјет Републике Српске, у циљу спровођења члана 30. Закона о фискалној 

одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15), на 8. 

сједници одржаној 29. марта 2018. године,  

 донио је  

 

 

УПУТСТВО 

ЗА ИЗРАДУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ 

ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 

  

1. Упутством за израду дугорочног плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода (у даљем тексту: Упутство) утврђује се садржај, структура и начин израде 

дугорочног плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода (у 

даљем тексту: Дугорочни план), а које у складу са чланом 30. Закона о фискалној 

одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15) 

израђују буџетски корисници, општине, градови и фондови и достављају Фискалном савјету 

Републике Српске (у даљем тексту: Фискални савјет) ради давања мишљења. 

2. Буџетски корисник, општина, град и фонд израђују Дугорочни план ако има неизмирене, 

обавезе пренесене из претходног буџетског периода, које има на дан 31. децембар 2017. 

године и доставља га Фискaлном савјету, ради давања мишљења. 

3. Буџетски корисник, општина, град и фонд уз Дугорочни план обавезно доставља биланс 

стања и биланс успјеха за претходну годину. 

4. Дугорочни план садржи преглед свих неизмирених обавеза пренесених из претходног 

периода и уноси се у табелу како слиједи: 

РБ Преглед обавеза по врстама расхода ИЗНОС (КМ) 

 
Укупан износ пренесених неизмирених 
обавеза из претходног периода 
(1+2+3+4+...) 

  

1. Плате    

2. Материјални трошкови   

3. Капитални расходи-инвестиције   

4. Дознаке корисницима буџета    

5. ........   

 

5. Дугорочни план обавезно садржи навођење разлога, односно узрока за настанак 

неизмирених обавеза (нпр. недостатак прихода, кредитно задужење није одобрено или 

реализовано, неиспуњење уговорених обавеза, ванредна ситуација коју је узроковала 

елементарна непогода и сл.). 

 



 

6. Дугорочни план садржи основне податке о структури буџета субјекта који израђује 

Дугорочни план за претходну и текућу годину, као и податке о јавном дугу, односно о нивоу 

задужености, а исказују се у табелама како слиједи:  

 

6.1. Подаци о буџету 

 

 

6.2. Подаци о јавном дугу и датим гаранцијама 

РБ Дуг ИЗНОС (КМ) 

  Укупан јавни дуг (1+2)   

1 Спољни дуг   

2 Унутрашњи дуг   

3 Сервисирање (отплата) јавног дуга   

  Износ датих гаранција   

 

7. У дугорочном плану наводе се мјере и активности које ће институција која израђује 

Дугорочни план предузети у циљу измирења обавеза пренесених из претходног периода, 

изворе из којих ће се обезбиједити средства за њихово измирење, рокови и динамика за 

измирење обавеза. 

8.  Извори из којих ће се финансирати измирење обавеза морају бити усаглашени са планом 

прихода и расхода за наредни период са тачно наведеним износима и роковима, и садржи:  

 

РБ ПОЗИЦИЈА 2017. година 2018. година

1 Приходи

2 Трансфери од других буџетских јединица

3 Примици за нефинансијску имовину

А УКУПНО приходи и примици (1+2+3)

4 Расходи

5 Трансфери другим буџетским јединицама

6 Издаци за нефинансијску имовину

Б УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)

В СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)

7
Примици од финансијске имовине 

(задуживање)
8 Издаци за отплату дугова

Г НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (7-8)

УКУПАН БУЏЕТ (А+7)или (Б+8)



а) тачан износ неизмирених обавеза пренесених из претходног периода на које се 

Дугорочни план односи изражен у КМ, 

б) ако се измирење обавеза планира из редовних буџетских прихода (уштеда у буџету) 

потребно је навести број година у којима ће се обавезе измиривати и износе средстава 

за сваку годину,  

в) ако се измирење обавеза планира емисијом обвезница, потребно је навести рок 

доспијећа, односно број година и износ средстава по годинама, те износ осталих 

трошкова везаних за емисију обвезница,  

г) ако се обавеза планира измирити кредитним задужењем потребно је навести период 

на који се институција задужује и износ кредитног задужења, висину каматне стопе, рок 

отплате кредита, трошкове обраде кредита, грејс период, као и друге релевантне 

податке о кредитном задужењу и сл. и 

д) ако се измирење неизмирених обавеза планира из других извора финансирања 

потребно их је навести, те дати релевантне податке о тим изворима.  

8. У смислу овог Упутства не сматра се мјером за измирење неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода: покретање иницијативе за повећање пореза, 
доприноса, такса, накнада, задуживање изнад предвиђених ограничења и законом 
прописаних намјена, трансфери од других јединица ако ти трансфери нису планирани 
и/или одобрени буџетима даваоца трансфера и слично. 

9. Надлежни орган буџетског корисника, једнице локалне самоуправе и фонда у смислу 
Закона о фискалној одговорности у Републици Српској доставља извјештај о 
реализацији Дугорочног плана Фискалном савјету Републике Српске, најкасније до 30. 
јуна текуће фискалне године. 

10. Ово упутство објавиће се на интернет страници Фискалног савјета Републике Српске. 

 

Број: 27.1- 40-20 /18                                                                                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

                                                                                                                        Др Миленко Крајишник 


