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Бањалука, јун 2020. године

Фискални савјет Републике Српске је на основу члана 28. Закона о фискалној
одговорности (Службени гласник Републике Српске 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 дефинисаним
прописима. Спровођење претходно наведених обавеза извршено је кроз анализу и израду
мишљења на сљедеће документе:
1. Приједлог програма економских реформи за период 2020-2022. године,
2. Приједлог Ребаланса Буџета за 2019. годину,
3. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину,
4. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период
01.01.-31.12.2018. године,
5. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.30.06.2019. године,
6. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода за Републику (главна књига трезора),
7. Планове за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
јединица локалне самоуправе,
8. План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
Фонда здравственог осигурања Републике Српске,
9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит и
10. Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима.
Законом о фискалној одговорности у Републици Српској утврђена су општа и
посебна фискална правила, као својеврсна ограничења фискалне политике. Једна од
основних функција Фискалног савјета Републике Српске је 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.
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Дакле, Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дефинисано је:
опште и посебно фискално правило о дугу и
опште и посебно фискално правило о консолидованом буџетском дефициту.

Кроз анализу Програма економских реформи за период 2020-2022. године,
Консолидованог извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2019. године, као и
Консолидованог извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину, Фискални савјет Републике
Српске анализирао је поштивање Законом дефинисаних општих и посебних фискалних
правила оцјењујући на тај начин кредибилитет фискалне политике Републике Српске.
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, док је у оквиру
посебних фискалних правила дефинисан праг за дуг, који 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.
Процентуално учешће јавног дуга у оствареном БДП-у у периоду од 2016-2019.
године приказано је на наредном графикону:

Графикон 1: Јавни дуг Републике Српске као проценат БДП-а у периоду 2016-2019. година
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Извор: Анализа Фискалног савјета Републике Српске на основу података Министарства
финансија Републике Српске

На основу претходно приказаног графикона евидентно је да је у периоду 2016-2018.
година, јавни дуг Републике Српске као проценат БДП-а имао опадајући тренд. Повољна
макрофискална кретања у овом периоду која се огледају у повећању нивоа оствареног БДПа из године у годину, као и исказаном консолидованом буџетском суфициту у 2017. години
и ниском нивоу консолидованог буџетског дефицита у 2018. години, имали су ефекат на
кретање јавног дуга. У току извјештајног периода јавни дуг, као проценат БДП-а увећан је
за 0,2% процентна поена у односу на претходну годину, али је и даље остао умјерен. Дакле,
на крају 2019. године јавни дуг износио је 38,1% БДП-а оствареног у тој години, те се на

основу тога може констатовати да је ниво јавног дуга у складу са законом прописаним
фискалним правилима.
Јавни дуг Републике Српске на крају 2019. године може се оцијенити као одржив.
Подизање фискалне одговорности, кроз обаваљање фукција и задатака дефинисаних
Зконом о фискалној одговорности, прије свега кроз подношење фискалних изјава утицало
је се на смањење учешћа јавног дуга у БДП-у. 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.
Фискални савјет је и у протеклом извјештајном периоду упозоравао на ризик
фискалног правила о дугу, будући да се анализа висине дуга не односи на укупан дуг
Републике Српске, нити су у јавном дугу садржане неизмирене обавезе јавних институција
и локалних заједница. Дуг јавних предузећа и јавних установа, који не чини јавни дуг у
смислу Закона о фискалној одговорности, али је дио укупног дуга, може имати негативан
утицај на ликвидност буџета, те бити узрок потенцијалог дефицита. У том смислу,
Фискални савјет и даље упозорава доносиоце одлука на претходно наведени ризик, тачније
на чињеницу да укупан дуг који поред јавног дуга чини дуг јавних предузећа и
Инвестиционо – развојне банке Републике Српске, не улази у оквир прописаних фискалних
правила и као такав може да има негативан утицај на фискалну стабилност Републике
Српске.
Опште правило о консолидованом буџетском дефициту дефинише да
консолидовани буџетски дефицит на крају фискалне године не може бити већи од 3%
оствареног БДП-а у тој 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.-2019. године:

Графикон 2: Учешће консолидованог буџетског дефицита у БДП-у у периоду 2016-2019. година
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Извор: Анализа Фискалног савјета Републике Српске на основу података Министарства
финансија Републике Српске

Консолидовани буџетски дефицит у 2016. години износио је 1,1% БДП-а, док је у
2017. години остварен фискални суфицит од 1% БДП-а. На крају 2018. године,
консолидовани буџетски дефицит износио је 0,8% БДП-а. У 2019. години Влада Републике
Српске пословала је са суфицитом, док је ситуација са фондовима социјалне сигурности
повољнија у односу на претходну годину, јер је биланс пословања свих фондова био
позитиван. Према анализама Фискалног савјета Републике Српске, консолидовани
буџетски дефицит на крају 2019. године смањен је за 0,76% процентних поена у односу на
претходну годину и износи 0,04% БДП-а, што потврђује да се поштује и фискално правило
које се односи на консолидовани буџетски дефицит.
Кроз анализе Законом предвиђених докумената и давање Мишљења на исте,
Фискални савјет Републике Српске је упућивао и на присуство ризика у функционисању
јавног сектора, који се огледа кроз ниску ефикасности јавних предузећа. Неефикасност
јавних предузећа и јавних установа је ризик који значајно утиче на стабилност јавних
финансија, будући да наведена неефикасност и неблаговремено сервисирање дугова може
имати негативан утицај на ликвидност буџета, те може бити и узрок потенцијалног
буџетског дефицита.
Кроз мишљење на Програм економских реформи за период 2019-2021. Фискални
савјет Републике Српске указао је да је неопходно унаприједити систем мјера и
инструмената за реализацију циљева, прије свега кроз већу конкретизацију, квантификацију
и прецизније рокове реализације у циљу бржег остваривања постављених циљева.
Претходно наведена сугестија Фискалног савјета Републике Српске узета је у обзир
приликом израде Програма економских реформи за период 2020-2022 , али још увијек

има простора за побољшања у овом сегменту што је јасно прецизирано у оцјени докуменaта.
Фискални савјет Републике Српске циљеве наведене у Програму окарактерисао је као
кредибилне и добро постављене, имајући у виду кључне проблеме и изазове са којима се
суочава Република Српска. Позитивно оцијењени дефинисани приоритети у Програму
економских реформи за период 2020-2022 нису се мијењали у односу на претходну годину
јер су стратешког карактера и по својој природи дугорочни. Преглед планираних и
дјелимично проведених мјера у оквиру смјерница наведених у Програму економских
реформи за период 2020-2022. показао је напретке у појединим областима, али и спорост у
провођењу истих, те изостанак неких важних активности које воде остваривању
дефинисаних циљева што је јасно наведено у Мишљењу на претходно наведени докумет.
Један од задатака Фискалног савјета Републике Српске је да даје мишљење и
процјене Народној скупштини на нацрте и приједлоге закона, других прописа и стратешких
докумената којима се уређују питања фискалне политике или који могу да имају утицај на
фискалну политику. У складу са тим, Фискални савјет Републике Српске у току претходне
године анализирао је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит и
Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима.
Анализом Приједлога закона о измјенама Закона о доприносима утврђено је да
доношење овог закона доводи до растерећења привреде кроз смањење пореског оптерећења
дохотка од личних примања, што је у складу са програмским циљевима Владе Републике
Српске. Не спорећи очекиване позитивне ефекте примјене предложених измјена Закона о
доприносима, Фискални савјет Републике Српске указао је и на потенцијални ризик у
погледу обезбјеђења средстава за остварење права незапослених лица, јер Приједлог закона
садржи одредбе које имају одређени индиректни финансијски ефекат на јавне финансије,
тачније на смањење прихода Завода за запошљавање Републике Српске. У складу са тим,
Фискални савјет Републике Српске оцјенио је да, у циљу одржавања фискалне стабилности,
неопходно направити анализу утицаја измјена у пореском регулаторном оквиру на јавне
приходе, те изналажење алтернативних извора прихода, као и додатних уштеда, како би
планирана јавна потрошња била уредно сервисирана.
Фискални савјет Републике Српске оцијенио је да би примјена Закона о измјенама и
допунама Закона о порезу на добит имала позитивне ефекте на привредни раст и
поспјешила инвестирање у производне дјелатности у Републици Српској. Анализом
предложене пореске олакшице, дефинисане Нацртом закона о порезу на добит Фискални
савјет Републике Српске оцијенио је да предложена законска рјешења представљају реалну
основу за повећање продуктивности и запослености у Републици Српској, а што може
утицати на повећање прихода од пореза на плате.
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.
У извјештајном периоду Фискални савјет Републике Српске анализирао је и дао
мишљење на Ребаланс буџета Републике Српске за 2019. годину, који се огледао у
порасту остварења буџетских прихода и измјене у структури расхода. Ребаланс буџета за
2019. годину предвиђао је значајно повећање на позицији грантова и трансфера. У складу
са претходно наведеним, Фискални савјет Републике Српске указао је да значајан раст
грантова и трансфера уз истовремено стагнирање субвенција јача социјалну категорију
буџета, али да је поред тога неопходно водити рачуна и о развојној компоненти Буџета.

Иако је приједлог Ребаланса буџета за 2019. годину предвиђао повећање суфицита
за око 11 милиона КМ у односу на Буџет за 2019. годину, препорука Фискалног савјета
Републике Српске била је да је при реализацији истог до краја фискалне године неопходно
имати у виду тенденцију стварања дефицита на фондовима прихода по посебним
прописима, грантова, средстава од приватизације и сукцесије и фонда за посебне пројекте.
Перманентне 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. Потрошња изван буџета у ужем смислу ријечи подразумијева трошкове настале
на фондовима који нису планирани Буџетом,а то су: Фонд прихода по посебним прописима
(02), Фонд грантова (03), Фонд средстава приватизације и сукцесије (04) и Фонд за посебне
пројекте (05).
Приликом анализе Консолидованог извјештаја о извршењу буџета за првих шест
мјесеци 2019. године Фискални савјет је анализирао утицај остварења потенцијалног
дефицита на фондовима 02-05 на буџет у ужем смислу ријечи. У Мишљењу на претходно
наведени документ Фискални савјет је сходно значајној тенденцији стварања дефицита на
поменутим Фондовима и њиховом утицају на укупан буџетски биланс оцијенио да је
неопходно расходе и издатке који нису планирани Буџетом, а који се евидентирају на
Фондовима 02-05 укључити у планирање буџета. Оцјена је да би након узимања у обзир
претходно наведеног Буџет био реалније планиран, што би у коначном имало за резултат
ефикасније управљање буџетом.
Спровођењем Законом дефинисаних функција и задатака Фискалног савјета
Републике Српске од 2017. године када је успостављен Фискални савјет, значајно је
унапријеђена фискална одговорност и дисциплина трошења јавних средстава у буџетском
систему Републике Српске. Примјетно је значајно унапређење фискалне одговорности код
јединица локалне самоуправе, те код свих субјеката који су укључени у буџетски систем
Републике Српске, а имали су неизмирене обавезе из претходном периода.
Законом о Фискалној одговорности у Републици Српској дефинисана је обавеза
буџетског корисника, општине, града и фонда, о изради Плана за измирење неизмирених
обавеза пренесених из претходног периода, када такве обавезе постоје, а најкасније до 15.
априла текуће године, и достављање Фискалном савјету ради давања мишљења. У складу
са претходно Законом дефинисаним обавезама и достављеним захтјевима у току 2019.
године анализирано је и достављено мишљење на План за измирење неизмирених обавеза
Републике (Главне књиге трезора) и Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Поред тога, анализирани су и достављени планови за измирење неизмирених обавеза из
претходног периода јединица локалне самоуправе.
Анализа достављених планова за измирење неизмирених обавеза показала је да
укупно неизмирене обавезе пренесене из претходног периода у току извјештајног периода
износе 166.609.660 КМ. Од укупног износа неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода највећи дио се односи на неизмирене обавезе Фонда здравственог осигурања РС у
износу од 88.158.047 КМ, затим 49.016.712 КМ на јединице локалне самоуправе, 25.677.347
КМ на Републику Српску, те 3.757.554 КМ на Јавни Фонд за дјечију заштиту. Обавеза
израде плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
успостављена примјеном Закона о фискалној одговорности утицала је на смањење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода у односу на претходну фискалну
годину за око 16%. У коначном, смањење неизмирених обавеза у односу на претходну
годину резултат је активне сарадње јединица локалне самоуправе, фондова социјалне

сигурности, као и буџетских корисника и Фискалног савјета Репиблике Српске кроз давање
стручних савјета о начину избора мјера за фискалну консолидацију.
Фискални савјет Републике Српске је у току 2019. године анализирао и дao
мишљење на План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за
22 јединице локалне самоуправе: Град Бања Лука, Град Требиње, Град Добој, Град
Бијељина, Соколац, Костајница, Вукосавље, Чајниче, Кнежево, Језеро, Братунац, Оштра
Лука, Шековићи, Доњи Жабар, Вишеград, Брод, Козарска Дубица, Нови Град, Шипово,
Берковићи, Теслић и Рогатица. Велики број јединица локалне самоуправе које су План за
измирење неизмирених обавеза доставиле Фискалном савјету Републике Српске у току
2018. године, истим су планирале измирење неизмирених обавеза кроз дужи временски
период. Ефекти реализације истих биће мјерљиви достављањем Законом дефинисаних
Извјештаја о реализацији Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода.
Јединице локалне самоуправе које су се у протеклом периоду изјасниле да немају
неизмирене обавезе пренесене из претходног периода су: Лакташи, Источни Дрвар,
Дервента, Петровац, Источна Илиџа, Рибник, Прњавор, Котор Варош, Љубиње, Источни
Мостар, Источно Сарајево, Рудо и Приједор.
Јасну слику у погледу висине неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода није могуће у потпуности сагледати будући да нису све јединице локалне
самоуправе испуниле законску обавезу достављања Плана за измирење неизмирених
обавеза пренесених из претходног периода или обавјештење да претходно наведене обавезе
не постоје. Сходно томе, у претходном периоду Фискални савјет Републике Српске је у
више наврата упућивао јединице локалне самоуправе на законску обавезу достављања
плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, уколико такве
обавезе постоје. Јединица локалне самоуправе које нису доставиле план за измирење
неизмирених обавеза или евентуално обавјештење да такве обавезе не постоје, у периоду
2017-2019. година су: Гацко, Источни Стари Град, Калиновик, Купрес, Модрича, Петрово,
Станари, Фоча, Трново и Шамац.
Анализа достављених планова за измирење неизмирених обавеза јединица локалне
самоуправе показала је да укупно неизмирене обавезе пренесене из претходног периода
износе 49.578.463 КМ, што је за око 5% мање у односу на претходну годину. Зависно од
тога на који период се односи измирење неимирених обавеза пренесених из претходног
периода, а који је дефинисан кроз приједлог мјера за измирење истих, зависиће и проценат
смањења неизмирених обавеза. Јасну слику у погледу тенденције смањења неизмирених
обавеза даје Извјештај о реализацији плана за измирење неизмирених обавеза пренесених
из претходног периода, који су јединице локалне самоуправе достављале Фискалном
савјету Републике Српске у току извјештајног периода. До краја извјештајног периода
достављени извјештаји указују на смањење неизмирених обавеза јединица локалне
самоуправе и у тренутку израде Извјештаја о спровођењу Закона о фискалној одговорности
износе 49.016.712 КМ. Иако анализе Фискалног савјета указују на смањење неизмирених
обавеза пренесених из претходног периода јединица локалне самоуправе, и даље је
неопходно подизање фискалне одговорности истих. И поред тенденције смањења
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Фискални савјет Републике
Српске кроз оцјене планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода сугерише на потребу побољшања управљања буџетом како се у наредним
буџетским годинама не би појављивале нове неизмирене обавезе.

У извјештајном периоду, 85% јединица локалне самоуправе креирало је реалне
планове за измирење неизмирених обавеза. Велики број јединица локалне самоуправе
планирале су у потпуности измирење неизмирених обавеза до краја 2019. године. Уколико
се претходно наведени планови остваре на предвиђени начин то би значило смањење
неизмирених обавеза за око 13%. Неизмирене обавезе претходно поменутих јединица
локалне самоуправе не представљају значајно оптерећење за њихове буџете, што даје
реалну могућност за измирење неизмирене обавезе из редовних буџетских прихода. У току
2019. године 23% јединица локалне самоуправе доставило је планове којима се неизмирене
обавезе пренесене из претходног периода планирају измирити рационализацијом буџетске
потрошње у временском периоду који обухвата неколико година, а што је Фискални савјет
Републике Српске оцијенио као реално и проводиво. Поједине јединице локалне
самоуправе дио неизмирених обавеза пренесених из претходног периода планирале су
измирити путем кредитног задужења. И поред законске могућности измирења неизмирених
обавеза пренесених из претходног периода из кредитних средстава, Фискални савјет
Републике Српске оцјењивао је могућност доношења такве одлуке са становишта
фискалних капацитета јединица локалне самоуправе. Такође, кроз анализу фискалних
капацитета јединица локалне самоуправе, оцјене Фискалног савјета утицале су на смањење
каматне стопе по којој су се поједине јединице локалне самоуправе задужиле.
За 15% јединица локалне самоуправе које имају високе неизмирене обавезе у односу
на остварене буџетске приходе, као и за јединице локалне самоуправе које кроз план за
измирење неизмирених обавеза нису навеле адекватне мјере за измирење истих, Фискални
савјет Републике Српске предложио је фискалну консолидацију, прије свега кроз уштеде у
буџету. С обзиром на висину неизмирених обавеза ових јединица локалне самоуправе
Фискални савјет Републике Српске става је да је у наредним фискалним годинама
неопходно тежити смањењу расхода како се поред тренутних обавеза не би стварале
додатне неизмирене обавезе и довела у питање фискална стабилност јединице локалне
самоуправе.
Као што је претходно наведено, 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, конкретне ефекте креираних планова могуће је детаљно
сагледати након достављања извјештаја. Јединице локалне самоуправе које су у периоду
2017-2019. године доставиле извјештаје о реализацији плана за измирење неизмирених
обавеза пренесених из претходног периода су: Пале, Билећа, Угљевик, Зворник, Милићи,
Осмаци, Власеница, Градишка, Соколац, Сребреница, Бијељина, Братунац, Хан Пијесак,
Оштра Лука, Шековићи, Доњи Жабар и Брод. На основу достављених извјештаја о
реализацији плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
Фискални савјет Републике Српске констатовао је да се измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода код јединица локалне самоуправе које су доставиле
исти, спроводи на начин како је наведено у Плану за измирење неизмирених обавеза, те да
се поштују препоруке и приједлози садржани у мишљењу Фискалног савјета Републике
Српске.
Фискални Савјет Републике Српске је у току 2019. године анализирао и дao
мишљење на План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
Фонда здравственог осигурања РС. Укупно предвиђено измирење неизмирених обавеза

пренесених из претходног периода у 2019. години чинило је 3,3% планираних прихода
Фонда у посматраној години. Сходно претходно наведеној висини учешћа неизмирених
обавеза у приходима Фонда, Фискални савјет Републике Српске предложене мјере за
измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода оцјенио је реалним и
проводивим на начин како је приједлогом мјера предвиђено. У извјештају о реализацији
Плана за измирење неизмирених обавеза Фонда здравственог осигурања Републике Српске
наведено је да је до јуна 2019. године измирено 62% неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода, а чије је измирење планирано у тој фискалној години, те да се
измирење неизмирених обавеза реализује у складу са Планом. Неизмирене обавезе
пренесене из претходног периода Фонда здравственог осигурања Републике Српске у 2019.
години мање су за око 64% у односу на 2017. годину када је Фонд први пут приступио
изради Плана за измирење неизмирених обавеза. Примјетно је значајно унапређење
фискалне одговорности поменутог буџетског корисникa у погледу измирења неизмирених
обавеза, а која је у највећем дијелу посљедица спровођења Закона о фискалној одговорности
у Републици Српској.
У складу са надлежностима дефинисаним Законом о фискалној одговорности у
Републици Српској Фискални савјет Републике Српске анализирао је и доставио мишљење
на План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода за Републику,
а који је разматрала Народна скупштина Републике Српске. Укупно неизмирене обавезе
пренесене из претходног периода Републике (главна књига трезора) износе 25.677.347 КМ,
што представља смањење од 28% у односу на претходну фискалну годину.
Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске 24. октобра 2018. године, доставио
је Фискалном савјету Републике Српске, План за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода са општим финансијским подацима, разлозима за
настанак неизмирених обавеза, као и план измирења неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода. Укупне неизмирене обавезе Фонда износиле су 3.757.554 КМ.
Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дефинисано је да ако
овлашћено лице буџетског корисника, фонда 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 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.
У складу са претходно наведеним, у обавези смо да извјестимо да у току 2019. године
Фискални савјет Републике Српске није обавјештаван од стране буџетске инспекције о
евентуалном кршењу претходно поменутих фискалних мјера.
Кроз спровођење Законом дефинисаних функција и задатака, Фискални савјет
Републике Српске даје значајан допринос који се огледа у осигурању и одржавању
фискалне одговорности, те обезбјеђује већу транспарентност јавних финансија Републике
Српске. Фискални савјет Републике Српске континуирано прати примјену фискалних
правила, која представљају својеврсни механизам за вођење одговорне фискалне политике,
те извјештава у којој мјери су иста поштована. Досљедна примјена дефинисаних општих и
посебних фискалних правила важна је претпоставка побољшања фискалне дисциплине, која
је неопходна за макроекономску стабилност.

У 2019. години Фискални савjет Републике Српске је кроз анализу и давање
мишљења на Буџет и стратешке документе који утичу на фискалну политику и управљање
јавним финансијама испунио Законом дефинисане функције и задтке, те на тај начин дао
допринос јачању фискалне одговорности. Поред тога, упозорени су сви субјекти на које се
односи Закон о фискалној одговорности у Републици Српској на потребу ефикасног и
ефективног коришћења буџетских средстава, али и на основне фискалне ризике којима су
изложене јавне финансије у Републици Српској.
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