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На основу члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и  Документа оквирног буџета 

за период од 2020. до 2022. године, Одјељење за привреду и финансије Општине 

Кнежево утврђује: 

 

 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

1. Општи дио 

 

Упутство за припрему буџета општине Кнежево за 2022. годину сачињено је складу са 

чланом 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Документом оквирног 

буџета за период 2022-2024. године. 

Овим Упутством се, у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, 

буџетским корисницима дају смјернице, оквири и рокови за припрему и израду буџета 

општине Кнежево за 2022. годину. 

Процјеном буџетских средстава и издатака за наредну фискалну годину треба да се 

обезбиједи ефикасно и ефективно финансирање приоритетних програма, услуга и 

активности којима се испуњавају социјалне и економске потребе грађана. Приликом 

израде буџета за 2022. годину треба да се придржава смјерница и ограничења које су 

утврђене у овом упуству. 

Законом о буџетском систему Републике Српске прописани су поступци и рокови за 

припрему буџета. 

 

 

2. Економски и фисклани циљеви 

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022-2024. година (у даљем 

тексту ДОБ РС 2022-2024.) представља полазну основу за припрему буџета за 

2022.годину. ДОБ РС 2022- 2024. је документ средњерочног планирања у који су 

укључене анализе и пројекције за сектор опште владе за ниво Републике Српске. 

Одређује стратешки оквир и горње границе ресурса унутар којих би се требао 

припремити годишњи буџет. Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност 

између приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира јавне ресурсе. Закон 

о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 94/15 и 62/18) уређује 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 овог закона је да осигура и одржи фискалну 

одговорност, транспарентност и средњорочну и дугорочну фискалну одрживост 

Републике Српске. С тим у вези, дефинисана су општа и посебна фискална правила, 

којим се одређују Правило о дугу и Правило консолидованог буџетског дефицита, 

односно, Праг за дуг и Праг за консолидовани буџетски дефицит. Законом о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске детаљно је уређена област 

задуживања и издавања гаранција Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(ЈЛС), те начини и процедуре задуживања, што заједно са постојећим законима из 

области буџетског 5 система и Законом о фискалној одговорности у Републици Српској 

чини цјеловит правни оквир за унапређење и контролу буџетске дисциплине. Овим 



2 

 

законом утврђено је да се ЈЛС могу дугорочно задужити само ако у периоду стварања 

дуга укупан износ који доспијева за отплату, по предложеном дугу и цјелокупном 

доспјелом, неизмиреном постојећем дугу, у било којој наредној години није већи од 18% 

износа њених редовних прихода остварених у претходној фискалној години. 

Краткорочни дуг ЈЛС не може бити већи од 5% њихових редовних прихода остварених у 

претходној фискалној години, а изложеност по издатим гаранцијама не може бити већа 

од 30% износа њихових редовних прихода остварених у претходној фискалној години. 

 

3. Макроекономска кретања у Републици Српској 

 

На основу кретања макроекономских показатеља Републике Српске у претходном 

периоду и у периоду јануар-април 2021. године, као и на основу привредних активности 

у Републици Српској и земљама окружења, започетих активности и планираних 

политика Владе Републике Српске, израђене су процјене и пројекције кретања 

макроекономских показатеља Републике Српске за период 2021-2024. година. Након 

утицаја који је имала криза изазвана појавом корона вируса на кретање привреде у 2020. 

години, привредна кретања за прва четири мјесеца 2021. године наговјештавају 

постепену стабилизацију економских прилика. Пројектоване стопе привредног раста у 

периоду 2022-2024. године износе 4,5%, 4,0% и 4,3% респективно. 4. Пројекције јавних 

прихода јединица локалне самоуправе у Републици Српској Очекивани приходи ЈЛС за 

2022. годину износе 723,0 милиона КМ, за 2023. годину 724,9 милиона КМ и за 2024. 

годину 756,2 милиона КМ. У наредној табели приказана је пројекција прихода ЈЛС у 

периоду 2022-2024. Година 

 

4.  Пројекције јавних прихода јединица локалне самоуправе у Републици             

Српској 

 

Табела 1. Пројекција прихода ЈЛС у периоду 2022-2024. година (у мил. КМ) 

 ПРОЈЕКЦИЈА 

 2022. 2023. 2024. 

ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 723.0 724.9 756.2 

I.Порески приходи 447.0 442.0 464.3 

1. Приходи од индиректних пореза  373.0 365.8 386.0 

2. Приходи од директних пореза 66.6 68.5 70.3 

3. Остали порези 7.4 7.7 8.0 

II. Непорески приходи 210.0 218.4 227.8 

III. Грантови 7.0 7.0 7.0 

IV.Трансфери између буџетских јединица 59.0 57.5 57.1 

 

Приходи од индиректних пореза чине око половине прихода ЈЛС. У складу са Законом о 

буџетском систему Републике Српске из прихода од индиректних пореза, који се у буџет 

6 Републике Српске уплаћују са Јединственог рачуна Управе за индиректно 

опорезивање, директно се врши издвајање дијела за сервисирање спољног дуга 

Републике Српске, док се преостали дио средстава распоређује између буџета Републике 

Српске (72%), буџета општина и градова (24%) и ЈП „Путеви Републике Српске“ ( 4% ). 

Према пројекцији прихода за период 2022-2024. година, процјењује се да ће приходи по 

овом основу за 2022. годину износити 373,0 милиона КМ, за 2023. годину 365,8 милиона 

КМ и за 2024. годину 386,0 милиона КМ (приходи ЈЛС у 2023. години су мањи за 7,2 

милиона у односу на 2022. годину због раста сервиса спољног дуга). У оквиру прихода 

од директних пореза код ЈЛС најважнији су приходи од пореза на доходак и приходи од 
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пореза на имовину. На основу Закона о буџетском систему Републике Српске, буџетима 

ЈЛС припада 25% прихода од пореза на лична примања и пореза на приходе од 

самосталне дјелатности. Према пројекцији прихода за период 2022-2024. година, 

процјењује се да ће приходи по овом основу за 2022. годину износити 41,2 милиона КМ, 

за 2023. годину 42,8 милиона КМ и за 2024. годину 44,3 милиона КМ. Опорезивање 

непокретности у Републици Српској прописано је Законом о порезу на непокретности, а 

на основу Закона о буџетском систему Републике Српске приход од пореза на имовину у 

потпуности припада буџетима ЈЛС. Према пројекцији прихода за период 2022-2024. 

година, процјењује се да ће приходи по овом основу за 2022. годину износити 25,4 

милиона КМ, за 2023. годину 25,7 милиона КМ и за 2024. годину 26,0 милиона КМ. 

Очекивани укупни износ непореских прихода у буџетима ЈЛС, према пројекцији прихода 

за период 2022-2024. година, износи за 2022. годину 210,0 милиона КМ, за 2023. годину 

218,4 милиона КМ и за 2024. годину 227,8 милиона КМ. 

 

 

5. Пројекције јавне потрошње јединица локалне самоуправе у Републици 

Српској 

 

 Влада Републике Српске је одлучна у наставку провођења рестриктивне јавне потрошње 

у периоду 2022-2024. године, са циљем одржавања стабилног финансијског система и 

буџетске равнотеже, те јаче контроле јавне потрошње. Структура буџетске потрошње 

утврђена је у складу са планираним оквиром расположивих средстава и датим 

пропорукама о структури буџетске потрошње за период 2022-2024. година. 

 

Табела 2. Пројекција јавне потрошње ЈЛС у периоду 2022-2024. година (у мил. КМ) 

 ПРОЈЕКЦИЈА 

 2022. 2023. 2024. 

РАСХОДИ (I+II+III) 594.7 593.7 593,6 

I Текући Расходи 583.8 583.1 583.0 

II Трансфери између буџетских јединица  6.9 6.6 6.6 

III. Буџетска резерва 4.0 4.0 4.0 

Издаци за нефинансијску имовину 65.1 68.3 109.4 

Издаци за финансијску имовину 0.3 0.3 0.3 

Издаци за отплату дугова 55.8 58.5 53.9 

Остали издаци 33.5 30.6 25.6 

 

Структуру текућих расхода чине: Расходи за лична примања усклађени су са 

колективним уговором и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову 

област. Пројекција расхода по овом основу за ЈЛС (према ДОБ РС 2022-2024) износи 

244,1 мил КМ за 2022.годину (повећање у односу на претходну годину 0,6%), 245,1 мил 

КМ за 2023.годину (повећање у односу на претходну годину 0,4%) и 246,1 мил КМ за 

2024. годину (повећање у односу на претходну годину 0,4%). Расходи по основу 

коришћења роба и услуга углавном се односе на расходе по основу утрошка енергије, 

комуналних, комунаикационих и транспортних услуга, расходе по основу путовања и 

смјештаја, те расходе за стручне услуге. Према ДОБ РС 2022-2024, за 2022. годину по 

овом основу пројектовано је 132,2 мил КМ (повећање у односу на претходну годину за 

0,9%), за 2023. годину пројектовано је 132,7 мил КМ (повећање у односу на претходну 

годину за 0,3%), за 2024. годину пројектовано је 133,2 мил КМ (повећање у односу на 

претходну годину за 0,3%) Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

представљају расходе по основу камата на хартије од вриједности, зајмова примљених у 
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земљи и иностранству и трошкове сервисирања примљених зајмова. Планирају се у 

висини обавеза по отплатном плану. 11 Субвенције се дозначавају произвођачима 

учинака (робе и услуга), а не крајњим потрошачима и имају за циљ да утичу на обим 

производње, цијену по којој се учинци продају или надокнаду произвођачу по неком 

другом основу. Према ДОБ РС 2022-2024, за 2022. годину по овом основу пројектовано 

је 18,5 мил КМ ( препоручује се смањење потрошње у односу на претходну годину за 

3,14%), за 2023. годину пројектовано је 18,5 мил КМ (на истом нивоу као и претходне 

године), за 2024. годину пројектовано је 18,5 мил КМ (на истом нивоу као и претходне 

године). Грантови представљају бесповратне помоћи које имају за циљ да помогну у 

обављању редовних активности или специфичне групе активности ( пројеката ) 

примаоца гранта. Према ДОБ РС 2022- 2024, за 2022. годину по овом основу је 

пројектовано 68,0 мил КМ (повећање у односу на претходну годину за 0,4%), за 2023. 

годину 68,0 мил КМ (на истом нивоу као и претходне године), за 2024. годину 68,0 мил 

КМ (на истом нивоу као и претходне године). Дознаке на име социјалне заштите 

представљају бесповратне дознаке са циљем заштите становништва или циљне групе 

грађана од одређених социјалних ризика. По овом основу исплаћују се средства за 

сљедеће намјене: личне, породичне и цивилне инвалиднине, социјалну заштиту, 

здравствену заштиту, рјешавање проблема избјеглица, стипендије и сл. Дознаке на име 

социјалне заштите се исплаћују из средстава буџета Републике и буџета 

општина/градова. Према ДОБ РС 2022-2024, за 2022. годину по овом основу 

пројектовано је 101,0 мил КМ (препоручује се смањење за 0,19%), за 2023. годину 101,0 

мил КМ (на истом нивоу као и претходне године), за 2024. годину 101,0 мил КМ (на 

истом нивоу као и претходне године). Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција између или унутар јединица власти према ДОБ РС 

2022-2024, за 2022. годину планирани су на нивоу 2,1 мил КМ, за 2023. годину 1,7 мил 

КМ, за 2024. годину 1,6 мил КМ, дакле препоручује се смањење ових расхода у 

наредном периоду. Расходи по судским рјешењима према ДОБ РС 2022-2024, за 2022. 

годину планирани су на нивоу 3,5 мил КМ, за 2023. годину 3,5 мил КМ, за 2024. годину 

3,5 мил КМ. Трансфери представљају средства која се дозначавају буџетским јединицама 

истог или другог нивоа власти, који имају за циљ да помогну у обављању редовних 

активности или специфичне групе активности примаоца средстава. У оквиру ове групе 

расхода планирају се дознаке другим ЈЛС, фондовима и сл. Према пројекцијама из ДОБ 

РС 2022-2024, за 2022. годину по овом основу планирано је 6,9 мил КМ (смањење од 

13,75% у односу на претходну годину), за 2023. годину 6,6 мил КМ (смањење од 4,34% у 

односу на претходну годину) и за 2024. годину 6,6 мил КМ (на истом нивоу као 

претходна година). Буџетска резерва предстваља дио планираних средстава буџета који 

се распоређује на основу посебних аката (одлука и закључака). Према Закону о 

буџетском систему, буџетска резерва се планира у износу до 2,5% од укупно планираних 

буџетских прихода, умањених за планиране грантове за текућу годину Издаци за 

нефинансијску имовину – капитални издаци, представљају издатке за набавку 

грађевинских објеката, опреме, нематеријалне имовине и сл, као и издатке за 

реконструкцију и инвестиционо одржавање сталних средстава. Према ДОБ РС 2022-

2024, за 2022. годину по овом основу пројектовано је 65,1 мил КМ (смањење у односу на 

претходну годину за 55%), за 2023. годину 68,3 мил (повећање за 4,9% у односу на 

претходну годину) и за 2024. годину КМ 109,4 мил КМ (повећање за 60,18% у односу на 

претходну годину). Издаци за финансијску имовину се односе на прибављање хартија од 

вриједности, акција, учешћа у капиталу и сл. 12 Издаци за отплату дугова односе се на 

отплате по основу узетих зајмова и планирају се у складу са отплатним плановима. 

Остали издаци односе се на издатке за ПДВ, издатке по основу обавеза из ранијег 

периода, издатке по основу трансакција са другим јединицама власти (издаци за 
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боловање које се рефундира и сл.). Према ДОБ РС 2022-2024, за 2022. годину по овом 

основу пројектовано је 33,5 мил КМ (15% мање у односу на претходну годину), за 2023. 

годину 30,6 мил КМ (8,6% мање у односу на претходну годину) и за 2024. годину 25,6 

мил КМ (16,3% мање у односу на претходну годину). 

 

 

 

 

6. Припрема и доношење буџета 

 

Уважавајући препоруке дате Документом оквирног буџета Републике Српске за период 

2022-2024. године, као и процјене јавних прихода и јавних расхода у општини Кнежево, 

предлаже се да при планирању буџетског оквира потрошње, буџетски корисници 

планирају средства/издатке у 2022. години на истом нивоу, тј. као и у 2021. години. 

Расходи буџета и буџетских корисника биће приказани у складу са захтјевима 

међународних стандарда и Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о 

извршењу буџета (''Службени гласник Републике Српске'', број 100/13, 102/16) по 

економској, функционалној и организационој класификацији. 

Средства за посебне намјене  утврдит ће се по приоритетима кроз расправе са грађанима, 

владиним и невладиним организацијама и установама. 

Утврђивање приоритета у оквиру укупно планираних средстава утврдит ће се након свих 

пристиглих захтјева, као и кроз јавне расправе које ће се одвијати у току израде Нацрта 

буџета за 2022.годину, који ће потом бити упућен Скупштини општине на разматрање и 

усвајање. 

У складу са ануитетним плановима приоритетно се планира уредно сервисирање дугова 

према кредиторима, при чему није предвиђено ново задуживање у 2022. години.  

Ефикасније коришћење расположивих ресурса, као и успјешније одређивање приоритета 

у трошењу финансијских средстава, основа су буџетске политике Општине. 

Одлуком о извршењу буџета бити ће регулисана обавеза сваког буџетског корисника за 

планирање и извјештавање о извршењу буџета, док ће извјештаји о извршењу буџета 

бити достављени скупштини на разматрање и усвајање. 

 

6.1. Буџетски захтјев 

 

Форма и садржај буџетских захтјева треба да буде усклађена са чланом 25. Закона о 

буџетском систему РС и утврђеном методологијом планирања: 

1. Захтјев за текуће издатке са подацима о постојећим активностима и услугама 

Основ за планирање ових средстава јесте план за 2021. годину, процјена извршење 

буџета 2021. годину и обавезно мора да садржи податке о постојећим и планираним 

активностима и услугама у буџетској 2022. години, као и податке о организационој, 

квалификационој структури, планираним изворима финансирања, броју запослених и 

коефицијентима; основицу за обрачун личних примања; средства за материјалне 

трошкове; појединачне елементе и укупне износе потребне за реализацију програмских 

активности. 

2. Захтјев за додатна средства  

Захтјев за додатна средства за текуће активности чије се финансирање не може 

ускладити са ограничењем садржаним по овом Упутству, детаљно треба образложити, са 

приједлогом приоритета, који ће се размотрити у поступку доношења буџета за наредну 

фискалну годину. 
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3. Захтјев за набавку основних средстава и опреме, додатним средствима за 

капиталне пројекте 

Захтјев за набавку основних средстава и опреме, додатним средствима за капиталне 

пројекте започете у претходним фискалним годинама као и за нове пројекте - приоритете 

које треба размотрити у поступку доношења буџета за наредну фискалну годину треба 

табеларно попунити (Прилог 2). 

Властити приходи, грантови, донације, примици од продаје имовине и остали јавни 

приходи који припадају буџетским корисницима морају се исказати у Захтјеву на 

приходовној страни. Коришћење тих прихода за одређене намјене утврдиће се Одлуком 

о извршењу буџета за 2021. годину. 

Финансијски дио Захтјева (Прилог 1) мора да буде презентован табеларно у Еxcel-у, са 

утврђеним заглављем, као: 

 

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК:__________________ 

Буџетски захтјев за финансирање расхода и издатака за период 2021-2024 

 

 

Број 

конта 

 

Позиција 

 

План 

2021. 

 

Процјена 

извршења 

2021. 

 

Нацрт 

буџета 

2022. 

 

Пројекција 

буџета  

2023. 

 

Пројекција 

буџета  

2024. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

Захтјев за набавку основних средстава и опреме, додатним средствима за капиталне 

пројекте (Прилог 2) треба да буде презентован табеларно, као: 

 

 
БУЏЕТСКИ КОРИСНИК:____________________ 

Захтјев за набавку основних средстава, опреме и капиталним улагањима у 2022. години 

 

 

Ред. 

Бр. 

 

НАЗИВ И КРИТЕРИЈИ 

 

ТЕКСТУАЛНИ 

ОПИС 

(ред1,2 и 6) 

ВРИЈЕДНОСТ 

(ред 3,4 и 5) 

НАПОМЕНА 

 

1 2 3 4 

1 

Тачан назив пројекта 

(инвестиције,капиталног 

улагања) 

  

2 

Оправданост улагања 

(економска корист од пројекта, 

уштеда енергије, заштита 

околине, поспјешавање других 

пројеката, број становника који 

имају корист од пројекта и сл.) 

  

3 

Могућност суфинансирања 

(назив суфинансијера, апсолутна 

вриједност суфинансирања, или 

процентуално учешће од укупне 

вриједности и сл.) 
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4 

Вриједност (стварни предрачун, 

спецификација, процјена 

вриједности) 

  

5 
Износ средстава која се траже из 

буџета општине 

  

6 

Достигнута фаза конкретног 

пројекта (рјешавање имовинско 

правних односа,постоји 

пројектна документација и која, 

постоји изведбени пројекат, 

започета реализација пројекта) 

  

 

                                                                             Потпис одговорног лица 

                                                                                        _____________________ 

 

Овјерени буџетски захтјеви достављају се најкасније до 27.10.2021. године Одјељењу за 

привреду и финансије Општине Кнежево и електронски на e-mail: 

finansijeopstinaknezevo@gmail.com 

За све додатне информације можете се обратити на телефон 594-209 и 594-208. 

 

 

  

Број: 04-400-6/21                                                                       В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 13.10.2021.                                                                          Дајана Бојић



 

 

 

 

 

 

 


