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1155
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
фискалној одговорности у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет
петој сједници, одржаној 21. јуна 2018. године, а Вијеће
народа 2. јула 2018. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о фискалној одговорности у Републици Српској није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2297/18
3. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о фискалној одговорности у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/15) у
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члану 3. у тачки 21. послије ријечи: “фондова” додају се
ријечи: “у складу са прописима којима се уређује задуживање, дуг и гаранције”.
У тачки 23. ријеч: “и” брише се и додаје се запета, а у
тачки 24. послије ријечи: “години” додају се ријеч: “и” и
нова тачка 25, која гласи:
“25) неизмирена обавеза из претходног периода је обавеза која је доспјела за плаћање а није измирена у претходној години, односно претходним годинама”.
Члан 2.
У члану 4. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Одговорно лице буџетског корисника изјавом из
става 2. овог члана, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђује да у текућој години неће створити
обавезе веће од износа средстава расположивих буџетом,
ребалансом буџета, или одлуком о привременом финансирању, у које су укључене пренесене неизмирене обавезе
из претходног периода чије измирење је планирано у тој
години, те да ће буџетска средства трошити законито, намјенски и сврсисходно, обезбјеђујући ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле, у
оквиру средстава утврђених буџетом.”.
Члан 3.
У члану 5. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Посебна фискална правила представљају обавезујуће, аутоматске мјере уколико индикатори исказани
тим правилима достигну један од вриједносних прагова
дефинисаних овим законом.”.
Члан 4.
У члану 7. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) Поштовање посебних фискалних правила Фискални савјет утврђује на основу процјене релевантних података за текућу фискaлну годину.”.
Члан 5.
У члану 9. послије става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6, 7.
и 8, који гласе:
“(4) Буџетски корисник, општина, град и фонд, дужан
је да изради план за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, када такве обавезе постоје,
најкасније до 15. априла текуће године, и да га достави Фискалном савјету ради давања мишљења.
(5) За буџетске кориснике који се финансирају из буџета
Републике Српске план за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода израђује Министарство
финансија.
(6) План за измирење неизмирених обавеза из претходног периода усваја орган надлежан за усвајање буџета, након прибављеног мишљења Фискалног савјета.
(7) Надлежни орган општине, града и фонда дужан је да
мишљење Фискалног савјета и одлуку надлежног органа о
усвајању плана из става 4. овог члана достави Министарству финансија уз нацрт, односно приједлог буџета и ребаланс буџета.
(8) Фискални савјет у року од 30 дана од дана ступања
на снагу овог закона доноси упутство којим се прописује
садржај плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и извјештаја о реализацији тог
плана.”.
Члан 6.
У члану 10. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Уколико буџетски корисници, општина, град или
фонд, супротно ставу 3. овог члана, створе обавезе по било
ком основу, изнад висине расположивих средстава утврђених буџетом, обавезни су да за износ средстава који представља разлику до оквира који је утврђен буџетом, израде
план за измирење неизмирених обавеза.”.
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Члан 7.
У члану 12. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Влада, уз образложену одлуку из става 1. овог члана, доставља Народној скупштини на разматрање и усвајање извјештај о привременом одступању и мишљење Фискалног савјета о извјештају, а извјештај о привременом
одступању садржи:
1) разлоге за одступање од фискaлних правила,
2) мјере које Влада планира да предузме да би се поново успоставило поштовање фискaлних правила и
3) рок у којем ће се стање ускладити са фискалним правилима.”.
Члан 8.
У члану 13. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Министарство финансија припрема нацрт извјештаја о привременом одступању и доставља га Фискалном
савјету ради давања мишљења.”.
Члан 9.
Члан 19. мијења се и гласи:
“(1) Функције Фискалног савјета су да:
1) анализира макроекономске и фискалне претпоставке
и пројекције коришћене за израду ДОБ-а, нацрта и приједлога буџета Републике и економске политике, односно
програма економских реформи,
2) даје независну и кредибилну оцјену мјера економске
политике које предлаже Влада ради остваривања квантитативних фискалних циљева, које је Влада поставила,
3) процјењује основне фискалне ризике и вјероватноћу
да ће Влада испунити своје фискалне циљеве за сљедећу
фискалну годину и двије наредне фискалне године,
4) процјењује у којој мјери је Влада у претходној фискалној години поштовала и испунила фискалне циљеве
које је утврдила, те фискална правила дефинисана овим
законом,
5) процјењује да ли има основа за одобравање привременог одступања и колика је вјероватноћа да ће Владин
план прилагођавања омогућити повратак на поштовање
фискалних правила и
6) провјерава адекватност економских класификација
да би се обезбиједило правилно мјерење квантитативних
фискалних циљева.
(2) Задаци Фискалног савјета су да:
1) даје мишљење и анализе Народној скупштини на
нацрт и приједлог буџета и ребаланса буџета и економске
политике, односно програма економских реформи,
2) даје мишљење и процјене Народној скупштини на
нацрте и приједлоге закона, других прописа и стратешких
документа којима се уређују питања фискалне политике
или који могу да имају утицај на фискалну политику,
3) даје мишљења и анализе Народној скупштини на
извјештаје о извршењу буџета Републике, те консолидоване извјештаје о извршењу буџета Републике,
4) Влади доставља мишљење на Програм,
5) Влади доставља мишљење на извјештај о привременом одступању,
6) даје мишљење Влади на ДОБ и
7) даје мишљење на приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода.
(3) Влада, акте из става 2. т. 1), 2) и 3) овог члана доставља Фискалном савјету наредног дана од дана утврђивања
нацрта, односно приједлога тих аката на сједници Владе.
(4) Министарство приједлог ДОБ-а доставља Фискалном савјету десет дана прије одржавања сједнице Владе на
којој ће се разматрати ДОБ.
(5) Фискални савјет даје мишљење Влади на ДОБ у
року од седам дана од дана достављања приједлога ДОБ-а.
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(6) Буџетски корисник, јединица локалне самоуправе и
фонд доставља извјештај о реализацији плана за измирење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
Фискалном савјету, најкасније до 30. јуна текуће фискалне
године.”.
Члан 10.
У члану 22. у ставу 1. у тачки 3) послије ријечи: “представља” додају се ријечи: “и заступа”, а у тачки 4) послије
ријечи: “савјетом” додају се ријечи: “и стручном службом,”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Фискални савјет у извршавању функција и задатака
утврђених овим законом и другим прописима доноси правилнике, одлуке, упутства, мишљења, препоруке и закључке.”.
Члан 11.
У члану 25. послије става 4. додаје се нови став 5, који
гласи:
“(5) Предсједник Фискалног савјета одлучује о правима
и обавезама из радног односа државних службеника и намјештеника запослених у стручној служби Фискалног савјета, у складу са прописима којима се уређују радноправни статус државних службеника и намјештеника.”.
Члан 12.
У члану 26. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Одбор за буџет и финансије Народне скупштине даје
сагласност на приједлог плана рада Фискалног савјета.”.
Члан 13.
У члану 28. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Фискални савјет подноси Народној скупштини,
једном годишње, извјештај о спровођењу овог закона и
утврђеним неправилностима, односно утврђеним и потенцијалним одступањима од фискалних правила и кршењу
фискалних мјера, за период од 1. јануара до 31. децембра.”.
Члан 14.
У члану 29. у тачки 8. ријеч: “расположивих” брише се.
У тачки 10. ријеч: “дугорочни” брише се, а ријечи:
“(члан 30)” замјењују се ријечима: “(члан 9. став 4)”.
Члан 15.
Послије члана 30. додаје се нови члан 30а, који гласи:
“Члан 30а.
Буџетски корисник, општина, град и фонд који је до
ступања на снагу овог закона израдио дугорочни план за
измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода на који је Фискални савјет дао мишљење дужан
је да Фискалном савјету достави извјештај о реализацији
плана.”.
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-673/18
21. јуна 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

62

10.7.2018.

скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет петој
сједници, одржаној 21. јуна 2018. године, а Вијеће народа
2. јула 2018. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске није угрожен витални национални интерес
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2296/18
3. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

