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Поштовани грађани,

Пред вама се налази Грађански водич кроз буџет који је Влада Републике Српске израдила за 
2018. годину. Циљ овог документа је да допринесемо бољем разумијевању буџетског процеса и 
да омогућимо бољи увид у расподјелу средстава буџета Републике Српске. Уједно, кроз потпу-
но и правовремено објављивање свих расположивих информација о планираним активностима 
и функцијама Владе Републике Српске остварује се задовољавајући степен транспарентности, 
што је сигурно један од циљева Владе Републике Српске. 

Нajвeћи диo буџeтских срeдстaвa прикупљa се крoз нaплaту пoрeзa, тако да је нaшa oбaвeзa дa 
грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружимo инфoрмaциje o прикупљaњу и трoшeњу тoг 
нoвцa. На овај начин сматрамо да ћемо допринијети још бoљeм упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa.

Приликом усвајања Буџета Републике Српске за 2018. годину успјешно смо завршили консулта-
ције са социјалним партнерима и постигли смо висок ниво сагласности о нашим главним циље-
вима у наредном периоду.

У 2018. години Република Српска остаје социјално опредјељена држава, што показује и чињеница 
да Влада Републике Српске ради на сталном унапређењу материјалног статуса пензионера који 
имају приоритет у односу на сва друга давања из буџета. Осим тога, постепено смо повећавали 
пензије како не бисмо угрозили цјелокупан систем плаћања. Уз досадашња повећања, укључујући 
најновије повећање од октобра 2017. године и планирано повећање од другог квартала 2018. го-
дине, пензије ће бити укупно повећане за 17,2%. 

Као и до сада, Буџетом Републике Српске за 2018. годину обезбијеђена су значајна средства за 
борачке категорије. Од 2018. године уводи се новина у складу са захтјевима ратних војних ин-
валида да се средства за набавке ортопедских помагала планирају у буџету Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите, те да се стављају на располагање корисницима уз могућност да 
сами бирају помагала, с тим да они корисници који то желе могу наставити и даље да их обез-
бјеђују преко Фонда здравственог осигурања Републике Српске. 

Кад је ријеч о пољопривредницима, планиране субвенције износе 60 милиона КМ у 2018. годи-
ни, с тим што се предвиђају и значајне инвестиције које доприносе развоју аграрног сектора као 
што су изградња система за наводњавање, заштита од поплава, пројекти руралног развоја. Када 
се заједно посматрају субвенције и инвестиције, у посљедње четири године у пољопривредни 
сектор улагано је у просјеку око 100 милиона КМ годишње. Такође, с обзиром да је усвојен За-
кон о измјенама и допунама Закона о акцизама, планирана је реализација најављене мјере Владе 
РС да се за пољопривреду обезбиједи додатних 10 милиона КМ. 
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Такође, ради јасније слике на тржишту рада предвиђена је и реформа Завода за запошљавање Ре-
публике Српске, како би се направила разлика између активних тражилаца посла и оних који су 
на Заводу пријављени ради добијања здравственог осигурања за незапослене, а који припадају 
социјалној категорији. У Буџету Републике Српске за 2018. годину планирано је издвајање у из-
носу од 57,5 милиона КМ како би се обезбиједило здравствено осигурање незапослених лица.

Са студентским и омладинским удружењима и организацијама планирано је да се подрже 
сви програми подршке за њихов рад и реализацију пројеката, затим програм субвенционисања 
каматне стопе на стамбене кредите за младе брачне парове, као и систем стипендија за студенте. 
Планирано је да се задрже и ниски трошкови студирања у смислу школарина, студентског смје-
штаја и исхране, који су најнижи у региону, као и да се наставе пројекти унапређења студентског 
стандарда кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих студентских домова.

Влада Републике Српске уводи и нову пронаталитетну мјеру кроз накнаду за незапослене по-
родиље у мјесечном износу од 405 КМ. Осим тога, ова мјера има за циљ и смањење разлика из-
међу запослених и незаспослених породиља током трајања њиховог породиљског одсуства. Дио 
средстава за реализацију ове мјере биће обезбијеђен из буџета Републике, а други дио из прихода 
Фонда за дјечију заштиту Републике Српске кроз прерасподјелу прихода од доприноса. Поред 
овога, задржане су и све досадашње мјере и давања из области дјечије заштите.

У договору са Савезом општина и градова Републике Српске повећано је издвајање за нераз-
вијене општине, при чему је планиран трансфер у износу од 2,3 милиона КМ који ће служити 
за финансирање пројеката у овим локалним заједницама. Такође, подршка свим општинама ре-
ализоваће се и кроз улагања у пројекте инфраструктуре зависно од потреба локалних заједница.

Влада Републике Српске опредијељена је да се настави са реализацијом пројеката у области 
образовања, здравства, саобраћајне инфраструктуре и безбједности, да се обезбиједи стабилно 
функционисање институција, повећање издвајања за социјалну заштиту, редовно сервисирање 
свих обавеза по основу дуга Републике, те заустави раст текућих расхода на свим нивоима влас-
ти, као и да се раст прихода користи за капиталне инвестиције и смањење јавног дуга.
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1. О буџету   

Буџет Републике Српске је документ који представља процјену буџетских средстава и буџет-
ских издатака Републике за једну фискалну годину. Законом о буџетском систему Републике 
Српске прописани су буџетски систем Републике Српске, припрема, планирање, начин израде, 
доношење и извршење буџета Републике Српске, задуживање и отплата дуга, рачуноводство, 
извјештавање и контрола буџета Републике Српске. 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за наредну годину и Про-
грам економских реформи за трогодишњи период, који садрже план прихода и расхода Републике, 
макроекономски оквир и оквир фискалне политике, као и свеобухватан програм структуралних 
реформи. 

Буџетска средства се користе за финансирање функција буџетских корисника, за извршавање њи-
хових задатака и остале намјене. Буџетски корисници су органи, организације и други субјекти 
јавног сектора (осим јавних предузећа) који се финансирају из буџета Републике и који су под 
њеном контролом. Буџетски корисници могу да стварају обавезе и користе средства само за на-
мјене и до висине расположивих средстава утврђених буџетом.

Мишљења на нацрт и приједлог Буџета и Ребаланса буџета Републике и Програм економских 
реформи даје Фискални савјет Републике Српске као независан орган. Мишљења и анализе 
Фискалног савјета достављају се Народној скупштини Републике Српске, при чему се анализирају 
макроекономске и фискалне претпоставке и пројекције кориштене за израду Буџета Републике и 
Програма економских реформи, а такође процјењује дa ли je и у кojoj мeри Влaдa испoштoвaлa 
фискaлнa прaвилa кoja je утврдилa Законом о фискалној одговорности.

2. Процес припреме буџета

Ефикасно и рационално коришћење ограничених јавних ресурса у великој мјери зависи од ква-
литета буџетског процеса.

Процес припреме буџета Републике Српске подразумијева процедуру средњорочног планирања 
у циљу унапређења буџетског процеса и његовог прилагођавања условима којe треба испунити 
у процесу придруживања Европској унији.

Наиме, процес припреме буџета базира се на Документу оквирног буџета који доноси Влада 
Републике Српске за сљедећу и наредне двије године, којим се дефинишу политике и приори-
тети Владе за дати период.

Припрема и доношење буџета Републике врши се према буџетском календару.
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* МФ - Министарство финансија; ДОБ - Документ оквирног буџета 
 
 
Полазну тачку код израде буџетског захтјева од стране буџетског корисника представљају усвојене 
стратегије, као и законска рјешења која третирају њихову ресорну надлежност.  
 
Наредни корак је успостављање веза између захтјева и могућности. На основу приједлога за 
приоритетне области финансирања буџетског корисника и расположивих средстава буџета утвђују се 
лимити, односно укупан износ средстава које има на располагању сваки буџетски корисник. 
 
Затим Министарство финансија са буџетским корисницима води преговоре и усаглашавају се око 
коначног износа средстава који ће буџетски корисници имати на располагању у наредној години. 
 
Министарство финансија припрема Нацрт буџета и доставља га Влади на разматрање и усвајање. 
Потом Влада усваја Нацрт буџета и шаље га Народној скупштини на изјашњавање. 
 
Потом Влада разматра закључке предложене од стране Народне скупштине и исте укључује у 
Приједлог буџета уколико за то постоји основа и такав документ шаље Народној скупштини на 
разматарање и усвајање. 
  

15. фебруар - МФ 
доставља буџетским 

корисницима 
инструкцију о начину 

израде ДОБ-а  30. април - буџетски 
корисници 

достављају МФ-у 
приједлоге 

приоритета за ДОБ  

30. јун - Влада усваја 
ДОБ 

01. јул - МФ доставља 
буџетским 

корисницима 
инструкцију о начину 
израде нацрта буџета 

01. септембар - 
буџетски корисници 

достављају МФ-у 
приједлоге 

приоритета за израду 
нацрта буџета  

5. новембар - Влада 
усваја нацрт буџета 

15. новембар - 
Скупштина се 

изјашњава о нацрту 
буџета 

1. децембар - Влада 
усваја приједлог 

буџета 

15. децембар - 
Скупштина усваја 
приједлог буџета 

* МФ - Министарство финансија; ДОБ - Документ оквирног буџета

Полазну тачку код израде буџетског захтјева од стране буџетског корисника представљају усвоје-
не стратегије, као и законска рјешења која третирају њихову ресорну надлежност. 

Наредни корак је успостављање веза између захтјева и могућности. На основу приједлога за при-
оритетне области финансирања буџетског корисника и расположивих средстава буџета утвђују 
се лимити, односно укупан износ средстава које има на располагању сваки буџетски корисник.

Затим Министарство финансија са буџетским корисницима води преговоре и усаглашавају се око 
коначног износа средстава који ће буџетски корисници имати на располагању у наредној години.

Министарство финансија припрема Нацрт буџета и доставља га Влади на разматрање и усвајање. 
Потом Влада усваја Нацрт буџета и шаље га Народној скупштини на изјашњавање.

Потом Влада разматра закључке предложене од стране Народне скупштине и исте укључује у 
Приједлог буџета уколико за то постоји основа и такав документ шаље Народној скупштини на 
разматарање и усвајање.

Народна скупштина усваја буџет до 15. децембра текуће године и исти се примјењује од 01. ја-
нуара наредне године. Уз буџет за наредну годину усваја се и Програм економских реформи за 
трогодишњи период и Закон о извршењу буџета који прописује начин извршења буџета.

Приликом израде расходовне стране Буџета Републике Српске за 2018. годину тежило се пра-
вичној расподели буџетских средстава у циљу обезбеђења финансијске стабилности Републике 
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у 2018. години, а у складу са захтјевима буџетских корисника, уз уважавање законских обавеза, 
Владиних политика и приоритета. 

3. Општи макроекономски оквир за доношење буџета

Веома важна основа за пројекцију буџетских прихода у оквиру припреме буџета јесте анализа 
макроекономског оквира који се односи на фунционисање и управљање цјелокупном еконо-
мијом и пројекција кретања макроекономских показатеља у години за коју се припрема буџет. 

Као главни макроекономски показатељ, односно мјерило привредне активности неке земље у 
одређеној години, користи се бруто домаћи производ - БДП (Gross domestic product - GDP) 
који представља вриједност свих добара и услуга произведених од стране резидентних произ-
вођача у одређеном временском периоду (обично годишње и квартално) у једној националној 
економији. Просјечна стопа раста БДП-а Републике Српске у прва три квартала 2017. године од 
2,4% (Q1=2,4%, Q2=2,3% и Q3=2,6%) уз раст прерађивачке индустрије, указује на даљи раст 
привредне активности. 

Према анализама, у 2018. години очекује се наставак стабилног кретања привредне актив-
ности и реални раст од 3,7%, као резултат раста индустријске производње, даљег раста домаће 
тражње, те позитивних ефеката раста инвестиција и кретања у спољнотрговинској размјени. Раст 
привредне активности у окружењу (посебно у земљама са којима Република Српска има највећу 
спољнотрговинску размјену) путем извозне тражње омогућиће даљи раст извоза Републике Ср-
пске. Очекује се већи раст извоза (9,2%) у односу на раст увоза (6,3%), што би омоћило повећање 
нивоа покривености увоза извозом. 

Табела 1: Пројекција макроекономских показатеља у 2018. години

Макроекон. показатељи Пројекција 2018.

БДП номинални у мил. КМ 10.570

Број становника у мил. 1,15

БДП по становнику у КМ 9.179

% раста БДП-а, номинално 4,8%

% раста БДП-а, реално 3,7%

Инфлација (CPI) – просјечна годишња стопа 1,7%

Претпоставке:

Просјечне нето плате у КМ 837

Увоз робе у мил. КМ 5.172

% раста увоза, номинално 6,3%

Извоз робе у мил. КМ 3.631

% раста извоза, номинално 9,2%

Покривеност увоза извозом у % 70,2%

Стопа незапослености у % 22,6%

Раст запослености у % 1,5%
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Инострана тражња и инвестициона улагања у Републици, позитивно ће се одразити на развој 
индустрије, а кроз то се очекује и повећање броја запослених (1,5%), првенствено у области 
производње, трговине и услуга, што ће уз благи раст личних примања (0,7%), омогућити по-
већање домаће потрошње. 

Инфлација представља пораст општег нивоа цијена, а мјери се индексом потрошачких цијена. 
На кретање цијeна роба и услуга у Републици Српској, због зависности производње од увоза 
сировина и репроматеријала, значајно утиче кретање цијена ових производа на међународном 
тржишту. Када се узму у обзир доступне пројекције о стабилизацији свјетских цијена сирове 
нафте и хране у наредном периоду, те почетак примјене Закона о акцизама у БиХ од 01.02.2018. 
године, ефекти суше на цијене хране, као и наставак усклађивања акциза на дуван и дуванске 
производе са регулативом Европске уније, за 2018. годину је пројектована просјечна годишња 
стопа инфлације од 1,7%. 

4. Како се пуни буџет
Буџет Републике Српске представља свеобухватан 
план прихода и примитака, с једне стране те расхода 
и издатака, с друге стране, током једне календарске 
године.

Приходи буџета Републике, као приходи којима се 
финансирају права и дужности Републике, састоје се 
од пореских и непореских прихода. Укупни буџет-
ски приходи у 2018. години планирани су у износу од 
2.683.598.900 КМ, што представља повећање од 3,6% 
у односу на износ који је планиран Буџетом Републике 
Српске за 2017. годину. 

Пројекција прихода у 2018. години урађена је на основу: 
• пројекције кретања одређених макроекономских показатеља, као што су БДП и његове ком-

поненте, инфлација, процјене кретање увоза, извоза, запослености и плата у 2018. години,
• пројекцији спољног дуга за 2018. годину,
• текућих трендова у наплати пореских и непореских прихода буџета Републике и њиховог 

кретања у претходним годинама,
• процјене ефеката нове политике опорезивања потрошње деривата нафте и плина те процјене 

ефеката наставка хармонизације акцизе на цигарете са стандардима ЕУ. 

Порески приходи су врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањем пореских 
обавеза за која порески обвезник не остварује директну корист или противуслугу, а обухватају: 
• приходе по основу индиректних пореза,
• приходе по основу пореза на доходак,
• приходе по основу пореза на добит, 
• приходе по основу пореза на имовину.

Порески приходи процијењени су у износу од 2.494.339.300 КМ, укључујући и доприносе за 
пензијско и инвалидско осигурање у износу од 811.496.200 КМ, што чини скоро 93% укупних 
прихода буџета Републике.

Инострана тражња и инвестициона улагања у Републици, позитивно ће се одразити на развој 
индустрије, а кроз то се очекује и повећање броја запослених (1,5%), првенствено у области 
производње, трговине и услуга, што ће уз благи раст личних примања (0,7%), омогућити повећање 
домаће потрошње.  
 
Инфлација представља пораст општег нивоа цијена, а мјери се индексом потрошачких цијена. На 
кретање цијeна роба и услуга у Републици Српској, због зависности производње од увоза сировина и 
репроматеријала, значајно утиче кретање цијена ових производа на међународном тржишту. Када 
се узму у обзир доступне пројекције о стабилизацији свјетских цијена сирове нафте и хране у 
наредном периоду, те почетак примјене Закона о акцизама у БиХ од 01.02.2018. године, ефекти суше 
на цијене хране, као и наставак усклађивања акциза на дуван и дуванске производе са регулативом 
Европске уније, за 2018. годину је пројектована просјечна годишња стопа инфлације од 1,7%.   
 
 
 

4. Како се пуни буџет 
 
Буџет Републике Српске представља свеобухватан план прихода и примитака, с једне стране те 
расхода и издатака, с друге стране, током једне календарске године. 
 
Приходи буџета Републике, као приходи којима 
се финансирају права и дужности Републике, 
састоје се од пореских и непореских прихода. 
Укупни буџетски приходи у 2018. години 
планирани су у износу од 2.683.598.900 КМ, што 
представља повећање од 3,6% у односу на износ 
који је планиран Буџетом Републике Српске за 
2017. годину.  
 
Пројекција прихода у 2018. години урађена је на 
основу:  
 пројекције кретања одређених 

макроекономских показатеља, као што су 
БДП и његове компоненте, инфлација, 
процјене кретање увоза, извоза, запослености и плата у 2018. години, 

 пројекцији спољног дуга за 2018. годину, 
 текућих трендова у наплати пореских и непореских прихода буџета Републике и њиховог 

кретања у претходним годинама, 
 процјене ефеката нове политике опорезивања потрошње деривата нафте и плина те 

процјене ефеката наставка хармонизације акцизе на цигарете са стандардима ЕУ.  
 

Порески приходи су  врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањем пореских 
обавеза за која порески обвезник не остварује директну корист или противуслугу, а обухватају:  
 приходе по основу индиректних пореза, 
 приходе по основу пореза на доходак, 
 приходе по основу пореза на добит,  
 приходе по основу пореза на имовину. 

 
Порески приходи процијењени су у износу од 2.494.339.300 КМ, укључујући и доприносе за 
пензијско и инвалидско осигурање у износу од 811.496.200 КМ, што чини скоро 93% укупних прихода 
буџета Републике. 
 
 

Порески 
приходи     
92,95% 

Непорески 
приходи     

7,05% 

ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ 
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3. Општи макроекономски оквир за доношење буџета

 
 
Нajвeћи диo прихoдa Републике дoлaзи oд пoрeзa кoje грaђaни плaћajу на потрошњу, тзв. 
индиректних пореза. Индиректни порези обухватају порез на додату вриједност, царине, акцизе и 
сви други порези обрачунати на робе и услуге, укључујући порезе на промет и путарине. Приходи од 
индиректних пореза, процијењени су у износу од 1.294.700.000 КМ (укључујући и заостале обавезе 
по основу пореза на промет производа и услуга у износу од 25.000.000 КМ), чиме представљају 
48,2% укупних прихода буџета Републике. 
 

Табела 2: Планирани приходи буџета Републике у 2017. и 2018. години (у КМ)  

Приходи буџета 
Приходи буџета 

РС за 2017.  
(у КМ) 

Приходи буџета 
РС за 2018.  

(у КМ) 

Промјена  
(у %) 

Укупно 2.591.065.300 2.683.598.900 +3,6%  
П о р е с к и   п р и х о д и 2.369.635.200 2.494.339.300 +5,3% 

Порези на доходак 166.856.000 177.981.700 +6,7% 
Порези на добит правних лица 180.068.000 195.874.000 +8,8% 
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 787.053.000 811.406.200 +3,1% 
Порези на имовину 13.458.200 14.377.400 +6,8% 
Порези на промет производа и услуга 25.000.000 25.000.000 +0,0% 
Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.197.200.000 1.269.700.000 +6,1% 

Н е п о р е с к и   п р и х о д и 221.430.100 189.259.600 -14,5% 
Приходи од финансијске и нефинан. имовине 71.786.300 43.777.900 -39,0% 
Административне накнаде и таксе 23.507.600 25.348.200 +7,8% 
Судске накнаде и таксе 17.256.800 17.333.000 +0,4% 
Приходи од пружања јавних услуга 20.789.400 23.849.500 +14,7% 
Новчане казне 17.982.800 20.627.000 +14,7% 
Остали непорески приходи 42.550.800 31.497.100 -26,0% 
Посебни   приходи 27.556.400 26.826.900 -2,6% 

Порез на доходак 
177.981.700 КМ 

Порез на добит 
195.874.000 КМ 

Доприноси за ПИО 
811.406.200 КМ 

Порези на имовину 
14.377.400 КМ 

Индиректни порези 
1.294.700.000 KM 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ 

Нajвeћи диo прихoдa Републике дoлaзи oд пoрeзa кoje грaђaни плaћajу на потрошњу, тзв. 
индиректних пореза. Индиректни порези обухватају порез на додату вриједност, царине, акцизе 
и сви други порези обрачунати на робе и услуге, укључујући порезе на промет и путарине. 
Приходи од индиректних пореза, процијењени су у износу од 1.294.700.000 КМ (укључујући и 
заостале обавезе по основу пореза на промет производа и услуга у износу од 25.000.000 КМ), 
чиме представљају 48,2% укупних прихода буџета Републике.

Табела 2: Планирани приходи буџета Републике у 2017. и 2018. години (у КМ) 

Приходи буџета
Приходи буџета РС 

за 2017. 
(у КМ)

Приходи буџета РС 
за 2018. 
(у КМ)

Промјена 
(у %)

Укупно 2.591.065.300 2.683.598.900 +3,6% 

П о р е с к и п р и х о д и 2.369.635.200 2.494.339.300 +5,3%

Порези на доходак 166.856.000 177.981.700 +6,7%

Порези на добит правних лица 180.068.000 195.874.000 +8,8%

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 787.053.000 811.406.200 +3,1%

Порези на имовину 13.458.200 14.377.400 +6,8%

Порези на промет производа и услуга 25.000.000 25.000.000 +0,0%

Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.197.200.000 1.269.700.000 +6,1%

Н е п о р е с к и п р и х о д и 221.430.100 189.259.600 -14,5%

Приходи од финансијске и нефинан. имовине 71.786.300 43.777.900 -39,0%

Административне накнаде и таксе 23.507.600 25.348.200 +7,8%

Судске накнаде и таксе 17.256.800 17.333.000 +0,4%

Приходи од пружања јавних услуга 20.789.400 23.849.500 +14,7%

Новчане казне 17.982.800 20.627.000 +14,7%

Остали непорески приходи 42.550.800 31.497.100 -26,0%

Посебни приходи 27.556.400 26.826.900 -2,6%
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Поред прихода од индиректних пореза, значајну ставку у буџету Републике чине доприноси за 
пензијско и инвалидско осигурање који чине око 30% укупних прихода буџета Републике. Затим, 
очекује се да ће по основу пореза на доходак бити прикупљено око 177.981.700 КМ, а по основу 
пореза на добит око 195.874.000 КМ, што заједно чини око 14% прихода буџета Републике. Нај-
мање учешће у укупним приходима буџета Републике очекује се од прихода по основу пореза на 
имовину и то у износу од 14.377.400 КМ или око 0,5% укупних прихода буџета. 

Непорески приходи, који су у буџету Републике планирани у износу од 189.259.600 КМ, однос-
но око 7% укупних буџетских прихода, су врста јавних прихода који се наплаћују правним или 
физичким лицима а за које обвезник остварује директну корист или противуслугу (коришћење 
јавних добара, пружање одређене јавне услуге, употреба јавних средстава). У непореске прихо-
де убрајају се:
• приходи од финансијске и нефинансијске имовине (приходи од дивиденде, учешћа у капита-

лу и сличних права, приходи од закупа и ренте, приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте, приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове, приходи од ефективних 
позитивних курсних разлика, приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансак-
ција са другим јединицама власти),

• административне накнаде и таксе,
• судске накнаде и таксе,
• приходи од пружања јавних услуга, 
• новчане казне,
• остали непорески приходи и
• посебни приходи (који обухватају накнаде по разним основама, односно накнаде за шуме, нак-

наде за воде, накнаде за извршене ветеринарско - санитарне прегледе и накнада за извађени 
материјал из водотока).

Поред прихода од индиректних пореза, значајну ставку у буџету Републике чине доприноси за 
пензијско и инвалидско осигурање који чине око 30% укупних прихода буџета Републике. Затим, 
очекује се да ће по основу пореза на доходак бити прикупљено око 177.981.700 КМ, а по основу 
пореза на добит око 195.874.000 КМ, што заједно чини око 14% прихода буџета Републике. Најмање 
учешће у укупним приходима буџета Републике очекује се од прихода по основу пореза на имовину 
и то у износу од 14.377.400 КМ или око 0,5% укупних прихода буџета.  
 
Непорески приходи, који су у буџету Републике планирани у износу од 189.259.600 КМ, односно око 
7% укупних буџетских прихода, су врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким 
лицима а за које обвезник остварује директну корист или противуслугу (коришћење јавних добара, 
пружање одређене јавне услуге, употреба јавних средстава). У непореске приходе убрајају се: 
 приходи од финансијске и нефинансијске имовине (приходи од дивиденде, учешћа у 

капиталу и сличних права, приходи од закупа и ренте, приходи од камата на готовину и 
готовинске еквиваленте, приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове, приходи од 
ефективних позитивних курсних разлика, приходи од финансијске и нефинансијске имовине 
и трансакција са другим јединицама власти), 

 административне накнаде и таксе, 
 судске накнаде и таксе, 
 приходи од пружања јавних услуга,  
 новчане казне, 
 остали непорески приходи и 
 посебни приходи (који обухватају накнаде по разним основама, односно накнаде за шуме, 

накнаде за воде, накнаде за извршене ветеринарско - санитарне прегледе и накнада за 
извађени материјал из водотока). 
 

 

 
 
 

Остали непорески 
приходи 31.497.100 

КМ 

Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 

имовине 43.777.900 
КМ 

Посебни приходи 
26.826.900 КМ 

Административне 
накнаде и таксе 
25.348.200 КМ 

Приходи од пружања 
јавних услуга        

23.849.500 КМ 

Новчане казне 
20.627.000 КМ 

Судске накнаде и 
таксе 17.333.000 КМ 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ 
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5. Структура расхода буџета Републике

5. Структура расхода буџета Републике

Буџет Републике Српске се састоји од општег и посебног дијела. У општем дијелу буџета, дат је 
приказ планираних буџетских прихода и расхода, примитака и издатака за нефинансијску имо-
вину, те информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или буџетском 
дефициту) и начину његовог финансирања. 

У посебном дијелу буџета приказани су буџетски издаци по корисницима (организациона кла-
сификација) на основу чега се може видјети ко користи буџетска средства. 

Законом о републичкој управи дефинисани су министарства, као и други републички органи 
управе који се финансирају из буџетских средстава.

5. Структура расхода буџета Републике 
 
Буџет Републике Српске се састоји од општег и посебног дијела. У општем дијелу буџета, дат је 
приказ планираних буџетских прихода и расхода, примитака и издатака за нефинансијску имовину, 
те информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или буџетском дефициту) и 
начину његовог финансирања.  
 
У посебном дијелу буџета приказани су буџетски издаци по корисницима (организациона 
класификација) на основу чега се може видјети ко користи буџетска средства.  
 
Законом о републичкој управи дефинисани су министарства, као и други републички органи управе 
који се финансирају из буџетских средстава. 
 

 
 
 Министарство рада и борачко-инвалидске заштите има на располагању 40,85% буџета 

Републике јер се у његовој ресорној надлежности налази и Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање Републике Српске, у оквиру којег су планирана средства за исплату пензија. 

Остали буџетски 
корисници 

2,86% 

Министарство 
унутрашњих послова 

5,04% 

Министарство 
просвјете и културе 

11,73% 

Министарство 
финансија  

1,27% 
Министарство правде 

3,23% 

Министарство управе и 
локалне самоуправе 

0,27% 
Министарство науке 

и технологије 
0,21% 

Министарство здравља и 
социјалне заштите 

2,01% 
Министарство 

индустрије, енергетике и 
рударства 

0,17% 

Министарство 
пољопривреде, 

шумарства и 
водопривреде 

2,47% 

Министарство 
саобраћаја и 

веза 
0,90% 

Министарство трговине и 
туризма 

0,24% 

Министарство за 
просторно уређење, 

грађевинарство и 
екологију 

0,16% 

Министарство рада и 
борачко - инвалидске 

заштите 
40,85% 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу  

0,29% 

Министарство 
за избјеглице и 
расељена лица 

0,27% 

Министарство породице, 
омладине и спорта 

0,24% 

Буџетска резерва 
0,48% 

Остала буџетска 
потрошња 

27,31% 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПО МИНИСТАРСТВИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите има на располагању 40,85% буџета Републике 
јер се у његовој ресорној надлежности налази и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Репу-
блике Српске, у оквиру којег су планирана средства за исплату пензија. Такође, значајна средства 
се издвајају и за борачке категорије (борачки додатак, инвалиднине, једнократне помоћи и др.).

У оквиру Министарства просвјете и културе, које има на располагању 11,73% буџета Републике, 
обезбијеђена су средства за основне и средње школе, универзитете, студентске и ђачке домове, 
институције културе и др.
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У оквиру Остале буџетске потрошње планирана су средства за отплату дугова.

Економска класификација нам говори на шта се троше средства, да ли су то лична примања 
запослених, материјални трошкови, капитална улагања, отплата дуга, социјална давања и сл.

Такође, значајна средства се издвајају и за борачке категорије (борачки додатак, 
инвалиднине, једнократне помоћи и др.). 
 

 У оквиру Министарства просвјете и културе, које има на располагању 11,73% буџета 
Републике, обезбијеђена су средства за основне и средње школе, универзитете, студентске и 
ђачке домове, институције културе и др. 

 
 У оквиру Остале буџетске потрошње планирана су средства за отплату дугова. 

 
 
Економска класификација нам говори на шта се троше средства, да ли су то лична примања 
запослених, материјални трошкови, капитална улагања, отплата дуга, социјална давања и сл. 
 

 
 

Табела 3: Планирани расходи буџета Републике у 2017. и 2018. години (у КМ)  

Расходи буџета 
Расходи буџета 

РС за 2017.  
(у КМ) 

Расходи буџета 
РС за 2018. 

(у КМ) 

Промјена 
(у %) 

Укупно 2.449.513.700 2.501.242.200 +2,1% 
Т е к у ћ и  р а с х о д и  2.307.515.100 2.337.458.900 +1,3% 

Плате и накнаде 718.573.900 716.296.000 -0,3% 
Материјални трошкови 98.798.000 102.025.500 +3,3% 
Расходи финансирања 102.603.100 103.040.100 +0,4% 
Субвенције 101.294.000 98.900.000 -2,4% 
Грантови 23.905.900 26.518.300 +10,9% 
Дознаке 237.068.400 241.431.400 +1,8% 
Пензије 1.015.500.000 1.041.200.000 +2,5% 
Остали расходи 9.771.800 8.047.600 -17,6% 

Т р а н с ф е р и 136.924.000 147.893.300 +8,0% 
Б у џ е т с к а  р е з е р в а 5.074.600 15.890.000 - 

Плате и накнаде 
21,74% 

Материјални трошкови 
3,06% 

Расходи финансирања  
3,09% 

Субвенције 
2,96% Грантови 

0,79% Дознаке  
7,23% 

Пензије 
31,20% 

Трансфери 
4,43% 

Капитална улагања 
1,71% 

Издаци за отплату дугова 
22,62% 

Остали расходи и издаци 
0,67% 

Буџетска резерва 
0,48% 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

Табела 3: Планирани расходи буџета Републике у 2017. и 2018. години (у КМ) 

Расходи буџета

Расходи буџета РС за 
2017. 

(у КМ)

Расходи буџета РС за 
2018.

(у КМ)
Промјена

(у %)

Укупно 2.449.513.700 2.501.242.200 +2,1%

Т е к у ћ и р а с х о д и 2.307.515.100 2.337.458.900 +1,3%

Плате и накнаде 718.573.900 716.296.000 -0,3%

Материјални трошкови 98.798.000 102.025.500 +3,3%

Расходи финансирања 102.603.100 103.040.100 +0,4%

Субвенције 101.294.000 98.900.000 -2,4%

Грантови 23.905.900 26.518.300 +10,9%

Дознаке 237.068.400 241.431.400 +1,8%

Пензије 1.015.500.000 1.041.200.000 +2,5%

Остали расходи 9.771.800 8.047.600 -17,6%

Т р а н с ф е р и 136.924.000 147.893.300 +8,0%

Б у џ е т с к а р е з е р в а 5.074.600 15.890.000 -

У оквиру субвенција најзначајнија издвајања су за сљедеће намјене:
• подстицаје за развој пољопривреде и села 60.000.000 КМ,
• субвенције предузећу „Жељезнице Републике Српске“ 25.000.000 КМ.
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6. Буџетски резултат

Функционална класификација представља класификацију социоекономских циљева које Вла-
да жели да постигне, односно показује колико средстава се троши на социјалну заштиту, обра-
зовање, јавни ред и сигурност, здравство и др.

 У оквиру субвенција најзначајнија издвајања су за сљедеће намјене: 
- подстицаје за развој пољопривреде и села 60.000.000 КМ, 
- субвенције предузећу „Жељезнице Републике Српске“ 25.000.000 КМ. 

 
Функционална класификација представља класификацију социоекономских циљева које Влада 
жели да постигне, односно показује колико средстава се троши на социјалну заштиту, образовање, 
јавни ред и сигурност, здравство и др. 
 

 
 
 У оквиру социјалне заштите обезбијеђена су средства за сљедеће намјене: 

- пензије 1.041.200.000 КМ, 
- инвалиднине 159.327.900 КМ, 
- здравствено осигурање незапослених 57.500.000 КМ, 
- борачки додатак 56.641.100 КМ, 
- суфинансирање права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица 
22.000.000 КМ, 
- рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 8.957.400 КМ, 
- матерински додатак за незапослене мајке 8.000.000 КМ. 
 
 
 

6. Буџетски резултат 
 
Као што је претходно споменуто, Буџет Републике Српске се састоји од општег и посебног дијела. У 
општем дијелу буџета дат је приказ планираних буџетских прихода и расхода, примитака и издатака 
за нефинансијску имовину, те информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту 
или буџетском дефициту) и начину његовог финансирања (тј. расподјеле или покривања). 
 

 
 
 

 

Опште јавне услуге 
12,67% 

Јавни ред и 
сигурност 

9,91% 

Економски послови 
5,04% 

Заштита животне средине 
0,09% 

Стамбени и 
заједнички послови 

1,59% 

Здравство 
0,86% 

Рекреација, култура и 
религија 

0,83% 

Образовање 
14,59% 

Социјална заштита 
54,43% 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

У оквиру социјалне заштите обезбијеђена су средства за сљедеће намјене:
• пензије 1.041.200.000 КМ,
• инвалиднине 159.327.900 КМ,
• здравствено осигурање незапослених 57.500.000 КМ,
• борачки додатак 56.641.100 КМ,
• суфинансирање права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица 

22.000.000 КМ,
• рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 8.957.400 КМ,
• матерински додатак за незапослене мајке 8.000.000 КМ.

6. Буџетски резултат

Као што је претходно споменуто, Буџет Републике Српске се састоји од општег и посебног дије-
ла. У општем дијелу буџета дат је приказ планираних буџетских прихода и расхода, примита-
ка и издатака за нефинансијску имовину, те информације о планираном буџетском резултату 
(буџетском суфициту или буџетском дефициту) и начину његовог финансирања (тј. расподјеле 
или покривања).
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Табела 4: Буџет Републике Српске за 2018. годину – општи дио (у КМ) 

Буџет Републике Српске за 2018. годину
-општи дио-

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.683.598.900

Порески приходи 2.494.339.300

Непорески приходи 189.259.600

Трансфери између или унутар јединица власти 0

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.501.242.200

Текући расходи 2.337.458.900

Трансфери између и унутар јединица власти 147.893.300

Буџетска резерва 15.890.000

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 182.356.700

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -57.133.700

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 125.223.000

Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -125.223.000

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 80.327.600

I Примици од финансијске имовине 80.727.600

II Издаци за финансијску имовину 400.000

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -191.567.100

I Примици од задуживања 563.398.000

II Издаци за отплату дугова 754.965.100

З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -13.983.500

I Остали примици 9.275.500

II Остали издаци 23.259.000

И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0

Планирани издаци за отплату дугова износе 754.965.100 КМ и већи су од примитака од заду-
живања који износе 563.398.000 КМ, што значи да Република Српска отплаћује више него што 
се задужује, а нето задуживање износи 191.567.100 КМ. Планирани буџетски суфицит у износу 
од 125.223.000 КМ ће се усмјерити на отплату дугова према домаћим и страним кредиторима за 
директне и индиректне обавезе Републике Српске и отплату дугорочних зајмова од међународ-
них финансијских институција. 
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