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2237
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске и члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника На-
родне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина 
Републике Српске, на Осмој посебној сједници, одржаној 
18. децембра 2019. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Програм 

економских реформи Републике Српске за период 2020-
2022. године.

II
Саставни дио ове одлуке је Програм економских рефор-

ми Републике Српске за период 2020-2022. године.
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III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1301/19 Предсједник
18. децембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

ПРОГ РАМ
ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 

ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ

1. СВЕУКУПНИ ОКВИР И ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) 

између европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Босне и Херцеговине (БиХ), са друге стра-
не, који представља основ за спровођење процеса присту-
пања, ступио је на снагу у јуну 2015. године и замијенио је 
Привремени споразум (ПС), који је био на снази од 2008. 
године. У фебруару 2016. године БиХ је поднијела званич-
ну апликацију за чланство у Европској унији. БиХ је пре-
дала одговоре на Упитник Европске комисије 28. фебруара 
2018. године, а 4. марта 2019. године и одговоре на додатна 
питања из Упитника Европске комисије. Европска коми-
сија је усвојила Мишљење Европске комисије о захтјеву 
БиХ за чланство у Европској унији 29. маја 2019. године, 
са пратећим Аналитичким извјештајем, који представља 
смјернице и кораке кроз 14 кључних приоритета које је 
неопходно испунити за отварање преговора за чланство у 
Европску унију.

Земље потенцијални кандидати за чланство у Европској 
унији су до 2014. године припремале Економски и фискал-
ни програм као врсту припреме за израду Претприступног 
економског програма, који су израђивале земље са статусом 
кандидата за чланство у Европској унији. Од јануара 2015. 
године све земље Западног Балкана и Турске имају обавезу 
да израђују програм економских реформи.

У складу са наведеним, а на основу методологије и 
Смјерница за Програм економских реформи 2020–2022. 
Западног Балкана и Турске (у даљем тексту: Смјернице 
Европске комисије), Република Српска је израдила Прије-
длог програма економских реформи Републике Српске 
за период 2020–2022. године (у даљем тексту: Приједлог 
ПЕРРС 2020–2022), по хитном поступку. Приједлог ПЕР-
РС 2020–2022. је документ којим су представљене мјере 
економске политике Владе Републике Српске, у складу са 
методологијом коју примјењују и друге европске земље.

У оквиру процеса израде ПЕРРС 2020–2022. Влада Ре-
публике Српске је на сједници Владе Републике Српске, 
одржаној 4. јула 2019. године, разматрала Информацију о 
активностима на изради Програма економских реформи 
Републике Српске за период 2020–2022. године и коорди-
нацији активности у вези са припремом Програма економ-
ских реформи БиХ за период 2020–2022. године, те доније-
ла Закључак у складу са којим је именовала Тим Републи-
ке Српске за израду ПЕРРС 2020–2022, те задужила сва 
министарства и институције Републике Српске да у пуном 
капацитету учествују у процесу израде ПЕРРС 2020–2022, 
изврше дијагностику, анализу стања, идентификују кључне 
препреке за раст и конкурентност, те предложе мјере које ће 
отклонити препреке. Влада Републике Српске задужила је 
координатора из Републике Српске да процес израде Про-
грама економских реформи БиХ 2020–2022. врши искљу-
чиво на начин да Република Српска остане јасно видљива у 
процесу и документу, у складу са уставним овлашћењима и 
надлежностима институција Републике Српске.

Основни оквир за израду Приједлога ПЕРРС 2020–
2022. су меморандуми о заједничким политикама и мје-
рама потписани у децембру 2017. године са социјалним 
партнерима Владе Републике Српске, Смјернице за развој 
привреде, које је Влада Републике Српске припремила 
заједно са представницима Уније удружења послодаваца 
Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске, 
а презентоване су на конференцији “Привреда Републике 
Српске од 2019. до 2022. године – дијалог за будућност”, 

Програм рада Владе Републике Српске за мандатни период 
2018–2022. године, Заједничке социоекономске реформе за 
период 2019–2022. године, Мишљење Европске комисије 
о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији и Процјена 
Европске комисије на ПЕР 2019–2021, те приједлози доста-
вљени од Привредне коморе Републике Српске, Уније удру-
жења послодаваца Републике Српске и Савеза синдиката 
Републике Српске.

Главни циљеви политика Владе Републике Српске за 
мандатни период 2018–2022. године су дати кроз седам 
приоритета:

1. Повећање конкурентности и продуктивности привре-
де Републике Српске са циљем повећања плата;

2. Одржив здравствени систем;
3. Ефикасан укупан јавни сектор;
4. Образовни систем и тржиште рада прилагођени по-

требама привреде;
5. Побољшање демографске позиције Републике Срп-

ске;
6. Истраживање, развој, иновације и дигитална еконо-

мија;
7. Европске интеграције, регионална и међународна са-

радња.
Претходно дефинисани циљеви обухватају мјере који-

ма ће се реализовати и Смјернице за политике, које су усво-
јене на Економском и финансијском дијалогу у мају 2019. 
године, али уз пуно поштовање уставних овлашћења сваког 
нивоа власти у БиХ, те надлежности институција.

Са намјером да у потпуности прати методологију и усло-
ве које поставља Европска комисија за израду докумената 
који дефинишу економске политике за наредни средњороч-
ни период, ПЕРРС 2020–2022. године биће четврти ПЕР 
који се доставља Народној скупштини Републике Српске (у 
даљем тексту: НСРС) на разматрање и усвајање.

2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СМЈЕРНИЦА ПОЛИТИ-
КЕ
Смјернице за политике, које су усвојене у оквиру Еко-

номског и финансијског дијалога између Европске уније и 
земаља Западног Балкана и Турске у мају текуће године у 
Бриселу, улазе у оквир за израду Приједлога ПЕРРС 2020–
2022. и дефинисање приоритета и политика, а у складу са 
пуним поштовањем уставних овлашћења сваког нивоа вла-
сти у БиХ, те надлежности институција.

У наставку је достављен преглед неких од планираних 
и дјелимично спроведених мјера у Републици Српској у 
контексту усвојених Смјерница за политике из маја 2019. 
године, а чије спровођење ће се наставити и у наредном 
периоду кроз имплементацију мјера дефинисаних Пријед-
логом ПЕРРС 2020–2022:

- Јачање средњорочног оквира макрофискалног 
планирања ПЕР-а кроз јачање капацитета за анализу 
и прогнозирање.

Током 2019. године, у оквиру Пројекта реформи фи-
скалног сектора (FAR), спроведена је обука представника 
Министарства финансија у сарадњи са USAID, у оквиру 
које је развијен модел за пројекције прихода и унапријеђе-
ни капацитети за коришћење тог модела. Поменути модел 
омогућио је прогнозирање прихода у средњорочном року 
са циљем побољшања и егзактнијег приказа пројекције 
прихода приказаних и у Приједлогу ПЕРРС 2020–2022.

- Повећање транспарентности јавног сектора фина-
лизирањем потпуне евиденције у јавном сектору.

У Републици Српској су у току активности смањења 
учешћа издатака за текућу потрошњу у јавној управи, што 
ће бити реализовано кроз успостављање регистра запосле-
них код корисника буџетских средстава, те кроз измјену 
организације јавне управе и повећање ефикасности њеног 
рада. Доношењем Закона о регистру запослених код кори-
сника буџетских средстава Републике Српске1 створене су 
претпоставке за реализацију предвиђене реформске мјере. 
1 “Службени гласник Републике Српске”, број 114/17.
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Циљ је да се успостави свеобухватан регистар запослених 
код корисника буџетских средстава ради стварања једин-
ствене евиденције броја запослених и транспарентнијег ко-
ришћења буџетских средстава за лична примања запосле-
них, а то ће бити основ за операционализацију стратешких 
планова за смањење укупне потрошње на плате.

- Повећање јавних инвестиција.
Влада Републике Српске од 2007. године у буџету пла-

нира средства за финансирање јавних инвестиција Репу-
блике Српске као посебну буџетску позицију, док се одлуке 
о финансирању конкретних пројеката из тих средстава до-
носе у текућој години. Битно је напоменути да је евидентан 
тренд повећања износа у буџету планираног за финанси-
рање јавних инвестиција. У контексту средњорочне страте-
гије јавних улагања, Влада Републике Српске на годишњем 
нивоу усваја документ Програм јавних инвестиција Репу-
блике Српске за наредни трогодишњи период, те с тим у 
вези у јулу 2016. године иста је донијела и Уредбу о прави-
лима за одабир, оцјену и утврђивање приоритета пројеката 
јавних инвестиција Републике Српске.2 Реформски модел 
унапређења јавних инвестиција у Републици Српској за-
снован је на одабиру јавних инвестиција на критеријумима 
друштвене користи и економске рентабилности, као и ква-
литетнијем управљању јавним инвестицијама и њиховој 
ефикасној реализацији.

- Побољшање циљања социјалних давања.
Једна од структурних реформских мјера које се спрово-

де у Републици Српској односи се на побољшање циљања 
социјалних давања, која има за циљ да социјалне накна-
де заснује на потребама, а не на статусу и припадности 
појединој категорији друштва. У току су активности све-
обухватног мапирања свих социјалних давања у Републи-
ци Српској, која се додјељују на свим нивоима власти. С 
циљем реализације наведене активности, именована је 
Радна група за реализацију мјере, договорени су наредни 
кораци да би активност била финализирана у што скоријем 
периоду. У вези с тим, од свих локалних заједница у Репу-
блици Српској тражено је да наведу сва социјална давања 
за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, након чега 
ће се приступити анализи достављених података. Такође, 
идентификована су давања са нивоа Републике, односно 
правни оквир и износи. Добијени подаци биће сублимира-
ни и упућени Влади Републике Српске на разматрање. У 
протеклом периоду значајно су унапријеђена законска рје-
шења у области социјалне, породичне и дјечје заштите кроз 
Закон о социјалној заштити3 и Закон о дјечјој заштити4, што 
додатно доприноси реализацији мјера дефинисаних Про-
грамом економских реформи.

- Рјешавање преосталих препрека које отежавају 
рјешавање лоших кредита и пажљиво праћење појаве 
потенцијалних ризика финансијске стабилности.

Доношење регулативе о купопродаји кредитних потра-
живања и примјена међународних стандарда финансијског 
извјештавања (МСФИ 9) у Републици Српској допринијели 
су побољшању у мјерењу и управљању кредитним ризиком 
и сталном смањењу неквалитетних кредита у билансима 
банака. Очекује се да ће примјеном Одлуке о управљању 
кредитним ризиком и утврђивању кредитних губитака Ре-
публике Српске5 од 1. јануара 2020. године бити настављен 
тренд смањења лоших кредита (NPL) у билансима банака. 
Такође, у складу са захтјевима Закона о банкама Републике 
Српске6, Агенција за банкарство Републике Српске спро-
води тестирање отпорности банака на стрес, а с циљем 
праћења пословања банака, оцјењивања ризика и благо-
временог предузимања одговарајућих мјера. У складу са 
овим захтјевима, припремљен је Нацрт методологије над-
зорног тестирања отпорности на стрес, извјештајни обра-
сци, макроекономски сценарији и референтне вриједности 
и одлучено је да се до краја 2019. године спроведе пробно 
тестирање. Након тестирања, Методологија ће бити усвоје-
2 “Службени гласник Републике Српске”, број 66/16.
3 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 90/16.
4 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 122/18.
5 “Службени гласник Републике Српске”, број 49/19.
6 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 47/17, 19/18, 54/19.

на, заједно са прецизираном динамиком надзорног тестира-
ња отпорности на стрес. Агенција за банкарство Републике 
Српске сарађује са Централном банком БиХ у спровођењу 
макрофинансијског тестирања отпорности на стрес банкар-
ског сектора у БиХ ради сагледавања његове стабилности.

- Унапређење реструктурирања и/или приватиза-
ције јавних предузећа и побољшања њихове ефикасно-
сти и корпоративног управљања.

Ради заштите интереса фондова Републике Српске у 
друштвима капитала у којима имају власнички удио, а која 
се налазе у портфељима Акцијског фонда Републике Српске 
и Фонда за реституцију Републике Српске, Инвестиционо-
развојна банка Републике Српске (у даљем тексту: ИРБРС) 
континуирано спроводи активности корпоративног упра-
вљања, а то подразумијева активно учешће представника 
фондова у раду скупштина акционара, мониторинг послов-
них активности и обезбјеђивање транспарентности у њи-
ховом раду. У периоду од јануара до октобра 2019. године, 
преко именованих представника капитала, ИРБРС је узела 
активно учешће у раду 132 скупштине акционара. Законом 
о приватизацији државног капитала у предузећима7 дата 
је могућност преосталим неприватизованим предузећима 
да изврше финансијско реструктурирање дуга. Ова могућ-
ност проистекла је из потребе финансијског растерећења 
предузећа и консолидације њиховог пословања, а с циљем 
успјешне приватизације.

Важно је имати у виду да на динамику приватизације 
предузећа могу да утичу различити фактори, укључујући 
недостатак квалификованих инвеститора, неатрактивност 
понуђених предузећа, те успостављена власничка струк-
тура код предузећа са мањинским државним капиталом у 
којима доминира један контролни власник, а то утиче и на 
изостанак конкуренције. Имајући у виду наведено, у перио-
ду од 2020. до 2022. године активности ИРБРС обухватиће 
припрему за продају и продају државног капитала у што 
већем броју предузећа, савјетодавну подршку предузећима 
која су предмет приватизације на изради програма финан-
сијског реструктурирања, као и у евентуалном спровођењу 
других облика реструктурирања, те анализу достављених 
програма финансијског реструктурирања ради давања 
мишљења о прихватљивости програма, утврђивање струк-
туре и вриједности основног капитала предузећа у којима 
то није утврђено до дана регистрације Акцијског фонда Ре-
публике Српске и пренос припадајућег дијела државног ка-
питала Фонду пензијско-инвалидског осигурања и Фонду 
за реституцију Републике Српске, те контролу извршења 
обавеза дефинисаних уговорима о приватизацији. Будући 
да процес приватизације траје већ двије деценије, те да 
су рокови за његово окончање више пута пролонгирани, 
основни циљ ИРБРС биће да се у наредном, трогодишњем, 
периоду наведени процес доведе у завршну фазу.

- Поједностављење и усклађивање процедура ре-
гистрације предузећа, лиценцирања и дозвола између 
ентитета и потпуне имплементације Закона о електрон-
ском потпису.

У Републици Српској је 2013. године спроведена оп-
сежна реформа регистрације пословних субјеката успоста-
вљањем једношалтерског система (енгл. one-stop shop) и то 
је значајно смањило трошкове почетка пословања, проце-
дуре и број потребних дана за регистрацију. У прве двије 
године број новорегистрованих субјеката се повећао за 
30%. Сљедећа фаза реформе односи се на могућност е-ре-
гистрације пословних субјеката (предузетника и привред-
них друштава) и у завршној фази је у Републици Српској. У 
вези с тим, НСРС је на Шестој редовној сједници усвојила 
сет закона који су правна претпоставка за реализацију про-
јекта, и то: Закон о измјенама и допунама Закона о привред-
ним друштвима8, Закон о измјенама и допунама Закона о за-
натско-предузетничкој дјелатности9 и Закон о измјенама и 
допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Ре-

7 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 
41/08, 58/09, 79/11 и 28/13.
8 “Службени гласник Републике Српске”, број 82/19.
9 “Службени гласник Републике Српске”, број 84/19.
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публици Српској.10 Такође, у првој половини 2019. године 
Влада Републике Српске је основала Национални центар за 
управљање дигиталним идентитетима као организациону 
јединицу новооснованог Министарства за научнотехноло-
шки развој, високо образовање и информационо друштво. 
У оквиру овог центра функционисаће прво квалификовано 
цертификационо тијело које ће бити задужено за издавање 
цертификата са електронским потписима правним и физич-
ким лицима у Републици Српској. Детаљан преглед актив-
ности које ће бити реализоване Приједлогом ПЕРРС 2020–
2022. дат је у оквиру мјере Електронска управа Републике 
Српске – пут према дигиталном друштву. Осим тога, као 
дио свеобухватне реформе, процес дигитализације судске 
архиве налази се у завршној фази.

Почетком децембра 2019. године НСРС усвојила је На-
црт закона о пореском поступку Републике Српске. Нацр-
том закона о пореском поступку Републике Српске створен 
је правни оквир за реализацију пројекта е-регистрације 
привредних субјеката у Републици Српској. Овим нацртом 
закона прописане су обавезе Пореске управе Републике 
Српске приликом додјеле ЈИБ-а у поступку електронске 
регистрације привредних друштава, док у осталом дијелу 
норми којима је уређена регистрација није било измјена у 
односу на закон који је на снази. Ступањем на снагу За-
кона о електронском потпису Републике Српске11 и Закона 
о електронском документу Републике Српске12 стекли су 
се законски услови да Пореска управа Републике Српске 
постане Цертификационо тијело за издавање неквалифико-
ваних електронских потписа и упише се у евиденцију цер-
тификационих тијела Републике Српске.

- Смањење парафискалних накнада и провизија и 
успостављање законских прописа који ће дати правну 
снагу развијеним регистрима накнада и провизија.

НСРС је 2017. године усвојила Закон о пореском си-
стему Републике Српске13, којим се уређује порески си-
стем Републике Српске и успостављање и вођење Регистра 
пореских и непореских давања Републике Српске. Циљ 
Закона је обезбјеђење оптималног пореског оптерећења 
у Републици Српској и заштита интереса пореских обве-
зника. У складу са Законом, министар финансија донио је 
Правилник о успостављању и вођењу Регистра пореских 
и непореских давања Републике Српске14 и Правилник о 
методама и начину вршења анализа оправданости поре-
ских и непореских давања.15 Министарство финансија је на 
основу непореских давања евидентираних у Регистру са-
чинило Анализу оптерећености привреде и становништва 
и упутило Влади Републике Српске на разматрање. Влада 
Републике Српске је, након разматрања Анализе оптереће-
ности привреде и становништва пореским и непореским 
давањима из Регистра, задужила министарства да, у оквиру 
своје ресорне надлежности, доставе Министарству финан-
сија приједлоге за смањење, односно укидање непореских 
давања која непотребно оптерећују привреду и станов-
ништво, као и корекцију оних чији износ није утврђен у 
складу са економском снагом обвезника. Израда Интерак-
тивног регистра пореских и непореских давања у Републи-
ци Српској је у завршној фази и од децембра 2019. године 
Интерактивни регистар биће доступан јавности путем сајта 
Владе Републике Српске и Министарства финансија.

На сједници Владе Републике Српске, одржаној 28. но-
вембра 2019. године, именована је Радна група са задатком 
да, у складу са чланом 7. Правилника о методама и начи-
ну вршења анализа оправданости пореских и непореских 
давања, изради Анализу оптерећености привреде и станов-
ништва пореским и непореским давањима из Регистра по-
реских и непореских давања, затим да на основу Анализе 
изврши оцјену основаности сваког појединачног пореског 
и непореског давања из Регистра, те утврди план смањења 
или укидања појединог пореског или непореског давања, 
изврши анализу процедура приликом уплате пореских и 
10 “Службени гласник Републике Српске”, број 84/19.  
11 “Службени гласник Републике Српске”, број 106/15.
12 “Службени гласник Републике Српске”, број 106/15.
13 “Службени гласник Републике Српске”, број 62/17.
14 “Службени гласник Републике Српске”, број 24/18.
15 “Службени гласник Републике Српске”, број 68/18.

непореских давања, те утврди план за смањење или уки-
дање процедура које су неоправдане, односно да предложи 
поједностављење процедура гдје год је то могуће. Рок за 
реализацију наведених активности је 31. јануар 2020. го-
дине.

- Смањење пореског клина, посебно за раднике са 
ниским примањима, и фактора дестимулисања рада да 
би се стимулисало формално запошљавање.

Влада Републике Српске и Унија удружења послодава-
ца Републике Српске су 2017. године потписивањем Мемо-
рандума о заједничким политикама за период 2018–2020. 
године дефинисали политике које представљају наставак 
започетих реформи дефинисаних Реформском агендом, 
као и аранжманима са Међународним монетарним фондом 
(ММФ), чиме је утврђен модалитет за смањење оптерећења 
рада кроз реформу пореског законодавства у корист по-
словне заједнице. У вези са пореским политикама у области 
обавезних доприноса, а у складу са Програмом економских 
реформи Републике Српске и потписаним Меморандумом, 
планирана је измјена важећег Закона о доприносима16 са 
циљем постепеног смањења збирне стопе доприноса са 
тренутно важеће од 33% на ниво из 2008. године. С тим у 
вези, а на основу јасног програмског циља Владе Републи-
ке Српске који се односи на смањење пореског оптерећења 
рада, Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона 
о доприносима, који је у децембру текуће године упућен у 
процедуру усвајања у НСРС, предложено је умањење сто-
пе доприноса за осигурање од незапослености за 0,2%, од-
носно са досадашњих 0,8% на 0,6%, чиме се умањује збир-
на стопа са 33% на 32,8%. Намјера Владе Републике Српске 
је да у наредном периоду, кроз праћење реализације Закона 
о подстицајима у привреди, утврди просјечну збирну стопу 
доприноса на коју је исплаћена плата у цијелости и на тај 
износ извршити смањење збирне стопе доприноса.

У претходном периоду извршено је дјелимично 
смањење оптерећења рада кроз повећање неопорезивог до-
хотка са 200 КМ на 500 КМ на мјесечном нивоу и на тај 
начин повећане су плате свим запосленим у Републици 
Српској без повећања трошкова послодавцима. У 2019. го-
дини наставило се са спровођењем мјера с циљем обезбје-
ђивања услова за спровођење свеобухватне реформе по-
словног окружења, те стварања претпоставки за повећање 
плата запослених у реалном сектору. У вези с тим, у јуну 
2019. године донесен је Закон о подстицајима у привреди 
Републике Српске17, којим је успостављен оквир за додје-
лу подстицаја привредним субјектима, а с циљем повећања 
конкурентности и продуктивности привреде у Републици 
Српској. Циљ увођења подстицаја за повећање плате рад-
ника био је побољшање положаја радника, у смислу стиму-
лисања послодаваца да повећају плате запосленим у реал-
ном сектору, а то би допринијело смањењу одлива радне 
снаге. Један од ефеката увођења наведених подстицаја је 
и отклањање сиве зоне у области исплате плата радника и 
превођење цјелокупног новчаног износа који радник до-
бије од привредног субјекта у легалне токове. Такође, од 1. 
јануара 2020. године биће извршено потпуно растерећење 
послодаваца трошкова породиљског боловања. Битно је 
напоменути да ће у предстојећем периоду бити наставље-
на предметна реформа, којом се наставља континуитет у 
активностима сузбијања сиве економије, те ће се вршити 
анализа ефеката примјене мјере у претходном периоду. У 
зависности од резултата анализе, размотриће се могућност 
увођења системске подршке кроз смањење пореског опте-
рећења рада.

- Растерећење јавних служби за запошљавање од ад-
министративних обавеза које се односе на здравствено 
осигурање за регистроване незапослене како би се осло-
бодили њихови капацитети за активнију подршку тра-
жиоцима запослења.

У Републици Српској активности које се односе на 
реализацију предметне препоруке су у завршној фази. На 
Седмој сједници НСРС усвојен је Закон о измјенама и до-
пунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за 
16 “Службени гласник Републике Српске”, број 114/17.
17 “Службени гласник Републике Српске”, број 52/19.
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вријеме незапослености18. Измјенама овог закона прописа-
но је да се јавне службе за запошљавање од 31. децембра 
2019. године у потпуности ослобађају од административ-
них обавеза које се односе на здравствено осигурање за 
регистрована незапослена лица. То значи да ће се Завод 
за запошљавање Републике Српске, почевши од 1. јануара 
2020. године, искључиво бавити пословима из своје реги-
строване надлежности и све своје капацитете усмјерити на 
активности и рад са незапосленим лицима на активном тра-
жењу запослења.

3. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
У вријеме израде пројекција макроекономских показа-

теља за Програм економских реформи Републике Српске 
за период 2020–2022. године нису биле објављене јесење 
пројекције Међународног монетарног фонда и Европске 
комисије. С обзиром на то, приликом утврђивања претпо-
ставки у вези са пројекцијом развоја свјетске економије, 
очекиваног кретања цијена на међународном тржишту, као 
и очекиваних стопа привредног раста земаља у окружењу, 
нарочито значајних спољнотрговинских партнера Републи-
ке Српске, узете су у обзир расположиве пројекције Свјет-
ске банке и Европске централне банке.

Према извјештају Свјетске банке из јуна 2019. годи-
не, Global Economic Prospects, June 2019, Свјетска банка 
је смањила прогнозу глобалног раста за 2019. годину за 
0,3 п. п. на 2,6%. Како се наводи, прогнозе су смањене у 
односу на очекивања почетком године због слабије међу-
народне трговинске активности и инвестиција. Предвиђа 
се постепени опоравак глобалног раста на 2,8% до 2021. 
године на бази континуирано повољних глобалних услова 
финансирања и скромног опоравка тржишта у успону и 
економија у развоју. Економски услови еврозоне брзо су 
се погоршавали од почетка 2018. године, посебно у про-
изводњи и индустријској дјелатности. Ово успоравање 
углавном одражава пад извоза, посебно у Кини и еврозони 
и централном азијском региону. Извоз је нагло опао док 
је домаћа потражња такође успорила, али у мањој мјери. 
Очекује се да ће у наредним годинама фискална политика 
бити скромно стимулативна.

Табела 3.1: Макроекономске пројекције Свјетске банке, 
јун 2019.

 2018. 2019. 2020. 2021.
Реални раст БДП-а, %
 Свијет 3,0 2,6 2,7 2,8
 Развијене економије 2,1 1,7 1,5 1,5
 САД 2,9 2,5 1,7 1,6
 Еврозона 1,8 1,2 1,4 1,3
 Земље у развоју 4,3 4,0 4,6 4,6
 Европа и Централна Азија 3,1 1,6 2,7 2,9
Раст свјетске трговине (робе и 
услуге), %

4,1 2,6 3,1 3,2

Раст цијене нафте, у доларима, 
год. промјена, у %

29,4 -3,4 -1,5 0,7

Извор: World Bank, Global Economic Prospects, June 2019.
Економска активност на Западном Балкану се успорава, 

уз наставак пада инвестиција и извоза у шест земаља регије. 
Према процјени новог Редовног извјештаја Свјетске банке 
под називом Растуће неизвјесности из октобра 2019. годи-
не, раст ће у 2019. години износити 3,2%, што је успоравање 
раста у односу на 3,9% у 2018. години. Иако се за 2020. и 
2021. годину предвиђа раст регионалне економије, он ће 
остати незнатно испод десетогодишњег максимума постиг-
нутог 2018. године. За БиХ, у 2019. години, очекује се благо 
успоравање економског раста на 3,1%, а то је мање у одно-
су на 2018. годину када је износио 3,6%. Услуге су подручје 
које највише производи нову вриједност и доприноси расту 
БДП-а. За 2020. и 2021. годину предвиђа се стопа раста од 
3,4% и 3,9%. Незапосленост се наставља смањивати, али 
запосленост није убрзана. Неактивност на тржишту рада се 

18 “Службени гласник Републике Српске”, број 94/19.

повећала у 2019. години, а то сугерише да је више људи на-
пустило тржиште рада него што је оних који су пронашли 
посао. У БиХ јавни дуг у проценту БДП-а остаје умјерен, 
док се очекује дефицит, и то у највећој мјери као резултат 
повећања текуће потрошње. Процес инвестирања је успорен 
прије свега због неформирања власти. Економски раст у БиХ 
може се очекивати само уз наставак реформи.

Према извјештају Европске централне банке (ЕЦБ) 
из септембра 2019. године, ECB Staff Мacroeconomic 
Projections for the Euro Area, у 2020. и 2021. години оче-
кује се наставак раста еврозоне, али умјеренијим темпом. 
Најновији показатељи указују да ће се слаби раст који је 
у еврозони забиљежен у другом тромјесечју наставити и у 
другој половини 2019. године, вођен негативним доприно-
сом нето трговинске размјене, док се очекује да ће домаћа 
тражња остати релативно одржива.

Уопштено посматрајући, предвиђа се да ће раст реал-
ног БДП-а еврозоне износити 1,1% у 2019. години, прије 
него што се постепено повећа на 1,4% у 2021. години. У 
поређењу са пројекцијама из јуна 2019. године, кратко-
рочни изгледи су се погоршали због слабијих показатеља 
повјерења19, а посебно у индустријском сектору, те због 
сталне глобалне несигурности повезане са глобалним 
трговинским споровима, могућим брегзитом без догово-
ра и ризицима оштријег успоравања у Кини. Насупрот 
ових краткорочних утицаја негативних вањских шоко-
ва, расположење у домаћем услужном и грађевинском 
сектору, као и повјерење потрошача, показују већу от-
порност, док се стање на тржишту рада и даље побољ-
шава. У поређењу са пројекцијама из јуна 2019. године 
претпоставке укључују ниже цијене нафте и знатно ниже 
каматне стопе.

Табела 3.2: Макроекономске пројекције ЕЦБ за еврозону, 
септембар 2019.

 2018. 2019. 2020. 2021.
Реални раст БДП-а (%, г/г) 1,9 1,1 1,2 1,4
Инфлација (%, г/г) 1,8 1,2 1,0 1,5
Стопа незапослености (%) 8,2 7,7 7,5 7,3
Запосленост (%) 1,5 1,1 0,5 0,5
Бруто инвестиције у 
стална средства (%) 2,3 3,1 1,9 2,1

Биланс буџета – дефицит 
(% БДП) -0,5 -0,8 -0,8 -1,0

Укупни дуг, општа влада 
(% БДП) 85,4 83,8 82,5 81,2

Биланс текућег рачуна (% 
БДП) 2,9 2,6 2,4 2,3

Извор: ECB, European Central Bank, ECB Staff 
macroeconomic Projections for the Euro Area, September 2019.

Како се може видјети у Табели 3.2, процјењује се да ће 
инфлација у еврозони са 1,2% у 2019. години пасти на 1,0% 
у 2020. години, а затим порасти на 1,5% у 2021. години. На 
инфлацију ће до краја друге половине 2020. године углав-
ном утицати недавни пад цијена нафте, затим базни ефек-
ти и, у мањој мјери, административне цијене електричне 
енергије и гаса. Очекује се да ће до краја 2021. године ин-
флација достићи ниво од 1,5% и да ће раст основне инфла-
ције бити потпомогнут очекиваним подизањем привредне 
активности. Ранија повећања трошкова рада такође улазе у 
цијене, а као резултат тога расте притисак на домаће тро-
шкове. Очекује се да ће и раст неенергетске робе и базна 
глобална инфлација пружити одређену подршку базној ин-
флацији еврозоне.

Подаци на Слици 3.3 показују да земље најзначајнији 
спољнотрговински партнери Републике Српске биљеже 
позитивне, али углавном опадајуће стопе реалног раста 
привреде, а то се одражава и на привредна кретања у Репу-
блици Српској и могло би имати даље посљедице ако се ово 
смањење настави и у наредном периоду.

19 Economis sentiment indicators.
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Слика 3.3: Реалне стопе раста БДП квартално (q/q-4) – по-
ређење Републике Српске, ЕУ 28 и најзначајнијих спољно-

трговинских партнера Републике Српске

Извор: ЕUROSTAT, подаци преузети 10.10.2019. годи-
не, за Републику Српску РЗСРС.

Према Извјештају о инвестицијама у свијету20, свјет-
ски токови страних директних инвестиција (СДИ) у 2018. 
години смањили су се за 13% у односу на 2017. годину и 
износе 1,3 трилиона долара. То је најнижи ниво од свјет-
ске економске кризе и наглашава недостатак раста међу-
народних улагања у овој деценији. Међу најзначајнијим 
инструментима за привлачење инвестиција су Специјалне 
економске зоне. Број зона широм свијета нагло је порастао 
ове деценије, на више од 5000, и још много их је у плану. 
Иако су у свијету стране директне инвестиције у паду, реги-
он југоисточне Европе смањио је општи тренд пада, са рас-
том СДИ од 34% на 7,4 милијарде. Процентуално највећи 
раст на Западном Балкану забиљежила је Сјеверна Маке-
донија, у којој је прилив страних директних инвестиција 
повећан за 260%, са 205 милиона долара у 2017. години на 
737 милиона долара у прошлој години. Србија, која има 
највећи апсолутни прилив страних директних инвестици-
ја у региону, забиљежила је раст од 44% на 4,1 милијарде 
долара. Црна Гора је једина у региону забиљежила пад од 
12%, док је Босна и Херцеговина имала раст од 4,5%, на 
468 милиона долара. Од 468 милиона долара, 189 милиона 
долара инвестирано је у Републику Српску, што је 36,6% 
више него у 2017. години. Стране директне инвестиције у 
развијеним привредама дошле су на најнижи ниво од 2004. 
године, падом од 27%. Прилив у Европи се преполовио на 
мање од 200 милијарди долара усљед негативног прилива у 
неколико великих земаља као посљедице враћања новца у 
САД и значајног пада у Великој Британији, док је долазак 
страних директних инвестиција у САД пао за 9%. С друге 
стране, како указује UNCTAD, стране директне инвестици-
је у земљама у развоју су стабилне с растом од 2%. С падом 
страних директних инвестиција у развијеним земљама, њи-
хов удио у земљама у развоју је повећан на рекордних 54%, 
са 46% у 2017. години.

3.1. НАЈНОВИЈА ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА
Према подацима Републичког завода за статистику Ре-

публике Српске, реална стопа раста бруто домаћег произво-
да (БДП) за 2018. годину у Републици Српској је износила 
3,9%21. Уважавајући учешће производних подручја у струк-
тури БДП-а, привредни раст је, у највећој мјери, резултат 
раста у подручјима: Производња и снабдијевање електрич-
ном енергијом, гасом, паром и климатизација (19,8%), Тр-
говина на велико и на мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала (4,8%) и Пољопривреда, шумарство и риболов 
(4,5%), док је Индустријска производња забиљежила пад.

Посматрајући структуру БДП-а према расходовном 
приступу, највећи допринос расту БДП-а у 2018. години 
имале су инвестиције и раст потрошње. У прилог расту 
потрошње говоре подаци о: расту броја запослених, расту 
промета у услужним дјелатностима, расту увоза робе и по-
већању прихода од индиректних пореза. Кретања у спољ-
нотрговинској размјени и поред нешто већег раста извоза 
(7,6%) у односу на раст увоза робе (6,6%) имају негативан 
допринос расту. Наведени показатељи уз ефекат потрошач-
ких цијена као резултат имали су повећање привредне ак-
тивности у Републици Српској.

20 https://unctad.org/, 12. јун 2019. године.
21 Републички завод за статистику Републике Српске, Саопштење 
број 195/19, од 15. јула 2019. године.

Према расположивим подацима, БДП Републике Срп-
ске за прву половину 2019. године биљежи просјечан раст 
од 2,2%, што указује на успоравање привредног раста. У 
највећој мјери ово је резултат пада привредне активности 
у индустрији, изазвано смањењем производње електричне 
енергије у односу на високу прошлогодишњу основицу, те 
смањења производње других производа као резултат сла-
бије екстерне тражње. То се одразило и на смањење спољ-
нотрговинске размјене Републике Српске, уз већи пад увоза 
у односу на извоз. Тржиште рада даље биљежи повећање 
броја запослених и смањење броја незапослених, као ре-
зултат веће запослености и негативних демографских 
кретања. Очекује се да ће, под утицајем слабије екстерне 
тражње, економски раст Републике Српске у 2019. години 
успорити у односу на претходну годину и да ће износи-
ти 3,0%. Претпоставља се да ће домаћа потрошња, поред 
смањења спољнотрговинског дефицита, представљати 
највећи ослонац раста БДП-а у 2019. години.

Индустријска производња Републике Српске, са про-
цијењеним учешћем у укупном БДП-у од 19,2%, у 2018. 
години је остварила просјечан годишњи раст од 3,6%. По-
већању укупног обима индустријске производње највећи 
допринос је дала производња Енергије (12,4%), односно 
повећање производње у подручју Производња и снабдије-
вање електричном енергијом, гдје је забиљежен просјечан 
годишњи раст производње од 19,8%. У подручју Вађења 
руда и камена забиљежено је повећање производње од 
4,1%, док је у Прерађивачкој индустрији забиљежено 
смањење производње од 3,0%, углавном као резултат 
смањења производње Готових металних производа, осим 
машина и опреме, те смањења Производње кокса и рафи-
нисаних нафтних производа. Раст укупног обима инду-
стријске производње био је праћен и повећањем броја за-
послених у индустрији од 2,1%, при чему је број запосле-
них у подручју Производња и снабдијевање електричном 
енергијом повећан за 5%, а у Прерађивачкој индустрији за 
2,1%. Такође, у 2018. години, промет индустрије повећан 
је за 9,1%, чему је највећи допринос дао промет Енергије 
и Интермедијарних производа. Посматрано по тржиштима, 
промет индустрије на домаћем тржишту повећан је за 9,6%, 
а промет на иностраном тржишту за 8,3%.

У периоду од јануара до августа 2019. године индустриј-
ска производња биљежи просјечан пад од 11,9%. Највећи 
допринос овом смањењу дало је смањење производње у 
Прерађивачкој индустрији од 10,4%, првенствено због 
смањене Производње кокса и рафинисаних нафтних де-
ривата од 95,7%, као и смањења производње намјештаја, 
коже и производа од коже, те прераде дрвета и производа од 
дрвета. У подручју Производња и снабдијевање електрич-
ном енергијом забиљежено је смањење од 18,1%, док је у 
подручју Вађење руда и камена смањење производње изно-
сило 0,9% усљед смањења производње у области Вађење 
угља и лигнита (мрког угља) од 16,9%, а област Вађење 
руда метала (жељезна руда, руде и концентрати алуминију-
ма) биљежи раст производње од 20,2%. Овакво кретање 
индустријске производње у 2019. години резултат је ви-
соке основице из претходне године, а посебно у подручју 
Производња и снабдијевање електричном енергијом, које је 
прошле године биљежило високе стопе раста (19,8%), као и 
већ поменутог смањења Производње кокса и рафинисаних 
нафтних деривата узрокованог ремонтом у “Рафинерији 
нафте” Брод, који је почео крајем прошле године и трајаће 
током цијеле године. Са друге стране, смањење обима ин-
дустријске производње требало би посматрати у контек-
сту слабљења извозне тражње земаља Европске уније и 
CEFTA. Током 2018. године неки од наших главних спољ-
нотрговинских партнера (Њемачка и Италија) почели су 
да биљеже успоравање економске активности и опадајуће, 
па чак и негативне стопе обима индустријске производње, 
што се неминовно одразило и на нашу, извозно оријен-
тисану прерађивачку индустрију. У наведеном периоду 
забиљежено је смањење броја укупно запослених у инду-
стрији од 0,1%, усљед смањења броја запослених од 0,8% у 
Прерађивачкој индустрији и 5,7% у Вађењу руда и камена, 
док је у подручју Производња и снабдијевање електричном 
енергијом забиљежено повећање броја запослених од 8,1%. 
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Промет индустрије, у посматраном периоду, такође, биље-
жи смањење од 4,1%. Посматрано по тржиштима, промет 
на домаћем тржишту смањен је за 1,9%, а промет на ино-
страном тржишту за 7,0%, а то потврђује негативан утицај 
кретања у међународном економском окружењу.

Према подацима о крајњој потрошњи Управе за инди-
ректно опорезивање БиХ крајња потрошња у Републици 
Српској исказана на ПДВ пријавама у првих седам мјесеци 
2019. године већа је за 7% у односу на исти период прет-
ходне године, што указује на стабилну домаћу потрошњу 
и њен раст. Ради поређења, у истом периоду 2018. године 
остварен је идентичан раст крајње потрошње у Републици 
Српској, док је на годишњем нивоу износила 8,4%.

Мјерено индексом потрошачких цијена, у Републи-
ци Српској је у 2018. години забиљежен раст просјечних 
годишњих цијена од 1,2%. Најзначајнији допринос расту 
дао је одјељак Превоз као посљедица раста цијена сиро-
ве нафте на свјетском тржишту. Просјечна цијена сирове 
нафте на свјетском тржишту у 2018. години била је већа око 
30% у односу на 2017. годину22. У одјељку Превоз цијене 
горива и мазива у Републици Српској порасле су за 16,1% 
у односу на претходну годину. Значајан допринос расту 
цијена забиљежио је и одјељак Алкохолна пића и дуван 
усљед повећања акциза на дуван и дуванске производе, од-
носно наставка хармонизације акцизне политике са поли-
тиком акциза на цигарете у Европској унији. Истовремено, 
највећи пад цијена забиљежен је у одјељку Одјећа и обућа. 
Све наведено указује на то да је инфлација у 2018. години 
вођена поскупљењем малог броја производа и услуга. Да 
су инфлаторни притисци остали ниски, указује ниска и ста-
билна базна инфлација.

У периоду од јануара до августа 2019. године Републи-
ка Српска биљежи инфлацију од 0,6%. Највећи раст цијена 
забиљежен је у одјељцима Алкохолна пића и дуван (4,0%) 
усљед повећања акциза на дуван и дуванске прерађевине 
(од 1. јануара 2019. године) и Становање, вода, електрична 
енергија, плин и други енергенти (3,4%). Иако су свјетске 
финансијске организације прогнозирале ниже цијене сиро-
ве нафте, у Републици Српској, у првих осам мјесеци 2019. 
године, цијене горива и мазива су више за 4,4% у односу на 
исти период претходне године. Имајући у виду све факторе 
који утичу на раст цијена, процјењује се да ће просјечне 
потрошачке цијене у 2019. години порасти за 0,9% у одно-
су на цијене у претходној години, док се у еврозони, која 
је наш значајан спољнотрговински партнер, очекује раст 
цијена од 1,2%23. На наредним графиконима може се видје-
ти утицај промјена цијена хране и превоза на укупан ниво 
цијена у Републици Српској, кретање годишњих и мјесеч-
них стопа раста цијена и основне (базне) инфлације.

Графикон 3.1.1: Утицај промјена цијена хране и превоза нa 
укупан ниво цијена у Републици Српској (%)

Извор: Републички завод за статистику Републике Срп-
ске, Министарство финансија Републике Српске.

22 www.imf.org
23 www.ec.europa.eu, European Economic Forecast, Autumn 2019, 
www.imf.org

Графикон 3.1.2: Кретање годишњих и мјесечних стопа раста ције-
на и основна (базна) инфлација

Извор: Републички завод за статистику Републике Срп-
ске, Министарство финансија Републике Српске.

Тржиште рада у 2018. години биљежи позитивна 
кретања која се односе на повећање броја запослених и 
смањења броја незапослених лица. Просјечан број запосле-
них повећан је за 2,2% на годишњем нивоу и износио је 
266.309 лица. Највећи допринос овом расту забиљежен је 
у областима Прерађивачка индустрија и Трговина на вели-
ко и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, који у 
структури запослених учествују са 21,2% и 17,5%, што ука-
зује на повећање обима производње у привреди и промета у 
трговини на мало. Истовремено, просјечан број незапосле-
них лица смањен је за 11,9% на годишњем нивоу и износио 
је 105.793 лица. Анкетна стопа незапослености смањена је 
за 3,8 п. п. и износила је 17,2%, док је анкетна стопа запо-
слености повећана за 1,4 п. п. и износила је 38,7%.

Тренд се наставља и у периоду јануар–август 2019. го-
дине, када је просјечан број незапослених износио 91.664 
лица, што је за 16,3% мање у односу на исти период прет-
ходне године. Истовремено, број запослених се повећава, 
тако да је закључно са 31. мартом 2019. године регистрова-
но 269.313 запослених лица, што је за 2,1% више у односу 
на исти период претходне године. Највеће повећање броја 
запослених забиљежено је у областима Трговина на велико 
и мало, поправка моторних возила и мотоцикала (694 лица) 
и Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада (680 
лица). Остварен је и пад анкетне стопе незапослености за 
5,5 п. п. на ниво од 11,7%, уз истовремени раст анкетне сто-
пе запослености за 3,5 п. п. на ниво од 42,2%.

Просјечна плата након опорезивања у 2018. години из-
носила је 857 КМ и у односу на 2017. годину имала је номи-
нални раст од 3,1%, а уз допринос инфлације реални раст 
од 1,9%. Највиша просјечна плата у 2018. години испла-
ћена је подручју Финансијске дјелатности и Дјелатности 
осигурања (1.369 КМ), док је најнижа исплаћена у области 
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања 
хране, хотелијерство и угоститељство (575 КМ).

У периоду јануар-август 2019. године наставља се 
тренд раста просјечне плате након опорезивања, која изно-
си 900 КМ. Посматрано по подручјима, највећи номинал-
ни раст плате на годишњем нивоу (поредећи јануар-август 
2019. године са истим периодом 2018. године) забиљежен 
је у подручјима Пословање некретнинама 21,7%, Остале 
услужне дјелатности 18,3% и Административне и помоћне 
услужне дјелатности 18,3%. За првих осам мјесеци текуће 
године највиша просјечна плата након опорезивања испла-
ћена је у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности 
осигурања (1.405 КМ), док је најнижа плата исплаћена у 
подручју Грађевинарства (625 КМ) и поред раста од 11,3%.

Просјечна пензија у 2018. години износила је 361 КМ, 
уз номинални раст од 5,1%. Тренд раста пензија наставља 
се и у 2019. години, када је за првих осам мјесеци испла-
ћена просјечна пензија у износу од 376 КМ. Просјечан 
број пензионера у 2018. години износио је 260.432 лица са 
тенденцијом раста, који се наставља и у првих осам мје-
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сеци 2019. године, када просјечан број пензионера износи 
262.936 лица.

Остварени обим спољнотрговинске размјене робе у Ре-
публици Српској је, у 2018. години, износио 9,0 милијарди 
КМ, што представља номинално повећање од 7,0% у од-
носу на претходну годину. Номинални раст извоза износио 
је 7,6%, док је увоз растао по стопи од 6,6%. Покривеност 
увоза извозом износила је 71,7% и већа је за 0,7 п. п. у одно-
су на 2017. годину, док је спољнотрговински дефицит по-
већан за 4,1%, односно за 57,5 милиона КМ. Посматрајући 
извоз производа према царинској тарифи БиХ, расту извоза 
највише је допринио раст извоза вјештачког корунда, алу-
минијум-оксида и алуминијум-хидроксида, који је вријед-
носно већи за 24,6% у односу на претходну годину, те раст 
извоза електричне енергије који је вриједносно био већи за 
15,7%. У Графикону 3.1.3 дат је преглед спољнотрговинске 
размјене Републике Српске по годинама.
Графикон 3.1.3: Преглед кретања спољнотрговинске размјене

Извор: РЗСРС.
Графикон 3.1.4: Спољнотрговински биланс Републике Српске са 

најзначајнијим спољнотрговинским партнерима

Извор: РЗСРС.
Поредећи период јануар-август 2019. године са истим 

периодом претходне године, извоз је мањи за 2,3%, док је 
увоз мањи за 9,4%, што је довело до веће покривености 
увоза извозом, која је износила 76,2% и спољнотрговин-
ског дефицита од 746,2 милиона КМ. Из Графикона 3.1.4 
уочавамо да је Република Српска, у посматраном периоду, 
остварила смањење спољнотрговинског дефицита у ра-
змјени са Србијом, Њемачком и Русијом. Смањењу спољ-
нотрговинског дефицита у размјени са Русијом посебно 
је допринијело смањење увоза из Русије, које се значајно 
одразило на укупно смањење увоза у Републици Српској. 
Са друге стране, остварено је смањење суфицита у размје-
ни са Хрватском, Словенијом и Аустријом, док је дефицит 

остварен у размјени са Италијом остао на приближно истом 
нивоу. Све то је довело до смањења обима спољнотрговин-
ске размјене у Републици Српској од 6,5%. Оваква кретања 
у спољнотрговинској размјени, у 2019. години, одража-
вају кретања у производном сектору Републике Српске и 
посљедица су слабљења извозне тражње у земљама Европ-
ске уније усљед успоравања економске активности. Пос-
матрајући номенклатуру производа, смањењу извоза нај-
више је допринијело смањење извоза сљедећих производа: 
остали намјештај и његови дијелови; електрична енергија 
и дрво обрађено по дужини. Посматрано према економској 
намјени, смањењу извоза највише је допринијело смањење 
извоза Енергије за 30,0%, која у укупној структури извоза 
учествује са 9,6%. Према истој класификацији, смањењу 
увоза такође је највише допринијело смањење увоза енер-
гије за 63,2%, са учешћем у структури увоза од 6,9%. Према 
класификацији дјелатности (КД) смањењу извоза највећи 
допринос је дало смањење извоза у подручјима Прерађи-
вачка индустрија (смањење од 1,6% са учешћем у струк-
тури извоза од 85,5%), Производња и снабдијевање елек-
тричном енергијом (смањење од 7,6% са учешћем у струк-
тури извоза од 8,0%) и Вађење руда и камена (смањење 
од 26,0% са учешћем у структури извоза од 1,4%). Према 
истој класификацији, смањењу увоза највише је допри-
нијело смањење увоза у подручју Вађење руда и камена од 
86,8%, које у укупној структури увоза учествује са 2,2%, 
док је остварено повећање увоза у подручју Прерађивач-
ка индустрија (повећање од 4,6% са учешћем у структури 
увоза од 91,7%) и у подручју Производња и снабдијевање 
електричном енергијом (повећање од 44,3% са учешћем у 
структури увоза од 1,5%).

Према Енергетском билансу Републике Српске за 
2019. годину за ову годину није био предвиђен увоз сиро-
ве нафте, а то је још један од разлога за смањење увоза у 
2019. години24. Разлог наведеном су оштећења настала на 
појединим производним погонима у “Рафинерији нафте” 
Брод усљед експлозије у октобру 2018. године. Како се 
ради о озбиљним оштећењима, завршетак радова ремонта 
и почетак успостављања производног процеса није могуће 
прецизно предвидјети. На основу глобалне пројекције кон-
солидованог плана предузећа из електроенергетског секто-
ра, узимајући у обзир могућности постојећих енергетских 
капацитета, инсталирану и расположиву снагу на прагу 
електрана, те редовно обављање годишњих ремонта, пла-
нирано је да се у Републици Српској у 2019. години произ-
веде укупно 7.807,71 GWh електричне енергије. Произво-
дња електричне енергије је већа од потрошње и при томе 
је билансни вишак за 2019. годину планиран у износу од 
46%, укупно произведене електричне енергије, што изно-
си 3.566,35 GWh, од чега билансни вишак МХ “Електро-
привреда Републике Српске” износи 1.541,35 GWh. План 
производње електричне енергије за 2019. годину је мањи 
за 1,9% од плана производње за 2018. годину, првенствено 
због смањене производње у термоелектранама од 4% (ка-
питални ремонт ТЕ “Гацко”).

Вриједност остварених инвестиција у стална средства у 
Републици Српској, у 2018. години, износила је 1.879,5 ми-
лиона КМ, што је у односу на претходну годину повећање 
од 16,5%. Посматрано према техничкој структури, остваре-
но је повећање инвестиција у Грађевинске објекте и про-
сторе (26,8%) и у Машине, опрему и транспортна средства 
(8,4%), док је нешто ниже остварење инвестиција у Остале 
инвестиције (-7,5%). Према дјелатностима инвеститора, 
а узимајући у обзир учешће поједине дјелатности у укуп-
ним инвестицијама, највећи раст инвестиција забиљежен је 
у области Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
рада и Пословање некретнинама, код којих су стопе раста 
веће од 200%, те у областима Јавна управа и одбрана, оба-
везно социјално осигурање (25,6%) и Информације и кому-
никације (56,0%). Пад инвестиција у односу на претходну 

24 Према СМТК (стандардна међународна трговинска класифика-
ција), у периоду јануар-август 2019. године, извоз минералних го-
рива и мазива је мањи за 30,0% у односу на исти период претходне 
године, а његово учешће у укупном извозу је 9,6%; док је увоз ми-
нералних горива и мазива мањи од 63,0%, са учешћем у укупном 
увозу од 7,0%.
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Пројекције привредног раста у ПЕРРС 2020–2022. го-
дине су нешто ниже у односу на прошлогодишњи програм. 
БДП Републике Српске у прва два квартала 2019. године 
биљежи ниже стопе у односу на прошлогодишњи, углавном 
због високе основице из претходне године и пада производ-
ње у подручју индустрије. Према пројекцијама за земље 
Европске уније очекује се да ће привреде држава чланица 
наставити расти, ослоњене углавном на домаће покретаче 

раста који неће бити довољни за снажан раст, с обзиром на 
то да је будући период неизвјестан када су у питању трговин-
ски сукоби, геополитичке напетости, слабљење производног 
сектора и брегзит. Узимајући у обзир наведено и евидентно 
смањење извозне тражње, пројектована стопа раста БДП-а за 
2019. годину спуштена је са 3,7% у претходном програму на 
3,0%, као и пројекције за 2020. и 2021. годину, које су спуш-
тене за 0,5 п. п. и 0,3 п. п. кроз године.

годину забиљежен је у подручјима: Прерађивачка инду-
стрија; Пољопривреда, шумарство и риболов; Вађење руда 
и камена и грађевинарство.

Према подацима Централне банке БиХ, у 2018. години, 
у Републици Српској су евидентирана нето страна улагања 
у износу од 316,8 милиона КМ, што представља повећање 
у односу на износ страних инвестиција за 2017. годину којe 
су износиле 231,9 милиона КМ. У структури директних 
страних улагања на власничке удјеле односи се 273,7 ми-
лиона КМ, задржане зараде износиле су 109,6 милиона КМ, 
док је остали капитал био 66,5 милиона КМ. Земље које 
су у Републику Српску највише инвестирале су: Русија са 
140,1 милион КМ, Велика Британија са 43,1 милион КМ, 
Италија са 31,0 милион КМ, Швајцарска са 26,4 милиона 
КМ и Аустрија са 22,9 милиона КМ. Посматрано по дје-
латностима, према класификацији дјелатности (NACE 2), 
највећа улагања остварена су у дјелатностима: Производња 
кокса и рафинираних нафтних производа 140,6 милиона 
КМ; Производња и снабдијевање електричном енергијом, 
плином, паром и климатизација 50,6 милиона КМ; Посло-
вање некретнинама 18,2 милиона КМ; Финансијске услу-
жне дјелатности, осим осигурања и пензијских фондова 
17,4 милиона КМ; Производња моторних возила, прико-
лица и полуприколица 12,7 милиона КМ. Према подацима 
привредних судова Републике Српске број новооснованих 
привредних субјеката са страним улогом у Републици Срп-
ској показује тренд раста. Током 2018. године је основано 
240 нових привредних друштава, што представља значајан 
пораст у односу на 2017. годину, када су основана 182 при-
вредна друштва. За првих девет мјесеци 2019. године осно-
вано је 195 нових привредних друштава са страним улогом.

- Одступања остварених економских трендова у од-
носу на пројекције у прошлогодишњем ПЕРРС 2019–
2021. године су позитивна.

Остварени БДП за 2018. годину у текућим цијенама 
износио је 10.682 милиона КМ и у односу на пројектовани 
БДП у износу од 10.552 милиона КМ већи је за 129,7 ми-
лиона КМ, односно 1,2%. Тако је номинални раст БДП-а у 
2018. години износио 6,0%, умјесто пројектованих 4,6%. У 
реалним стопама, раст БДП-а је износио 3,9%, што је за 0,3 
п. п. више у односу на пројекцију. Раст је остварен у свим 
производним подручјима: услуге, индустрија и грађеви-
нарство. Инфлација мјерена индексом потрошачких цијена 
износила је 1,2%, што је за 0,1 п. п. ниже од пројектова-
не. Остварен је мањи обим спољнотрговинске размјене од 
пројектованог, остварени извоз робе је мањи за 4,3 п. п., а 
увоз робе је мањи за 2,0 п. п., што одражава кретања у про-
изводном сектору Републике Српске и посљедица је сла-
бљења извозне тражње. Као резултат тога покривеност уво-
за извозом износи 71,7% и мања је за 1,4 п. п. од пројекције 
из прошлогодишњег програма. Просјечне плате и анкетна 
стопа незапослености су остале на нивоу пројектованих, те 
није било одступања у односу на прошлогодишњи програм.

3.2. СРЕДЊОРОЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ СЦЕ-
НАРИО

На основу кретања макроекономских показатеља Репу-
блике Српске у претходном периоду и у периоду од јануара 
до августа 2019. године привредних активности у Републи-
ци Српској и земљама окружења, започетих активности и 
планираних политика Владе Републике Српске израђене су 
процјене и пројекције кретања макроекономских показа-
теља Републике Српске за период 2019–2022. године.

Табела 3.2.1: Преглед макроекономских показатеља за период 2015–2018. године, процјена за 2019. и 
пројекције за период 2020–2022. године

О П И С 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
БДП         
БДП номинални, у мил. КМ 9.205 9.631 10.077 10.680 11.100 11.583 12.115 12.708
Број становника – у мил. 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14
БДП по становнику у КМ 7.921 8.320 8.740 9.304 9.695 10.143 10.637 11.188
% раста БДП-а, номинално 3,6% 4,6% 4,6% 6,0% 3,9% 4,4% 4,6% 4,9%
% раста БДП-а, реално 2,8% 3,5% 3,1% 3,9% 3,0% 3,5% 3,7% 4,0%
Инфлација – просјечна годишња стопа -1,4% -1,2% 0,5% 1,2% 0,9% 1,1% 1,3% 1,5%

(реалне стопе раста %)
Реални раст БДП-а 2,8 3,5 3,1 3,9 3,0 3,5 3,7 4,0
Приватна потрошња 2,6 2,4 2,6 2,5 2,6 2,8 2,3 2,5
Потрошња државе -1,9 2,1 -0,8 1,8 0,3 1,0 0,6 1,0
Бруто инвестиције у стална средства -0,1 3,8 -0,7 11,0 -1,0 4,0 0,4 3,9

Претпоставке:         
Просјечна плата након опорезивања, у КМ 831 836 831 857 905 920 926 931
Извоз робе у мил. КМ 2.614 2.869 3.476 3.742 3.702 3.905 4.162 4.423
Извоз робе, годишњи раст у % -2,9% 9,8% 21,2% 7,6% -1,1% 5,5% 6,6% 6,3%
Увоз робе у мил. КМ 4.369 4.427 4.899 5.222 4.834 5.043 5.261 5.463
Увоз робе, годишњи раст у % -11,7% 1,3% 10,7% 6,6% -7,4% 4,3% 4,3% 3,8%
Покривеност увоза извозом у % 59,8% 64,8% 71,0% 71,7% 76,6% 77,4% 79,1% 81,0%
Стопа незапослености % 25,2% 24,8% 21,0% 17,2% 11,7% 9,7% 8,7% 8,0%

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (2015–2018. год.); процјена (2019. год.) и пројекција (2020–
2022. год.) Министарства финансија Републике Српске.

НАПОМЕНА: Приватна потрошња обухвата потрошњу домаћинстава и потрошњу НПИСД (непрофитне институције 
које служе домаћинствима).
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Процијењена стопа инфлације, мјерена индексом пот-

рошачких цијена, за 2019. годину, према претходном про-
граму, износила је 1,2%, док ће према најновијим процјена-
ма у текућој години, уважавајући кретања у периоду јану-
ар-август 2019. године, раст цијена износити 0,9%. Наиме, 
притисак на раст плата није се у значајној мјери одразио 
на раст цијена. За 2020. и 2021. годину нема значајнијих 
одступања у пројекцијама промјене цијена у овогодишњем 
програму у односу на прошлогодишњи25.

Остварење спољнотрговинске размјене у 2018. годи-
ни, у мањем обиму од пројектованог, као и тренд смањења 
остварене спољнотрговинске размјене у периоду јануар-ав-
густ 2019. године, као одраз кретања у производном секто-
ру Републике Српске и слабљења извозне тражње у земља-
ма Европске уније усљед успоравања економске активно-
сти већине њених чланица, а посебно Италије и Њемачке 
– наших најзначајнијих спољнотрговинских партнера, ути-
цали су да се пројекције увоза и извоза робе у посматраном 
периоду коригују наниже.

Реални сектор
У 2019. години се очекује раст привредне активности 

по реалној стопи од 3,0%. Претпоставља се да ће највећи 
допринос расту дати повећање домаће потрошње, углав-
ном заснован на повећању потрошње домаћинства, уз бла-
го повећање потрошње државе, те скроман али позитиван 
допринос спољнотрговинске размјене.

У периоду 2020-2022. године очекује се наставак ста-
билног кретања привредног раста по стопама 3,5%, 3,7% 
и 4% респективно као резултат одрживог раста домаће 
тражње, лаганог опоравка извозне тражње и позитивног 
ефекта инвестиција. Очекивани раст привредне активности 
у земљама окружења, иако нижег интензитета, омогућиће 
позитивна кретања у спољнотрговинској размјени и од-
разити се на раст индустријске производње, посебно пре-
рађивачке индустрије која је извозно оријентисана. Очекује 
се опоравак енергетског сектора. Раст индустрије омогућа-
ва већа улагања, као и повећање броја запослености, а то ће 
уз раст личних примања омогућити раст домаће потрошње. 
Планирана инвестициона улагања би, такође, требало да 
допринесе укупном привредном расту.

У претходном периоду извршено је пореско расте-
рећење рада кроз повећање неопорезивог дијела дохотка, 
што је довело до повећања плата свим запосленима у Ре-
публици Српској. За 2020. годину планирано је повећање 
плате буџетским корисницима са циљем побољшања де-
мографске позиције Републике Српске и смањења одласка 
радно способног становништва. Увећане плате запослени-
ма биле су нови основ за пројекције плата у периоду 2020-
2022. године. У посматраном периоду очекује се наставак 
тренда пада незапослености, тако да пројектоване стопе 
незапослености износе 9,7%, 8,7% и 8,0% кроз године.

Монетарна политика, политика девизног курса и 
инфлација

Званична валута у Републици Српској, као и на терито-
рији цијеле Босне и Херцеговине, јесте конвертибилна мар-
ка. Међународна банкарска шифра за конвертибилну марку 
је БАМ. Конвертибилна марка (КМ) је законито средство 
плаћања у БиХ од 1998. године. Приликом увођења конвер-
тибилне марке, Одлуком Currency Board-a Централне банке 
Босне и Херцеговине, свака новчаница је била везана за ње-
мачку марку, а сада је везана за евро. Свака издана новчаница 
има новчано покриће у еврима. Фиксни курс конвертибилне 
марке је: 1 КМ = 0,51129 € или 1 € = 1.95583 КМ. Једна марка 
састоји се од 100 пфенига. Однос марке и евра је стабилан.

На кретање цијeна робе и услуга у Републици Српској, 
због значајног увоза сировина и репроматеријала, значај-
но утиче кретање цијена тих производа на међународном 
тржишту.

Кретање цијена у 2020. години значајно ће зависити од 
кретања цијена на тржишту енергената (нарочито сирове 
нафте) и хране. Према подацима Свјетске банке26 очекује 
25 Пројекције одступају до 0,2 п. п.
26 https://www.worldbank.org, Commodity Markets Outlook, October 
2019.

се да цијена сирове нафте у 2020. години буде нижа за 3% у 
односу на цијене из 2019. године, а цијене хране очекује се 
да ће порасти. Наиме, базна инфлација доприноси укупном 
расту цијена у просјеку око 40%, а с обзиром на то да увоз-
не цијене највише утичу на кретање цијена осталих добара, 
поред кретања акциза на дуванске производе, процјена кре-
тања цијена највише је базирана на очекиваним кретањима 
цијена на свјетском тржишту. Узимајући у обзир све наве-
дене факторе који утичу на раст цијена, као и чињеницу да 
је достигнут праг акциза на дуван и дуванске прерађевине 
који је прописан Законом о акцизама у БиХ (усклађивања 
стопа акциза с релевантним европским директивама), те да 
у наредном периоду неће доћи до повећања акциза на ду-
ван и дуванске прерађевине, процјењује се да ће просјечне 
потрошачке цијене у 2020. години порасти за 1,1% у односу 
на цијене у претходној години. На наредним графиконима 
може се видјети кретање просјечних стопа инфлације у 
Републици Српској и еврозони (као значајном спољнотр-
говинском партнеру Републике Српске), као и очекивана 
кретања цијена хране и енергије на свјетском тржишту.

Графикон 3.2.2: Кретање просјечних стопа инфлације у 
Републици Српској и еврозони (%)

Извор: Републички завод за статистику Републике 
Српске, Министарство финансија Републике Српске, WB 
Commodity Markets, April 2019.

Графикон 3.2.3: Кретање цијена хране и енергије на 
свјетском тржишту

Извор: Републички завод за статистику Републике 
Српске, Министарство финансија Републике Српске, WB 
Commodity Markets, April 2019.

Графикон 3.2.4. даје сликовити приказ пројектованог 
кретања просјечних годишњих индекса потрошачких ције-
на закључно са другим кварталом 2020. године. Лијеви дио 
графикона (неосјенчени дио) приказује остварене годишње 
индексе потрошачких цијена (CPI), док осјенчени дио (де-
сни) приказује пројектоване индексе потрошачких цијена. 
Дакле, најтамнија област представља 30% интервал поузда-
ности. Можемо рећи са 30% поузданости да ће се индекс 
потрошачких цијена у Републици Српској у наредна три 
квартала кретати у овој (најтамнијој) области. Најсвјетлије 
подручје представља интервал поузданости од 90%. Дру-
гим ријечима, постоји 90% шансе да ће индекс потрошач-
ких цијена у Републици Српској у првој половини 2020. 
године бити у овом подручју.
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У27 предстојећем двогодишњем периоду, према очеки-
вањима Свјетске банке, цијене сирове нафте28 и цијене хра-
не имаће благи раст. Полазећи од наведених претпоставки 
и претпоставке да ће регулисане цијене остати на истом ни-
воу, очекиваног благог утицаја на раст цијена усљед раста 
плата и потрошње, очекује се да ће просјечне потрошачке 
цијене у 2021. и 2022. години остати стабилне са растом од 
1,3% и 1,5%, респективно.

Спољни сектор и његова средњорочна одрживост
Узимајући у обзир све расположиве податке, већ по-

менуте негативне утицаје из међународног економског 
окружења, као и процјене релевантних међународних фи-
нансијских институција, процјењује се, крајње опрезно, да 
ће укупан извоз Републике Српске у 2019. години забиље-
жити номинално смањење од 1,1%, док ће увоз биљежити 
номинално смањење од 7,4%, а то би требало да доведе до 
покривености увоза извозом од 76,6%. Најаве повољнијих 
екстерних дешавања у периоду 2020–2022. године требало 
би да доведу и до стабилизације кретања у спољнотрговин-
ској размјени Републике Српске. У вези с тим, пројектова-
не номиналне стопе раста извоза крећу се од 5,5% у 2020. 
години, преко 6,6% у 2021. години до 6,3% у 2022. години, 
док су пројектоване номиналне стопе раста увоза нешто 
ниже и крећу се у распону од 4,3% у 2020. и 2021. години 
до 3,8% у 2022. години. Већи пројектовани раст извоза у 
односу на увоз требало би да има позитиван утицај на ста-
билизацију спољнотрговинског биланса и постепени раст 
покривености увоза извозом. Тако би, према пројекцијама, 
покривеност увоза извозом требало да се креће у распону 
од 77,4% у 2020. години до 81,0% у 2022. години.

Финансијски сектор
Банкарски сектор Републике Српске чини осам банака 

и на дан 30. јун 2019. године има учешће од 88,4% у укуп-
ној активи финансијског сектора. Власничку структуру 
карактерише већинско приватно власништво у свим банка-
ма, са доминантним учешћем страног приватног капитала. 
Три банке имају бруто активу преко 1.000 милиона КМ и 
у укупној активи банкарског сектора учествују са 63,7%, 
док двије банке имају бруто активу од 500 до 1.000 милио-
на КМ и у укупној активи банкарског сектора учествују са 
22% укупне активе. Бруто активу испод 500 милиона КМ 
имају три банке, које чине 14,3% укупне активе. Тржишна 
концентрација на банкарском тржишту Републике Српске 
мјерена HHI индексом указује на постојање умјерене кон-
центрације кредита (HHI 1.699) и активе (HHI 1.713), те 
депозита (HHI 1.726). Концентрацијска стопа CR3 показује 
да три највеће банке са 30. јуном 2019. године чине 61,95% 
тржишта кредита, 64,98% тржишта депозита и 64,23% 
тржишта активе.

27 Графикон 2.8 израђен је у статистичком софтверу Eviews.
28 Очекује се раст од 2%, Commodity Markets Outlook, October 2019.

Пословање банкарског сектора у првој половини 2019. 
године обиљежила су позитивна кретања која се огледају 
у расту активе, депозита и кредита, те оствареној задо-
вољавајућој ликвидности и профитабилност укупног бан-
карског сектора, што има позитиван утицај на унапређење 
пословног амбијента.

Укупни депозити у банкама Републике Српске износе 
6.120 милиона КМ и већи су за 70,4 милиона КМ или 1% у 
односу на крај 2018. године. Укупна штедња грађана изно-
си 2.418 милиона КМ и већа је за 4%, односно 90,8 милиона 
КМ у односу на крај 2018. године. У периоду од 2008. го-
дине до 30. јуна 2019. године штедња грађана порасла је за 
213%. Укупни кредити банака из Републике Српске износе 
5.141,8 милиона КМ и већи су за 135,9 милиона КМ или 3% 
у односу на крај 2018. године. Према секторској структури, 
активност кредитирања је углавном усмјерена на грађане, 
те ови кредити чине 47% укупних кредита и имају раст 
од 5%, док кредити приватним предузећима и друштвима 
чине 37% укупних кредита и већи су за 3% у односу на крај 
2018. године. Од 2016. године присутан је тренд смањења 
учешћа неквалитетних кредита у укупним кредитима, а на 
дан 30. јун 2019. године износи 8,70%, а то је резултат оја-
чаног система управљања ризицима успостављеног новим 
правним оквиром за банке, док је успостављање тржишта 
неквалитетних кредита тек у зачетку. На нивоу банкарског 
сектора Републике Српске исказана је нето добит у износу 
од 50,9 милион КМ за прво полугодиште 2019. године.

У Републици Српској на дан 30. јун 2019. године 
послује и 14 микрокредитних организација. Ријеч је о неде-
позитним финансијским институцијама чија је основна дје-
латност давање микрокредита, а које задовољавају потребе 
тржишне нише микропредузетника, којима су банкарске 
услуге недоступне. Микрокредитне организације одобра-
вају микрокредите за потребе малих и средњих предузећа 
уз нижи степен обезбјеђења, али уз више каматне стопе. 
Поред банака и микрокредитних организација, на тржишту 
Републике Српске послују и три пословне јединице давао-
ца лизинга са сједиштем у Федерацији БиХ, које пружају 
услуге финансијског и оперативног лизинга. Лизинг услуге 
су слабије развијене на домаћем тржишту у поређењу са 
другим услугама из банкарског система.

Такође, у Републици Српској послују и 52 организацио-
на дијела банака са сједиштем у Федерацији БиХ, као и 126 
организационих дијелова микрокредитних организација 
чије је сједиште у Федерацији БиХ.

На дан 30. јун 2019. године укупна нето вриједност 
имовине инвестиционих фондова износила је 218,8 ми-
лиона КМ, а тржишна капитализација фондова износила 
је 189,2 милиона КМ. Редовним трговањем акцијама затво-
рених инвестиционих фондова и удјелима отворених инве-
стиционих фондова, као посебним сегментом трговања на 
Бањалучкој берзи, остварен је промет од 4,0 милиона КМ, 

Графикон 3.2.4: Пројекција кретања цијена и неизвјесност (енгл. Fan chart)27
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што чини 13,4% редовног и 1,5% укупног промета оства-
реног на Бањалучкој берзи у првом полугодишту 2019. го-
дине.

У првој половини 2019. године на тржишту осигу-
рања Републике Српске, у условима јаке конкуренције (15 
друштава за осигурање и 11 филијала друштава за осигу-
рање из Федерације БиХ), остварени су позитивни пока-
затељи, при чему је дошло до повећања вриједности би-
лансне активе и укупно обрачунате премије, те је остварен 
позитиван нето резултат. Према структури власништва над 
основним капиталом девет друштава за осигурање било је 
у већинском власништву домаћих правних и/или физичких 
лица, док је шест друштава било у већинском иностраном 
власништву. Тржишна концентрација на тржишту осигу-
рања мјерена HHI индексом (HHI 564 поена) указујe да је на 
тржишту осигурања Републике Српске присутна прилично 
јака конкуренција. Укупно обрачуната премија на тржишту 
осигурања Републике Српске износила је 114,8 милиона 
КМ, од чега се 82,8% односи на неживотно осигурање, а 
17,2% на животно осигурање. На нивоу сектора осигурања 
Републике Српске исказана је нето добит у износу од 13,9 
милиона КМ за прво полугодиште 2019. године. С обзиром 
на то да је комбиновани рацио износио 77,4%, a који пред-
ставља збир рација штете (35,4%) и рација трошкова (42%), 
може се констатовати да је остварен позитиван резултат из 
послова осигурања, односно да је премија била довољна за 
покриће обавеза по основу уговора о осигурању и трошко-
ва спровођења осигурања.

3.3. АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИЈИ И РИЗИЦИ
Главни ризици за остварење пројекција према основ-

ном сценарију, које се односе на реални сектор, у вези су 
са спровођењем реформских процеса, економских инди-
катора из окружења, односно остваривањем претпоставки 
које се тичу економског раста у окружењу, кретања цијена 
на међународном тржишту, временских прилика, изостанка 
планираних инвестиционих улагања и слично. Слабљење 
економског раста у земљама у окружењу, као и кашњење у 
спровођењу планираних реформских процеса и мјера, има-
ло би негативне посљедице на будућа кретања индустриј-
ске производње у Републици Српској.

Неизвјесност у вези са остваривањем пројекције кре-
тања цијена односи се на кретање главних фактора који 
највише утичу на цијене у Републици Српској, прије свега 
на кретање свјетских цијена примарних производа и даља 
дешавања на међународном финансијском тржишту. Ако 
би се цијене нафте и хране значајније мијењале, то би ути-
цало на цијене у Републици Српској, што би се даље могло 
одразити на кретања у индустријској производњи која је 
по својој структури осјетљива на кретање свјетских цијена 
берзанских производа.

Основни ризици на тржишту рада везани су за послов-
ни амбијент (раст броја запослених и плата), економски 
раст и обим инвестиција, обим индустријске производње, 
раст спољне трговине у БиХ, Европској унији и земљама 
окружења, али и миграције становништва, посебно младих. 
Такође, неспровођење планираних структурних реформи 
може негативно утицати на тржиште рада, односно може 
успорити раст броја запослених лица, као и повећање пла-
та.

Имајући у виду структуру извоза, те увозну зависност, 
основни ризици који могу спријечити остварење пројек-
ција спољнотрговинске размјене, односно увоза и извоза 
су: смањење индустријске производње (посебно прерађи-
вачке индустрије и производње електричне енергије), затим 
инвестиција, домаће потрошње, смањење извозне тражње, 
те негативне промјене у односима са земљама значајнијим 
спољнотрговинским партнерима, неповољне хидрометео-
ролошке прилике, као и нагло повећање извозних и увозних 
цијена главних робних категорија извоза и увоза.

Смањење привредне активности и поремећаји на тржи-
шту негативно би се одразили и на банкарски сектор, уз 
могуће посљедице: пад потражње за новим кредитима, 
повећане стопе ненаплативости постојећих кредита, те по-
већање каматних стопа на кредите. Поред тога, неизвјес-

ност на тржишту могла би изазвати и смањену заинтересо-
ваност страних улагача.

Остварење наведених ризика за резултат би могло има-
ти слабљење индустријске производње, извоза, инвести-
ција и крајње потрошње, што би посљедично утицало на 
смањење стопа привредног раста, које би се, према процје-
нама, у периоду од 2019. до 2022. године кретале од 2,6% 
до 3,6%.

4. ФИСКАЛНИ ОКВИР
4.1. СТРАТЕГИЈА ПОЛИТИКЕ И СРЕДЊОРОЧНИ 

ЦИЉЕВИ
У овом дијелу документа дат је консолидовани оквир 

буџета за сектор опште владе29 Републике Српске, за пе-
риод 2020–2022. године. Сектор опште владе обухвата кон-
солидоване буџете подсектора: централна влада, јединица 
локалне самоуправе и ванбуџетски фондови.

Подсектор централна влада обухвата институције које 
се финансирају из буџета Републике Српске: општи фонд 
(01) представља буџет Републике Српске у ужем смислу 
ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих ак-
тивности буџетских корисника; фонд прихода по посебним 
прописима (02) представља средства која се на основу про-
писа користе само у посебне сврхе и свих активности које 
се финансирају из тих средстава (нпр. властити приходи 
институција); фонд грантова (03) представља грант сред-
става буџетских корисника и свих активности које се фи-
нансирају из тих средстава, а који нису укључени у општи 
фонд; фонд средстава приватизације и сукцесије (04) пред-
ставља средства приватизације и сукцесије и свих активно-
сти које се финансирају из тих средстава, ако средства нису 
укључена у општи фонд (нпр. Развојни програм Републике 
Српске), и фонд за посебне пројекте (05) представља сред-
ства намијењена посебним пројектима и све активности 
на реализацији односних пројеката који нису укључени у 
општи фонд (нпр. коришћење приступних фондова Европ-
ске уније). Фондови од 02 до 05 користе се за исказивање 
активности финансиране из припадајућих средстава, ако та 
средства нису укључена у општи фонд (01).

Влада Републике Српске је на 26. сједници, одржаној 
27. јуна 2019. године, усвојила Документ оквирног буџе-
та Републике Српске за период 2020–2022. године, којим 
су дефинисани планирани оквири буџета, финансирање и 
дуг за све нивое власти у Републици Српској. Овај доку-
мент је полазни основ за израду ПЕРРС 2020–2022. године. 
Подаци за 2018. годину представљају извршење буџета на 
свим посматраним нивоима власти. Подаци за 2019. годину 
су у складу са усвојеним буџетима, односно ребалансима 
буџета. Подаци за период 2020–2022. године представљају 
пројекције буџета на свим нивоима власти у Републици 
Српској.

Што се тиче циљева фискалне политике Републике 
Српске, консолидовани дефицит опште владе може бити 
до 3% БДП-а. Консолидовани дефицит опште владе Репу-
блике Српске у односу на БДП Републике Српске у 2018. 
години износио је -0,5% БДП-а. Према пројекцијама, у 
2019. години се очекује дефицит буџета од 1,1% БДП-а, да 

29 Термини “сектор општа влада” и “подсектори централна влада” 
у овом документу односе се на институције Републике Српске и 
њихове буџетске оквире. Према Смјерницама за израду Програ-
ма економских реформи, које је израдила Европска комисија у 
мају 2016. године, концепти који се користе у документу треба да 
буду у складу са стандардима утврђеним на нивоу Европске уније, 
посебно у контексту Европског система рачуна (ESA), у мјери 
колико је тренутно могуће. Према Европском систему национал-
них и регионалних рачуна у Европској унији (ESA) сектор опште 
државе (S.13) састоји се од институционалних јединица које су 
нетржишни произвођачи чија је производња намијењена индиви-
дуалној и заједничкој потрошњи, а које се финансирају обавезним 
плаћањима јединица које припадају другим секторима, те инсти-
туционалних јединица које првенствено спроводе прерасподјелу 
националног дохотка и богатства. Сектор опште државе дијели се 
на подсекторе: централна држава (управне институције и агенције 
чија се надлежност простире на цијело економско подручје, осим 
фондова социјалне сигурности), савезна (регионална) држава, ло-
кална држава (јединице локалне самоуправе) и фондови социјалне 
сигурности.
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би у наредној 2020. години био остварен суфицит од 0,1% 
БДП-а који би се у периоду 2021–2022. године кретао на 
нивоу 1,0% и 1,5% БДП-а. Према пројекцијама, очекује се 
да 2019. године потрошња посматраних нивоа власти има 
највеће учешће од 40,4% у пројектованом БДП-у, када је 
планиран дефицит буџета. У наредном периоду од 2020. до 
2022. године пројектовано учешће потрошње у БДП-у опа-
да од 39,7% до 36,5%.

Табела 4.1: Фискални оквир за период 
2018–2022. године по основном сценарију

Фискални 
показатељи 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

(% БДП-а) Извршење Рев. план План План План

Укупни приход 40,0 39,3 39,9 38,9 38,2

Укупна потрошња 40,5 40,4 39,7 37,9 36,5
Нето задуживање/
кредитирање -0,5 -1,1 0,1 1,0 1,6

Издаци по каматама 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0

Примарни биланс 0,7 0,1 1,3 2,1 2,6
Извор: Министарство финансија Републике Српске.
За питања политике дуга, основни циљ Републике 

Српске је свакако везан за процес придружења Европској 
унији, а то значи да је дугорочна опредијељеност Репу-
блике Српске задржавање јавног дуга на нивоу испод 60% 
БДП-а Републике Српске.

Посматрајући сектор опште владе, у периоду од 2019. 
до 2022. године већи дио укупних прихода чине порески 
приходи, односно индиректни порези (од 41,4% до 42,3%) 
и директни порези (од 10,7% до 11,5%). Значајан дио при-
хода чине доприноси за социјално осигурање (од 35,9% до 
36,4%), док се остали дио односи на непореске приходе (од 
10,7% до 10,8%) и грантове (од 0,3% до 0,7%). Приходи од 
доприноса за социјално осигурање према намјени се троше 
као дознаке на име социјалне заштите, иако социјална да-
вања премашују приходе по овом основу.

У оквиру планиране потрошње, у периоду од 2019. до 
2022. године значајна су издвајања за дознаке на име со-
цијалне заштите (47,3% до 48,6%) и издвајања за лична 
примања запослених (22,2% до 23,6%) која су дефиниса-
на законским оквиром. Донекле условљено расположивим 
средствима је издвајање за расходе по основу коришћења 
робе и услуга (6,4% до 6,9%), док се за нето издатке за 
нефинансијску имовину планира издвојити 5,9% до 9,1% 
укупне потрошње. У структури планиране потрошње није 
занемариво ни издвајање за расходе камата и друге расходе 
финансирања (2,7% до 2,9%).

Буџетска потрошња одражава приоритетне политике 
које су у складу са укупним нивоом доступних средстава и 
усмјерена је на осигурање реалног оквира унутар којег ре-
сорна министарства и буџетски корисници могу функцио-
нисати, водећи рачуна о испуњавању законом створених 
обавеза, а све то руководећи се начелима рационалности 
и штедње.

4.2. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ
НСРС је на Седмој редовној сједници, која је одржа-

на 24. октобра текуће године, усвојила Ребаланс буџета 
Републике Српске за 2019. годину. Такође, одређени број 
јединица локалне самоуправе је усвојио ребалансе буџе-
та. Ребаланси буџета за 2019. годину институција на свим 
нивоима власти обухваћеним консолидацијом унесени су 
у овом програму као ревидирани буџет Владе Републике 
Српске за 2019. годину.

У односу на буџет опште владе Републике Српске за 
2019. годину (из прошлогодишњег програма) ревидираним 
буџетом опште владе за 2019. годину повећани су укуп-
ни приходи за 1,4%, а расходи за 0,7%. У оквиру прихода 
највеће повећање односи се на порезе и социјалне допри-
носе. Ребалансом буџета Републике Српске за 2019. годину 
повећан је приход од доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање за 19 милиона КМ, односно 2,2% у односу на 

средства планирана Буџетом Републике Српске за 2019. 
годину. У оквиру пореских прихода највећи дио разлике 
односи се на раст прихода од пореза на добит и пореза на 
доходак, с обзиром на то да су ови приходи повећани за 
17 милиона КМ Ребалансом буџета Републике Српске за 
2019. годину у односу на Буџет Републике Српске за 2019. 
годину. Корекције пореских прихода и социјалних допри-
носа у Ребалансу буџета Републике Српске за 2019. годину 
извршене су због остварења боље наплате ових прихода у 
односу на приходе планиране Буџетом Републике Српске 
за 2019. годину.

У оквиру расхода ревидираним буџетом је планирано 
више издвајања за употребу робе и услуга и накнада за-
посленима, док је, са друге стране, планирано смањење 
расхода у категоријама социјална давања и остали расхо-
ди. Увећање накнада запосленима је резултат усвајања и 
примјене Закона о измјени и допуни Закона о платама за-
послених у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске, као и Закона о допуни Закона о платама запослених 
у институцијама правосуђа Републике Српске. Такође, обе-
збијеђена су средства за плате судија и тужилаца који раде 
на предметима ратних злочина, а чије плате и накнаде из 
радног односа су до октобра 2019. године финансиране из 
средстава IPA 2013, а од октобра 2019. године прелазе на 
финансирање из буџетских средстава. Поред тога, дошло 
је до увећања дознака по основу пензијског осигурања, које 
су ванредно увећање за 2% у току 2019. године. Ревидира-
ним буџетима јединица локалне самоуправе планирана су 
додатна средства за накнаде запосленима, што је резултат 
усаглашавања примања запослених са Посебним колек-
тивним уговором за запослене у јединицама локалне само-
управе и увођења нових потрошачких јединица у поједине 
локалне заједнице.

Према прелиминарним подацима о извршењу буџета, 
укупно остварени приходи у прва три квартала 2019. го-
дине износе 3.246,6 милиона КМ, што представља 74,4% 
износа ревидираног буџета опште владе Републике Срп-
ске за 2019. годину. Порези су остварени у износу од 
1.807,5 милиона КМ, односно 74,6% укупно планираних 
ревидираним буџетом за 2019. годину, социјални допри-
носи у износу од 1.171,8 милиона КМ, односно 74,9%. 
Приходи по основу грантова остварени су у износу 11,4 
милиона КМ или 98,2% плана, док су остали приходи 
остварени у износу 255,9 милиона КМ, односно 70,1% 
планираних.

У истом периоду извршени су расходи у износу од 
2.893,1 милион КМ, односно 71,9% износа ревидираног 
буџета опште владе Републике Српске за 2019. годину. 
Накнада запосленима извршена је у износу 737,0 милиона 
КМ, односно 74,0% у односу на ревидирани буџет, што је 
очекивано јер се ова накнада извршава у једнаким мјесеч-
ним дознакама запосленима. На исти начин извршавају се 
и расходи за социјална давања која су извршена у износу 
1.543,5 милиона КМ или 72,7% плана и грантови који су 
извршени у износу 106,4 милиона КМ или 74,0% плана. 
Расходи по основу камата извршени су у износу од 87,4 ми-
лиона КМ или 66,7% плана. Расходи за субвенције изврше-
ни су у износу 93,5 милиона КМ или 56,0% од планираног, 
док су стали расходи остварени у износу 120,9 милиона КМ 
или 74,0% планираних. Нето инвестиције у нефинансијску 
имовину у прва три квартала извршене су у износу 226,3 
милиона КМ, односно 48,7% у односу на ревидирани буџет 
за 2019. годину.

Посматрајући наведено, можемо закључити да у окви-
ру прихода није било значајнијих одступања остварења 
прихода у односу на планирано за 2019. годину, посма-
трајући реципрочно за период остварења. У оквиру расхо-
да значајније одступање можемо примијетити код субвен-
ција и камата чије је извршавање у складу са уговореном 
динамиком која није једнака пропорционалним мјесечним 
износима. Такође, нето инвестиције у нефинансијску имо-
вину су имале значајно одступање у односу на план, али 
ће реализација таквих инвестиција, након спровођења 
процедура јавних набавки до краја 2019. године бити у 
складу са планом.
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4.3. ПЛАНОВИ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ПОДНОШЕ-

ЊА ПЕР-а
Посматрајући сектор опште владе у 2020. години, пла-

нирани су укупни приходи у износу од 4.619,4 милиона 
КМ, што је за 255,8 милиона КМ или 5,8% више у односу 
на ревидирани буџет опште владе за 2019. годину. Посма-
трајући структуру наведених прихода, највеће учешће чине 
порески приходи (55%) и социјални доприноси (36,3%).

Порески приходи
Порески приходи у 2020. години планирани су у изно-

су од 2.543,3 милиона КМ, а то је више за 120,7 милиона 
или 5% у односу на ревидирани буџет опште владе за 2019. 
годину. Најзначајнија повећања пореских прихода у 2020. 
години у односу на ревидирани буџет опште владе за 2019. 
годину односе се на приходе од индиректних пореза за 104 
милиона КМ и приходе од пореза на доходак и добит за 14,6 
милиона КМ.

У 2020. години очекује се значајније повећање прихода 
по основу индиректних пореза због једнократног измирења 
обавеза из претходног периода по основу расподјеле инди-
ректних прихода.

У дијелу индиректног опорезивања доминантно мјесто 
заузима порез на додату вриједност. Расподјела укупних 
прихода од индиректних пореза прописана је на начин да 
се након издвајања средстава на рачун резерви, ради повра-
та индиректних прихода, прво врши издвајање унапријед 
утврђених средстава за финансирање институција БиХ, а 
затим се од преосталог дијела издваја износ од 3,55% за 
финансирање Брчко Дистрикта БиХ. Остатак средстава 
се дијели између ентитета према учешћу у крајњој потро-
шњи сваког ентитета, која је приказана на ПДВ пријави. 
Коефицијенти за расподјелу прихода између ентитета су 
варијабилни, односно периодично се прилагођавају тако 
да одражавају промјене у крајњој потрошњи и званично их 
усваја Управни одбор Управе за индиректно опорезивање. 
Предвиђено је периодично поравнање како би се уважиле 
промјене у подацима о крајњој потрошњи настале на осно-
ву коригованих ПДВ пријава. Сваки ентитет из свог припа-
дајућег дијела индиректних прихода прво, на посебан под-
рачун Централне банке БиХ, издваја средства за сервиси-
рање свог релевантног спољног дуга. Преостала средства у 
сваком ентитету расподјељују се по различитом принципу 
између ентитетских влада, јединица локалне управе, јавних 
предузећа за путеве, а у ФБиХ и на нивое кантона. У скла-
ду са Законом о буџетском систему Републике Српске, од 
средстава од индиректних пореза која преостају за Репу-
блику Српску, након издвајања средстава за сервисирање 
спољног дуга Републике Српске, 72% припада буџету Репу-
блике Српске, 24% буџетима јединица локалне самоуправе, 
а 4% ЈП “Путеви Републике Српске”.

У вези с тим, планирани приходи од индиректних по-
реза за 2020. годину износе 1.911,3 милиона КМ, од чега 
1.390,8 милиона КМ припада буџету Републике, док 374 
милиона КМ припада јединицама локалне самоуправе, 29,3 
милиона КМ припада ЈП “Путеви Републике Српске”, а 
за ЈП “Аутопутеви Републике Српске” планиран је износ 
од 117,2 милиона КМ. Приликом консолидације у преглед 
буџета опште владе није укључен приход од индиректних 
пореза који припада ЈП “Путеви Републике Српске” (4% 
средстава од индиректних пореза за Републику Српску).

Приходи од индиректних пореза у 2020. години плани-
рани су за 104 милиона КМ или 5,8% више у односу на 
износ планиран ревидираним буџетом опште владе за 2019. 
годину. Дио поменутих прихода који припада Буџету Репу-
блике Српске за 2020. годину пројектован је за 65,2 милио-
на КМ или 4,9% више у односу на 2019. годину, док је за је-
динице локалне самоуправе 34,7 милиона или 10,2% више, 
за ЈП “Аутопутеви Републике Српске” више за 3,2 милио-
на КМ или 2,8%, док је за ЈП “Путеви Републике Српске” 
више за 0,8 милиона или 2,8% у односу на 2019. годину.

Узимајући у обзир трендове кретања прихода од по-
реза на доходак и пореза на добит у претходном периоду, 
кретање броја запослених, кретање плата, као и очекивани 
привредни раст у наредном периоду, пројекција прихода од 

пореза на доходак и пореза на добит износи 447,9 милиона 
КМ у 2020. години, што је за 10,4 милиона више у односу 
на 2019. годину.

Приходи од пореза на добит у 2020. години планирани 
су у износу од 250,9 милиона КМ, што је за 9,8 милиона 
КМ или 4% више у односу на 2019. годину.

Приходи од пореза на доходак планирани су у укупном 
износу од 197 милиона КМ, што је за 0,6 милиона КМ или 
за 0,3% више у односу на 2019. годину. На основу Закона 
о буџетском систему Републике Српске, буџету Републи-
ке Српске припада 75% прихода од пореза на лична при-
мања и пореза на приходе од самосталне дјелатности, док 
остатак од 25% припада јединицама локалне самоуправе. 
Приходи по основу пореза на приходе од ауторских права, 
права сродних ауторском праву и права индустријске своји-
не, пореза на приходе од капитала и пореза на приходе од 
капиталних добитака у потпуности припадају буџету Ре-
публике Српске. Од укупно планираних прихода од пореза 
на доходак за 2020. годину, 151 милион КМ припада буџе-
ту Републике Српске (што је за 4,8 милиона КМ или 3,3% 
више у односу на 2019. годину), док остатак од 46 милиона 
КМ припада буџетима јединица локалне самоуправе. Пла-
нирани приход од пореза на доходак који припада буџетима 
јединица локалне самоуправе пројектован је у 2020. години 
за 4,2 милиона КМ мање него што је планирано ревидира-
ним буџетом опште владе за 2019. годину, с обзиром на то 
да се у 2019. години очекује значајно мањи износ извршења 
у односу на онај који је планиран за 2019. годину.

Социјални доприноси
Социјални доприноси у 2020. години планирани су у 

износу од 1.676,3 милиона КМ, што је за 111,9 милиона КМ 
или 7,1% више у односу на ревидирани буџет опште владе 
за 2019. годину.

На основу Закона о буџетском систему Републике Срп-
ске, приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање припада буџету Републике Српске. Пројекција 
прихода Фонда ПИО за 2020. годину износи 931,6 милиона 
КМ, што је за више за 48,1 милион КМ или 5,4% у односу 
на ревидирани буџет опште владе за 2019. годину. Наведена 
пројекција је урађена на основу кретања прихода од овог 
доприноса у претходном периоду и очекиваног повећања 
бруто плата и броја осигураника у наредном периоду.

Пројекција прихода од доприноса за социјално осигу-
рање остала три фонда социјалне сигурности (Фонд здрав-
ственог осигурања Републике Српске, Фонд за дјечију за-
штиту Републике Српске и Завод за запошљавање Републи-
ке Српске), као и Фонда солидарности за дијагностику и 
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, 
износе 744,7 милиона КМ, што је више за 63,8 милиона 
КМ или 9,3% у односу на ревидирани буџет опште владе за 
2019. годину. Од тог износа приходи по основу доприноса 
за здравствено осигурање за 2020. годину планирани су у 
износу од 621,5 милиона КМ (од чега пројекција прихода 
од иноосигурања износи 23,8 милиона КМ), приходи од 
доприноса за дјечју заштиту планирани су у износу од 79 
милиона КМ, приходи од доприноса за осигурање од неза-
послености планирани у износу од 38,7 милиона КМ, док 
су приходи од посебног доприноса за солидарност плани-
рани у износу од 5,5 милиона КМ.

Остали приходи
Остали приходи за сектор опште владе планирани су 

у износу од 375,9 милиона КМ за 2020. годину, што је за 
10,8 милиона КМ или за 2,9% више у односу на ревидира-
ни буџет опште владе за 2019. годину. У оквиру поменутих 
прихода значајне промјене су биле на сљедећим ставкама:

- Накнаде за приређивање игара на срећу планиране су 
у износу од 60,3 милиона КМ, што представља повећање за 
21,7 милиона КМ, односно за 56,2% у односу на средства 
планирана Ребалансом буџета Републике Српске за 2019. 
годину. Приходи од накнада за приређивање игара на срећу 
значајно су порасли за првих осам мјесеци 2019. године, 
и то у просјеку за 1,4 милиона КМ мјесечно, почевши од 
априла 2019. године, а након ступања на снагу новог Закона 
о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, 
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број 22/19) у марту 2019. године, док се пуна примјена За-
кона очекује тек од 2020. године;

- Од 2020. године Завод за трансфузијску медицину 
Републике Српске и Завод за судску медицину Републике 
Српске добијају статус корисника буџета Републике Срп-
ске, те су приходи од пружања јавних услуга увећани за 6,2 
милиона КМ по том основу;

- Остале накнаде по разним основима увећане су за 2,6 
милиона КМ због ступања на снагу Закона о заштити од по-
жара (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19), 
којим се средства за финансирање посебних мјера заштите 
од пожара уплаћују на рачуне јавних прихода Републике 
Српске. Министарство финансија врши расподјелу поме-
нутих средстава тако да 40% прикупљених прихода при-
пада буџету Републике Српске, а 60% буџетима јединица 
локалне самоуправе;

- Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 
за јединице локалне самоуправе у 2020. години планирани 
су у износу од 163 милиона КМ, што је за 9,5 милиона КМ 
мање у односу на ревидирани буџет опште владе за 2019. 
годину. Разлог томе је што се очекује значајно мањи износ 
извршења у односу на онај који је планиран за 2019. годину.

У односу на ревидирани буџет опште владе Републике 
Српске за 2019. годину буџетом за 2020. годину повећани су 
укупни расходи за 4,6%. У оквиру расхода буџетом је плани-
рано увећање социјалних давања, расхода за лична примања 
запосленима, као и инвестиција у нефинансијску имовину. 
Увећање личних примања запослених је резултат увећања 
плата буџетским корисницима за 5% до 20%, у зависности од 
платног коефицијента, а које ће се примјењивати од јануара 
2020. године, те планирања средстава за уплату пензијског 
доприноса за добровољно пензијско осигурање за запослене 
који су у радном односу на неодређено вријеме и чије се пла-
те финансирају из буџета Републике, у складу са прописима 
којима се уређује област добровољних пензијских фондова и 
пензијских планова, а чију висину утврђује Влада посебном 
одлуком. Приједлогом буџета за 2020. годину обезбијеђена 
су и средства за плате судија и тужилаца који раде на пред-
метима ратних злочина, а чије плате и накнаде из радног од-
носа су до октобра 2019. године финансиране из средстава 
IPA 2013, а од октобра 2019. године прелазе на финансирање 
из буџетских средстава. Поред тога, повећана су и издвајања 
на позицијама субвенција усљед примјене Закона о подсти-
цајима у привреди Републике Српске. У Буџету за 2020. го-
дину планирано је и редовно усклађивање пензија, односно 
увећање пензија за око 3%.

У 2020. години на нивоу опште владе очекује се суфи-
цит од 16,4 милиона КМ.

4.4. СРЕДЊОРОЧНИ ИЗГЛЕДИ БУЏЕТА
Посматрајући сектор опште владе, планирани су укуп-

ни приходи у износу од 4.718,0 милиона КМ у 2021. годи-
ни, док су у 2022. години планирани у износу од 4.849,3 
милиона КМ.

Порески приходи
Порески приходи планирани су у износу од 2.618,0 ми-

лиона КМ у 2021. години, док су у 2022. годину планирани 
у износу од 2.711,5 милиона КМ. У оквиру пореских прихо-
да највеће учешће имају приходи од индиректних пореза и 
приходи од пореза на доходак и пореза на добит.

Приходи од индиректних пореза за 2021. годину пла-
нирани су у износу од 1.968,3 милиона КМ, док су за 2022. 
годину планирани у износу од 2.040,5 милиона КМ. У 2020. 
години планирано је значајније повећање прихода по осно-
ву индиректних пореза због једнократног измирења обаве-
за из претходног периода по основу расподјеле индирект-
них прихода, због чега је за 2021. и 2022. годину нижа стопа 
раста ових прихода.

Од укупног износа 1.968,3 милиона КМ који је плани-
ран за 2021. годину 1.429,1 милион КМ припада буџету Ре-
публике, 388,6 милиона КМ припада јединицама локалне 
самоуправе, 30,1 милион КМ припада ЈП “Путеви Републи-
ке Српске”, док је за ЈП “Аутопутеви Републике Српске” 
планиран износ од 120,4 милиона КМ.

Од укупног износа 2.040,5 милиона КМ који је плани-
ран за 2022. годину 1.480,3 милиона КМ припада буџету 
Републике, 405,2 милиона КМ припада јединицама локалне 
самоуправе, 31,0 милион КМ припада ЈП “Путеви Републи-
ке Српске”, док је за ЈП “Аутопутеви Републике Српске” 
планиран износ од 124,0 милиона КМ.

Узимајући у обзир трендове кретања прихода од по-
реза на доходак и пореза на добит у претходном периоду, 
кретање броја запослених, кретање плата, као и очекивани 
привредни раст у наредном периоду, пројекција прихода од 
пореза на доходак и пореза на добит износи 414,5 милиона 
КМ у 2021. години, док је за 2022. годину планиран износ 
од 428,1 милион КМ.

Приходи од пореза на добит у 2021. години планирани 
су у износу од 260,6 милиона КМ, док су за 2022. годину 
планирани у износу од 271,4 милиона КМ.

Приходи од пореза на доходак за 2021. годину плани-
рани су у укупном износу од 200,8 милиона КМ, док је 
за 2022. годину приход од пореза на доходак планиран у 
укупном износу од 204,5 милиона КМ. На основу Закона 
о буџетском систему Републике Српске, буџету Републи-
ке Српске припада 75% прихода од пореза на лична при-
мања и пореза на приходе од самосталне дјелатности, док 
остатак од 25% припада јединицама локалне самоуправе. 
Приходи по основу пореза на приходе од ауторских права, 
права сродних ауторском праву и права индустријске своји-
не, пореза на приходе од капитала и пореза на приходе од 
капиталних добитака у потпуности припадају буџету Репу-
блике Српске. С тим у вези, од укупно планираних прихода 
од пореза на доходак за 2021. годину 153,8 милиона КМ 
припада буџету Републике Српске, док остатак од 47 ми-
лиона КМ припада буџетима јединица локалне самоупра-
ве. Од укупно планираних прихода од пореза на доходак за 
2022. годину 156,6 милиона КМ припада буџету Републике 
Српске, док остатак од 47,9 милиона КМ припада буџетима 
јединица локалне самоуправе.

Социјални доприноси
Социјални доприноси планирани су у износу од 1.706,5 

милиона КМ у 2021. години, док су за 2022. годину плани-
рани у износу од 1.734,8 милиона КМ.

На основу Закона о буџетском систему Републике Срп-
ске, приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање припада буџету Републике Српске. Пројекција 
прихода Фонда ПИО за 2021. годину износи 945,6 милиона 
КМ, док је за 2022. годину планиран износ од 962,3 милио-
на КМ. Наведена пројекција је урађена на основу кретања 
прихода од овог доприноса у претходном периоду и очеки-
ваног повећања бруто плата и броја осигураника у наред-
ном периоду.

Пројекција прихода од доприноса за социјално осигу-
рање остала три фонда социјалне сигурности (Фонд здрав-
ственог осигурања Републике Српске, Фонд за дјечију за-
штиту Републике Српске и Завод за запошљавање Републи-
ке Српске), као и Фонда солидарности за дијагностику и 
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, 
износе 760,9 милиона КМ за 2021. годину, док је за 2022. 
годину планиран износ од 772,5 милиона КМ. Од тог изно-
са приходи по основу доприноса за здравствено осигурање 
за 2021. годину планирани су у износу од 635,2 милиона 
КМ и за 2022. годину 644,5 милиона КМ (од чега пројек-
ција прихода од иноосигурања износи 25,8 милиона КМ у 
2021. годину и 28,1 милион КМ у 2022. години). Приходи 
од доприноса за дјечју заштиту планирани су у износу од 
80,6 милиона КМ за 2021. годину, а 82,1 милион КМ за 
2022. годину, док су приходи од доприноса за осигурање од 
незапослености планирани у износу од 39,4 милиона КМ за 
2021. годину и 40,1 милион КМ за 2022. годину. Приходи од 
посебног доприноса за солидарност планирани су у износу 
од 5,7 милиона КМ за 2021. годину, док је за 2022. годину 
планиран износ од 5,8 милиона КМ.

Остали приходи
Остали приходи за сектор опште владе планирани су у 

износу од 385,0 милиона КМ за 2021. годину, док је за 2022. 
годину планиран износ од 396,7 милиона КМ.
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Средњорочне пројекције укупних расхода опште вла-

де Републике Српске у периоду 2021–2022. године износе 
4.263,0 милиона КМ и 4.278,7 милиона КМ респективно. 
Накнаде запосленима крећу се од 1.085,5 милиона КМ 
у 2021. години до 1.091,5 милиона КМ у 2022. години. 
Издаци за робе и услуге у посматраном периоду крећу се 
од 308,1 до 310,6 милиона КМ. Камате су у 2021. години 
планиране у износу од 130,2 милиона КМ, док је за 2022. 
годину планиран износ од 126,1 милион КМ. Субвенције 
у 2021. години износе 181,6 милиона КМ, а у 2022. годи-
ни 162,6 милиона КМ. Грантови су планирани у износу од 
152,3 милиона КМ у 2021. години, односно 156,7 милиона 
КМ у 2022. години. Социјална давања су планирана на ни-
воу 2.234,2 милиона КМ и 2.254,1 милион КМ респективно. 
Остали издаци се крећу од 171,2 милиона КМ у 2021. годи-
ни до 177,2 милиона КМ у 2022. години. Нето инвестиције 
у нефинансијску имовину планиране су на нивоу од 330,4 
милиона КМ и 362,0 милиона КМ кроз године.

У 2021. години на нивоу опште владе очекује се суф-
ицит од 124,6 милиона КМ и 208,6 милиона КМ у 2022. 
години.

Финансирање буџета и консолидованог буџета то-
ком трајања Програма, план, извори, инструменти, на-
мјена

У периоду 2020–2022. године планирано је укупно фи-
нансирање30 (ново задужење) у износу од 1,3 милијарде 
КМ, од чега по 0,5 милијарди КМ у 2020. и 2021. години, те 
0,3 милијарде КМ у 2022. години.

Током датог периода удио финансирања из спољних 
извора смањује се у корист финансирања из домаћих изво-
ра, при чему у 2020. години учешће спољних, тј. домаћих 
извора финансирања, износи 34%, тј. 66%, док се у 2022. 
години удио финансирања из спољних извора смањује на 
свега 2%, а удио финансирања из домаћих извора се по-
већава до нивоа од 98% укупног планираног финансирања 
у тој години. Планирано финансирање реализоваће се 
највећим дијелом путем дугорочних (домаћих и спољних) 
инструмената, уз повећање учешћа финансирања путем 
ХоВ (домаћих краткорочних и дугорочних31) током датог 
периода, и то са нивоа од 66%, колико износи у 2020. годи-
ни, до 98% укупног планираног финансирања у 2022. годи-
ни, док се учешће финансирања путем кредита (спољних 
дугорочних) са 34%, колико износи у 2020. години, смањује 
на 2% укупног планираног финансирања у 2022. години.

Спољни извори се готово у цијелости користе за фи-
нансирање инвестиционих пројеката32 (концесиони извори 
финансирања које обезбјеђују Свјетска банка, EIB, EBRD, 
IFAD, KfW, Развојна банка Савјета Европе итд.), док се до-
маћи извори користе за финансирање буџетске потрошње.

4.5. СТРУКТУРНИ БИЛАНС
За израчунавање циклично прилагођеног (примарног) 

биланса консолидоване опште владе Републике Српске 
у периоду од 2019. до 2022. године цикличнo прилагођен 
буџетски салдо је израчунат на основу полуагрегатне ме-
тоде Европске комисије. Израчунавање цикличног дије-

30 Финансирање за период 2020–2022. године обухвата план повла-
чења инокредитних средстава по инвестиционим пројектима у им-
плементацији одобреним од стране Народне скупштине Републике 
Српске закључно са 30.6.2019. године, план примитака по осно-
ву нових кредитних задужења и емисија хартија од вриједности 
у сврху финансирања буџетске потрошње у периоду 2020–2022. 
године, а о чему ће НСРС одлучивати у оквиру годишњих одлука 
о дугорочном задужењу.
31 Краткорочне хартије од вриједности на домаћем тржишту при-
марно ће се користити за привремено финансирање дефицита 
произашлог из готовинског тока, те ће нето краткорочно финан-
сирање на годишњем нивоу износити 21,0 милион КМ (тј. 4% 
укупног финансирања) у 2020. години, 23,0 милиона КМ (тј. 5% 
укупног финансирања) у 2021. години и 20,0 милиона КМ (тј. 7% 
укупног финансирања) у 2022. години, при чему ће нето задужење 
на годишњем нивоу износити 21,0 милион КМ у 2020. години, 2,0 
милиона КМ у 2021. години, те -3,0 милиона КМ у 2022. години.
32 Од укупног финансирања путем спољних извора, на финанси-
рање буџетске потрошње односи се само 5% у 2020. години, 8% у 
2021. години, док се у 2022. години спољни извори финансирања 
користе искључиво за финансирање инвестиционих пројеката.

ла салда, који спроводи Европска комисија, заснива се на 
уобичајеном поступку у два корака: (1) на оцјени јаза аг-
регатне производње као показатеља привредног циклуса, 
те (2) процјени еластичности укупних прихода и расхода у 
односу на тај јаз.

У првом кораку оцјењује се циклично стање економије 
(енгл. output gap) поређењем стварног БДП-а са потенцијал-
ним. С обзиром на недоступност података, за оцјену јаза 
агрегатне производње није се могла користи метода про-
изводне функције. Тако се процјена потенцијалног БДП-а 
заснива на оригиналном Ходрик–Прескотовом филтеру 
због његове транспарентности и једноставности, уз коефи-
цијент изравнавања (λ) за годишње податке, 100.

У другом кораку процјењује се учинак цикличних кре-
тања на буџет примјеном буџетских еластичности. Укупна 
еластичност прихода/расхода изводи се као пондерисани 
збир еластичности појединих категорија прихода/расхода33 
које су осјетљиве на кретање пословног циклуса, при чему 
су пондери појединих категорија њихови удјели у укупним 
приходима/расходима. Притом се еластичност поједине 
компоненте прихода/расхода прво израчунава с обзиром 
на њихову релевантну макроекономску основицу, а потом 
се оцјењује еластичност макроекономске основице на јаз 
агрегатне производње. Множењем ових двију еластич-
ности добије се еластичност поједине компоненте прихода/
расхода на јаз агрегатне производње. Добијени резултати 
у највећој мјери зависе од дужине коришћене серије, те 
поузданости и квалитета података. Након израчунавања 
укупне осјетљивости буџетског салда, циклична компонен-
та буџетског салда добија се множењем производног јаза 
и укупне цикличне осјетљивости. Израчуната на описан 
начин, укупна еластичност буџетског салда опште владе 
износи 0,345, док је процијењена циклична осјетљивост 
прихода 0,874, а расхода 0,001.

Како би се показао стварни карактер дискреционе фи-
скалне политике, израчунава се фискална позиција. Она 
се мјери као годишња промјена циклично прилагођеног 
буџетског салда умањеног за једнократне мјере (структур-
ни примарни буџетски салдо). Обрачунавање циклично 
прилагођеног буџетског салда служи за утврђивање нивоа 
фискалног прилагођавања током периода.
Графикон 4.5.1: Стварни и циклично прилагођени фискал-

ни биланс (% у БДП) у периоду 2011–2022. године

Из претходног графикона који приказује стварни фи-
скални салдо, циклично прилагођени фискални салдо и 
производни јаз, те карактер фискалне политике може се 
видјети да, након периода позитивног производног јаза 
до 2011. године, привреда улази у период негативног про-
изводног јаза када је реални БДП нижи од потенцијалног. 
Такво кретање може се повезати са негативним ефектима 
глобалне економске кризе који су се одразили кроз пад ма-
кроекономских агрегата и падом или недовољним растом 
прихода од индиректних пореза. У овом периоду стварни 
фискални дефицит већи је од циклично прилагођеног де-
фицита, што је најизраженије у 2012. и 2014. години, када 
је присутан највећи негативни утицај циклуса са високим 
негативним вриједностима производног јаза. У овим го-
динама Република Српска је била погођена елементарним 
33 На приходовној страни, као цикличо осјетљиве компоненте, 
одређени су приходи од индиректних пореза, пореза на доходак, 
пореза на добит, те приходи од социјалних доприноса, док се на 
расходној страни узимају само расходи за накнаде незапосленима.
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непогодама, те су уложена значајна средства из јавне по-
трошње за санирање штета. У осталим годинама тог пе-
риода Влада је рестриктивном економском политиком уз 
мјере фискалне консолидације и контролу јавних расхода 
успијевала смањити фискални дефицит, односно остварити 
циклично прилагођени суфицит. У 2017. години је, уз раст 
буџетских прихода и благи пад расхода, остварен фискални 
суфицит. С друге стране, у 2018. години, остварени БДП 
је нешто већи него што се очекивало, потрошња је расла, 
посебно улагања у фиксни капитал, што се одразило кроз 
фискални дефицит. Према пројекцијама, у 2019. години, 
реални БДП приближава се потенцијалном, наставља се 
прогресивна фискална политика са планираним растом ра-
схода већим од раста прихода, што ће као резултат имати 
дефицит.

Према расположивим подацима и пројекцијама у пе-
риоду 2020–2022. године пројектовани БДП премашиће по-
тенцијалне вриједности и ући ће у период позитивног про-
изводног јаза. Очекују се да ће се водити стабилизациона 
политика и остваривати фискални суфицит.

4.6. НИВО ЗАДУЖЕНОСТИ И РАЗВОЈ ДОГАЂАЈА, 
АНАЛИЗА ВАНРЕДНИХ ОПЕРАЦИЈА И УСКЛАЂИ-
ВАЊЕ ТОКА И СТАЊА

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске детаљно је уређена област задуживања и издава-
ња гаранција Републике Српске и јединица локалне само-
управе, те начини и процедуре задуживања, што заједно са 
постојећим законима из области буџетског система и Зако-
ном о фискалној одговорности у Републици Српској чини 
цјеловит правни оквир за унапређење и контролу буџет-
ске дисциплине. У складу са Законом о задуживању, дугу 
и гаранцијама Републике Српске, ограничење износа дуга 
утврђено је тако да укупан дуг Републике Српске34 на крају 
фискалне године не може бити већи од 60%, док јавни дуг 
Републике Српске не може бити већи од 55% оствареног 
БДП-а у тој години. Дуг Републике Српске настао по осно-
ву задужења за финансирање санације штете из Јединстве-
ног регистра штета, прописаног у Закону о Фонду солидар-
ности за обнову Републике Српске, изузима се из ограни-
чења која су прописана за укупан и јавни дуг Републике 
Српске. Краткорочни дуг Републике Српске не може бити 
већи од 8% износа редовних прихода остварених у прет-
ходној фискалној години. Укупна изложеност Републике 
Српске по издатим гаранцијама не може бити већа од 15% 
оствареног БДП-а у тој години. Додатно, Народна скупшти-
на Републике Српске одлучује о укупном износу гаранција 
Републике Српске које Влада може издати у току фискалне 
године35. Јединице локалне самоуправе могу се дугорочно 
задужити само ако у периоду стварања дуга укупан износ 
који доспијева за отплату, по предложеном дугу и цјелокуп-
ном доспјелом, неизмиреном постојећем дугу, у било којој 
наредној години није већи од 18% износа њених редовних 
прихода остварених у претходној фискалној години. Крат-
корочни дуг општина не може бити већи од 5% њихових ре-
довних прихода остварених у претходној фискалној годи-
ни, а изложеност јединице локалне самоуправе по издатим 
гаранцијама не може да буде већа од 30% износа њихових 
редовних прихода остварених у претходној фискалној го-
дини (сва правила која важе за јединице локалне самоупра-
ве важе и за фондове социјалне сигурности, осим у дијелу 
који се тиче гаранција – фондови социјалне сигурности не 
могу их издавати). Законом о фискалној одговорности36, у 
оквиру општих фискалних правила, утврђено је правило о 
дугу које подразумијева да јавни дуг Републике Српске на 
крају фискалне године не може бити већи од 55% остваре-
ног БДП-а у тој години, док је у оквиру посебних фискал-
них правила дефинисан праг за дуг, који подразумијева да, 

34 У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Репу-
блике Српске, укупан дуг Републике Српске чине јавни дуг Репу-
блике Српске, дуг јавних предузећа, ИРБРС и институција јавног 
сектора. Јавни дуг је дуг Републике Српске (буџета), дуг јединица 
локалне самоуправе, те дуг фондова социјалне сигурности.
35 Члан 1. Закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаран-
цијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 114/17).
36 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15 и 62/18.

ако јавни дуг Републике Српске на крају фискалне године 
достигне 50% оствареног БДП-а у тој години, буџет за на-
редну годину мора да буде са буџетским суфицитом.

У септембру 2019. године Влада Републике Српске је 
усвојила документ Стратегија управљања дугом Републике 
Српске за период 2019–2022. године, а који је припремило 
Министарство финансија Републике Српске. Стратегијом 
управљања дугом Републике Српске за период 2019–2022. 
године37 дефинисани су главни циљ управљања дугом Ре-
публике Српске, циљеви задуживања у сврху испуњења 
главног циља управљања дугом, стратегија остварења наве-
дених циљева, задаци Министарства финансија Републике 
Српске, те су идентификовани индикатори, тј. смјернице, с 
циљем остваривања структуре дуга са прихватљивим ниво-
ом трошкова и ризика, и то:

- с циљем управљања валутним ризиком, дуг изражен у 
страној валути (искључујући дуг у EUR) треба бити мањи 
од 35% укупног посматраног дуга, док с циљем развоја до-
маћег тржишта, унутрашњи дуг треба бити већи од 25% 
укупног посматраног дуга;

- с циљем управљања ризиком рефинансирања, просјеч-
но вријеме до доспијећа треба да је дуже од четири године, 
а краткорочни дуг да је мањи од 8% прихода остварених у 
претходној години;

- с циљем управљања ризиком каматних стопа, дуг по 
фиксним условима треба износити више од 60% укупног 
посматраног дуга, док просјечна пондерисана каматна сто-
па треба бити нижа од 3,5%.

Имплементација Стратегије у 2018. години са евалу-
ацијом идентификованих индикатора структуре дуга на 
крају 2015, 2016, 2017. и 2018. године, анализа постојећег 
портфолија, опис одабране и алтернативних стратегија 
управљања дугом Републике Српске, опис анализе осјетљи-
вости (тј. опис примијењеног шока девизног курса, каматне 
стопе, комбинованог шока у сврху анализе осјетљивости) 
одабране и алтернативних стратегија управљања дугом Ре-
публике Српске и разматрање истих у погледу трошкова и 
ризика детаљно су представљени у наведеном документу.

Стање јавног дуга Републике Српске на дан 30. јун 
2019. године износи 4.140,1 милион КМ, што је 37,3% 
БДП-а38, док стање укупног дуга Републике Српске износи 
5.349,8 милиона КМ, тј. 48,2% БДП-а, а чине га:

1) дуг Републике Српске у износу од 3.538,7 милиона КМ,
2) дуг јединица локалне самоуправе у износу од 418,5 

милиона КМ,
3) дуг фондова социјалне сигурности у износу од 183,0 

милиона КМ,
4) дуг јавних предузећа и Инвестиционо-развојне банке 

Републике Српске (ИРБ) у износу од 1.209,7 милиона КМ.
Стање укупног дуга Републике Српске на дан 30. јун 

2019. године у износу од 5.349,8 милиона КМ, према по-
ријеклу дуга, односи се на:

1) спољни дуг у износу од 3.446,5 милиона КМ, од чега:
- дуг Републике Српске износи 2.123,6 милиона КМ,
- дуг јединица локалне самоуправе износи 113,2 милио-

на КМ,
- дуг јавних предузећа и ИРБ-а износи 1.209,7 милио-

на КМ;
2) унутрашњи дуг у износу од 1.903,3 милиона КМ, од 

чега:
- дуг Републике Српске износи 1.415,0 милиона КМ,
- дуг јединица локалне самоуправе износи 305,3 милио-

на КМ,
- дуг фондова социјалне сигурности износи 183,0 ми-

лиона КМ.

37 Документ Стратегија управљања дугом Републике Српске за пе-
риод 2019–2022. године доступан је на порталу Владе Републике 
Српске.
38 Процијењена вриједност БДП-а за 2019. годину износи 11.100 
милиона КМ.
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Табела 4.6.1: Сервис и стање укупног дуга Републике Српске у периоду 2018–2022. године (у милионима КМ)

Редни 
бр. ОПИС 

2018.
1.1–30.6.

2019.
2019. 2020. 2021. 2022.

извршење план пројекције
1 Сервис спољног дуга 345,6 141,7 296,2 265,3 285,1 286,5
 1.1. 250,4 94,2 196,1 158,5 174,4 176,8 176,8
 1.2. 6,5 3,4 7,4 8,6 9,6 8,9 8,9
 1.3. 88,7 44,1 92,8 98,2 101,1 100,8 100,8
2 Сервис унутрашњег дуга 587,4 208,2 428,9 321,1 392,4 371,7
 2.1. 495,3 158,3 296,5 242,5 315,0 302,4 302,1
 2.2. 62,5 37,7 113,6 46,4 45,3 43,7 43,7
 2.3. 29,6 12,2 18,8 32,1 32,0 25,6 25,6
3 Сервис укупног дуга Републике Српске (1 + 2) 933,0 349,9 725,1 586,4 677,5 658,2

3.1. Сервис дуга из Буџета Републике Српске 854,5 301,7 595,8 507,9 599,5 587,6
4 Стање спољног дуга 3.363,1 3.446,5 3,484,6 3,545,9 3,474,3 3,260,8
 4.1. 2.118,1 2.123,6 2.184,2 2.146,7 2.082,2 1.958,7 1.958,7
  2.060,7 2.058,1 2.109,8 2.074,8 2.012,8 1.893,1 2.012,8 1.893,1
  57,4 65,5 74,4 71,9 69,4 65,7 69,4 65,7
 4.2. 115,4 113,2 120,6 130,0 127,0 121,4 121,4
 4.3. 1.129,6 1.209,7 1.179,9 1.269,2 1.265,1 1.180,7 1.180,7
5 Стање унутрашњег дуга 1.815,4 1.903,3 1.909,7 2.014,2 2.109,5 2.087,2
 5.1. 1.338,2 1.415,0 1.453,3 1.618,0 1.775,2 1.809,5 1.794,5
 5.2. 298,3 305,3 285,9 250,6 214,6 178,8 178,8
 5.3. 178,9 183,0 170,5 145,7 119,7 98,9 98,9
6 ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4.1. + 4.2. + 5) 4.048,9 4.140,1 4.214,5 4.290,9 4.318,7 4.167,3
7 УКУПАН ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4 + 5) 5.178,5 5.349,8 5.394,3 5.560,1 5.583,8 5.348,0

8
Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском
ограничењу (4.1.1. + 4.2. + 5)

3.991,5 4.074,6 4.140,1 4.219,0 4.249,3 4.101,7

9
Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском
ограничењу (4.1.1. + 4.2. + 4.3. + 5)

5.121,1 5.284,3 5.320,0 5.488,2 5.514,3 5.282,4

10 Стање краткорочног дуга Републике Српске 0,0 40,0 0,0 21,0 23,0 20,0
11 Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама 549,9 627,0 627,1 568,6 497,2 424,5
Извор: Министарство финансија Републике Српске, извјештаји јединица локалне самоуправе, фондова социјалне си-

гурности.

На дан 30. јун 2019. године укупан дуг Републике Срп-
ске који подлијеже законском ограничењу износи 5.284,3 
милиона КМ (47,6% БДП-а), док јавни дуг који подлијеже 
законском ограничењу износи 4.074,6 милиона КМ (36,7% 
БДП-а).

Са 30. јуном 2019. године укупна изложеност Републи-
ке Српске по издатим гаранцијама износи 627,0 милиона 
КМ (5,7% БДП-а), док стање дуга по основу кредитних 
задужења за које је Влада Републике Српске издала гаран-
ције износи 502,1 милион КМ. У оквиру буџета Републике 
Српске планирају се средства за отплату обавеза по основу 
активиране гаранције.

Када је ријеч о валутној структури дуга, у укупном 
дугу Републике Српске доминирају четири валуте: EUR, 
КМ, SDR, те USD. Највеће учешће у валутној структури 
дуга имају EUR (42,0%), те КМ (35,6%), с обзиром на то 
да је унутрашњи дуг у цјелини деноминиран у домаћој 
валути. Имајући у виду да Централна банка БиХ одржава 
монетарну стабилност у складу са currency board аранжма-
ном39, може се оцијенити повољним то што је учешће евра 
у валутној структури дуга значајно. Високо учешће евра 
и конвертибилне марке обезбјеђује висок степен предви-
дивости будућих обавеза (77,6%), те је у том смислу Ре-
публика Српска изложена мањем валутном ризику. Међу-
тим, због значајног учешћа SDR и USD валуте у валутној 
структури дуга (14,5% и 1,9%, респективно), а имајући у 

39 Currency board аранжманом, тј. валутним одбором, утврђено је 
издавање домаће валуте уз пуно покриће у слободним конверти-
билним средствима по фиксном курсу 1 КМ : 0,51129 EUR.

виду и доминацију америчког долара у структури SDR-а40, 
јачање вриједности америчког долара би могло утицати на 
повећање стања спољног дуга, што би захтијевало више до-
маће валуте за сервис спољног дуга.

Што се тиче структуре дуга и рочности, веома је битно 
као позитивну чињеницу истаћи да је укупан дуг Републике 
Српске, према изворној рочности, готово у цјелини дугоро-
чан. Наиме, од укупног дуга Републике Српске на кратко-
рочни дуг односи се само 0,8%, док је читав преостали дуг 
дугорочан и његово учешће износи 99,2%.

Већи дио укупног дуга, тј. 73,5%, отплаћује се по 
фиксним каматним стопама. Од укупног спољног дуга по 
фиксним условима отплаћује се 65,9%, док се од укупног 
унутрашњег дуга по фиксним условима отплаћује 87,2%.

Од укупног дуга Републике Српске у фази отплате је 
52,6%, док је преосталих 47,4% дуга у грејс-периоду. Од 
укупног спољног дуга отплата је почела за 48,6% дуга (при 
чему је од “старог” дуга у отплати 97,7%, а од “новог” дуга 
у отплати је 42,3%), док је од укупног унутрашњег дуга у 
фази отплате 59,9%.

Што се тиче структуре укупног дуга Републике Српске 
са становишта инструмената, утрживи дио дуга (обвезнице 
и трезорски записи) износи 29,3%, док преостали дуг пред-
ставља неутрживи дио дуга (кредити и дуг који се измирује 
кроз акциони план или у готовини).
40 У складу са Одлуком Извршног одбора ММФ-а од 30. новембра 
2015. године, а која је постала ефективна 1. октобра 2016. године, у 
корпу валута које чине SDR укључен је RMB (“Chinese renminbi”, 
односно кинески јуан), a омјер валута у корпи је сљедећи: USD 
41,73%, JPY 8,33%, EUR 30,93%, GBP 8,09% и RMB 10,92%.
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Приказано претходном табелом, пројектовано стање 
спољног дуга у оригиналној валути у периоду од 2019. 
до 2022. године заснива се на износу повучених кредит-
них средстава са 30. јуном 2019. године увећаном за про-
цијењена повлачења по инвестиционим пројектима у им-
плементацији41 и повлачења у сврху финансирања буџет-
ске потрошње, а умањеном за процијењени износ сервиса 
спољног дуга. За прерачунавање тако процијењеног стања 
спољног дуга из оригиналних валута у КМ коришћене су 
процијењене вриједности девизних курсева засноване на 
претпоставци да ће до краја 2019. године доћи до апреција-
ције вриједности свих валута у односу на КМ у износу од 
1,38%42 у односу на вриједности на дан 31. март 2019. годи-
не, те да ће се њихове вриједности задржати на истом нивоу 
у периоду 2020–2022. године. Пројектовано стање унутра-
шњег дуга Републике Српске и индиректног унутрашњег 
дуга Републике Српске у периоду од 2019. до 2022. године 
заснива се на стању дуга са 30. септембром 2019. године, 
увећаном за емисије ХоВ у наредном периоду, а умањеном 
за процијењени износ сервиса унутрашњег дуга Републике 
Српске и индиректног унутрашњег дуга Републике Српске. 
За израду процјене изложености Републике Српске по изда-
тим гаранцијама у обзир су узета кредитна задужења за која 
је, закључно са израдом овог документа, Влада Републике 
Српске издала гаранцију Републике Српске, те план отпла-
те по истим. Пројекције стања и сервиса директног дуга 
јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигур-
ности су преузете од истих.

Токови стварања задужења и ризици
Према процјенама за период 2020–2022. године, показа-

тељи задужења кретаће се на сљедећи начин:
- У 2020. години нето задужење43 износиће 1,2% БДП-а, 

у 2021. години 0,6% БДП-а, а у 2022. години -1,5% БДП-а;
- Номинални раст укупног, тј. јавног дуга, у 2020. годи-

ни износиће 3,1%, тј. 1,8%, у 2021. години 0,4%, тј. 0,6%, 
док ће у 2022. години износити -4,2%, тј. -3,5%;

- Стање укупног, тј. јавног дуга, у односу на БДП у 
2020. години износиће 48,0%, тј. 37,0%, у 2021. години из-
носиће 46,1%, тј. 35,6%, а у 2022. години 42,1%, тј. 32,8%;

- Трошкови сервисирања (сервис по основу камате) 
укупног, тј. јавног дуга, у односу на БДП у 2020. години 
износиће 1,2%, тј. 1,1%, у 2021. години 1,1%, тј. 1,0%, док 
ће у 2022. години износити 1,0%, тј. 0,9%.

Основни ризици остваривања поменутих показатеља 
задужења огледају се у:

1. остварењу претпоставки о расту, дефициту/суфици-
ту, те потреба за финансирањем, што директно утиче на 
смањење/повећање нивоа дуга,

2. остварењу претпоставки о вриједностима промје-
нљивих каматних стопа, девизних курсева, повлачењу кре-
дитних средстава (за финансирање инвестиционих пројека-
та у имплементацији и буџетске потрошње) и доступности 
планираних инструмената дуга за финансирање буџетске 
потрошње у пројектованом периоду,

3. повлачењу средстава по основу потенцијалних кре-
дита за инвестиционе пројекте, као и кредита за које су 
упућени захтјеви за издавање гаранције Републике Српске, 
који су у различитим фазама припреме (иста нису укључе-
на у процјену),

41 План повлачења сачињен у складу са информацијама ПИУ о ди-
намици повлачења одобрених инокредитних средстава (извјештаји 
ПИУ са 30. јуном 2019. године).
42 Коефицијент 1,38% представља однос између процијењене 
вриједности SDR-а за период 2019–2022. године (1 SDR = 2,45 
KM, а што представља максималну вриједност SDR-а у периоду 
од 1. јула 2018. до 30. јуна 2019. године, увећану за 0,02) и његове 
вриједности на дан 31. март 2019. године (1 SDR = 2,42 KM).
43 Показатељи нето задужења обухватају нето задужење Владе 
Републике Српске у име Републике Српске (укључујући и про-
цијењену динамику верификације и измирења обавеза дефини-
саних Законом о унутрашњем дугу Републике Српске), те нето 
задужење Републике Српске у име и за рачун дужника (јединица 
локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, јавних преду-
зећа, Инвестиционо-развојне банке и институција јавног сектора).

4. могућности промјена у законским одредбама које би 
регулисале обавезу измирења унутрашњег дуга на начин 
другачији од постојећих законских рјешења.

4.7. АНАЛИЗА ОСЈЕТЉИВОСТИ И УПОРЕЂИ-
ВАЊЕ С ПРЕТХОДНИМ ПРОГРАМОМ

Пројекције прихода од директних пореза и непореских 
прихода урађене су на основу пројектованих макроеконом-
ских показатеља за Републику Српску и постојеће пореске 
политике у области директног опорезивања, као и прописа 
који дефинишу непореске приходе. За сваку поједину врсту 
прихода анализирани су трендови кретања наплате у прет-
ходном периоду, укључени су потенцијални једнократни 
утицаји који ће се десити у наредном периоду, те утврђен 
степен корелације појединих врста прихода са кретањем 
макроекономских агрегата. Пројекција прихода ради се 
појединачно за сваку врсту прихода и то је изузетно важно, 
будући да се тако узимају у обзир правни основи, сезон-
ски утицаји и специфичности сваког појединачног извора 
прихода.

Пројекције прихода од индиректних пореза који припа-
дају Републици Српској, поред уочених текућих трендова 
у наплати прихода и измјена политика у области акциза 
на дуван и царина (хармонизација акциза на цигарете са 
стандардима Европске уније и усклађивање акциза на ре-
зани дуван са растом акциза на цигарете, као и примјена 
Споразума о слободној трговини између БиХ и ЕФТА од 1. 
јануара 2015. године), базиране су на прогнозама макроеко-
номских показатеља за БиХ и Републику Српску.

С обзиром на специфичност система расподјеле при-
хода од индиректних пореза, процјена кретања макроеко-
номских показатеља за Републику Српску има значај са 
аспекта сагледавања кретања крајње потрошње у наведе-
ном периоду, као основе за утврђивање коефицијента ра-
сподјеле прихода од индиректних пореза између Републике 
Српске и ФБиХ. Међутим, за систем расподјеле прихода од 
индиректних пореза унутар Републике Српске, тј. између 
подсектора централне владе, јединица локалне самоуправе 
и ЈП “Путеви Републике Српске”, од посебне важности је 
пројекција сервиса спољног дуга.

Промјена било које од претпоставки на којима се засни-
ва пројекција прихода захтијеваће измјену пројекција при-
хода које су наведене у овом документу.

Основни ризици за остварење наведених пројекција 
прихода могу бити:

- Одступање макроекономских показатеља од пројек-
тованих вриједности, с обзиром на уску повезаност ових 
пројекција са пројекцијама прихода, односно на степен ко-
релације појединих врста прихода са кретањем макроеко-
номских агрегата;

- Промјене политике опорезивања у области директних 
пореза, доприноса и непореских прихода;

- Евентуална промјена политика индиректног опоре-
зивања. При томе, очекивани ефекти измијењених поли-
тика опорезивања у области акцизних производа, ако нису 
праћене адекватним административним и оперативним 
мјерама и радњама, могу бити умањени кроз нелегални 
увоз и продају, пореску евазију;

- Значајнија одступања у кретању коефицијента распо-
дјеле прихода од индиректних пореза између Републике 
Српске и ФБиХ у односу на процијењени ниво;

- Неочекиване флуктуације на међународном девизном 
тржишту кроз промјене у сервисирању спољног дуга могу 
довести до одступања остварених у односу на пројектоване 
приходе од индиректних пореза;

- Рад пореске администрације има значајан утицај на 
кретање прихода. Порески приходи зависе од унапређења 
пореске дисциплине;

- Развој других догађаја (елементарне непогоде и др.).
Основни политички ризици за остварење наведене 

пројекције прихода од индиректних пореза су сљедећи:
- Глобални оквир фискалног биланса и политика у БиХ 

за период 2020–2022. године још увијек није усвојен због 
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кашњења у формирању власти у Федерацији БиХ и на ни-
воу БиХ. Овим документом врши се утврђивање средстава 
за финансирање институција БиХ која се издвајају с рачуна 
Управе за индиректно опорезивање. Приликом пројекције 
прихода од индиректних пореза пошло се од претпоставке 
да ће средства за финансирање институција БиХ и даље го-
дишње износити 750 милиона КМ у посматраном периоду;

- Увођење новог аутоматског система расподјеле прихо-
да с рачуна Управе за индиректно опорезивање.

Пројекције расхода раде се на основу захтјева корисни-
ка буџета и обавеза проистеклих из законских и подзакон-
ских аката. Реализација буџета врши се у складу са оства-
рењем прихода и прилива у буџет. Ризик остварења јесте 
у (не)остварењу макроекономских и других претпоставки 
на којима се заснива пројекција. Такође, ризици у реалном 
сектору одразили би се на очекивани привредни раст и број 
запослених.

Ако се упореде документи ПЕРРС за период 2020–2022. 
године и ПЕРРС за период 2019–2021. године евидентно је 
да су у 2018. години остварени укупни приходи већи су од 
планираних за 1,4% (60,3 милиона КМ), а то се углавном 
односи на приходе од социјалних доприноса. С друге стра-
не, остварени укупни расходи мањи су од планираних за 
0,3% (12,8 милиона КМ), што је уз веће остварење прихода 
као резултат имало смањење дефицита, који је са 129,6 ми-
лиона КМ смањен на 56,5 милиона КМ. До смањења дефи-
цита дошло је на свим нивоима власти, а на нивоу фондова 
социјалне сигурности остварен је суфицит умјесто плани-
раног дефицита. Ажурираним буџетом за 2019. годину у 
овогодишњем програму, у односу на прошлогодишњи за 
исту годину, повећани су приходи за 1,4% (59,2 милиона 
КМ) и укупна потрошња за 5,2% (221,4 милиона КМ), с тим 
да је повећање укупне потрошње вишеструко веће у одно-
су на повећање прихода. Ово је имало за резултат дефицит 
опште владе од 125,0 милиона КМ, у односу на суфицит од 
37,1 милион КМ планиран прошлогодишњим програмом. 
У оквиру укупне потрошње у 2019. години, текући расходи 
су повећани за 0,7% док се највећи дио повећања односи 
на потрошњу фиксног капитала (174,6 милиона КМ). Ажу-
рираним пројекцијама за 2020. и 2021. годину приходи су 
повећани за 4,2% и 3,0% по годинама на позицијама прихо-
да од социјалних доприноса и пореских прихода. Укупна 
потрошња у периоду 2020–2021. године повећана је за 7,3% 
и 5,3% по годинама, с тим да повећање текућих расхода 
износи 4,1% и 4,0% кроз године, а повећање потрошње на 
бруто фискални капитал износи 59,7% и 22,0% кроз године. 
Поменуто ажурирање довело је до смањења у пројектова-
ном суфициту са 142,0 милиона КМ на 16,4 милиона КМ у 
2020. години и са 221,7 милиона КМ на 124,6 милиона КМ 
у 2021. години. Овдје треба имати у виду да се пројекције 
за наредни период базирају на опрезним пројекцијама при-
хода и истовремено расходима заснованим на израженим 
потребама корисника буџета. Приликом извршавања буџе-
та расходи се своде у оквире остваривих прихода и при-
лива. Из тог разлога, у фазама усвајања буџета и његовог 
извршења може доћи до већих промјена на страни расхода. 
Такође, неки једнократни приливи и/или мјере које нису 
биле раније познате могу довести до промјена у односу на 
планирано.

4.8. ФИСКАЛНО УПРАВЉАЊЕ И БУЏЕТСКИ 
ОКВИР

Управљање јавним финансијама у Републици Српској 
представља приоритет Владе Републике Српске. Успо-
стављање свеобухватних и добро организованих јавних 
финансија представља предуслов за успјешне процесе ре-
форми и даљи развој свих сектора друштва. Оквир и основ 
за вођење фискалне политике су закони, стратегије и аран-
жмани наведени у наставку.

Закон о буџетском систему Републике Српске44 дефини-
ше буџетски систем Републике Српске и израду Документа 
оквирног буџета Републике Српске као основа за припрему 
и израду буџета. Сваке године доноси се Документ оквир-
ног буџета Републике Српске за сљедећу годину и наредне 
44 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 
и 15/16.

двије године, а намјена му је да постави стратешки оквир и 
горње границе ресурса, унутар којих би требало да се при-
према годишњи буџет. У том контексту, припрема и израда 
буџета заснива се на Документу оквирног буџета. Кључни 
циљ овог документа је да осигура бољу повезаност између 
приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира 
јавне ресурсе.

Закон о фискалном савјету БиХ, којим је дефинисано 
постојање Фискалног савјета БиХ који координира фи-
скалну политику БиХ и усваја Глобални оквир фискалног 
биланса и политика БиХ који се доноси сваке године за 
сљедећу годину и наредне двије године. У овом документу 
приказују се фискални циљеви буџета и горње границе за-
дужења институција БиХ, ФБиХ, Републике Српске и Брч-
ко Дистрикта БиХ.

Закон о фискалној одговорности Републике Српске45 
уређује фискална правила, мјере и процедуре на основу 
којих се успоставља фискални оквир, ограничава јавна 
потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно ко-
ришћење буџетских средстава, оснива Фискални савјет 
Републике Српске и јача систем контрола и надзора. Овим 
законом дефинисана су општа и посебна фискална прави-
ла. Општа фискална правила односе се на укупан буџетски 
систем Републике Српске, док посебна фискална правила 
представљају обавезујуће, аутоматске мјере уколико инди-
катори исказани општим фискалним правилима достигну 
вриједносне прагове дефинисане овим законом. Спро-
вођењем Закона о фискалној одговорности у Републици 
Српској кроз Фискални савјет Републике Српске, који је 
успостављен у јулу 2017. године, значајно је унапријеђе-
на фискална одговорност и дисциплина за трошење јавних 
средстава у цијелом буџетском систему Републике Српске, 
како на републичком нивоу тако и на нивоу јединица локал-
не самоуправе и ванбуџетских фондова.

Стратегијом управљања дугом Републике Српске за пе-
риод 2019–2022. године46 дефинисан је главни циљ упра-
вљања дугом Републике Српске, циљеви задуживања у 
сврху испуњења главног циља управљања дугом, страте-
гија остварења наведених циљева, задаци Министарства 
финансија Републике Српске, те су идентификовани инди-
катори, тј. смјернице с циљем остваривања структуре дуга 
са прихватљивим нивоом трошкова и ризика.

Усвајањем Стратегије управљања јавним финансијама 
Републике Српске у 2020. години јасно ће бити дефинисани 
правци реформи у области јавних финансија и заокружен 
систем унапређења фискалне одговорности и дугорочне 
фискалне стабилности Републике Српске.

У области финансијског извјештавања, даље ће се 
унапређивати систем извјештавања владиног сектора кроз 
активности усмјерене на развој статистичких основа фи-
нансијског извјештавања усаглашених са међународно 
признатим стандардима макроекономских статистичких 
система, повећање ефикасности, обухватности и транспа-
рентности консолидованих финансијских извјештаја кори-
сника буџета, те контролисаних јединица јавног сектора. 
Паралелно са овим процесом вршиће се и усаглашавање 
процеса планирања, односно буџетирања за кориснике 
буџета унутар јавног сектора.

4.9. ОДРЖИВОСТ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА
Влада Републике Српске је у претходном периоду као 

кључни циљ поставила унапређење фискалне дисциплине, 
односно управљање јавним финансијама било је у фокусу 
рада Владе. Учињени су значајни напори на фискалној кон-
солидацији, која је била угрожена прво ударима свјетске 
економске кризе (први и други талас 2009, па 2012. године), 
а потом и елементарним непогодама изазваним поплавама 
у мају 2014. године.

Усвајањем Закона о фискалној одговорности у Републи-
ци Српској и успостављањем Фискалног савјета Републи-
ке Српске, унапређење фискалне одговорности је посебно 

45 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15 и 62/18.
46 Документ Стратегија управљања дугом Републике Српске за пе-
риод 2019–2022. године доступан је на порталу Владе Републике 
Српске, www.vladars.net.
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постигнуто код јединица локалне самоуправе, те код свих 
оних субјеката који су укључени у буџетски систем Репу-
блике Српске, а имали су неизмирене обавезе из претход-
ном периода.

У 2016. години усвојен је сет закона са циљем устано-
вљавања и спровођења мјера на сузбијању сиве економије, 
првенствено путем јачања контролисања непријављеног 
рада и обављања нерегистроване дјелатности. Мјере које 
су усвојене у оквиру тог сета закона односе се на заједнич-
ке контроле свих инспекцијских органа у Републици Срп-
ској и санкције за непријављени рад и нерегистровану дје-
латност у виду високих новчаних казни и изрицања мјере 
забране обављања дјелатности. Поред ових мјера, Пореска 
управа Републике Српске континуирано спроводи мјере са 
циљем повећања добровољног пријављивања и плаћања 
пореза, смањења пореског дуга и јачања услуга у Пореској 
управи. Додатне мјере у наредном периоду за смањење 
сиве економије у домену поступка опорезивања односе се 
на унапређење функције пореске контроле уз појачану при-
мјену индиректних метода, заједничких контрола неприја-
вљених радника и нерегистроване дјелатности и контрола 
трансакција између повезаних лица, те кроз електронско 
подношење пореских пријава и развој електронских услуга 
у поступку опорезивања.

Увођењем Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
Републике Српске у буџет Републике од 1. јануара 2016. го-
дине Влада Републике Српске исказала је опредјељење да 
пензионерска популација има приоритет у исплати буџет-
ских давања, а уједно, на тај начин, извршена је и потпуна 
фискална консолидација Фонда ПИО.

Изазови за наредни период посебно су везани за 
потпуну реализацију реформе здравственог система, при 
чему посебну пажњу треба посветити убрзању динами-
ке реализације реформе, нарочито у фази заустављања 
повећања неизмирених обавеза и изналажењу модела 
за њихово измирење. Све наведено је само предуслов за 
увођење свих здравствених установа и Фонда здравстве-
ног осигурања (ФЗО) у трезорски систем пословања, чиме 
ће се очувати њихова фискална дисциплина, те створити 
претпоставке за структурну реформу система, која ће се 
заснивати на нормирању мреже здравствених установа, 
те изналажењу нових модела финансирања здравственог 
осигурања.

Поред реформе здравственог система, с циљем ефика-
сније и ефективније употребе јавних средстава потребно је 
успоставити регистар подстицаја, који ће обухватити под-
стицаје на свим нивоима власти у Републици Српској, те 
регистар социјалних давања, како би се извршила правед-
нија расподјела и боље “циљање” социјалних давања.

Реформа пензијског система која је спроведена 2011. го-
дине дала је значајне резултате у погледу одрживости пен-
зијског система, у средњем року. Међутим, због демограф-
ских кретања, биће неопходно у наредном периоду веома 
пажљиво пратити параметре пензијског система, посебно у 
сегменту адекватности пензија, како би се могло правовре-
мено реаговати на негативне демографске или економске 
трендове.

И на крају, реформа јавних предузећа могла би се посма-
трати кроз три сегмента: јавна предузећа која оптерећују 
или траже додатна средства из буџета Републике Српске, 
те комунална јавна предузећа у власништву јединица ло-
калне самоуправе, чије реформисање је потребно хитно 
почети, те стратешка јавна предузећа од којих се очекује да 
буду изузетно профитабилна и буду један од извора прихо-
да буџета Републике, чија реформа мора да буде пажљиво 
спроведена с циљем ефикаснијег и продуктивнијег посло-
вања, а све са циљем остваривања значајније добити. На-
мјера Владе је да се јавна предузећа у потпуности ставе у 
функцију развоја привреде и друштва у цјелини.

Према томе, реформа здравственог система и рефор-
ма јавних предузећа су двије кључне реформске области 
Владе Републике Српске у наредном периоду, као што је 
дефинисано и кроз Заједничке социоекономске реформе за 
период 2019–2022. године.

5. СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ У ПЕРИОДУ 
2020–2022. ГОДИНЕ
Оквир за израду Приједлога ПЕРРС 2020–2022. годи-

не су меморандуми о заједничким политикама и мјерама 
потписани у децембру 2017. године са социјалним партне-
рима Владе Републике Српске, Смјернице за развој привре-
де, које је Влада Републике Српске припремала заједно са 
представницима Уније удружења послодаваца Републике 
Српске и Привредне коморе Републике Српске, те Програм 
рада Владе Републике Српске за мандатни период 2018–
2022. године. Такође, при изради документа руководило се 
и Мишљењем Европске комисије о захтјеву БиХ за члан-
ство у Европској унији, уважавајући чињеницу да је један 
од главних циљева политика Владе Републике Српске спро-
вођење процеса европских интеграција, а које је Европска 
комисија усвојила 29. маја 2019. године, заједно са Анали-
тичким извјештајем у којем је идентификовано 14 кључних 
приоритета које земља треба да испуни за отварање пре-
говора за чланство у Европској унији. Полазни основ за 
дефинисање реформских мјера у Републици Српској била 
је и Процјена Европске комисије о ПЕР-у 2019–2021, која 
идентификује четири главна изазова за унапређење конку-
рентности и дугорочног инклузивног раста: побољшање 
интегрисаности тржишта рада, унапређење пословног 
окружења, олакшавање покретања предузећа и већа ефика-
сност јавног сектора.

Наравно, Заједничке социоекономске реформе за пе-
риод 2019–2022. године, које је усвојила Влада Републике 
Српске и Влада Федерације БиХ, представљају оквир за на-
редни четворогодишњи период, а заснивају се на одрживом 
и убрзаном економском расту, повећању конкурентности 
привреде и унапређењу пословног окружења, већој одр-
живости и ефикасности јавних предузећа, свеобухватној 
реформи и побољшању квалитета здравственог система, 
те на политикама које пружају прилике младим, женама и 
осталим осјетљивим категоријама.

Поред тога, посебна пажња посвећена је приједлози-
ма који су Влади Републике Српске достављени од стране 
Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења по-
слодаваца Републике Српске и Савеза синдиката Републике 
Српске.

У складу са тим, у периоду 2020–2022. године биће 
настављене иницијативе и реформски процеси који су по-
чети у претходном периоду, имајући у виду да се ради о 
сложеним и опсежним вишегодишњим реформским про-
цесима, чија имплементација ће допринијети реализацији 
главних циљева политика Владе Републике Српске датих 
кроз седам приоритетних области, а које су дефинисане 
након идентификације кључних препрека за раст и конку-
рентност у земљи.

5.1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ПРЕПРЕКА 
ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ИНКЛУЗИВНИ РАСТ

Анализирајући економску и фискалну позицију Ре-
публике Српске, идентификоване су препреке и изазови 
које је потребно отклонити у наредном периоду како би 
унаприједили конкурентност и побољшали продуктивност 
привреде Републике Српске, што је кључно за побољшање 
економског статуса сваког појединца. Детаљне препреке за 
раст и конкурентност су анализиране у оквиру сваке обла-
сти реформе док се у наставку наводи пет кључних препре-
ка за конкурентност и инклузивни раст у земљи:

1. Низак ниво конкурентности и продуктивности при-
вреде;

2. Фискално преиздашан здравствени сектор, који аку-
мулира неизмирене обавезе;

3. Неефикасан јавни сектор;
4. Неусклађеност образовања и тржишта рада, са изра-

женом структурном незапослености;
5. Неодржива демографска “слика” Републике.
Неконкурентна привреда додатно је угрожена и погође-

на нелојалном конкуренцијом, због пословних субјеката 
који послују у сивој зони. Незадовољавајући ниво и ква-
литет научне продуктивности, те застарјела и неефикасна 
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структура привреде утичу на недовољан раст продуктив-
ности привреде Републике Српске. С друге стране, про-
дуктивност представља једини реалан економски модел за 
могуће повећање плата.

Здравствени сектор је оптерећен неадекватном мрежом 
здравствених установа, демографском структуром станов-
ништва, која веома неповољно утиче на његову одрживост, 
великом неефикасношћу система, а у исто вријеме и са ње-
говом превеликом солидарношћу и социјалном осјетљиво-
шћу, које у многоме превазилазе пакет услуга који је опти-
малан, у складу са доприносом сваког појединца систему.

Неефикасност јавног сектора огледа се првенствено у 
неефикасности јавних предузећа, а постоји простор и за 
унапређење јавне управе Републике Српске, првенствено 
кроз њену дигитализацију. Реформу јавних предузећа тре-
ба посматрати кроз три сегмента, односно, јавна предузећа 
која захтијевају буџетску подршку, комунална јавна преду-
зећа у власништву јединица локалне самоуправе, те стра-
тешка јавна предузећа од којих се очекује да буду профита-
билна и да буду један од извора прихода буџета Републике, 
чија реформа мора да буде пажљиво спроведена с циљем 
ефикаснијег пословања.

Неусклађеност образовања и тржишта рада доводи до 
структурне незапослености, негативно утиче на конкурент-
ност и продуктивност привредних субјеката, доводи до не-
рационалне употребе ресурса, а са друге стране повећава и 
трошкове привредним субјектима како би преквалификова-
ли кадар. У области високог образовања, школујући кадар 
за занимања за којим Република нема потребе, ствара се 
јаз између образовног сектора и тржишта рада и незадо-
вољство оних који завршавају факултете за којим тржиште 
рада тренутно не исказује потребу.

Демографска слика Републике Српске, дугорочно по-
сматрано, представља кључни проблем са којим се Репу-
блика Српска суочава, а исто остаје као изазов и у наред-
ном периоду. Негативни демографски трендови дугорочно 
погоршавају позицију тржишта рада и фискалну позицију 
и одрживост свих буџетских давања, смањујући понуду 
радне снаге и доводећи до старења популације. Негативне 
демографске прилике узрокују посебне проблеме фондо-
вима социјалне заштите и утичу на адекватност укупних 
социјалних давања. Ако се томе још додају и трендови ми-
грација становништва, онда негативна демографска слика 
захтијева да у свим политикама у наредном периоду доми-
нирају и имају приоритет политике које утичу на побољ-
шање услова који ће довести до задржавања становништва 
на просторима Републике Српске и повећања стопе укуп-
ног фертилитета.

5.2. САЖЕТАК РЕФОРМСКИХ МЈЕРА
На основу главних циљева Владе Републике Српске 

и идентификованих препрека за конкурентност и инклу-
зивни раст, приказаних у поглављу 5. и 5.1., те на осно-
ву реформских области датих у Смјерницама Европске 
комисије, заједничким социоекономским реформама, те 
приједлозима Привредне коморе Републике Српске, Уније 
удружења послодаваца Републике Српске и Савеза синди-
ката Републике Српске, дефинисане су структурне мјере за 
предстојећи трогодишњи период, које значајним дијелом 
представљају наставак структурних мјера дефинисаних 
ПЕРРС 2019–2021. године, имајући у виду да Влада Репу-
блике Српске израђује Програм економских реформи на 
годишњем нивоу за трогодишњи период, те да је ријеч о 
сложеним и опсежним вишегодишњим реформским проце-
сима.

Мјере планиране у ПЕРРС 2019–2021. године, а чији 
наставак реализације није предложен за ПЕРРС 2020–2022. 
године, односе се на активности у оквиру двије мјере: 
Унапређење рада невладиних организација у Републи-
ци Српској и Унапређење и заштита права националних 
мањина у Републици Српској. Наиме, у оквиру унапређења 
рада невладиних организација, доношење Закона о удру-
жењима и фондацијама Републике Српске пролонгирано 
је Средњорочним планом Министарства управе и локалне 
самоуправе до 2022. године, како би се у периоду до изра-

де нацрта закона могле испоштовати планиране процедуре 
за: формирање радне групе за израду закона, анализе стања 
у регистрационим судовима, консултације са невладиним 
сектором и обављање разговора око могућности регистро-
вања удружења и фондација посредством АПИФ-а, чиме 
би се омогућио увид у финансијске извјештаје удруже-
ња и фондација. У вези са активностима у оквиру мјере 
Унапређења и заштите права националних мањина у Репу-
блици Српској, а која се односи на доношење Стратегије 
за унапређење и заштиту права припадника националних 
мањина у Републици Српској за период 2020–2024. годи-
не у 2020. години, иста није интегрисана у Приједлог ПЕР 
2020–2022. године, с обзиром на то да је нацрт предмет-
не стратегије усвојен на Седмој редовној сједници НСРС, 
те да се реализација мјере, односно усвајање Стратегије 
планира до краја текуће године. Такође, по питању мјера 
планираних у ПЕРРС 2019–2021. године, у 2019. години ре-
ализоване су планиране активности које се односе на мје-
ру формирања регистра подстицаја привреди. Усвојене су 
правне претпоставке за формирање тог регистра, односно 
Закон о подстицајима Републике Српске и израђена је Уред-
ба о регистру подстицаја, чиме су мапирани сви доступни 
подстицаји на републичком и локалном нивоу, те осигура-
на донаторска средства за израду софтверског рјешења. У 
2020. години наставиће се са активностима финализације 
предметне мјере, а које се односе на израду софтверског 
рјешења, спровођење обука јединица локалне самоуправе 
и републичких органа за примјену софтвера, тестна фаза и 
финализација регистра.

Прије свега, треба истаћи да је наставак реформи у 
области смањења оптерећења рада наша политика још из 
Реформске агенде за период 2015-2018. године, са циљем 
јачања конкурентности привреде. Постепено растерећење 
привреде је започето прво реформом у области породиљског 
боловања, које ће бити завршено од 1. јануара 2020. године.

Поред тога, промјена начина уговарања плата неопоре-
зивог дијела дохотка у 2018. години је имало за циљ по-
већање плата свим запосленим у Републици Српској. Запо-
чети процес смањивања непореских давања биће настављен 
након што Радна група заврши свој рад до 31. јануара 2020. 
године, а уједно ће бити употпуњен и смањењем процедура 
приликом пружања јавних услуга, што ће додатно растере-
тити привреду кроз смањење трошкова администрирања. 
На тај начин утврдићемо план “гиљотине” непотребних 
непореских давања до јуна 2020. године, са прелазним пла-
ном (прилагођавање) институција и организација на функ-
ционисање након укидања појединих непореских давања, 
те са јасним роковима измјена прописа којим се уређују 
поједина непореска давања. У сарадњи са јединицама ло-
калне самоуправе настојаће се изнаћи рјешења за укидање 
или смањење различитих врста општинских/градских так-
са и накнада, а све са циљем додатног растерећења привре-
де. И на крају, када је ријеч о смањењу оптерећења рада, 
циљ је да се и кроз анализу примјене Закона о подстицајима 
у привреди изврши умањење стопа доприноса.

Влада Републике Српске у наредном трогодишњем пе-
риоду наставиће са спровођењем реформи у области тржи-
шта енергије и транспорта, укључујући реструктурирање 
Жељезница Републике Српске а.д. Добој. У области по-
љопривреде, наставиће се са спровођењем активности на 
унапређењу конкурентности пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а повећали смо и субвенције пољопривреди. 
У области услуга радићемо на увођењу модела постепене 
дерегулације и либерализације цијена осигурања од ауто-
одговорности.

Уједно, приједлог реформе Инвестиционо-развојне 
банке Републике Српске требало би да буде усвојен до 
краја 2019. године на сједници Владе, тако да у 2020. го-
дини преостаје спровођење усвојеног модела реформе. 
Поред тога, Влада Републике Српске до краја 2019. годи-
не измијениће Правила пласмана Инвестиционо-развојне 
банке Републике Српске, и то због два циља: обезбјеђење 
додатних повољних и стимулативних извора привреди за 
увођење нових технологија, те додатне стимулативне мјере 
за рјешење стамбеног питања младих брачних парова. На 
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тај начин, обезбиједиће се средства за технолошки развој 
привреде и развој нових производа у сарадњи послодаваца 
и факултета кроз дугорочне кредите са ниском каматном 
стопом.

Такође, као што је претходно већ истакнуто, с циљем 
побољшања квалитета и ефикасности здравствене зашти-
те, један од главних циљева политика у наредном перио-
ду остаје спровођењe реформе здравственог система и 
социјалне заштите, као и активности у области повећања 
ефикасности тржишта рада, укључујући реформу Завода 
за запошљавање, и унапређење усклађености образовања 
са тржиштем рада с циљем њихове боље повезаности, што 
представља један од најозбиљнијих и најхитнијих изазова 
за земљу. Наставиће се и са успостављањем ефикаснијег 
система управљања научноистраживачким и иновационим 
потенцијалом у Републици Српској.

Посебна пажња биће посвећена другој фази реформе 
Инспектората Републике Српске и инспекција свих нивоа 
власти у Републици Српској. Намјера нам је да повећамо 
транспарентност и контролу рада инспекцијских органа, 
ради елиминисања могућности селективног приступа у 
избору и третману предузећа која су предмет инспекције. 
Уједно, наш дугорочни циљ је обједињавање инспекција 
свих нивоа власти Републике Српске у Инспекторат Репу-
блике Српске, како не би било преклапања надлежности и 
некоординисаног приступа, а с циљем смањења сиве еконо-
мије и олакшавања пословања.

Поред тога, системски ће се радити на јачању повје-
рења пословних субјеката и грађана кроз активности на 
расту интегритета пореских и контролних органа, које су у 
надлежности Пореске управе Републике Српске. Развијаће 
се механизми подршке неопходни за подизање продуктив-
ности рада и подстицати улагања у стручно оспособљава-
ње и усавршавање радника. Наставићемо са континуира-
ним спровођењем активности на промоцији позитивних 
примјера, спровођењем промотивне акције за највеће и 
најредовније пореске обвезнике, као и акције у вези са рас-
том пореске дисциплине грађана. Такође, спроводиће се ак-
тивности на промоцији картичног начина плаћања, јер кроз 
лакше евидентирање промета смањује се ниво неформалне 
економије.

Даље, у контексту повећања конкурентности, про-
дуктивности и повећања плата, које је уско везано са по-
бољшањем демографске позиције Републике Српске, 
првенствено кроз смањење економских подстицаја за од-
лазак радно способног становништва у потрази за боље 
плаћеним пословима, предузете су мјере за повећање пла-
та буџетских корисника у распону од 5% до 20% у 2020. 
години, при чему се повећање од 20% односи на оне са 
најнижим платама након опорезивања. Извршеном анали-
зом Владе Републике Српске констатовано је да су плате у 
јавном сектору умањене од 10% до 35% у протеклом десе-
тогодишњем периоду зависно од висине плате, због мјера 
штедње у периоду свјетске економске кризе, да исте нису 
повећаване већ дужи низ година и да још увијек нису враће-
не на ниво прије свјетске економске кризе, те да је у наве-
деном периоду дошло до њиховог реалног умањења и због 
повећања трошкова живота.

У области пронаталитетне политике обезбиједиће се 
бесплатни уџбеници за породице за троје и више дјеце од 
другог до деветог разреда. Са Савезом општина и градова 
Републике Српске договорено је да јединице локалне само-
управе обезбиједе бесплатне уџбенике од другог до деветог 
разреда за сву дјецу из социјално угрожених категорија. 
Са циљем подршке највреднијим и најталентованијим, 
биће обезбијеђени и бесплатни уџбеници од другог до де-
ветог разреда за све побједнике републичких такмичења. 
Такође, Законом о високом образовању омогућиће се бе-
сплатно школовање за све редовне студенте, који први пут 
уписују прву годину и све наредне године, до окончања 
првог циклуса школовања. По први пут, уводи се буџетска 
подршка за врхунске спортисте.

У области социјалне политике, уведен је грант Удру-
жењу пензионера за бањско лијечење најугроженијих ка-

тегорија становништва, а константно се ради и на увећању 
давања борачким категоријама.

И на крају, реформа јавних предузећа, поред реформе 
здравственог система, најважнији је задатак. Сва јавна пре-
дузећа у Републици Српској у 2020. години треба да изађу 
са планом реорганизације, те јасно дефинисаним смањењем 
броја радника, начином смањења обавеза и јасно дефини-
саним приходом који ће обезбиједити кроз домаћинско по-
словање базирано на корпоративним принципима.

У сарадњи са техничком мисијом Међународног мо-
нетарног фонд, већ почетком 2020. године, спровешће се 
независна ревизија пословања јавних предузећа, те након 
тога дефинисати јасан низ корака у реформи јавних преду-
зећа, са циљем повећања транспарентности и одговорности 
у њиховом раду.

Имајући у виду све претходно наведено, у наставку су 
дефинисане структурне мјере у складу са Смјерницама 
Европске комисије. Политике које у складу са Смјерницама 
Европске комисије нису у наставку дефинисане као струк-
турне мјере, јер у складу са методологијом, у овом моменту, 
није било могуће сагледати све њене аспекте, биће дефи-
нисане као активности у Програму рада Владе Републике 
Српске за 2020. годину.

На основу свега наведеног, структурне мјере за период 
2020–2022. године, у складу са Смјерницама Европске ко-
мисије, према дефинисаним подручјима су:

- Реформа тржишта енергије и транспорта
1) Реформа тржишта електричне енергије
1. Унапређење регулаторног оквира у области електро-

енергетског сектора,
2. Реструктурирање и реорганизација МХ “Електро-

привреда Републике Српске” а.д. Требиње,
2) Реструктурирање Жељезница Републике Српске а.д. 

Добој;
- Пољопривреда, индустрија и услуге
3) Унапређење конкурентности пољопривреде, шумар-

ства и водопривреде,
4) Увођење модела постепене дерегулације и либерали-

зације цијена осигурања од аутоодговорности;
- Пословно окружење и смањење неформалне еконо-

мије
5) Реформа здравственог система,
6) Реформа Инспектората Републике Српске,
7) Смањење учешћа издатака за текућу потрошњу у јав-

ној управи,
8) Јачање подршке области малих и средњих предузећа 

кроз унапређење постојеће и стварање нових облика преду-
зетничке инфраструктуре,

9) Смањење сиве зоне у приказивању промета помоћу 
имплементације новог система фискалних каса,

10) Развој правног и планског оквира у сектору слобод-
ног кретања робе,

11) Унапређење сектора слободног пружања услуга,
12) Суђење у разумном року,
13) Унапређење безбједног амбијента за пословање;
- Истраживање, развој и иновације и дигитална еконо-

мија
14) Успостављање ефикаснијег система управљања на-

учноистраживачким и иновационим потенцијалом у Репу-
блици Српској,

15) Електронска управа Републике Српске - пут према 
дигиталном друштву;

- Реформе које се односе на трговину
16) Уређење области посредовања у промету некретни-

на;
- Образовање и вјештине
17) Унапређење повезаности образовања и тржишта 

рада и јачање приступа и квалитета образовања;
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- Запошљавање и тржиште рада
18) Повећање ефикасности тржишта рада и наставак 

реформи Завода за запошљавање;
- Социјална заштита и инклузија
19) Унапређење система социјалне заштите.
Још једанпут да истакнемо, подсјећања ради, по обла-

стима реформе дате су само кључне реформске мјере, у 
складу са Смјерницама Европске комисије, док постоји 
значајан број мјера које нису структурне али њихова реа-
лизација допринијеће реализацији претходно дефинисаних 
циљева Владе Републике Српске за мандатни период 2018–
2022. године, и те мјере ће бити уграђене у Програм рада 
Владе Републике Српске и надлежних ресора за наредни 
период.

5.3. АНАЛИЗА ПО ОБЛАСТИМА И МЈЕРАМА 
СТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ

У наставку је дата анализа стања и главних препрека за 
раст и конкурентност, према свакој од реформских области 
које су дефинисане Смјерницама Европске комисије, након 
чега су дефинисане мјере које би требало да у потпуности, 
или у дијелу, отклоне дефинисане препреке.

Свака мјера је детаљно разрађена на начин да је прво 
извршена анализа главних препрека, затим описана сама 
мјера и дата динамика реализације исте по активностима, 
те дефинисани индикатори резултата и очекивани утицај на 
конкурентност. Поред тога, извршена је процјена трошко-
ва и извор финансирања, анализиран очекивани утицај на 
социјалне исходе, као што су запошљавање, смањење сиро-
маштва, једнакост и родно питање, а посебно су наглаше-
ни потенцијални ризици за реализацију мјере и планиране 
мјере ублажавања.

5.3.1. Реформа тржишта енергије и транспорта
1) Реформа тржишта електричне енергије47

Анализа главних препрека
Наведена реформа претпоставља либерализацију тржи-

шта електричне енергије за све купце (потрошаче), те 
власничко раздвајање тржишних електроенергетских дје-
латности од регулисаних. Тренутне цијене за потрошаче у 
Републици Српској су ниже од тржишних и не одражавају 
стварне трошкове.

Према тренутној ситуацији на тржишту електричне 
енергије, пословање на потпуно тржишним принципима 
могло би довести до знатног повећања цијена за електрич-
ну енергију, имајући у виду ниже нивое цијена електричне 
енергије у Републици Српској у односу на велепродајне/
тржишне цијене и на цијене електричне енергије у ближем 
и даљем окружењу. Овдје је потребно имати у виду позити-
ван сегмент реформе који предвиђа да ће сви крајњи купци 
електричне енергије имати право да слободно бирају свог 
снабдјевача на тржишту. Реформа ће утицати позитивно 
на потрошаче у сегменту права избора снабдјевача, вишег 
квaлитeта услуга, вeће сигурнoсти снaбдиjeвaњa eлeктрич-
нoм eнeргиjoм као једним од есенцијалних производа, од-
носно пружањем универзалне услуге по којој сваки потро-
шач из категорије домаћинства и мали потрошачи морају 
да имају слободан приступ енергији по разумним, лако и 
јасно упоредивим, транспарентним и недискриминаторним 
цијенама.

47 Иако је Програмом структурних реформи за 2020–2022. годину 
дефинисана област – Реформа тржишта енергије и транспорта, у 
посматраном трогодишњем периоду активност ресорног мини-
старства и Владе Републике Српске биће усмјерена на унапређење 
регулативе у области електричне енергије и усклађивање са 
Трећим енергетским пакетом. У сектору природног гаса усвајањем 
новог Закона о гасу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
22/18), који је усклађен са Трећим енергетским пакетом, дио актив-
ности у вези са унапређењем регулаторног оквира у овој области је 
завршен, а привредни субјекти који обављају енергетске дјелатно-
сти у сектору природног гаса усклађују своје акте са овим законом. 
Тржиште природног гаса је отворено још 1. јануара 2015. године. 
Планом рада Министарства енергетике и рударства за 2019. годину 
предвиђено је доношење Закона о нафти и нафтним дериватима, с 
циљем имплементације обавеза из Уговора о оснивању енергетске 
заједнице.

Повећање прихода електроенергетског сектора би се 
позитивно одразило на његову способност за инвестира-
ње у нове инфраструктурне пројекте и повећање енергет-
ске сигурности, док би увођење конкуренције требало да 
доведе до повећања квалитета услуга у сектору. Повећање 
тарифа кроз усклађивање са тржишним позитивно ће се 
одразити на приходе електроенергетског сектора, док ће 
утицај на привреду и социјалне прилике очекивано бити 
благо негативан. Повећање цијена електричне енергије у 
мањој мјери би се негативно одразило на конкурентност 
привреде у обиму у коме електрична енергија учествује у 
трошковима пословања. Процјена је да је учешће трошка 
електричне енергије код највећег дијела привреде од 1% до 
3% у укупним трошковима пословања, а највише 6% код 
“Рафинерије нафте” Брод.

Што се тиче социјалних утицаја, очекује се да ће по-
већање цијена електричне енергије довести до повећања 
цијена производа и услуга, а на основу регулаторних прин-
ципа коначног маргиналног трошка за одређивање тарифа, 
логично је да цијена електричне енергије за домаћинства 
буде у рангу највиших тарифа, а то сада није случај.

Укупна улагања у електроенергетску инфраструктуру 
су до сада била недовољна, а један од разлога је неоправ-
дано низак приход од продаје електричне енергије домаћим 
потрошачима, односно држање нивоа цијена које не оправ-
давају трошкове.

Производња електричне енергије у Републици Српској 
базира се на термоелектранама на домаћи угаљ, које у укуп-
ној производњи електричне енергије учествујe са око 69%, 
и на хидроелектранама (без малих електрана) које произво-
де око 31%. Сигурност снабдијевања је висока будући да 
се користе домаћи извори примарне енергије. Имајући у 
виду да производња електричне енергије из угља предста-
вља загађујућу производњу, која негативно утиче на људско 
здравље, инвестиције у овај сектор су везане за смањење 
негативних утицаја ових технологија путем Пројекта од-
сумпоравања у ТЕ Угљевик, као и планиране активности 
у енергетску инфраструктуру, изградњу хидроелектрана и 
других енергетских објеката који ће се базирати на обно-
вљивим изворима енергије.

Реформске мјере у области тржишта електричне енер-
гије су:

1. Унапређење регулаторног оквира у области електро-
енергетског сектора,

2. Реструктурирање и реорганизација МХ “Електро-
привреда Републике Српске” а.д. Требиње.

1. Опис мјере
Реализација претходно наведених мјера неопходна је 

због неусклађености законодавства у области електричне 
енергије са одговарајућим директивама Европске уније, од-
носно Директивама Трећег енергетског пакета, те непотпу-
но отвореног тржишта електричне енергије и дискримина-
ције учесника на тржишту, јер није спроведено раздвајање 
дјелатаности дистрибуције и снабдијевања електричном 
енергијом. Постојећим Законом о електричној енергији48 
успостављена су правила за производњу и дистрибуцију 
електричне енергије на тржишту Републике Српске, према 
међународним стандардима и обавезама из Уговора о осни-
вању Енергетске заједнице, али одредбе тзв. Трећег енер-
гетског пакета нису садржане у овом закону, а првенствено 
оне које се односе на Директиву 2009/72/ЕC о заједничким 
правилима за унутрашње тржиште електричне енергије.

У складу са чланом 107. Споразума о стабилизацији и 
придруживању, за БиХ је предвиђено да ће сарадња у обла-
сти енергетике бити усмјерена на приоритете правне стече-
вине (acquisa) Заједнице и да ће сарадња бити заснована на 
Уговору о оснивању Енергетске заједнице, те ће се развија-
ти с циљем постепеног интегрисања БиХ у европска енер-
гетска тржишта. Из тога је јасно да се Споразум о стабили-
зацији и придруживању за област енергетике спроводи кроз 
имплементацију Уговора о оснивању Енергетске заједнице.

48 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 
1/11.
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Секретаријат Енергетске заједнице упутио је Oтворено 
писмо ENC-5/17 БиХ (и Републици Српској) 16. јануара 
2018. године указујући, између осталог, на кршење Уговора 
због нетранспоновања члана 26. директиве 2009/72/EC у 
дијелу који се односи на правно и функционално раздва-
јање оператора дистрибуције електричне енергије у Репу-
блици Српској. Ова примједба се односи на сегменте који 
су, између осталих, предвиђени новим Нацртом закона о 
електричној енергији.

Повезаност са стратешким документима:
- Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 

2035. године,
- Програм рада Владе Републике Српске за 2019. годи-

ну,
- Програм економских реформи Републике Српске за 

период 2019–2021. године,
- Програм рада НСРС за 2019. годину,
- Акциони план за реализацију Програма рада Владе 

Републике Српске за период 2019–2022. године,
- Мишљење Европске комисије о захтјеву БиХ за члан-

ство у Европској унији (2019) – дио Енергија.
Активности планиране у 2020. години
- Доношење подзаконских прописа на основу Закона о 

електричној енергији (Министарство енергетике и рудaр-
ства, Регулаторна комисија за енергетику Републике Срп-
ске);

- Имплементација Закона о електричној енергији (Ми-
нистарство енергетике и рударства, Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске, оператори власници до-
звола за обављање електроенергетских дјелатности);

- Реструктурирање и реорганизација МХ “Електропри-
вреда Републике Српске” а.д. Требиње.

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Вертикална 
интеграција
(ниво верти-
калног раздва-
јања између 
сваког поједи-
ног сегмента 
електроенер-
гетског сек-

тора)

Дистрибуција 
и снабдије-

вање у оквиру 
једног правног 
лица (2020)

Снабдијевање 
у оквиру 

универзалне 
услуге врше и 
даље у оквиру 
дистрибуци-
је – прелазни 

период. 
Снабдијевање 
изван универ-
залне услуге 
одвојено од 
дистрибуције 

(2021)

Снабдијевање 
правно и 

функционално 
одвојено од 
дистрибуције 

(2022)

Структура 
тржишта

(тржишни 
удио највећег 
електроенер-
гетског преду-

зећа)

100%
(2020)

97%
(2021)

95%
(2022)

3. Очекивани утицај на конкурентност
Повећање прихода електроенергетског сектора би се 

позитивно одразило на његову способност за инвестирање 
у нове инфраструктурне пројекте и повећање енергетске 
сигурности, док би увођење конкуренције требало да дове-
де до повећања квалитета услуга у сектору. Имајући у виду 
да се ради о комплексној процјени која захтијева израду 
посебне студије, Министарство није у могућности да кван-
тификује ове индикаторе.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања

У овом моменту није могуће процијенити износ тро-
шкова.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
У случају да дође до повећања цијена електричне енер-

гије, очекује се да дође до посљедичног повећања цијена 
одређене робе и услуга и трошкова живота у домаћинстви-
ма. У складу с тим, може доћи до одређеног негативног 
утицаја на социјално угрожене категорије становништва, у 
мјери у којој електрична енергија учествује у буџету таквог 
домаћинства.

Закон нема утицаја на родно питање и једнакост.
6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицаја.
7. Потенцијални ризици

 Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Закон неће бити 
усвојен у предвиђеном 

року (2019)
ниска

Отклонити препреке 
које спречавају 

реализацију мјере

Подзаконски акти 
неће бити усвојени 
у предвиђеном року 

(2020)
ниска

Потребан предуслов је 
реализација прве мјере.
Отклонити препреке 

које спречавају 
реализацију мјере

МХ “Електропривреда 
РС” неће извршити 
реорганизацију у 

складу са законским 
роковима (2020)

висока

Потребан предуслов 
је реализација прве 

мјере, али и низ других 
предуслова који се 

односне на власничку, 
правну и функционалну 

трансформацију 
Мјешовитог холдинга 

“Електропривреда РС”.
Потребно пронаћи 

правовремено рјешење 
у складу са законима, 
прописаним опцијама 
и у координацији 
са Управом МХ 

“Електропривреда РС” 
МП а.д. Требиње

2) Реструктурирање Жељезница Републике Српске
Анализа главних препрека
Жељезнице Републике Српске а.д. Добој (у даљем тек-

сту: Жељезнице РС) су акционарско друштво чија је основ-
на дјелатност пружање услуга превоза путника и робе. Због 
нагомиланих неизмирених обавеза овог предузећа, Влада 
Републике Српске је 2017. године донијела одлуку о покре-
тању пројекта реструктурирања, уз подршку Свјетске бан-
ке. Главне препреке за раст и развој овог друштва огледају 
се кроз примјетан тренд опадања броја превезених путни-
ка и путничког километра (ПК), те скроман податак у по-
ређењу са жељезничким компанијама у окружењу.

Превоз робе у посљедњих 10 година креће се на нивоу 
од око пет милиона тона, а могућност повећања обима пре-
воза у овом тренутку, с обзиром на ограниченост тржишта 
и постојећу законску транспортну регулативу, je скромна.

Жељезнице PC располажу застарјелим вучним капа-
цитетима. Просјечна старост инвентарског парка вучних 
средстава je 47 година, а од укупног броја локомотива само 
37% је у експлоатацији. Због старости локомотива и чиње-
нице да од оснивања Друштва локомотиве нису набављане, 
Жељезнице PC у блиској будућности биће суочене са про-
блемом недостатка локомотива и потребом инвестирања у 
набавку нових локомотива.

Инвестиције које су Жељезнице РС реализовале у 
посљедњих 15 година су биле базиране првенствено на 
инфраструктуру и реализоване су путем кредитних сред-
става, а односиле су се на ремонт и подизање сигурности 
уградњом савремених СС и ТК уређаја на прузи Јошавка–
Костајница (Добој – Бања Лука).
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PC располажу су: многобројна различита и специфична за-
нимања, неопходност посједовања одређених здравствених 
способности, значајан број радних мјеста на којима радни-
ци имају право на бенефицирани радни стаж због услова 
рада, појава неповољне старосне структуре и значајног 
броја радника са статусом инвалидности. Жељезнице РС 
31. децембра 2018. године запошљавале су 2.482 радника. 
Притоме посебно истичемо чињеницу неповољне старосне 
структуре радника, будући да je преко половине радника 
старије од 50 година, што може имати негативне посљедице 
на садашње и будуће пословне активности Друштва, како 
са аспекта поштовања свих прописаних услова и стандарда 
за одржавање жељезничке инфраструктуре и организовање 
и безбједно одвијање жељезничког саобраћаја тако и са 
аспекта увођења и прихватања нових технологија, средста-
ва и метода рада.

Трошак радне снаге представља највећи трошак у 
структури укупних расхода Жељезница PC. Поред броја 
запослених, на повећање трошкова пo основу радне снаге 
утицала су и одређена законска рјешења. Жељезнице PC 
као веома сложен систем са високим безбједносним стан-
дардима обавезне су да поштују прописане процедуре за 
безбједност жељезничког саобраћаја, а то подразумијева 
рад одређеног броја радника по километру пруге без обзира 
на фреквенцију саобраћаја.

1. Опис мјере
У периоду 2020–2022. године потребно је завршити 

реструктурирање Жељезница РС, које ће бити реализова-
но кроз три компоненте: власничко, финансијско и органи-
зационо реструктурирање. Важно је напоменути да ће се 
финансијско и организационо реструктурирање финанси-
рати из кредита Свјетске банке. Власничко реструктури-
рање ће се постићи кроз конверзију дуга, који Жељезнице 
РС имају према Влади Републике Српске по основу ино-
страних кредита које Влада Републике Српске отплаћује у 
њихово име, у капитал. На овај начин Република Српска 
постаће власник више од 99% акција Жељезница РС, након 
чега ће се приступити откупу акција мањинских акциона-
ра. Финансијско реструктурирање подразумијева измирење 
обавеза према Пореској управи Републике Српске за поре-
зе и доприносе до 31. јула 2018. године и измирење обаве-
за према радницима за накнаде за превоз, топли оброк и 
регрес за период 2011–2016. године, што ће дати основ за 
власничко реструктурирање, те финансирање информати-
зације Друштва. Организационо реструктурирање спрово-
ди се кроз смањење броја запослених, раздвајање послова 
инфраструктуре и послова операција на рачуноводствено 
одвојене организационе цјелине, те кроз формирање про-
фитних центара од појединих организационих дијелова 
предузећа.

Активности планиране у 2020. години
- Власничко реструктурирање предузећа кроз конвер-

зију дуга у акције, те откуп акција мањинских акционара;
- Избор консултаната за реструктурирање и уговарање. 

Реструктурирање Жељезница РС спроводи се на основу За-
кона о стечају49, а у складу са Планом о финансијском и 
организационом реструктурирању који ће усвојити Влада 
Републике Српске и као такав ће га Жељезнице РС упу-
тити Окружном привредном суду у Добоју на поступак. 
Власничко реструктурирање подразумијева претварање 
дуга у капитал будући да Друштво није било у могућности 
измиривати обавезе према страним кредиторима, Влада Ре-
публике Српске је вршила плаћања јер је она гарант. Ове 
обавезе 31. децембра 2018. године износе 187.081.240 КМ 
(главница, камате и затезне камате). Власничко реструк-
турирање спроводи Министарство саобраћаја и веза као 
ресорно надлежно, Министарство финансија и Комисија 
хартија од вриједности;

- Организационо реструктурирање, које се спроводи уз 
помоћ консултаната који се бирају по процедурама Свјет-
ске банке и чија је обавеза да предложе: модел функционал-
не организације Жељезница РС и вишегодишње уговоре за 

49 “Службени гласник Републике Српске”, број 16/16.

одржавање инфраструктуре и подршку оператеру. У току је 
припрема потписивања уговора са консултантом за органи-
зационо реструктурирање и објава за изјаву заинтересова-
ности за консултанта за уговоре са Владом. Избор консул-
танта спроводи Јединица за управљање пројектом (PIU), у 
складу са процедурама Свјетске банке.

Активности планиране у 2021. години
- Раздвајање послова инфраструктуре и послова опера-

ција на рачуноводствено одвојене организационе цјелине, 
те формирање профитних центара од појединих организа-
ционих дијелова предузећа (Жељезнице РС, Министарство 
саобраћаја и веза);

- Смањење броја радника за 300 (Жељезнице РС, Ми-
нистарство саобраћаја и веза);

- Потписивање уговора са Владом Републике Српске 
за одржавање инфраструктуре и подршку оператеру кроз 
суфинансирање путничког саобраћаја (Жељезнице РС, Ми-
нистарство саобраћаја и веза).

2. Индикатори резултата
Индикатор резултата је смањење дуговања предузе-

ћа према Влади Републике Српске по основу иностраних 
кредита, те дуговања према радницима и Пореској управи 
Републике Српске. Такође, смањење укупних трошкова по-
словања предузећа треба да предузеће учини финансијски 
самоодрживим.

Индикатор Полазни (го-
дина)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Претварање 
дуга у капитал

Повећање вла-
сништва Репу-
блике Српске 
у укупном 
власништву
а.д. до 91% 

(2020)

Република 
Српска је 

власник ЖРС, 
ЖРС немају 
обавеза према 
кредиторима 

(2020)
Измирење 

дуговања пре-
ма радницима 
и фондовима 
за период 

2011–2018. (на 
дан 31.7.2018. 
године) у 

износу од 42,7 
милиона евра

У 2018.години 
измирене оба-
везе за период 

2011–2018.

Редовно изми-
рење обавеза 

2019.

2021. нема 
неизмирених 
обавеза према 
радницима,
ЖРС је са-
моодрживо 
предузеће

Процес ре-
структурирања 
радне снаге, 
тј. смањење 
броја радника 
у периоду 

2017–2021. за 
1.000 радника 

(пензиони-
сање, одлазак 
уз стимулатив-
не отпремнине 
и технолошки 
вишак) у 

износу од 3,5 
милиона евра

На основу 
измјена и до-
пуна Закона о 
жељезницама 
смањен је број 
радника за 500 

(2018)

25.11.2019. 
ЖРС има 2280 
радника (2019)

ЖРС имају 
2.098 радника 
постигнут циљ 
реструктури-
рања (2021)

Организацио-
но реструк-
турирање 
компаније у 
износу од пет 
милиона евра

Изабран кон-
султант за 

организационо 
реструктури-
рање (2019)

Набављен 
ИТ систем за 
управљање 
пословима у 
ЖРС (2020)

ЖРС самоодр-
жив систем 

(2021)

3. Очекивани утицај на конкурентност
Реализација пројекта реструктурирања довешће до ра-

стерећења дугова Жељезница Републике Српске које имају 
према Влади Републике Српске по основу иностраних 
кредита, а које не могу самостално сервисирати, као и до 
смањења трошкова пословања, прије свега усљед смањења 
трошкова бруто зарада, али и због оптимизације пословања 
и информатизације друштва. Коначан резултат би се тре-
бао огледати у способности Жељезница РС да буду финан-
сијски самоодрживе, као и у квалитету пружених услуга, 
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што ће у значајној мјери повећати конкурентност овог јав-
ног предузећа.

4. Процјена трошкова и извор финансирања
Трошкови имплементације су једнаки укупном зајму од 

Свјетске банке који износи 51,3 милиона евра за реализа-
цију све три фазе реструктурирања. Оптерећење за буџет 
Републике је отплата дуга по основу задужења код Свјетске 
банке за финансирање компоненте 1 (измирење дуговања 
према радницима и Пореској управи), у износу од 42,7 ми-
лиона евра.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Реструктурирање предузећа довешће до смањења броја 

запослених. Планирано је да се број запослених смањи за 
1.000 радника, и то 500 запослених до краја 2018. године и 
преосталих 500 до окончања процеса реструктурирања до 
краја 2021. године. Жељезнице РС су припремиле Прoграм 
збрињавања вишка радника у складу са Законом о раду Ре-
публике Српске50, на који је Влада Републике Српске дала 
сагласност. У оквиру тог програма радници којима у складу 
са Законом о измјени и допунама Закона о жељезницама 
Републике Српске51 престане уговор о раду биће збринути 
на начин да ће имати могућност остваривања права на пуну 
пензију. Средином 2018. године спроведен је и поступак 
добровољног одласка уз добијање посебних накнада за до-
бровољни одлазак. Жељезнице РС од 6. марта 2017. године 
до 31. јула 2019. године смањиле су број радника за 715.

Реализација мјере нема ефекат на родно питање.
6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицаја.
7. Потенцијални ризици
Иако власничко реструктурирање Друштва није дио 

кредитног споразума, тј. пројекта организационог реструк-
турирања, успјешна реализација ове фазе је неопходна да 
би се пројекат успјешно окончао. Власничко реструктури-
рање спроводи се према Закону о стечају.

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Неуспјешна 
реализација пројекта 
организационог 
реструктурирања

ниска
Укључивање више 
стручног кадра да се 
избјегне кашњење 

реализације

5.3.2. Пољопривреда, индустрија и услуге
3) Унапређење конкурентности пољопривреде, шу-
марства и водопривреде
Анализа главних препрека
Ограничен раст пољопривредне производње и с тим 

у вези додане вриједности у пољопривреди узрокован је 
још увијек недовољним нивоом финансирања сектора по-
љопривреде, као и изузетно ниским нивоом инвестиција у 
пољопривреди. Такође, ниско учешће високодоходовних 
култура у структури пољопривредне производње, као и 
производње извозно оријентисаних производа умањује по-
зитиван економски резултат у сектору.

Високо децентрализована пољопривредна производња, 
која укључује пољопривреду малог обима са мјешовитим 
производним системима, производи мале количине тржи-
шног вишка, док фрагментирана производња и недостатак 
механизације и знања отежавају пољопривредницима да 
постигну економију размјера у производњи и произведу 
количине потребне за нека тржишта, што ограничава раст 
пољопривреде. Надаље, пољопривредна производња малог 
обима најчешће резултира једним или више од сљедећих 
препрека: застарјела технологија/механизација и недовољ-
но и лоше дизајнирани системи за наводњавање (уколико 
постоје); низак ниво искоришћености капацитета; ниска 
50 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18.
51 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 19/17, 28/17 и 100/17.

специјализација производа; недостатак стандарда за си-
гурност хране; ниска продуктивност; ограничена додана 
вриједност и допринос БДП; већа неформална запосленост 
у сектору; висок удио пољопривредног земљишта које је 
остало необрађено и растући трговински дефицит.

Утицај отвореног тржишта, порозности граница и из-
останак адекватних мјера заштите домаће производње 
представља структурну препреку за раст и конкурентност. 
С тим у вези, поједине чланице CEFTA уводе неоправда-
но и мимо споразума једностране таксе на увоз, између 
осталог, и пољопривредних производа (Косово52). Осим 
тога, поједини билатерални споразуми и њихово отежано 
спровођење узроковано политичком ситуацијом у БиХ ус-
порили су, односно зауставили извоз појединих производа 
из БиХ (говеђе месо и извоз за тржиште Турске).

Утицај климатских промјена и све учесталијих времен-
ских екстрема, те да су у 2019. години у појединим дије-
ловима Републике Српске евидентиране велике поплаве и 
појава градоносних облака, представљају додатни ризик 
за развој сектора. У анималном сектору евидентирана је 
и појава заразних болести које су нове за ова подручја и 
које представљају додатни ризик не само за развој сектора, 
већ и за здравље људи (болест квргаве коже, афричка куга 
свиња и сл.).

Додатни изазов представљају и негативне демографске 
промјене у виду изражених миграција, како трајних мигра-
ција тако и миграција село–град, недостатак смјене генера-
ција у пољопривреди, изражене миграције женске попула-
ције из руралних подручја усљед отежаних услова живота 
и недостатка радних мјеста.

1. Опис мјере
Унапређење конкурентности пољопривредне, шумар-

ства и водопривреде један је од стратешких циљева дефи-
нисаних Стратешким плановима развоја у сва три стра-
тешка сектора: пољопривреда, шумарство и водопривреда. 
Као приоритети у наредном трогодишњем периоду дефи-
нисани су: информатизација сектора с циљем ефикасни-
јег усмјеравања финансијских средстава, подизање нивоа 
инвестирања унутар сектора кроз обезбјеђивање додатних 
извора финансирања, унапређење спољнотрговинског би-
ланса кроз увођење мјера заштите домаће производње и 
унапређење извозне способности сектора. Такође, усклађи-
вање законодавно-правног оквира и стратешких програма 
у смислу њиховог приближавања оквирима Европске уније 
и заједничке аграрне политике представља један од начина 
унапређења конкурентности сектора. Мјера се спроводи 
у континуитету и представља континуирану активност у 
правцу достизања просјека Европске уније мјереног инди-
каторима као што су продуктивност у сектору, ниво инве-
стиција и запослености у сектору.

Активности планиране у 2020. години
- Израда новог информационог система у шумарству 

(Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, ЈПШ Шуме Републике Српске);

- Успостављање система идентификације земљиш-
них парцела – инвентаризација земљишних ресурса (Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске);

- Спровођење процеса идентификације животиња кроз 
усавршавање система контроле кретања животиња (Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске);

- Унапређење спољнотрговинског пословања и заштите 
домаће пољопривредне (Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Српске);

- Усвајање новог Закона о подстицајима, новог Закона 
о пољопривреди и новог Стратешког оквира за пољопри-
вреду и рурални развој до 2025. године. Креирање новог 
стратешког и законодавног оквира у области пољопривреде 
и руралног развоја у наредном периоду треба да допринесе 
усклађивању са ЕУ acquis и резултира повећањем конку-
рентности, продуктивности и обимом формалног запошља-
52 У складу са Резолуцијом 1244 Савјета безбједности УН.
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вања у сектору (Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске);

- Креирање услова за успостављање IPARD оперативне 
структуре у БиХ (Управљачко тијело и IPARD платна аген-
ција) као предуслова за отварање могућности коришћења 
ЕУ фондова за рурални развој (Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Ми-
нистарство спољне трговине и економских односа);

- Успоставити систем праћења резултата пољопри-
вредних газдинстава и на бази тих података анализирати 
оправданост подстицања одређених култура (Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске);

- Увезати домаћу примарну производњу и домаћу 
прехрамбену индустрију (Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске);

- Ажурирати Акциони план за спровођење стратешких 
мјера за развој пољопривреде и руралних подручја (Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске).

Активности планиране у 2021. години
- Израда новог информационог система у шумарству; 

с обзиром на обимност система шумарства у Републици 
Српској, мјера се преноси и у 2021. Годину, при чему је за 
очекивати да у 2021. години почне реализација друге фазе 
развоја информационог система (Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ЈПШ 
Шуме Републике Српске);

- Успостављање републичког водног информационог 
система (Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде Републике Српске, ЈПШ Шуме Републике Срп-
ске);

- Унапређење информационих система за ефикасније 
коришћење ресурса и ефикаснија примјена новчаних сред-
става (Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде Републике Српске);

- Унапређење спољнотрговинског пословања и заштите 
домаће пољопривредне производње (Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске);

- Реализација нових стратешких мјера за унапређење 
конкурентности, продуктивности и одрживог развоја (Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске);

- Креирање мјера аграрне политике усклађених са 
IPARD процедурама (Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Српске, Министарство 
спољне трговине и економских односа).

Активности планиране у 2022. години
- Израда новог информационог система у шумарству; 

с обзиром на обимност система шумарства у Републици 
Српској, мјера се преноси и у 2022. годину, при чему је за 
очекивати да у 2022. години почне реализација треће фазе 
развоја информационог система (Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ЈПШ 
Шуме Републике Српске);

- Успостављање републичког водног информационог 
система; мјера се преноси из 2021. године јер се не може 
очекивати да комплетан процес јавне набавке, одабира 
извођача, израде система и пуштање система у функцију 
буде завршено у току једне календарске године, те се оче-
кује да ће се у 2022. години систем комплетирати и ста-
вити у функцију (Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске, ЈПШ Шуме Републике 
Српске);

- Унапређење информационих система за ефикасније 
коришћење ресурса и ефикаснија примјена новчаних сред-
става; мјера се преноси из 2021. године и подразумијева 
наставак на изградњи и усавршавању информационих си-
стема у пољопривреди који ће допринијети ефикаснијем 
коришћењу ресурса, укључујући новчана издвајања за фи-
нансирање сектора пољопривреде (Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске);

- Унапређење спољнотрговинског пословања и за-
штите домаће пољопривредне производње; мјера се реа-
лизује у континуитету јер подразумијева стални напор на 
унапређењу услова за производњу, извоз, квалитет и стан-
дардизацију у сектору пољопривреде, а активност је усмје-
рена на унапређење капацитета институција за контролу 
квалитета робе из увоза и робе која се извози, извозних ка-
пацитета субјеката на подручју Републике Српске, као и ка-
пацитета институција за праћење обима домаће производ-
ње и задовољења потреба тржишта (Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске);

- Реализација нових стратешких мјера за унапређење 
конкурентности, продуктивности и одрживог развоја; усва-
јањем новог стратешког и законодавног оквира у претход-
ној години почеће реализација новог циклуса мјера које ће 
се финансирати из аграрног буџета, а чији циљ је модерни-
зација и подизање технолошког нивоа производње у секто-
ру, повећање обима инвестиција, повећање продуктивности 
и бруто додане вриједности сектора, те повећање формалне 
запослености (Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске);

- Креирање мјера аграрне политике усклађених са 
IPARD процедурама; мјера се преноси из 2021. године и од-
носи се на наставак активности на изградњи IPARD опера-
тивне структуре и усклађивање мјера аграрне политике које 
спроводи Република Српска са правилима и процедурама 
претприступних фондова за пољопривреду и рурални развој, 
као и унапређење капацитета у сектору (Министарство по-
љопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 
Министарство спољне трговине и економских односа).

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни (го-
дина)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Успостављен 
информацио-
ни систем, 
односно база 
података у 
пољопривре-
ди, водопри-
вреди и шу-
марству

Два системa 
у изради (ин-
вентаризација 
земљишних 
парцела и 

информацио-
ни систем у 
шумарству)

Четири сис-
темa у изради 
(инвентариза-
ција земљиш-
них парцела 
и информа-
циони систем 
у шумарству, 
ветеринарски 
информацио-
ни систем и 
информацио-
ни систем у 

водопривреди)

Два системa у 
функцији (ин-
вентаризација 
земљишних 
парцела, ве-
теринарски 
информацио-
ни систем), a 
два у изради 

(информацио-
ни систем у 
шумарству и 
информацио-
ни систем у 

водопривреди)
Број подсти-
цајних мјера 
усклађених са 
IPARD проце-

дурама

0 мјера 1 мјера 2 мјере

Постотак аг-
рарног буџета 
за инвестиције 
у пољопри-

вреди

5% 10% 15%

3. Очекивани утицај на конкурентност
Индикатори утицаја на конкурентност:
- Постотак реалног раста прихода сектора пољопри-

вреде и шумарства у БДП Републике Српске: увођењем 
нових информационих система и база података омогућиће 
се виши степен контроле и поузданост у свим фазама про-
изводње и другим пословним активностима. Примјеном 
оваквог система повећала би се и транспарентност про-
изводње, а то омогућава прерађивачима реалније плани-
рање властите производње у дјелатности која је у потпу-
ности конкурентна и у односу на најзахтјевнија тржишта и 
која биљежи стални раст извоза и запослености. Повећање 
нивоа финансирања у инвестиције и модернизацију про-
изводње допринијеће повећању продуктивности, а самим 
тим и додане вриједности сектора пољопривреде;

- Постотак повећања формалне запослености у секто-
ру који се може мјерити и повећањем броја активних 
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пољопривредних газдинстава, а настао би као резултат 
успостављања повољнијих услова за инвестирање у секто-
ру пољопривреде и оснивање start-up газдинстава;

- постотак покривености увоза извозом у сектору по-
љопривреде, шумарства и рибарства треба да настане као 
резултат реализације мјера којима је циљ унапређење из-
возних капацитета субјеката у сектору пољопривреде, као и 
институција задужених за контролу квалитета робе у увозу 
и извозу.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања

Реформска мјера Трошкови Извори 
финансирања

Унапређење конкурентности 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде

52.900.000

- Израда новог информационог 
система у шумарству 17.000.000 Буџет Владе 

РС
- Израда новог информационог 
система у водопривреди 2.500. 000 Буџет Владе 

РС
- Успостављање система 
идентификације земљишних 
парцела – инвентаризација 
земљишних ресурса

2.200.000 IPA, буџет 
Владе РС

- Спровођење процеса 
идентификације животиња 
кроз усавршавање система 
контроле кретања животиња

1.000.000 Буџет Владе 
РС, FAO

- Унапређење 
спољнотрговинског 
пословања и заштите домаће 
пољопривредне производње 

н. а. н. а.

- Креирање новог стратешког и 
законодавног оквира у области 
пољопривреде и руралног 
развоја

200.000 Аграрни буџет

- Креирање услова за 
успостављање IPARD 
оперативне структуре у БиХ

2.000.000 IPA

- Реализација нових 
стратешких мјера за 
унапређење конкурентности, 
продуктивности и одрживог 
развоја

10.000.000
Аграрни 

буџет, кредит 
Свјетске банке

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Утицај мјере на запошљавање је двојак. Са једне стране, 

унапређење продуктивности и транспарентности у сектору 
може допринијети смањењу потребе за радном снагом, на-
рочито ако предмет инвестиција буде аутоматизација рад-
них процеса, модернизација опреме, набавка механизације 
ширег радног захвата и слично. Такође, информатизација 
процеса може довести до смањења административних про-
цедура, па самим тим и административних радника. С дру-
ге стране, повећање продуктивности и нивоа финансирања 
у сектору може довести до укључивања нових субјеката у 
дјелатност пољопривреде и шумарства, оснивање нових 
start-up предузећа, а тиме и отварање нових могућности 
за запошљавање и самозапошљавање. Дакле, краткорочни 
утицај је слаб или негативан, а дугорочни утицај је пози-
тиван. Мјера има јак дугорочни квалитативни утицај, док 
је квантитативни утицај повећање запослености у сектору 
пољопривреде за 5%.

Утицај мјере на смањење сиромаштва, односно по-
већање прихода је двојак и огледа се кроз директан раст 
прихода по газдинству, односно субјекту (у шумарству је 
то шумско газдинство), с једне стране, и раст прихода, од-
носно додане вриједности на нивоу сектора, с друге стране. 
И у овом случају већи ефекат се може мјерити дугорочно, 
након имплементације реформских мјера и завршетка бар 
једног инвестиционог циклуса. Мјера има јак дугороч-
ни квалитативни утицај, док је квантитативни утицај по-
већање прихода у сектору пољопривреде за 10%.

Утицај мјере на једнакост и родно питање је релевантан 
за сектор пољопривреде, а неутралан за сектор шумарства 
и односи се на број жена носилаца пољопривредних га-
здинстава, број жена корисница мјера подршке, број жена 
запослених у сектору и слично. Ови индикатори су предмет 
редовног мониторинга у оквиру реализације мјера аграрне 
политике при Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Мјера има јак дугорочни квалитативни ути-
цај, док је квантитативни утицај повећање жена носилаца 
газдинстава за 10%.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Утицај на животну средину односи се на ефикасно 

коришћење ресурса и шумских и земљишних ресурса. У 
том смислу утицај мјере је релевантан и на краткорочном 
и на дугорочном плану. Мјера има јак краткорочни и ду-
горочни квалитативни утицај, док је квантитативни утицај 
повећање коришћених пољопривредних површина за 10%, 
повећање годишњег етата у шумарству за 10%.

7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

 Елементарне непогоде висока

- Мјере осигурања од 
елементарних непогода
- Инвестиције у 
наводњавање
- Инвестиције у заштиту 
од мраза
- Институционална 
координација на нивоу 
Владе Републике 
Српске за управљање 
кризом узрокованом 
елементарним 
непогодама
- Израда стратешких 
докумената за 
прилагођавање 
климатским промјена

 Одсуство сарадње 
са институцијама 
на нивоу БиХ по 
питању реализације 
активности:
- обиљежавање 
животиња,
- израда IPARD 
оперативне структуре,
- успостављање 
ЛПИС-а и
- увођење 
мјера заштите 
пољопривредне 
производње

средњи

 Мјере ублажавања 
односе се на активности 
које може спроводити 
Република Српска 
самостално:
- осигурање властитих 
средстава буџета 
за спровођење 
обиљежавања животиња 
и успостављање 
ветеринарског 
информационог 
система,
- усклађивање мјера 
аграрне политике које се 
финансирају из буџета 
са IPARD процедурама 
и стицање искуства у 
пилот-пројектима,
- издвајање властитих 
средстава буџета 
за инвентаризацију 
земљишних површина 
и кредитних 
средстава Свјетске 
банке за унапређење 
информационих система 
у пољопривреди,
- повећање властитих 
извора финансирања 
за инвестиције 
у пољопривреди 
усвајањем новог закона 
о подстицајима и новог 
стратешког оквира 
за развој сектора 
пољопривреде и 
руралних подручја
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4) Увођење модела постепене дерегулације и либера-
лизације цијена осигурања од аутоодговорности
Анализа главних препрека
На тржишту осигурања Републике Српске обавезно 

осигурање од аутоодговорности има доминантно учешће 
у укупно обрачунатој премији (31. децембрa 2018. годи-
не износило је 65,6%). Ова врста осигурања има и посе-
бан друштвени значај, имајући у виду број возила, број 
саобраћајних незгода и укупне штетне посљедице које 
настају по том основу. Висина премије осигурања од ау-
тоодговорности још увијек се одређује административно, 
тј. надлежност Агенције за осигурање Републике Српске 
(у даљем тексту: Агенције за осигурање РС) утврђена je 
законом. Наведено значи да не постоји слобода друштава 
за осигурање да врше оцјену ризика и самостално одре-
ђују цијену осигурања од аутоодговорности, док је квали-
тативни и квантитативни обим покрића у значајној мјери 
регулисан законом.

Основни проблем који је већ дужи период присутан у 
спровођењу ове врсте осигурања је непоштивање адми-
нистративно утврђене премије, тј. одредаба заједничког 
премијског система аутоодговорности, и то кроз нелојалну 
конкуренцију, те посредно и непосредно давање недозво-
љених попуста. Наведено утиче на пораст трошкова спро-
вођења осигурања, те доводи до слабљења финансијског 
положаја друштава за осигурање и, у крајњем, до немо-
гућности накнаде штете осигуранику у случају настанка 
осигураног случаја, будући да се премија осигурања не 
утврђује у складу са процјеном ризика.

С циљем креирања слободног тржишног амбијента за 
стварање конкурентских предности на тржишту осигурања 
по повољнијим цијенама, односно са премијом која одра-
жава стварне ризике, у 2015. години донесен је нови Закона 
о обавезним осигурањима у саобраћају53 (у даљем тексту: 
Закон), чиме је остварен значајан напредак у уређењу ове 
области и извршено је усклађивање са релевантном дирек-
тивом ЕУ у овој области (Директива 2009/103/ЕЗ – коди-
фикована верзија). Измјена законског оквира и утврђивање 
одговарајућег модела постепене дерегулације и либера-
лизације цијена осигурања од аутоодговорности, пози-
тивно је оцијењена и од FSAP мисије, под претпоставком 
унапређења пруденцијалног оквира сектора осигурања.

1. Опис мјере
Увођење модела постепене дерегулације и либерализа-

ције цијена осигурања од аутоодговорности предвиђа на-
пуштање административног одређивања цијена осигурања 
од аутоодговорности и прелазак на тржишне принципе по-
словања. Код свих осталих врста осигурања, укључујући и 
друге врсте обавезних осигурања у саобраћају, већ постоји 
либерално формирање тарифа премија, у складу са актуар-
ским методима и правилима струке.

Временски оквир за реализацију ове мјере предвиђен 
је у периоду од 2015. до 2023. године, и то: Администра-
тивно одређивање висине премије осигурања (од 2015. до 
2020. године) у периоду од пет година од дана ступања на 
снагу Закона, друштва за осигурање користе заједничку 
тарифу премија и цјеновник за осигурање од аутоодговор-
ности, коју доноси Управни одбор Агенције за осигурање 
РС; Период дјелимичне либерализације (од 2020. до 2023. 
године) друштва за осигурање користе сопствену тарифу 
премија и цјеновник за осигурање од аутоодговорности, а 
на коју су добила претходну сагласност Агенције за оси-
гурање РС. Поред тога, друштва за осигурање дужна су 
у израчунавању тарифе премија примјењивати смјерни-
це које доноси Управни одбор Агенције за осигурање РС 
и Период потпуне либерализације (од 2023. године), који 
наступа истеком осам година од дана ступања на снагу За-
кона, при чему престаје обавеза друштва за осигурање да 
прибавља претходну сагласност Агенције за осигурање РС 
на сопствену тарифу премија и цјеновник за осигурање од 
аутоодговорности.

У периоду дјелимичне и потпуне либерализације, 
друштво за осигурање дужно је да утврђује тарифе премија 
53 “Службени гласник Републике Српске”, број 82/15.

у складу са актима Агенције за осигурање РС, актуарским 
методама и моделима, те правилима струке, тако да обе-
збјеђује трајно испуњавање свих обавеза друштва за оси-
гурање из уговора о осигурању, укључујући и формирање 
довољних техничких резерви за осигурање.

Законом о обавезним осигурањима у саобраћају 
утврђено је да у периоду дјелимичне и потпуне либерали-
зације друштва за осигурање, уз тарифу премија, доставља-
ју Агенцији за осигурање РС: Техничке основе које упо-
требљаваjу при утврђивању тарифа премија и Позитивно 
мишљење овлашћеног актуара о адекватности премија за 
трајно испуњавање свих обавеза друштва за осигурање из 
уговора о осигурању. У случају утврђене недовољности 
премије за трајно извршавање обавеза друштава, надзорни 
орган, тј. Агенција за осигурање РС, поред редовних мје-
ра надзора, као што су захтјеви за докапитализацијом, има 
надлежност и да захтијева измјене, односно допуне услова 
осигурања и тарифа премија.

Активности планиране у 2020. години
- Припремне активности на изради новог Закона о 

друштвима за осигурање – израда цјеловитог закона (Ми-
нистарство финансија Републике Српске);

- Реализација обавезе друштава за осигурање да израде 
сопствену тарифу премија и цјеновник за осигурање од ау-
тоодговорности (друштва за осигурање и Агенција за оси-
гурање РС);

- Континуирани надзор усклађености услова и тарифа 
премија обавезног осигурања од аутоодговорности са про-
писима и правилима актуарске струке, те изрицање корек-
тивних и других мјера (Агенција за осигурање РС);

- Активности на унапређењу финансијске писмености 
становништва о улози и значају осигурања од аутоодговор-
ности (Агенција за осигурање РС);

- Едукација друштава за осигурање за примјену Смјер-
ница за израду тарифе премија за осигурање од аутоодго-
ворности (Агенција за осигурање РС);

- Развој актуарске функције са нагласком на улогу актуа-
ра у формирању тарифа и премија осигурања аутоодговор-
ности (Агенција за осигурање РС и Удружење актуара РС).

Активности планиране у 2021. години
- Давање сагласности на тарифу премија и цјеновник 

за осигурање од аутоодговорности друштава за осигурање 
(Агенција за осигурање РС);

- Праћење примјене и адекватности тарифа премија за 
осигурање од аутоодговорности, те налагање надзорних 
мјера (Агенција за осигурање РС).

Активности планиране у 2022. години
- Праћење примјене и адекватности тарифа премија за 

осигурање од аутоодговорности, те налагање надзорних 
мјера (Агенција за осигурање РС);

- Развој регулативе и супервизорске праксе, имајући у 
виду ефекте и стање које наступи преласком на либерали-
зовано тржиште осигурања од аутоодговорности.

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелазни 
циљ 

(година)
Циљ 

(година)

Испуњеност 
капиталних 

захтјева друштава 
за осигурање, те 
континуиран и 

досљедан надзор од 
стране Агенције за 
осигурање РС

2019. 2020. 2022.

Ефикасно 
корпоративно 

управљање друштава 
за осигурање

2019. 2023. 2025.
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Унапређење 
финансијске 

писмености учесника 
на тржишту 
осигурања

2019. 2023. 2025.

Комбиновани рацио 
испод 100 2019. 2023. 2025.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Увођење тржишног модела, тј. система слободног 

одређивања цијена осигурања од аутоодговорности, ути-
цаће на већу конкурентност међу учесницима на тржишту 
осигурања, а то би могло довести до флуктуације цијена 
осигурања од аутоодговорности, а тиме и до пада прихо-
да од премија на нивоу сектора осигурања. Због везивања 
премије осигурања са стварним ризиком осигураника, оче-
кује се да ће нови концепт утврђивања премија осигурања 
од аутоодговорности дати позитиван ефекат на кориснике 
услуга осигурања. У кратком року пад прихода од премија 
због повећане конкурентности може негативно утицати на 
ефикасност у исплати одштетних захтјева, као и на испуње-
ње регулаторних захтјева у сектору осигурања. Међутим, 
очекује се да ће у дугом року доћи до успостављања оп-
тималног нивоа цијена осигурања од аутоодговорности, у 
складу са преузетим ризиком. Даље, остварени приходи од 
премије осигурања, као и трошкови спровођења осигурања 
реалније би се исказивали, тј. добила би се реалнија слика 
финансијског стања друштва за осигурање. Такође, очекује 
се да ће друштва за осигурање, имајући у виду значајне 
трошкове спровођења осигурања (режијски додатак изно-
си до 30% бруто премије осигурања), с циљем задржавања 
своје позиције на тржишту, адекватно управљати трошко-
вима и пословање прилагодити новим условима.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
За реализацију ове мјере није потребно издвојити до-

датна средства из буџета Републике Српске, док се буџетом 
Агенције за осигурање РС, која своје активности финанси-
ра из накнада по основу надзора над сектором осигурања, 
обезбјеђују средства за реализацију сваке појединачне ак-
тивности.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Нема утицаја.
6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицаја.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

 Ризик утврђивања 
цијене осигурања која 
не покрива преузети 
ризик

висока

1. Доношење тарифе 
премија друштава за 
осигурање у складу 
са актима Агенције 
за осигурање РС, 
актуарским методама 
и моделима, те 
правилима струке, 
тако да обезбјеђују 
трајно испуњавање 
свих обавеза друштва 
за осигурање из 
уговора о осигурању, 
укључујући и 
формирање довољних 
техничких резерви за 
осигурање
1. Јачање надзорне 
улоге Агенције за 
осигурање РС

 Ризик прелијевања 
обавезе друштава 
за осигурање 
на Заштитни 
фонд Републике 
Српске, у случају 
ликвидације или 
стечаја друштава за 
осигурање, код којих 
је материјализован 
ризик утврђивања 
цијене осигурања од 
аутоодговорности 
на нивоу нижем од 
преузетог ризика

висока

2. Доношење тарифе 
премија друштава за 
осигурање у складу 
са актима Агенције 
за осигурање РС, 
актуарским методама 
и моделима, те 
правилима струке, 
тако да обезбјеђују 
трајно испуњавање 
свих обавеза друштва 
за осигурање из 
уговора о осигурању, 
укључујући и 
формирање довољних 
техничких резерви за 
осигурање
3. Јачање надзорне 
улоге Агенције за 
осигурање РС

 Ризик значајне 
флуктуације 
осигураника међу 
друштвима за 
осигурање, а тиме и 
административних 
трошкова друштава за 
осигурање

ниска
 Финансијско 
описмењавање 
учесника на тржишту 
осигурања

5.3.3. Пословно окружење и смањење неформалне 
економије
5) Реформа здравственог система
Анализа главних препрека
Здравствени сектор је оптерећен неадекватном мрежом 

здравствених установа, демографском структуром станов-
ништва, која веома неповољно утиче на његову одрживост, 
великом неефикасношћу система, а у исто вријеме и са ње-
говом превеликом солидарношћу и социјалном осјетљиво-
шћу, која у многоме превазилази пакет услуга који је опти-
малан, у складу са доприносом сваког појединца систему. 
Потенцијални трошкови реализације мјере могу значајно 
да успоре њену реализацију.

1. Опис мјере
Једна од кључних реформи у наредном периоду је ре-

форма здравственог система. Влада Републике Српске је у 
марту текуће године донијела Акциони план за осигурање 
одрживости здравственог система Републике Српске, чиме 
је Министарство здравља и социјалне заштите предузело 
конкретне кораке с циљем убрзавања анализа и спровођења 
потребних мјера, које ће здравствени систем учинити одр-
живим, што је био и један од задатака ресорног министар-
ства из ПЕР-а 2019–2021. године. Министарство здравља и 
социјалне заштите израдило је документ Дефинисање јасне 
одговорности свих актера здравственог система, којим је 
испуњена обавеза Министарства здравља и социјалне за-
штите из ПЕР 2019–2021. године. Такође, Министарство 
здравља и социјалне заштите извршило је детаљну анализу 
обавеза јавних здравствених установа Републике Српске и 
Јавне установе Фонд здравственог осигурања, са стањем 
31. децембра 2018. године. Као резултат анализе, Влади 
Републике Српске је предложена на усвајање Информација 
о стању обавеза јавних здравствених установа и Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске 31. децембра 
2018. године, а која је усвојена 25. априла 2019. године.

Стратешко опредјељење Владе Републике Српске је да 
се у наредном периоду изврши увођење јавних здравстве-
них установа и Фонда здравственог осигурања у трезорски 
систем пословања. Да би се ова активност реализовала, по-
требно је испунити два предуслова:

- дефинисати и спровести мјере које ће зауставити даљи 
раст неизмирених обавеза у свакој здравственој установи 
појединачно и

- дефинисати и модел за измирење неизмирених оба-
веза сваке здравствене установе појединачно, како се про-
блем неизмирених обавеза не би пренио на буџете општина 
и градова или буџет Републике.
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Реформа здравственог система у наредном периоду 

од 2020. до 2022. године треба да обухвати седам мјера, 
и то:

1. Праћење и континуирано измирење обавеза јавних 
здравствених установа;

2. Осигурати континуитет пословања јавних здравстве-
них установа;

3. Зауставити тренд повећања укупних обавеза у здрав-
ственом систему;

4. Смањити могућности злоупотребе права из области 
здравственог осигурања;

5. Осмислити и примијенити нове моделе за финанси-
рање здравственог система;

6. Осигурати да се расположива средства користе на 
ефикаснији начин и

7. Прилагодити организацију и пословање Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске и на тај начин 
подржати реализацију акционог плана и осталих мјера.

Активности планиране у 2020. години
- Дефинисање модела за измирење неизмирених обаве-

за у здравственом систему (Министарство финансија);
- Израда приоритетних обавеза јавних здравствених 

установа у односу на врсту обавеза, рочност и могућу дина-
мику измиривања, са нагласком на обавезе према Пореској 
управи и Фонду здравственог осигурања (Министарство 
здравља и социјалне заштите);

- Припремити план измирења обавеза и почети са при-
мјеном нових модела за измиривање заосталих обавеза;

- Успоставити механизме за осигурање намјенског ко-
ришћења средстава која буду уложена за измиривање поје-
диних врста обавеза;

- Припремити одабране јавне здравствене установе и 
јединице локалне самоуправе за прелазак на трезорско по-
словање у 2021. години;

- Увођење трезорског система у одабране јавне здрав-
ствене установе;

- Донијети нови законски оквир који регулише здрав-
ствени систем (Закон о здравственом осигурању, Закон о 
здравственој заштити, Закон о здравственој документацији 
и евиденцијама у области здравства и Закон о дјелатно-
стима у здравству) ради уређивања института привремене 
пензије, а са циљем превазилажења проблема у вези са рад-
ницима чије лијечење није завршено у року од годину дана;

- Размотрити могућност самосталним предузетницима 
да без препрека користе права из области здравственог оси-
гурања (боловање);

- Повећање контроле коришћења боловања;
- Израдити и потписати нови посебни колективни уго-

вор за запослене у области здравства;
- Извршити нормирање мреже здравственог система 

Републике Српске на основу здравствених потреба станов-
ништва;

- Утврдити врсту, број, распоред, капацитет здравстве-
них установа чији је оснивач Република Српска, јединица 
локалне самоуправе и друго правно или физичко лице, по-
требних за реализације мјера, услуга и активности здрав-
ствене заштите које служе остваривању јавног интереса;

- Оптимизовати број запослених и ускладити са подза-
конским актима Закона о здравственој заштити54;

- У сарадњи са Свјетском банком, предузети активно-
сти на унапређењу система праћења резултата пословања 
јавних здравствених установа;

- Спроводити континуиране активности на едукацији 
радника о безбједности и заштити здравља на раду, здравом 
начину живота и рада и другим темама које могу повећати 
ниво здравља становништва (Министарство здравља и со-
цијалне заштите, ФЗО, ЈЗУ, ЈЛС);

54 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 44/15.

- С циљем спречавања злоупотреба и негативних трен-
дова у вези са одсуством због боловања, надлежна Комиси-
ја за оцјену способности радника за рад биће стављена под 
директну контролу министра здравља и социјалне заштите 
Републике Српске;

- Покренути дијалог са надлежним институцијама из 
система здравственог и пензијско-инвалидског осигурања 
са циљем превазилажења проблема у вези са радницима 
чије лијечење није завршено у року од годину дана.

Активности планиране у 2021. години
- Предузети активности на изради реалних финан-

сијских планова и планова финансијске стабилизације 
јавних здравствених установа и Фонда здравственог оси-
гурања, у складу са законским оквиром којим се уређује 
здравствени систем донесеним у 2020. години;

- Утврдити цијену свих појединачних услуга у здрав-
ственом систему;

- Ојачати капацитете Министарства здравља и социјал-
не заштите за праћење и анализу финансијског пословања 
ЈЗУ и ФЗО;

- Изнаћи нове моделе финансирања здравственог систе-
ма – повећати средства за здравствену заштиту становни-
штва, те дефинисати више “пакета” здравствене заштите;

- У управљање здравственим системом и здравственим 
установама укључити особе са менаџерским компетенција-
ма, искуствима и вјештинама;

- Припремити одабране установе и јединице локалне 
самоуправе за прелазак на трезорско пословање у 2022. го-
дини;

- Увођење трезорског система у одабране јавне здрав-
ствене установе (Министарство здравља и социјалне за-
штите, ФЗО, ЈЗУ, ЈЛС).

Активности планиране у 2022. години
- Припремити преостале установе, јединице локалне 

самоуправе и Фонд здравственог осигурања за прелазак на 
трезорско пословање у 2023. години;

- Завршити процес увођења преосталих јавних здрав-
ствених установа у трезорско пословање (Министарство 
здравља и социјалне заштите, ФЗО, ЈЗУ, ЈЛС).

2. Индикатори резултата
Ниво смањења укупних обавеза јавних здравствених 

установа и Фонда здравственог осигурања Републике Срп-
ске (почетна вриједност: стање укупних обавеза 31. децем-
бра 2018. године, по финансијским извјештајима јавних 
здравствених установа и Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске). Ниво ликвидности и финансијске ста-
билности јавних здравствених установа и Фонда здрав-
ственог осигурања Републике Српске (почетна вриједност: 
коефицијент ликвидности и коефицијент финансијске ста-
билности на основу годишњих финансијских извјештаја 
јавних здравствених установа и Фонда здравственог оси-
гурања Републике Српске, према финансијским извјешта-
јима јавних здравствених установа и Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, са стањем 31. децембра 
2018. године). Врста, број, просторни распоред и капацитет 
здравствених установа чији су оснивачи Република Српска, 
јединица локалне самоуправе и друго правно или физичко 
лице (почетна вриједност: подаци о установама уписаним 
у Регистар здравствених установа са крајем фебруара 2019. 
године). Количина јавних средстава на располагању за 
здравствену заштиту становништва Републике Српске (по-
четна вриједност: подаци укључени у здравствени рачун 
Републике Српске за 2018. годину). Припремљен и реали-
зован пакет мјера за спречавање даљег раста неизмирених 
обавеза у здравственом систему.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Реформом здравственог система биће успостављен 

финансијски одржив систем, који ће омогућити ефи-
каснију здравствену заштиту и на тај начин побољшати 
здравље становништва, а самим тим и бољу радну про-
дуктивност и ефикасност. Такође, измирењем неизмире-
них обавеза биће обезбијеђена средства у буџету Репу-
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блике и буџетима општина и градова, која ће моћи бити 
искоришћена за побољшање конкурентности, те капи-
талну потрошњу.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
У овом моменту није могуће процијенити трошкове 

свеукупне реформе. Средства за реформу здравственог си-
стема биће обезбијеђена из буџета Републике Српске, а дио 
средстава за финансирање реформе биће обезбијеђен кроз 
подршку Свјетске банке.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Нормирањем мреже здравствених установа могуће је да 

анализа укаже да постојање неких здравствених установа 
није оправдано, а то може утицати на смањење броја за-
послених радника.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицаја.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Потенцијални 
трошкови реализације 
мјере могу значајно 
да успоре њену 
реализацију

Висока -

6) Реформа Инспектората
Анализа главних препрека
Као кључне препреке за раст и конкурентност у обла-

сти пословног окружења и смањења неформалне еконо-
мије у области инспекција препознато је сљедеће: прекла-
пање инспекцијских контрола код субјеката надзора од 
стране два нивоа инспекција, непостојање координације, 
односно комуникације између републичког и локалног 
нивоа инспекција, изрицање више репресивних мјера у 
односу на превентивне мјере. Са намјером да се избјегне 
дуплирање, односно преклапање инспекцијских контро-
ла, предложено је усклађивање планова рада републич-
ких инспектора и инспектора који послове инспекцијског 
надзора обављају на нивоу јединица локалне самоуправе, 
ради унапређења координације рада инспекција и дјелот-
ворности инспекцијског надзора и праћење њихове реа-
лизације.

1. Опис мјере
Програмом економских реформи 2019–2021. године 

предвиђена је реформа Инспектората, и то у двије фазе. 
У току 2019. године спроведене су активности додатне 
анализе стања и извођење препорука, израда и усваја-
ње акционог плана за реформу инспекција у Републици 
Српској. Поред тога, Влада Републике Српске упутила 
је Нацрт закона о инспекцијама НСРС на разматрање, 
који је усвојен на сједници НСРС, 26. септембра 2019. 
године.

Другом фазом предметне реформе предвиђено је рефо-
рмисање Инспектората Републике Српске и инспекција са 
свих нивоа власти у Републици Српској. Циљ је уређење 
стања у области инспекција и превазилажење недостатака 
утврђених приликом анализе стања, као и на основу доста-
вљених примједаба, приједлога и сугестија синдиката, по-
слодаваца и локалних заједница.

Активности планиране у 2020. години
- Успостављање нове организационе структуре Ин-

спектората Републике Српске и унапређење инспекцијског 
система Републике Српске, кроз синхронизовани инспек-
цијски систем на свим нивоима власти у Републици Срп-
ској (Министарство управе и локалне самоуправе и Ин-
спекторат Републике Српске).

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Организован 
Инспекторат 
Републике 
Српске у 
складу са 

резултатима 
реализованих 
активности 
из акционог 

плана

2019. 2020.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Ефикасан и економичан, професионалан, одговоран 

и транспарентан рад инспекцијских органа доприноси 
смањењу сиве економије и унапређењу свих сфера живота.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Након што буде усвојен, за примјену овог закона биће 

потребна додатна средства из буџета Републике Српске. 
Структуру трошкова у овом тренутку тешко је дефинисати, 
с обзиром на то да ће се, након ступања Закона о инспек-
цијама, морати структурно реорганизовати Инспекторат.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Очекивани утицај на запошљавање, смањење сиромаш-

тва, једнакост и родно питање биће могуће сагледати тек 
након потпуног спровођења примјене наведене мјере и ана-
лизе рада Инспектората. Очекивани утицај се огледа у ефи-
каснијем раду инспекцијских органа, а то ће допринијети 
смањењу сиве економије и преласку из неформалне у фор-
малну запосленост. Поред тога, смањиће се оптерећеност 
привредних субјеката инспекцијским контролама, што ће 
омогућити ефикаснији рад контролисаних субјеката.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Предметна мјера нема утицаја.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Отпор јединица 
локалне самоуправе 

за задржавање 
инспекцијских органа

Ниска

Учешће представника 
јединица локалне 
самоуправе у 
заједничким 

активностима на 
реализацији предметне 

мјере
7) Смањење учешћа издатака за текућу потрошњу у 
јавној управи
Анализа главних препрека
Влада Републике Српске у оквиру Уставом Републике 

Српске утврђених обавеза које има као извршна власт пре-
ма грађанима и пословној заједници чврсто се опредије-
лила за модернизацију јавне управе која ће почивати на 
владавини права, отворености и транспарентности, профе-
сионалности, ефикасности, одговорности и домаћинском 
приступу средствима пореских обвезника. Први почеци 
реформе јавне управе у Републици Српској забиљежени су 
2003. године и настављени спровођењем плана активности 
за реформу јавне управе, чиме је посебна пажња посвеће-
на јачању административних структура у јавној управи са 
циљем да се обезбиједи стабилан, демократски, ефикасан и 
успјешан систем јавне администрације на нивоу ентитета, 
те да се подрже економски и социјални развој Републике 
Српске, у складу са принципима тржишне економије, те ин-
теграција земље у европске институције и демократске про-
цесе, као и да се грађанима Републике Српске обезбиједи 
квалитет јавних услуга. Поштујући Принципе јавне управе 
(СИГМА), Влада доношењем прописа ствара претпостав-
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ке и отвара низ могућности за даље унапређење управе, и 
то кроз: утврђивање надлежности, права и дужности свих 
органа републичке управе, уређење међусобних односа у 
систему, утврђивање права и дужности државних службе-
ника и намјештеника, увођење система јавне конкурен-
ције у републичку управу, као и јавног оглашавања сваког 
радног мјеста, прописивање обавезе јавног објављивања 
конкурса, рад на професионализацији и транспарентности 
јавне управе, прописивање плата запослених у републич-
ким органима управе, дефинисање дисциплинске одговор-
ности државних службеника, појачање административног 
надзора, појачање рада управне инспекције, финансијске 
олакшице бројних процедура, усаглашавање кадровског и 
буџетског планирања.

1. Опис мјере
Смањење учешћа издатака за текућу потрошњу у јав-

ној управи биће реализовано кроз успостављање регистра 
запослених код корисника буџетских средстава, те кроз 
измјену организације јавне управе и повећање ефикасности 
њеног рада. Доношењем Закона о регистру запослених код 
корисника буџетских средстава Републике Српске 2017. 
године створене су претпоставке за реализацију предвиђе-
не реформске мјере. Циљ је да се успостави свеобухватан 
регистар запослених код корисника буџетских средстава 
ради стварања јединствене евиденције броја запослених и 
транспарентнијег коришћења буџетских средстава за лична 
примања запослених, а то ће бити основ за операционали-
зацију стратешких планова за смањење укупне потрошње 
на плате. У сврху реализације предметне мјере предвиђено 
је доношење Упутства о вођењу регистра запослених код 
корисника буџетских средстава, те активности за успоста-
вљање регистра запослених код корисника буџетских сред-
става. У складу са ПЕРРС 2019–2022. године, финансирање 
предметне мјере планирано је из средстава Свјетске банке.

У вези с тим, реализација наведених активности наста-
виће се у наредном периоду, након што Свјетска банка 
обезбиједи средства за финансирање. У оквиру активности 
око обима регистра створиће се претпоставке да, између 
осталог, у регистар буду унесени и подаци о запосленима 
у здравственом сектору.

Реализација мјере која се односи на измјену организа-
ције биће извршена доношењем новог закона о државним 
службеницима. Законом о државним службеницима биће 
успостављена ефикаснија јавна управа кроз професиона-
лизам и интегритет уз критеријуме квалификованости и 
тестове компетентности при запошљавању државних слу-
жбеника и намјештеника. У вези са реализацијом наведе-
не мјере, већ су предузети почетни кораци. Министарство 
управе и локалне самоуправе у сарадњи са СИГМА спро-
води активности анализе стања са циљем успостављања 
републичке управе на СИГМА принципима, који се засни-
вају на успостављању државне службе чији је дјелокруг и 
правни оквир јасно дефинисан и примјењује се у пракси, 
заснован на професионализму, запошљавању, обучавању и 
оцјени рада, коректном и транспарентном платном систему, 
као и промоцији интегритета и превенције корупције.

Активности планиране у 2020. години
- Доношење Закона о државним службеницима (Ми-

нистарство управе и локалне самоуправе);
- Доношење Закона о допунама Закона о регистру за-

послених код корисника буџетских средстава Републике 
Српске (Министарство управе и локалне самоуправе);

- Анализа сваког појединачног радног мјеста запосле-
них у републичким органима управе, датог у регистру, а на 
које се примјењују одредбе Закона о државним службени-
цима (Министарство управе и локалне самоуправе и друга 
министарства и институције Републике Српске, у складу са 
надлежностима).

Активности планиране у 2021. години
- Успоставити систем одређивања плата према вријед-

ности којим ће бити успостављен правичнији систем плата 
у републичким органима управе (Министарство управе и 
локалне самоуправе и друга министарства и институције 
Републике Српске, у складу са надлежностима).

Активности планиране у 2022. години
- Усвојити оперативни план за смањење потрошње на 

плате (Министарство финансија, Министарство управе и 
локалне самоуправе и друга министарства и институције 
Републике Српске, у складу са надлежностима).

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелаз-
ни циљ 
(година)

Циљ 
(година)

Донесено Упутство о вођењу 
регистра запослених код кори-
сника буџетских средстава

2020. 2021.

Успостављен Регистар запосле-
них код корисника буџетских 

средстава
2020. 2020.

Донесен Закон о државним 
службеницима 2019. 2020.

Одређени критеријуми квали-
фикованости и израђени те-

стови компетентности за свако 
радно мјесто при запошљавању 
државних службеника и намје-

штеника

2020. 2021.

Спроведена анализа сваког 
појединачног радног мјеста 
запослених у републичким 

органима управе
2020. 2022.

Донесен Закон о платама за-
послених у републичким орга-
нима управе Републике Српске

2020. 2022.

Усвојен оперативни план за 
смањење укупне потрошње на 

плате
2020. 2022.

Смањено учешће издатака на 
плате у јавном сектору у одно-

су на БДП
2020. 2022.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Израдом регистра биће могуће спровести анализу 

сваког радног мјеста, сагледати његов учинак и изврши-
ти плаћање у складу са учинком. На тај начин биће успо-
стављена ефикаснија јавна управа, а уједно смањиће се и 
укупна потрошња на плате у односу на БДП, тако да ће се 
створити простор за повећање капиталне потрошње. На 
основу извршене анализе и аналитичке процјене радних 
мјеста, успоставиће се вриједносни систем радних мје-
ста у републичким органима управе, чиме ће се створити 
претпоставке за коректнији платни систем. Одређивањем 
критеријума квалификованости и увођењем тестова компе-
тентности унаприједиће се ефикасност и ефективност рада 
запослених у републичким органима управе, а све уз по-
штовање принципа Европске уније и СИГМА.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Финансирање израде регистра биће извршено из сред-

става Свјетске банке планираних за ову намјену. Финанси-
рање доношења Закона о државним службеницима биће 
извршено из буџета Републике Српске и уз помоћ средста-
ва намијењених за спровођење пројеката у области рефор-
ме јавне управе.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Очекивани утицај на запошљавање и родно питање 

биће могуће сагледати тек након потпуног спровођења при-
мјене наведене мјере и анализе сваког појединачног радног 
мјеста.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Предметна мјера нема утицаја.
7. Потенцијални ризици
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Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Нема ризика за 
реализацију мјере. - -

8) Јачање подршке области малих и средњих преду-
зећа кроз унапређење постојеће и стварање нових 
облика предузетничке инфраструктуре
Анализа главних препрека
У 2018. години у Републици Српској пословало је 

39.970 малих и средњих предузећа (правних лица и пре-
дузетника) или 99,8% укупног броја привредних субјеката, 
који остварују учешће од 72,6% у укупном приходу, 70,6% 
запослености и 71,0% у извозу Републике Српске, а то по-
казује значај ове области.

У Републици Српској у претходном периоду успоста-
вљен је оквир за подршку области малих и средњих пре-
дузећа, те спроведено низ активности и програма с циљем 
подршке овом сектору. Када је у питању предузетничка ин-
фраструктура, она постоји у облику пословних зона, инку-
батора и кластера, али је предузетништво потребно јачати 
и унапређивати, те успостављати нове облике подршке као 
што су слободне зоне и технолошки паркови.

- Такође, у Републици Српској у претходном периоду 
извршено је мапирање пословних зона као облика инфра-
структуре од значаја за привреднике. Министарство је 
заједно са Католичком организацијом – CRS покренуло ак-
тивности израде пројектног задатка за успостављање Ин-
формационог система за пословне зоне Републике Српске у 
виду портала, који би био доступан свим заинтересованим 
лицима за улагање на одређеној локацији. Од осталих обли-
ка предузетничке инфраструктуре присутни су: Иновацио-
ни центар Бања Лука са инкубатором, предузетнички инку-
батор Приједор и инкубатор у Требињу, који функционишу 
и пружају подршку субјектима.

Имајући у виду потребе привредника и њиховог пове-
зивања са нашим високошколским установама, те чињени-
цу да су све земље у окружењу препознале потребу успо-
стављања технолошких паркова, неопходно је урадити 
пројектни задатак за успостављање и изградњу технолош-
ког парка, те радити на успостављању и изградњи оваквог 
објекта у наредним годинама. У једном простору повезали 
би се постојећи привредници, научни радници, почетници 
у бизнису, студенти, истраживачи и све остале стране, које 
су заинтересоване за властити развој, али и развој еконо-
мије у цјелини.

Поред овог облика предузетничке инфраструктуре, не-
опходно је развијати и друге облике, као што су слободне 
зоне. У Републици Српској на снази је Закон о слободним 
зонама из 2003. године и тренутно нема оперативних сло-
бодних зона. Влада Републике Српске током 2018. године 
спровела је процјену утицаја прописа на Закон о слободним 
зонама и детаљно анализирала ову област, те област спе-
цијалних економских зона (као подврсту) и усвојила извје-
штај у коме су дате препоруке у ком правцу би ова област 
требало да се развија, а које укључују и израду новог Зако-
на о слободним зонама.

1. Опис мјере
Мјера Јачање подршке области малих и средњих преду-

зећа кроз унапређење постојеће и стварање нових облика 
предузетничке инфраструктуре односи се на: Успоставља-
ње информационог система за пословне зоне Републике 
Српске, што ће омогућити доступност података о слобод-
ним парцелама; Покретање активности на успостављању 
Технолошког парка и Стварање претпоставки за развој 
слободних зона у Републици Српској и њиховој промоцији.

Успостављање информационог система за пословне 
зоне Републике Српске омогућиће доступност података 
о слободним парцелама на порталу гдје би били видљиви 
и остали битни подаци потребни за куповину земљишта, 
изградњу објеката, расположивост инфраструктуре, тро-
шковима и накнадама, те контакт подаци о задуженим 
лицима за подршку инвеститорима у јединицама локалне 

самоуправе. Портал би, такође, омогућио значајну подршку 
јединицама локалне самоуправе да се њихове пословне 
зоне промовишу на једном мјесту и да су подаци доступ-
ни и на енглеском језику. Порталом би управљала Развојна 
агенција Републике Српске у сарадњи са Министарством 
привреде и предузетништва, те са представницима једи-
ница локалне самоуправе, који би континуирано уносили 
и ажурирали податке о својим пословним зонама, те омо-
гућили информације и подршку инвеститорима и субјекти-
ма који послују у зони. Будући да је урађен пројектни за-
датак, успостављање портала планирано је у 2020. години.

Технолошки парк. У Републици Српској не постоји тех-
нолошки парк као простор гдје би се омогућила специфич-
на подршка привредницима и омогућио њихов развој. У 
овом простору била би доступна и подршка почетницима, 
те подршка за јачање иновативности и технолошки развој. 
У једном простору би се повезали постојећи привредници, 
научни радници, почетници у бизнису, студенти, истражи-
вачи и све остале стране које су заинтересоване за властити 
развој, али и развој економије у цјелини. Овај облик преду-
зетничке инфраструктуре посебно је важан за развој еконо-
мије, њену конкурентност, иновативност, дигитализацију, 
осавремењавање наставних процеса на универзитетима и 
свим другим користима које ови облици инфраструктуре 
омогућавају.

Постојећи Закон о слободним зонама у Републици 
Српској55 из 2003. године потребно је прилагодити новим 
околностима у којима се овај облик предузетничке инфра-
структуре развија у окружењу и свијету. Поједине јединице 
локалне самоуправе већ су показале интерес за развој сло-
бодних зона. За даљи развој слободних зона предузеће се 
активности на увезивању са локалним нивоима власти код 
којих постоји интерес, те подршка од стране и локалног и 
републичког нивоа, а посебно у смислу размјене искустава 
из окружења, квалитетне анализе оправданости појединих 
зона и др.

Активности планиране у 2020. години
- Спровођење процедура за избор извођача израде пор-

тала и израда портала за пословне зоне (Министарство 
привреде и предузетништва, Развојна агенција Републике 
Српске);

- Израда пројектног задатка за технолошки парк (Ми-
нистарство привреде и предузетништва);

- Усвајање Закона о слободним зонама (Министарство 
привреде и предузетништва).

Активности планиране у 2021. години
- Обука администратора портала за пословне зоне у 

јединицама локалне самоуправе и унос потребних подата-
ка (Министарство привреде и предузетништва и Развојна 
агенција Републике Српске, јединице локалне самоуправе);

- Проналажење извора финансирања за технолошки 
парк (Министарство привреде и предузетништва);

- Промоција и подршка у развоју слободних зона за које 
се покаже оправданост (Министарство привреде и преду-
зетништва).

Активности планиране у 2022. години
- Портал пословних зона оперативан и функционалан 

(Министарство привреде и предузетништва, Развојна аген-
ција Републике Српске, јединице локалне самоуправе);

- Активности на изградњи технолошког парка (Ми-
нистарство привреде и предузетништва);

- Промоција и развој слободних зона за које се покаже 
оправданост (Министарство привреде и предузетништва).

2. Индикатори резултата

Индикатор
Полазни 
циљ 

(година)

Прелаз-
ни циљ 
(година)

Циљ
(година)

Успостављен портал о послов-
ним зонама 2020. 2021. 2022.

55 “Службени гласник Републике Српске”, број 65/03.
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Израђен пројектни задатак за 
технолошки парк 2020. 2020.

Усвојен Закон о слободним 
зонама 2020. 2020.

Започета изградња технолош-
ког парка 2022.

Успостављена једна слободна 
зона у Републици Српској 2022.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Постојање портала омогућило би правовремене ин-

формације постојећим привредним субјектима да проши-
ре своје пословање уласком у пословну зону и изградњом 
објеката што значи раст и ново запошљавање. Такође, омо-
гућавају се и успостављање нових субјеката, нове инвести-
ције и развој нових дјелатности и повезивање субјеката у 
зони. Подаци о зонама који би били доступни свим инве-
ститорима би омогућили јачање конкурентности одређеног 
подручја, али и Републике Српске у цјелини.

Формирање технолошког парка допринијеће расту 
субјеката који буду користили услуге парка, као и код оних 
који би функционисали у оквиру парка (инкубација). Фор-
мирање технолошког парка допринијеће повећању инова-
тивности и технолошком напретку привредних субјекта. 
Парк би омогућио боље повезивање институција, студената 
научника, истраживача с циљем стварања иновација, разво-
ју нових технологија и других активности.

Слободне зоне, за које се процијени да постоји оправ-
даност, утичу на повећање конкурентности поједине лока-
ције, раст извоза, увођење нових технологија, пренос знања 
и интернационализацију.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Трошкови успостављања портала за пословне зоне би 

износили 100.000 КМ за израду апликације и остале актив-
ности у вези са одржавањем и ажурирањем података.

Израда пројектног задатака изградње и стављање у 
функцију Технолошког парка захтијева издвајање финан-
сијских средстава који би се обезбјеђивали из различитих 
извора. Прелиминарна процјена је 80.000 КМ.

Израда нове регулативе око слободних зона и промо-
ција таквих зона осигураће се из постојећих буџетских 
средстава, а сама изградња конкретних зона зависиће од 
појединачних случајева.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Отварање нових пословних субјеката може доприније-

ти запошљавању друштвено рањивих група становништва 
чиме они стварају могућност да буду независни, самостал-
ни и прихваћени у средини у којој живе.

6. Очекивани утицај на животну средину
Код реализације наведеног водиће се рачуна да се уну-

тар оваквих облика предузетничке инфраструктуре првен-
ствено пружа подршка оним привредним субјектима који 
доприносе очувању животне средине.

7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

- недостатак 
финансијских 
средстава

- недовољна 
заинтересованост 
привреде, локалних 
заједница и академске 

заједнице

Тражење 
алтернативних извора 

финансирања
Промоција мјера 
путем медија

9) Смањење сиве зоне у приказивању промета по-
моћу имплементације новог система фискалних 
каса
Анализа главних препрека
У Републици Српској систем фискалних каса успоста-

вљен је Законом о фискалним касама56 из 2007. године. 
Током времена донесено је неколико закона о измјенама 
и допунама основног закона, при чему је најчешћи разлог 
било ослобађање одређених категорија обвезника. Систем 
фискалних каса након 10 година примјене је технолошки 
застарио, не прати ни комплетно пословање у готовини, 
због чега и даље постоји одређени простор за сиву зону. С 
тим у вези, појавила се реална и основана потреба за реви-
дирањем постојећег систем.

Наиме, постојећим системом, због својих превазиђених 
техничких ограничења, свим пословним субјектима намет-
нута је обавеза спровођења обавезних процедура израде 
периодичних извјештаја, спровођење процедуре припреме 
дневних извјештаја за слање, које се обавезно спроводе на-
кон истека радног времена и других експлицитно и импли-
цитно повезаних процедура које запослени на свом радном 
мјесту морају да спроводе да би систем функционисао. 
Наведено указује на чињеницу да је оснивање новог и про-
ширење постојећег бизниса и само пословање финансијски 
и процедурално оптерећено у интересу постизања циљева 
фискализације. Свако рјешење које ће утицати на либера-
лизацију тржишта фискалних система, смањење повезаних 
оперативних трошкова и редуцирање процедура или њихо-
ву аутоматизацију сигурно би имало позитивне ефекте на 
пословно окружење у Републици Српској и Босни и Хер-
цеговини уопште.

Надаље, појава која је уочена је и то да су неки порески 
обвезници пронашли начин да избјегну строге захтјеве за 
функционалним и техничким карактеристикама фискал-
них система и да прометују робу и услуге издајући фик-
тивне фискалне рачуне (који изгледом чак не одступају од 
прописане форме), односно рачуне који не улазе у дневне 
извјештаје о промету који се достављају Пореској управи 
Републике Српске на дневном нивоу. Наведена појава је 
идентификована и постојећи капацитети Пореске управе 
Републике Српске тренутно немају адекватан одговор, што 
представља додатни снажан мотив да се пређе на систем 
који би по својој поставци онемогућио такав начин рада.

Поред коришћења паралелних ПОС (Ponit of Sale) 
уређаја са којих се издају лажни фискални рачуни иденти-
фиковано је да је присутна и појава коришћења дефиска-
лизованих цертификованих фискалних уређаја са којих се 
издају рачуни који потпуно одговарају прописаном изгледу 
фискалног рачуна (осим ЈИБ-а обвезника који просјечан 
купац не примјећује), али се тако остварени промет не до-
ставља на сервер Пореске управе Републике Српске путем 
дневних извјештаја, будући да је систем дефискализован. 
Битно је напоменути да не постоје егзактни подаци о ма-
совности ове појаве, али према доступним информацијама 
постоји евиденција да је ова појава присутна. У вези са 
свим наведеним, постоји јасно опредјељење Владе Репу-
блике Српске и Министарства финансија и Пореске управе 
Републике Српске да се ово питање ријеши с циљем спро-
вођења активности која иде у правцу смањења сиве еко-
номије и стварања равноправних услова пословања за све 
привредне субјекте у земљи.

1. Опис мјере
Постојећи модел система фискалних каса је показао 

одређене мањкавости и појавила се реална потреба да си-
стем буде унапријеђен, а све с циљем спровођења политике 
Владе Републике Српске у вези са смањењем сиве зоне у 
приказивању промета. Због свега наведеног, било је неоп-
ходно да се покрену активности којим би се преиспитао 
постојећи модел, те се на основу извршене анализе и по-
нуђених модела извршила транзиција на мање захтијеван, 
а истовремено ефективнији и ефикаснији систем. С тим у 
вези, планирано је да се у наредном периоду изради детаљ-

56 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 1/11, 65/14, 
21/15 и 58/19).
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на анализа која би послужила као основ за доношење новог 
законског рјешења, са циљем потпуне имплементације но-
вог система фискализације у Републици Српској, који би 
сузило и елиминисало простор за спровођење активности у 
сивој зони које се односе на приказивање промета.

Активности планиране у 2020. години
- Израда Анализе предности и трошкова система “on-

line” фискализације у Републици Српској;
- Израда и доношење новог закона о фискалним касама;
(Министарство финансија, ПУРС).
Активности планиране у 2021. години
- Доношење подзаконских аката за примјену новог За-

кона о фискалним касама;
- Имплементација техничких аспеката “on-line” систе-

ма фискализације у Републици Српској;
- Пуна имплементација новог система фискализације у 

Републици Српској
(Министарство финансија, ПУРС).
2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни (го-
дина)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Израда Анали-
зе предности и 
трошкова си-
стема “on-line” 
фискализације 
у Републици 
Српској

Х

Први квартал 
2020. године 
испитивање 
других фи-

скалних систе-
ма и упоређи-

вање

Други квартал 
2020. године 
комплетна 
анализа са 

предложеним 
мјерама

Израда и 
доношење 
новог Закона 
о фискалним 

касама

Х Х
Друга поло-
вина 2020. 
године

Доношење 
подзакон-
ских аката 
за примјену 
новог Закона 
о фискалним 

касама

Х

Припрема 
подзаконских 
аката упоредо 
са израдом 

Закона крајем 
2020.

Прва половина 
2021. године

Импле-
ментација 
техничких 
аспеката 
система и 
пуна импле-
ментација 

новог система 
фискализације 
у Републици 
Српској

Х Х 2021.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Превасходни утицај новог система фискализације оче-

кује се кроз смањење сиве економије и смањење пореске 
евазије, те побољшање пореске дисциплине, што директ-
но повећава конкурентност привредних субјеката који по-
штују пореске прописе.

4. Процјена трошкова и извор финансирања
Како Анализа предности и трошкова система “on-line” 

фискализације у Републици Српској није завршена, није 
могуће процијенити трошкове увођења и имплементације 
новог система фискализације. Влада Републике Српске је 
опредијељена да трошкови увођења и имплементације но-
вог система фискализације буду финансирани из буџетских 
средстава, те да то не буде на терет пословне заједнице.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Мјера нема директа утицај на социјалне исходе. Међу-

тим, смањењем сиве економије, повећањем пореске дисци-
плине, те повећањем обухвата и порастом основице за опо-
резивање као посљедица увођења новог система требало би 
да доведе и до пораста пореских прихода, који ће се кроз 

систем прерасподјеле индиректно имати позитиван утицај 
на социјалне исходе.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицаја.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Неблаговремено 
усвајање новог Закона 
о фискалним касама

ниска Усвојен Закона о 
фискалним касама

Сметње при 
имплементацији 

техничких аспеката 
система

ниска
Техничка и кадровска 
припремљеност за 
имплементацију 

процеса
10) Развој правног и планског оквира у сектору сло-
бодног кретања робе
Анализа главних препрека
Неодговарајући правни оквир за производе негативно 

утиче на продуктивност и конкурентност домаћих про-
извођача, на заштиту домаћих потрошача и околине, али 
и на либерализацију регионалне трговине робом. Такође, 
неусклађеност домаћих прописа са прописима ЕУ и међу-
народним захтјевима и стандардима доводи домаће при-
вреднике и потрошаче у неповољан положај. У случају 
непостојања одговарајућих прописа, увезени производи 
не морају да испуњавају све битне захтјеве и не могу да 
пролазе потребне контроле усаглашености, што може да 
доведе до пласирање на домаће тржиште производа који су, 
не ријетко, опасни за потрошаче и околину. Истовремено, 
домаћи произвођачи који извозе своје производе на страна 
тржишта изложени су додатним трошковима, јер су често 
приморани да накнадно прилагођавају своју технологију и 
производе захтјевима прописа тих земаља и да у тим др-
жавама спроводе додатну цертификацију производа. Због 
трошкова обезбјеђења додатне цертификације и одржавања 
добијеног цертификата о усаглашености, наши производи 
су на страним тржиштима скупљи, а домаће фирме нису 
конкурентне.

Развој правног и планског оквира за слободно кретање 
робе у Републици Српској обавеза је која произлази из Спо-
разума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ. 
Такође, то је нужан и континуиран процес, који директно 
утиче на повољнију пословну климу, конкурентност и про-
дуктивност домаће привреде и заштиту потрошача. Овом 
мјером елиминишу се и непотребне баријере за приступ 
на ЕУ и CEFTA тржиштима и другим тржиштима. Обе-
збјеђење домаће цертификације производа и усклађеност 
домаћег правног оквира са међународним стандардима 
квалитета, доприноси јачању домаће производње и олак-
шаном приступу домаћих производа јединственом тржи-
шту Европске уније.

Уређењем ове области доприноси се слободној трго-
вини робом, као једном од принципа CEFTA, ЕУ и СТО. 
То значи смањење трошкова трговине и елиминисање ба-
ријера за приступ тржиштима региона, уз оптимизацију 
трошкова производње, дуготрајна улагања и развој нових 
технологија и нових финалних производа, запошљавање и 
повећање конкурентности. Већи удио финалних производа 
у укупном извозу, уз њихов мањи удио у укупном увозу, 
има за посљедицу специјализацију домаћег индустриј-
ског сектора и повећање инвестиција, а то утиче и на за-
пошљавање нове радне снаге и бољe социјалнe условe зa 
грађане. Прилагођавање домаћих технологија производње 
савременим захтјевима тржишта, директно утиче и на по-
већање улагања (у нову опрему и машине, дуготрајну имо-
вину, развој специјализованог кадра и сл.), а тиме и на раст 
БДП. Све наведено у складу је и са циљевима 1.1. Олакша-
вање слободне трговине робом, 1.2. Хармонизација CEFTA 
тржишта са ЕУ и 1.3. Стварање региона без техничких и 
нетехничких баријера, утврђеним у оквиру компоненте 
“Трговина”, Вишегодишњег акционог плана за регионални 
економски простор (РЕА МАП).
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Ова реформска мјера истовремено има значајан утицај 

и на секторску област: Индустрија и прерађивачке дјелат-
ности.

1. Опис мјере
Развој правног и планског оквира у сектору слободног 

кретања робе (ЕУ Поглавље 1) у Републици Српској подра-
зумијева: утврђивање и ажурирање важећег правног оквира 
Републике Српске у сектору слободног кретања робе, доно-
шење неопходних нових прописа о производима усклађе-
них са acquis, принципима ЕУ и савременим стандарди-
ма и са осталим важећим прописима Републике Српске; 
наставак уклањања тзв. “конфликтних” СФРЈ прописа и 
ЈУС стандарда са обавезном примјеном из правног система 
Републике Српске; успостављање оперативног и јавно дос-
тупног регистра важећих прописа, којим се дефинишу тех-
нички и други захтјеви за производе и информационе тача-
ка за прописе Републике Српске, за стандарде и именована 
цертификациона тијела Републике Српске; успостављање 
оперативне нотификационе тачке за прописе Републике 
Српске у припреми (обавеза ЕУ и CEFTA/СТО); доношење 
и праћење реализације “Стратегије инфраструктуре квали-
тета производа и услуга Републике Српске за период 2019–
2023” и пратећег Акционог плана реализације стратегије 
и преузимања у правни систем РС прописа ЕУ из области 
слободног кретања робе, анализа прописа са становишта 
испуњавања захтјева из чл. 34, 35. и 36. Уговора о функ-
ционисању Европске уније и припрема, усвајање и праћење 
реализације Акционог плана усклађивања нехармонизова-
них прописа Републике Српске са захтјевима чл. 34, 35. и 
36. Уговора о функционисању Европске уније.

За реализацију ове мјере надлежно је Министарство 
за европске интеграције и међународну сарадњу и 11 ре-
публичких органа управе, који доносе прописе и уређују 
области техничких и других захтјева за производе и услуге 
и који учествују у раду Координационог тијела за инфра-
структуру квалитета у Републици Српској.

Ова реформска мјера у складу је са релевантним развој-
ним правцима дефинисаним у оквиру стратешких и план-
ских докумената Републике Српске као што су:

- Програм рада Владе Републике Српске за период 
2019–2022. године и Акциони план за реализацију Про-
грама рада Владе Републике Српске за период 2019–2022. 
године;

- Стратегија и политика развоја индустрије Републике 
Српске за период 2016–2020. године;

- Стратегија развоја малих и средњих предузећа Репу-
блике Српске за период 2016–2020. године;

- Стратегија подстицања страних улагања у Републику 
Српску за период 2016–2020. године;

- Стратешки план развоја пољопривреде и руралних 
подручја Републике Српске за период 2016–2020. године;

- Стратегија развоја трговине Републике Српске до 
2022. године;

- Политика развоја стандардизације и метрологије у Ре-
публици Српској;

- Стратегија регулаторне реформе и увођења процјене 
утицаја прописа у Републици Српској;

- Стратегија управљања отпадом за период 2017–2026. 
године;

- Програм прилагођавања законодавства Републике 
Српске са правном тековином Европске уније у области за-
штите животне средине;

- Програм за заштиту потрошача у Републици Српској 
за 2019–2020. годину;

- Акциони план усклађивања законодавства Републике 
Српске са правном тековином Европске уније за 2019. го-
дину;

- Акциони план за реализацију приоритета из Анали-
тичког извјештаја Европске комисије уз Мишљење о зах-
тјеву БиХ за чланство у Европску унију;

- Акциони план Републике Српске за реализацију пре-
порука Европске комисије са састанка Пододбора за трго-
вину, индустрију и царине између Европске уније и БиХ;

- Акциони план за преузимање директива Новог присту-
па у правни систем Републике Српске за период 2013–2015. 
године и

- Акциони план за реализацију “Стратегије југоисточне 
Европе 2020” у Републици Српској за период 2015–2016. 
године и слично.

Активности планиране у 2020. години
- Ажурирање Листе важећих прописа Републике Срп-

ске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе 
и услуге (континуирано);

- Доношење Уредбе о поступку пријављивања прописа 
у припреми, стандарда и тијела за оцјењивање усаглаше-
ности у Републици Српској;

- Обезбјеђење софтвера за управљање регистром (ба-
зом) прописа и рад информационе тачке;

- Успостављање оперативног свеобухватног регистра 
прописа Републике Српске и информационе тачке за при-
вреднике, инвеститоре и органе управе;

- Успостављање нотификационе тачкe прописа Репу-
блике Српске у припреми; Усвајање извјештаја о реали-
зацији Стратегије инфраструктуре квалитета производа и 
услуга Републике Српске за период 2019–2023. године и 
пратећег акционог плана;

- Усвајање извјештаја о реализацији Акционог плана 
усклађивања нехармонизованих прописа Републике Српске 
са захтјевима чл. 34, 35. и 36. Уговора о функционисању 
Европске уније.

(За реализацију ове мјере надлежно је Министарство 
за европске интеграције и међународну сарадњу и 11 ре-
публичких органа управе, који доносе и уређују области 
техничких и других захтјева за производе и услуге и који 
учествују у раду Координационог тијела за инфраструкту-
ру квалитета у Републици Српској).

Активности планиране у 2021. години
- Ажурирање Листе важећих прописа Републике Срп-

ске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе 
и услуге;

- Унапређење софтвера за управљање Регистром пропи-
са и рад информационе тачке;

- Усвајање извјештаја о реализацији Стратегије инфра-
структуре квалитета производа и услуга Републике Српске 
за период 2019–2023 и пратећег акционог плана;

- Усвајање извјештаја о реализацији Акционог плана 
усклађивања нехармонизованих прописа Републике Српске 
са захтјевима чл. 34, 35. и 36. Уговора о функционисању 
Европске уније;

- Унапређење рада нотификационе тачкe прописа Репу-
блике Српске у припреми.

(За реализацију ове мјере надлежно је Министарство 
за европске интеграције и међународну сарадњу и 11 ре-
публичких органа управе, који доносе и уређују области 
техничких и других захтјева за производе и услуге и који 
учествују у раду Координационог тијела за инфраструкту-
ру квалитета у Републици Српској.)

Активности планиране у 2022. години
- Ажурирање Листе важећих прописа Републике Срп-

ске, којом се дефинишу технички и други захтјеви за про-
изводе и услуге;

- Усвајање извјештаја о реализацији “Стратегије инфра-
структуре квалитета производа и услуга Републике Српске 
за период 2019–2023. године” и пратећег акционог плана;

- Усвајање извјештаја о реализацији Акционог плана 
усклађивања нехармонизованих прописа Републике Српске 
са захтјевима чл. 34, 35. и 36. Уговора о функционисању 
Европске уније;

- Унапређење рада нотификационе тачкe прописа Репу-
блике Српске у припреми;
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- Доношење водича за примјену прописа Републике 
Српске којим се преузимају прописи Европске уније новог 
приступа.

(За реализацију ове мјере надлежно је Министарство 
за европске интеграције и међународну сарадњу и 11 ре-
публичких органа управе, који доносе и уређују области 
техничких и других захтјева за производе и услуге и који 
учествују у раду Координационог тијела за инфраструкту-
ру квалитета у Републици Српској.)

2. Индикатори резултата

Индикатор
Полазни

(2020. 
година)

Прелазни 
циљ (2021. 
година)

Циљ
(2023. 
година)

Ниво усклађивања 
прописа Републике 

Српске (хоризонталног 
и вертикалног) са acquis 
Поглавља 1 – Слободно 

кретање робе

30% 60% 80%

Степен оперативности 
и доступности 

Регистра важећих 
прописа и именованих 
цертификационих тијела 

Републике Српске 
(софтверски подржаног) 

30% 90% 100%

Реализације мјера и 
активности из Стратегије 
инфраструктуре квалитета 

производа и услуга 
Републике Српске за 

период 2019–2023. године

80% 80% 100%

Проценат уклоњених 
идентификованих препрека 
слободној трговини робом 
у прописима Републике 
Српске (обавезе из чл. 
34, 35. и 36. Уговора о 
функционисању ЕУ) 

15% 40% 60%

3. Очекивани утицај на конкурентност
Индикатори исхода:
Проценат фирми које директно или индиректно извозе 

производе (најмање 1% продаје). Узима у обзир број фирми 
које производе робу (прерађивачки сектор), која се изво-
зи на страна тржишта и пружа увид у којој мјери домаћа 
предузећа испуњавају стандарде квалитета, безбједности и 
друге стандарде потребне за извоз на страна тржишта.

Број производа са ознаком СЕ (цертификација произво-
да) и број издатих цертификата о усаглашености производа 
годишње. Мјери ниво усклађености с међународним стан-
дардима квалитета. Имплементација стандарда доприноси 
олакшавању приступа јединственом тржишту ЕУ и либера-
лизацији међународне трговине.

Број нецаринских баријера трговини које су на снази 
(НТБ) и број обухваћених производа (ХС-6 шестоцифрени 
ниво). Специфицира број различитих нецаринских (НТБ) 
мјера које су на снази у датој години и број специфичних 
производа (на нивоу од шест цифара ХС) који су обухваће-
ни тиме у датој години.

Запосленост у прерађивачкој индустрији (постотак 
укупне запослености). Мјери удио запослених у прерађи-
вачком сектору, указујући на важност овог сектора за ства-
рање радних мјеста.

Уређењем правног и планског оквира за производњу и 
пласирање производа на тржиште, усаглашеног са прав-
ним оквиром и праксом у региону и релевантним правом 
Европске уније, доприноси повећању производње у пре-
рађивачком сектору, повећању извоза, инвестицијама у 
нове технологије и запошљавању нове и специјализоване 
радне снаге, те доприноси побољшању пословне климе и 
привлачењу страних и домаћих инвестиција. Утврђивањем 
стратешког и планског оквира развоја и унапређења инфра-
структуре квалитета производа и услуга Републике Српске 
позитивно ће се одразити на домаће привреднике који ће 
производити, увозити и извозити производе без техничких 

препрека, домаћим потрошачима ће бити доступни квали-
тетни и безбједни производи, органи републичке управе ће 
на једноставнији и ефикаснији начин спроводити надзор 
над примјеном прописа који дефинишу техничке и друге 
услове, а привреда Републике Српске биће у позицији да 
постане активан учесник на европском и свјетском тржи-
шту. Једна од користи остваривања слободног кретања 
робе на јединственом европском тржишту је да наши инду-
стријски производи могу да се извозе на тржиште Европске 
уније са постављеним “СЕ” знаком усаглашености, чиме се 
потврђује да су у складу и са важећим законодавством ЕУ о 
усаглашености и да су безбједни за употребу. Усклађивање 
правног оквира са правилима и правом ЕУ доводи и до по-
степеног укидања нецаринских баријера, које онемогућа-
вају слободан проток робе и пратећих услуга (признавање 
акредитације, признавање цертификата, смањење процеду-
ра код извоза и увоза, ознаке на производима и сл.).

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
У 2020. години планирано је обезбјеђење 360.000 КМ 

донаторских средстава за израду софтвера за управљање 
регистром, а остале активности реализоваће се редовним 
средствима буџета Републике Српске.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Развој овог сектора утиче на повећање производње кон-

курентних и безбједних домаћих производа, њихов извоз и 
привлачење инвеститора, а то доприноси креирању нових 
радних мјеста и бољих социјалних услова грађана.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Мјера неутрална.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Ризик имплементације 
мјере огледа се 
у већем броју 

укључених надлежних 
институција

Ниска
Није могуће 
дефинисати 

алтернативне мјере

11) Унапређење сектора слободног пружања услуга
Анализа главних препрека
Република Српска препознала је потребу за снажнијом 

оријентацијом на сектор услуга, који ће да допринесе при-
влачењу страних инвестиција. У вези с тим, неопходно је 
увођење либерализованог приступа сектору услуга, што 
је препознато у посљедњих неколико година и кроз више 
регионалних иницијатива (CEFTA, WB6 и сл.). Даља ли-
берализација тржишта услуга, како у погледу слободе 
права настањивања, тако и слободе пружања услуга на те-
риторији Републике Српске, обавеза је која произилази и 
из будућег чланства у Европској унији. Постепено припре-
мање за будуће чланство и функционисање на јединстве-
ном тржишту Европске уније подразумијева обавезу да се 
испуне захтјеви из Директиве о услугама на унутрашњем 
тржишту. Посредством Закона о услугама57 извршена је 
дјелимична транспозиција Директиве о услугама, а исти 
представља и omnibus пропис. С циљем даљег унапређења 
сектора слободног пружања услуга формирано је и Коорди-
национо тијело за слободно пружање услуга у Републици 
Српској, које ће допринијети изради аналитичког прегледа 
републичког законодавства у сектору слободног пружања 
услуга, предлагању мјера за унапређење правног оквира 
у сектору услуга, праћење спровођења акционог плана за 
спровођење Закона о услугама / Директиве о услугама на 
унутрашњем тржишту, у Републици Српској и слично.

Имплементација одговарајућег правног оквира у секто-
ру слободног пружања услуга, допринијеће смањењу или 
укидању препрека развоју услужних дјелатности, а ко-

57 “Службени гласник Републике Српске”, број 89/13.
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ришћење централизоване базе података о условима за пру-
жање услуга у Републици Српској биће омогућен лаган и 
брз приступ информацијама заинтересованим субјектима 
који се баве или се намјеравају бавити дјелатностима из 
области сектора услуга и додатним улагањима.

1. Опис мјере
Унапређење сектора слободног пружања услуга реали-

зоваће се кроз сљедеће: Због велике сложености рјешења 
из Директиве о услугама на унутрашњем тржишту, а у свр-
ху боље координације планираних активности, формирано 
је Координационо тијело за слободно пружање услуга у 
Републици Српској (у даљем тексту: Координационо тије-
ло). Једна од активности Координационог тијела је израда 
свеобухватне Листе правних прописа којима је у Републи-
ци Српској регулисана област услуга. На основу Закона о 
услугама58 донесена је Уредба о евиденцији, анализи, испи-
тивању и процјени процедура и формалности за пословање 
у Републици Српској59, која се дијелом односи и на област 
слободног пружања услуга. Донесеном уредбом је ставље-
на у функцију електронска јединствена контакт тачка која 
дјелује у Министарству привреде и предузетништва и на-
лази се на адреси: www.pscsrpska.vladars.net. Електронска 
јединствена контакт тачка је интернет портал који обухвата 
поступке, административне процедуре и формалности за 
покретање и обављање привредних дјелатности, укљу-
чујући и пружање услуга. Електронска јединствена контакт 
тачка садржи базу података и осталих информација у којој 
су, између осталог, подаци о услугама, на основу Закона о 
услугама, приказани на издвојен начин.

Мјера је дефинисана и претходним ПЕРРС 2019–2021, 
при чему је реализација активности у оквиру ове мјере 
обухватала израду прелиминарне Листе правних прописа 
који уређују област услуга у Републици Српској.

Активности планиране у 2020. години
- Израда Листе правних прописа који уређују област 

услуга у Републици Српској и почињање процеса иденти-
фикације прописа који нису у сагласности са одредбама За-
кона о услугама (Министарство за европске интеграције и 
међународну сарадњу у сарадњи са Координационим тије-
лом);

- Предлагање мјера за усаглашавање идентификованих 
прописа из Листе правних прописа који уређују област 
услуга у Републици Српској који нису у сагласности са зах-
тјевима из Закона о услугама у сврху усклађивања са на-
веденим законом (Министарство за европске интеграције 
и међународну сарадњу у сарадњи са Координационим 
тијелом).

Активности планиране у 2021. години
- Израда акционог плана за усаглашавање прописа који 

у Републици Српској регулишу област пружања услуга са 
Законом и Директивом који се односе слободно пружање 
услуга (Министарство за европске интеграције и међуна-
родну сарадњу у сарадњи са Координационим тијелом);

- Ажурирање података на порталу Јединствене елек-
тронске контакт тачке, у дијелу који се односи на слободно 
пружање услуга (Министарство за европске интеграције и 
међународну сарадњу).

Активности планиране у 2022. години
- Унапређење рада Јединствене електронске контакт 

тачке и примјена акта о евиденцији, анализи, испитивању 
и процјени процедура и формалности за пословање у Ре-
публици Српској (Министарство за европске интеграције и 
међународну сарадњу).

2. Индикатори резултата

Индикатор
Полазни 

(2020. 
год.)

Прелазни 
циљ (2021. 

год.)

Циљ 
(2022. 
год.)

Листа правних прописа 
који уређују област услуга 

у Републици Српској
100% - -
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Акциони план за 
усаглашавање прописа 

који у Републици Српској 
регулишу област пружања 

услуга са Законом и 
Директивом који се односе 
слободно пружање услуга

40% 100% -

Успостављена оперативна 
контакт тачка 20% 60% 100%

3. Очекивани утицај на конкурентност
Утицај се огледа у унапређењу и имплементацији 

правног оквира у сектору слободног пружања услуга, који 
ће допринијети смањењу или укидању препрека развоју 
услужних дјелатности. Кроз управно поједностављење и 
коришћење централизоване базе података о условима за 
пружање услуга биће омогућен брз приступ информација-
ма заинтересованим субјектима који се баве или се намје-
равају бавити дјелатностима из области сектора услуга. 
Такође, утицај се односи на развој сектора услужних дје-
латности и допринос креирању нових радних мјеста.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Предложена мјера ће у периоду 2020–2022. годинe бити 

реализована у оквиру редовних средстава из буџета Репу-
блике Српске и потенцијалних донаторских средстава у 
оквиру пројекта.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Унапређење сектора слободног пружања услуга допри-

нијеће остварењу високог квалитета услуга, стварању прет-
поставки за нове услужне дјелатности и повећању запосле-
ности, те развоју тржишта услуга као цјелине.

6. Очекивани утицај на животну средину
Утицај на животну средину није могуће утврдити.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Ризик имплементације 
мјере огледа се 
у већем броју 

укључених надлежних 
институција

Ниска
Није могуће 
дефинисати 

алтернативне мјере

12) Суђење у разумном року
Анализа главних препрека
Доношење судских одлука у разумном року је једна 

од кључних претпоставки за добро пословно окружење. 
Правна сигурност како са аспекта примјене права тако и 
са аспекта трајања поступака је претпоставка успјешног 
пословања унутар једног тржишта. Тренутно се у БиХ ду-
жина трајања поступка може оспоравати подношењем апе-
лације Уставном суду што се у посљедње вријеме чини у 
великом броју случајева. Пракса је показала да Апелација 
Уставном суду БиХ није довољно ефикасно средство којим 
би се осигурала заштита права на суђење у разумном року. 
Због овог се наметнула потреба за законским регулисањем 
ове материје путем доношења посебног Закона о суђењу у 
разумном року.

1. Опис мјере
Република Српска се опредијелила да, путем доношења 

Закона о суђењу у разумном року, обезбиједи свим грађа-
нима и правним субјектима заштиту права на правично 
суђење. Доношење судских одлука у разумном року је јед-
на од основних претпоставки доброг пословног окружења. 
Законско регулисање ове области је дио шире регионалне 
иницијативе јер су слични закони донесени и у сусједним 
земљама. Савјет министара, на 143. сједници, одржаној 23. 
маја 2018. године, размотрио је Информацију о поступцима 
пред Европским судом за људска права, која покрећу пита-
ња повреде права на правично суђење из члана 6. Европ-
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ске конвенције о људским правима. У вези с тим покрену-
та је иницијатива за доношење Закона о кршењу права на 
суђењу у разумном року на БиХ и ентитетским нивоима, 
те у Брчко Дистрикту БиХ. Уставни суд БиХ је у значај-
ном броју предмета разматрао и утврдио повреду права 
на суђење у разумном року одређујући рок за доношење 
одлуке, односно налажући хитно поступање и досудио нак-
наду нематеријалне штете. Доношењем предметних закона 
требало би да се испуне препоруке дефинисане у Препо-
руци Савјета министара земаља чланица Савјета Европе 
ЦМ/РЕЦ(2010)3 о дјелотворном правном лијеку за предуго 
трајање поступка.

Активности планиране у 2020. години
- Усвајање Закона о суђењу у разумном року (Ми-

нистарство правде Републике Српске).
2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Усвојен Закон 
о суђењу у 

разумном року
2019. 2020. 2020.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Мјера ће имати непосредан утицај на смањење дужи-

не трајања спорова како у грађанским тако и у кривичним 
предметима. Ово ће непосредно довести до повећања прав-
не сигурности и стварања бољих услова за пословање свих 
привредних субјеката.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Процјена је да ће израда и имплементација Закона о за-

штити права на суђење у разумном року коштати 75 000 КМ.
5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Мјера ће имати утицај на повећање правне сигурности 

грађана и привредних субјеката.
6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицај.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Узимајући у обзир 
да се ради о увођењу 

новог правног 
института правосудне 
институције немају 
никакво искуство у 
његовој реализацији

Висока

Организоваће се 
систематске обуке 

правосудне заједнице 
путем Центра за 
едукацију судија 
и јавних тужилаца 
Републике Српске

13) Унапређење безбједног амбијента за пословање
Анализа главних препрека
Могуће је идентификовати неколико препрека 

унапређењу безбједног амбијента за пословање од којих 
истичемо недовољно супротстављање корупцији, имајући 
у виду потешкоће приликом откривања и доказивања ове 
врсте кривичних дјела, а имајући у виду значај превенције 
корупције у развоју амбијента за пословање. Значајан ути-
цај на унапређење безбједног амбијента за пословање има 
и праћење токова, те спречавање прања новца и супротста-
вљање организованом криминалу и сајбер криминалу, не 
само у Републици него и кроз регионалне активности. Зна-
чајну препреку унапређењу безбједног амбијента за посло-
вање као и перцепцији сигурног пословања представљају 
и мигрантска криза и повратак бораца са страних ратишта.

1. Опис мјере
С циљем унапређења безбједности грађана, институ-

ција, заједнице и имовине приступило се изради низа стра-
тешких докумената у области безбједности.

Стратешки документи у овој области су:
- Стратегија борбе против корупције у Републици Срп-

ској и пратећи Акциони план (2018–2022),
- Акциони план Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске за спровођење Стратегије борбе против 
корупције у Републици Српској 2019–2022,

- Стратегија надзора над опојним дрогама и сузбијања 
злоупотребе опојних дрога у Републици Српској (2016–
2021),

- Акциони план Владе Републике Српске за превенцију 
и борбу против тероризма (2016–2020),

- Акциони план Министарства унутрашњих послова 
за борбу против организованог криминалитета (2018–
2020),

- План интегритета Министарства унутрашњих посло-
ва Републике Српске (2018–2021).

Реализација активности предвиђених у наведеним 
стратешким документима допринијеће унапређењу опште 
безбједности и безбједном амбијенту за пословање. Поред 
наведеног, у складу са позитивним законским прописима 
и важећим стратешким документима у Републици Срп-
ској донесен је Средњорочни план рада МУПРС за период 
2020–2022. године. Дефинисани стратешки циљеви у овом 
документу који су релевантни за унапређење пословног ам-
бијента су унапређење безбједности грађана, институција, 
заједнице и имовине и унапређење спречавања, откривања 
и истраге кривичних дјела, нарочито организованог крими-
налитета, корупције и тероризма.

Активности планиране у 2020. години
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против корупције;
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против организованог криминала и тероризма;
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против сајбер криминала и других облика тешког крими-
нала.

(У складу са усвојеним стратешким документима за 
спровођење наведених активности, поред МУПРС, задуже-
на су и друга министарства и институције Републике Срп-
ске, у складу са надлежностима.)

Активности планиране у 2021. години
У 2021. години наставиће се реализација активности из 

2020. године:
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против корупције;
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против организованог криминала и тероризма;
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против сајбер криминала и других облика тешког крими-
нала.

(У складу са усвојеним стратешким документима за 
спровођење наведених активности, поред МУПРС, задуже-
на су и друга министарства и институције Републике Срп-
ске, у складу са надлежностима.)

Активности планиране у 2022. години
У 2022. години наставиће се реализација активности из 

2020. и 2021. године:
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против корупције;
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против организованог криминала и тероризма;
- Јачање институционалног и правног оквира у борби 

против сајбер криминала и других облика тешког крими-
нала.

(У складу са усвојеним стратешким документима за 
спровођење наведених активности, поред МУПРС, задуже-
на су и друга министарства и институције Републике Срп-
ске, у складу са надлежностима.)
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2. Индикатори резултата60

Индикатор Полазни 
(2018. година)

Прелазни циљ 
(2020. година)

Циљ 
(2022. 
годи-
на)

Пад стопе кри-
миналитета и по-
већан број расвије-
тљених кривичних 

дјела

Стопа60 – 671
Број КД – 

2454

Просјечна го-
дишња стопа 

промјене крими-
налитета у прет-
ходних пет година 
била је негативна 
и показује да се 
укупан број кри-
вичних дјела сваке 
године смањивао у 
просјеку за 6,7%

Побољшано стање 
у области јавног 
реда и мира и 
смањење броја 

починилаца прекр-
шаја

Број почини-
лаца прекр-
шаја по ЈРиМ 

– 5183

Просјечна го-
дишња стопа 
промјене броја 

прекршаја по Зако-
ну о јавном реду и 
миру у претходних 
пет година била 
је негативна и 

показује да се број 
прекршаја сваке 

године смањивао у 
просјеку за 7,8%

Повећан ниво за-
довољства грађана 
активностима 

полиције и смањен 
број позива грађа-
на на број 122

Број позива на 
122 – 34454 
позива

3. Очекивани утицај на конкурентност
Борба против организованог криминала и корупције, 

сајбер криминала, тероризма и другог облика тешког кри-
минала у значајној мјери вратиће повјерење у сигурност 
пословног амбијента и на тај начин повећати конкурент-
ност привреде Републике Српске и њену атрактивност за 
страна улагања.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Наведене активности углавном се спроводе у оквиру 

редовног буџета, а дјелимично из других извора финанси-
рања (донације међународних организација и др.).

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Стварање безбједног пословног амбијента за домаће и 

стране инвестиције у Републици Српској имаће директан 
утицај на запошљавање и тиме на смањење сиромаштва 
односно побољшање социјалног положаја становништва и 
свих осталих услова живота и рада.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Повећање нивоа безбједног амбијента.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Неадекватна сарадња 
и размјена података 
са другим надлежним 
институцијама у БиХ

Висока

- Интензивирати 
примјену споразума;

- Интензивирати 
сарадњу и размјену 

података;

60 Стопа криминалитета је број КД у односу на 100.000 становника 
(број становника Републике Српске је 1.170.342 - податак Репу-
бличког завода за статистику).

Мигрантска криза и 
повратак бораца са 
страних ратишта

Висока

- Јачање безбједносних 
капацитета 

(институције, људски 
и материјални 
капацитети)

Непримјењивање 
усвојеног система 
координације 
у процесу ЕУ 

интеграција у БиХ у 
процесу програмирања 
у оквиру инструмента 

ИПА 2 и других 
инструмената ЕУ

Средња

- Боља сарадња Владе 
РС са свим нивоима 
власти (праћење 
и координисање 
активности)

5.3.4. Истраживање, развој и иновације и дигитална 
економија
Анализа главних препрека
Значајан искорак у реформи научноистраживачке дје-

латности, високог образовања и развоја информационог 
друштва представља институционално трансформисање 
ресорног министарства крајем претходне године. Надле-
жност претходног Министарства науке и технологије про-
ширена је и структурно промијењена, на начин да су ове 
три области обједињене формирањем Министарства за на-
учнотехнолошки развој, високо образовање и информацио-
но друштво (у даљем тексту: МНРВОИД).

Највеће препреке у области истраживања, развоја и ино-
вативности у РС су: недовољна хоризонтална и вертикална 
институционална усклађеност и сарадња, недовољан број и/
или структура истраживача и истраживачких институција, 
изражен “одлив мозгова”, низак ниво и квалитет научне 
продуктивности, недовољна сарадња научноистраживачке 
и иноваторске заједнице са привредом, скромна улагања у 
научноистраживачки развој, недостатак објективности и 
пристрасност у процесу процјене истраживачких резултата и 
недовољна интердисциплинарност у истраживању, несклад 
између могућности привреде да апсорбује нова технолошка 
рјешења и недовољно развијене свијести доносилаца одлука 
о важности иновација и коришћења савремених техноло-
шких рјешења, изостанак системског приступа иновацијама, 
нарочито на високошколским установама и незаинтересова-
ност привреде за улагања у истраживачке центре који могу 
да подстакну и промовишу развој иноваторства.

Дигитализацијa и информатизацијa јавне управе пред-
ставља неминован и незаустављив процес развоја сваког 
савременог друштва и пут према дигиталном друштву. Па-
метна специјализација је нови концепт иновационе полити-
ке који користе земље ЕУ ради промовисања ефикасног и 
ефективног коришћења јавних инвестиција у истраживању. 
Истраживања показују да је ИКТ сектор блиско повезан 
са иновативношћу у осталим областима, односно да ко-
ришћење људских и технолошких ИКТ ресурса има дирек-
тан утицај на развој иновативног окружења.

Европска унија прати развој е-управе у земљама члани-
цама кроз извјештај “The European Commisssion eGovernment 
Benchmark”, на годишњем нивоу. Резултати истраживања 
показују да је по развоју е-управе БиХ рангирана на 105. 
мјесту од посматране 193 земље61. Према овим резултати-
ма, БиХ је задржала посљедње мјесто у региону по степену 
развоја е-управе. У контексту БиХ треба констатовати да не 
постоји домаћа методологија или успостављен системати-
чан приступ мјерењу достигнутог степена развоја е-управе, 
осим у дијелу који се односи на мјерење реформских проце-
са јавне управе. Ако се посматрају резултати напретка БиХ у 
процесу реформи јавне управе објављене у Годишњем извје-
штају о напретку (и праћењу Ревидираног акционог плана) 
Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини за 
2016 годину62, а које обухвата оба ентитета, Брчко Дистрикт 
61 Benchmark Global e-Government Development: Gearing e-
government to support transformation towards sustainable and resilient 
societies, Division for Public Administration and Development 
Management UN Department of Economic and Social Affairs, 2018.
62 Годишњи извјештај о напретку (праћење Ревидираног акционог 
плана Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини) за 
2016. годину.
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БиХ и ниво БиХ, може се закључити да Република Српска 
показује најбоље резултате у реформским процесима, а на-
рочито у сегменту управног одлучивања и развоја е-услуга и 
у дијелу развоја е-управе. Може се закључити да у Републи-
ци Српској постоји јак основ за даљи развој е-управе, а која 
се огледа у постојању основног правно-регулаторног оквира 
који уређује област е-управе, успостављене основне ИКТ 
инфраструктуре која подржава сервисе електронске комуни-
кације, те снажног друштвеног и политичког опредјељења за 
даљи развој информационог друштва.

У вези са наведеним, мјере у предметној области су 
како слиједи:

14) Успостављање ефикаснијег система управљања 
научноистраживачким и иновационим потенција-
лом у Републици Српској
1. Опис мјере
Квалитетно образовање, развијен научноистраживачки 

потенцијал и снажне институције представљају потребан, 
али не и довољан услов развоја научноистраживачке дје-
латности. Улога јавног сектора у овом сегменту је посебно 
наглашена код превазилажења парцијалног односа према 
истраживању и иновацијама. Кључни задатак политика 
јавног сектора је да подстичу и стварају амбијент погодан 
за умрежавање и структурно повезивање образовног, науч-
ноистраживачког и институционалног сектора са привре-
дом. Претходни период карактеришу значајни позитив-
ни помаци у смислу институционализације ове области, 
снажније промоције и боље организације научноистражи-
вачког рада и технолошког развоја, увођења савремених 
критеријума за суфинансирање програмских активности 
и подизања општег квалитета научноистраживачког рада 
и иновативности. Постоји незнатно кашњење у предвиђе-
ним роковима реализације мјере дефинисане у претходном 
периоду, с обзиром на то да су активности за њену импле-
ментацију повезани. Дјелимични узрок кашњења је реор-
ганизација министарстава и преузимање надлежности из 
сектора високог образовања, што је узроковало потребу за 
усклађивањем правног оквира, односно припрему и доно-
шење нових законских и подзаконских аката из те области. 
Међутим, наведене непланиране активности резултовале 
су додатним квалитетом у вези са овом мјером, јер су нова 
законска рјешења у области високог образовања усагла-
шена са постојећим нормативним оквиром науке и техно-
лошког развоја, чиме су ријешене раније уочене препреке и 
проблеми (Нацрт закона о високом образовању у Републи-
ци Српској и Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета високог 
образовања у Републици Српској упућени су у скупштин-
ску процедуру, а њихово коначно усвајање очекује се до 
краја 2019. године).

Нацрт закона о високом образовању дефинише дјелат-
ност високог образовања као дјелатност од посебног зна-
чаја за Републику Српску и истовремено као саставни дио 
међународног, а посебно европског образовног, научног, 
односно умјетничког простора. Код утврђивања циљева 
и принципа високог образовања примијењена су начела 
основних европских докумената који се односе на област 
високог образовања. Такође, уводи се нови принцип висо-
ког образовања, усклађивање са европским системом ви-
соког образовања, којим ће се систем високог образовања 
Републике Српске приближити трендовима развоја образо-
вања у Европи. Основни циљеви Нацрта закона о обезбје-
ђењу квалитета високог образовања у Републици Српској 
усмјерени су ка успостављању културе квалитета у висо-
ком образовању, а то дугорочно обезбјеђује једини сигуран 
пут развоја високог образовања Републике Српске. Законом 
се уводи општа дефиниција вањског вредновања, која пра-
ти јединствену методологију за све поступке којима се про-
вјерава и обезбјеђује квалитет рада високошколских уста-
нова, усклађена са европским стандардима у овој области.

Активности планиране у 2020. години
- Усвајање Закона о Фонду за науку и иновативност Ре-

публике Српске;
- Подстицање сарадње научноистраживачке и инова-

торске заједнице са привредом кроз финансирање пилот 

пројеката који ће наћи директну примјену у привреди те 
помоћи унапређењу пословања;

- Успостављање електронског сервиса за повезивање 
младог научноистраживачког кадра, образовних институ-
ција и привреде;

- Успостављање регионалне сарадње с циљем интерна-
ционализације науке и иновативности кроз политику сти-
пендирања младог научноистраживачког кадра;

- Успостављање ефикасног система у области сцијен-
трометрије и библиометрије кроз формирање тима консул-
таната из те области (МНРВОИД).

Активности планиране у 2021. години
- Оснивање Фонда за науку и иновативност Републике 

Српске уз алтернативну мјеру измјене модела финансирања 
науке у смислу пројектног вишегодишњег финансирања;

- Успостављање адекватног и подстицајног правног 
оквира за истраживања и иновације, као процеса који зах-
тијева координисан приступ више министарстава у Влади 
Републике Српске и других јавних институција и агенција, 
али и свих учесника у друштвено-економском животу Ре-
публике Српске;

- Процјена сврсисходности сцијентометријских анали-
за (МНРВОИД, ресорна министарства, јавне институције и 
агенције, пословни сектор).

Активности планиране у 2022. години
- Усклађивање правног оквира у складу са уоченим не-

достацима и потребама ефикаснијег система функциони-
сања сцијентометрије и промоције науке и Фонда за науку 
и иновативност Републике Српске;

- Компаративна анализа претходног и новог система 
управљања научноистраживачким и иновационим потен-
цијалом Републике Српске;

- Даље унапређење засновано на резултатима претход-
не анализе (МНРВОИД).

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни (го-
дина)

Прелазни циљ 
(година) Циљ (година)

Већа примјена 
иновативних 
процеса или 
производа

2021. 2022. 2023.

Повећана 
научноистра-
живачка про-
дуктивност

2020. 2021. 2023.

Иновирани 
студијски 
програми, 

усклађени са 
потребама 

тржишта рада

2021. 2022. 2024.

Скраћење 
просјечног 
броја година 
студирања

2022. 2023. 2025.

Повећана кон-
курентност РС 

привреде
2023. 2025. 2027.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Примјена иновативних процеса или производа, преузе-

тих или развијених у оквиру пословног субјекта, има сна-
жан финансијски ефекат и резултује интензивним растом 
и развојем. Ово води и додатном ефекту – веће зараде зна-
че и већу могућност улагања средстава у истраживање и 
развој и могућност новог запошљавања, чиме се наставља 
циклус позитивних активности у овој области. Додатни фи-
нансијски ефекти и ефекти на конкурентност дугорочно ће 
утицати, с једне стране, на повећање запошљавања у науч-
ноистраживачкој дјелатности, али и стварању нових рад-
них мјеста у реалном сектору, с друге стране, захваљујући 
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ефектима који произлазе из коришћења квалитетних и 
употребљивих истраживачких и иновативних рјешења. 
Ефикаснији систем управљања научноистраживачким и 
иновационим потенцијалом у Републици Српској значи и 
усклађивање сада неповољне структуре (првенствено висо-
кообразованог) потенцијала у односу на потребе тржишта 
рада, као један од препрека конкурентности РС привреде.

Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Значајни фискални ефекти предложених реформских 

мјера биће видљиви тек у дугом року, с обзиром на спе-
цифичност инвестиција у истраживање и развој, посебно у 
дијелу који се односи на конкурентност као циљ реформе.

4. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Повећање запошљавања у научноистраживачкој дјелат-

ности и стварање нових радних мјеста у реалном сектору 
свакако имају позитиван утицај на повећање стопе запосле-
ности и смањење сиромаштва. По питању родне једнако-
сти, ова мјера је изразито позитивна, будући да њена им-
плементација подразумијева ефикаснији трансфер знања и 
вјештина и није ограничена на одређену групу становни-
штва.

5. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Очекује се позитиван утицај на животну средину, као 

резултат снажне заједничке акције сва три сектора у изна-
лажењу рјешења проблема из ове области истраживања.

6. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере убла-
жавања

Ризик изостанка 
институционалне са-

радње
Висока

Активан дијалог, про-
моција позитивних 
исхода реализације 

мјере

Стагнација или даљи 
пад улагања у научно-
истраживачку дјелат-

ност
Висока

Алтернативни модел 
финансирања, подсти-
цање и подршка орга-
низацијама које улажу 
сопствена средства у 

истраживање

Отпор према промјена-
ма у свим секторима Висока

Досљедност у при-
мјени закона и стра-
тешких докумената, 
промоција значаја 

научноистраживачког 
и иновативног потен-
цијала и повезивања 
њиховог рада са по-
словним сектором

15) Електронска управа РС – пут према дигиталном 
друштву
1. Опис мјере
У суштини, ријеч је наставку реализације ранијих ак-

тивности које постављају основе за развој дигиталног 
друштва и укључује завршетак реформе е-регистрације 
пословних субјеката и дигитализацију административних 
поступака. Мјера је пренесена из претходног периода и ре-
ализована у дијелу који се односи на претходну годину. У 
односу на прошлогодишњу мјеру, иста је дјелимично ко-
ригована, укључујући и сам назив мјере, у складу са при-
оритетним активностима из ресорне области МНРВОИД. 
Техничка имплементација цертификационог тијела је завр-
шена у току 2019. године, чиме је у формалном смислу цер-
тификационо тијело постало оперативно. У току је припре-
ма интерних аката и процедура које је неопходно донијети 
како би цертификационо тијело и формално-правно могло 
почети са издавањем цертификата. Агенција за посреднич-
ке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ обављаће 
функцију регистрационог тијела, односно обављати посло-
ве запримања захтјева и уручења самих цертификата.

Реализацијом Стратегије за регулаторну реформу у Ре-
публици Српској систематски су вођене активности ка по-
бољшању пословног окружења и олакшавању пословања 
уклањањем непотребних административних процедура. 
Тиме је значајно убрзан поступак регистрације послов-
них субјеката, а трошкови смањени. Посебно је евидентан 
напредак Републике Српске у сегменту пружања е-услуга 
Пореске управе Републике Српске и активности на диги-
тализацији катастра и реформе земљишних књига. Реа-
лизован је пројекат са Свјетском банком, чији је циљ био 
успостављање интероперабилног информационог система 
Републике Српске – тачке за посредовање у размјени по-
датака између различитих управних нивоа, гдје би се по-
даци из различитих регистара размјењивали и користили. 
У претходном периоду развијен је, усаглашен и коначно 
усвојен оквир интероперабилности на нивоу БиХ, као прет-
поставке за ширу сарадњу у погледу међусобне размјене 
података између органа управе, те креирања већег броја е-
услуга. Унапријеђен је управни поступак на свим управним 
нивоима БиХ, путем измјена основних закона које омогућа-
вају електронску комуникацију управе с грађанима. Зако-
ном о општем управном поступку регулисано је и питање 
обавезног прибављања доказа по службеној дужности о 
чињеницама о којима се воде службене евиденције да би 
се избјегло захтијевање прибављања таквих докумената од 
грађана.

Активности планиране у 2020. години
- Успостављање Националног центра за управљање ди-

гиталним идентитетима и функционалне инфраструктуре 
јавног кључа (ПКИ);

- Усвајање законског оквира као услова за подизање сте-
пена информационе безбједности;

- Успостављена инфраструктура за комуникацију и ра-
змјену података (е-Сандуче);

- Успостављен сервис за електронску пријаву рођења 
дјетета (е-Беба);

- Успостављање ИКТ инфраструктуре за реализацију 
система обједињеног обрачуна и наплате комуналних услу-
га (МНРВОИД);

- Подршка изради софтверског рјешења за електронску 
регистрацију пословних субјеката и тестна фаза, односно 
почетак примјене (носилац активности Министарство при-
вреде и предузетништва, подршка МНРВОИД).

Активности планиране у 2021. години
- Наставак јачања инфраструктурних капацитета за 

примјену апликативних рјешења (МНРВОИД, ресорна 
министарства, локалне заједнице, пословни сектор);

- Избор административних поступака који су спремни 
за дигитализацију и припрема (носилац активности Ми-
нистарство привреде и предузетништва, подршка МНРВО-
ИД).

Активности планиране у 2022. години
- Унапређење и развој ИКТ инфраструктуре и електрон-

ских сервиса (МНРВОИД).
2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелазни 
циљ (го-
дина)

Циљ (го-
дина)

Једноставан и сигуран 
поступак уласка на тржи-
ште пословних субјеката и 
значајно краће процедуре

2020. 2021. 2022.

Физичким и правним 
лицима и органима јавне 
управе омогућено ко-
ришћење ПКИ уз мини-

малне трошкове

2020. 2021. 2022.

Усвојена Стратегија разво-
ја информационе безбјед-

ности
2020.
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Усвојен нови Закон о ин-
формационој безбједности

2020.

Повећана покривеност и 
брзина широкопојасног 
интернета у ЈЛС која 

омогућава функционално 
коришћење е-услуга

2020. 2021.

Обезбијеђен бесплатан 
бежични интернет на мје-
стима масовног окупљања 
грађана у минимално че-

тири ЈЛС

2020. 2021. 2021.

3. Очекивани утицај на конкурентност
Ефикасно и транспарентно пружање услуга издавања 

цертификационог дигиталног потписа омогућиће привред-
ним субјектима једноставан и сигуран поступак уласка 
на тржиште и значајно брже процедуре. То ће директно 
утицати на скраћивање времена и трошкова привредних 
субјеката и предузетника, а за простор Републике Српске 
унапређење елемената који се оцјењују код конкурентно-
сти одређене локације.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
Значајни фискални ефекти предложених реформских 

мјера биће видљиви тек у дугом року, с обзиром на специ-
фичност ове врсте инвестиција. Средства ће бити осигура-
на из донаторских и буџетских средстава.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Једноставан и сигуран поступак уласка на тржиште и 

значајно брже процедуре, директно ће утицати на скраћи-
вање времена и трошкова привредних субјеката и преду-
зетника, што ће обезбиједити претпоставке за ново запо-
шљавање, без ограничења по родном питању.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицаја на заштиту животне средине.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере убла-
жавања

Велики број учесника 
у процесу Висока

Активан дијалог, про-
моција позитивних 
исхода реализације 

мјере

Зависност реализације 
од динамике донатор-

ских средстава
Висока

Изналажење алтерна-
тивних извора финан-

сирања
5.3.5. Реформе везане за трговину
16) Уређење области посредовања у промету некрет-
нина
Анализа главних препрека
У Републици Српској потребно је усвојити европске 

стандарде у области посредовања у промету некретнина и 
нормативно уредити наведену област кроз доношење За-
кона о посредовању у промету непокретности. Наведеним 
законским прописом ће се јачати конкурентност привред-
них субјеката у сектору услуга и сузбити сива економија уз 
стварање услова за развој тржишта непокретности у Репу-
блици Српској, а што је у складу са постављеним циљеви-
ма у области уређења унутрашњег тржишта, заштите фер 
конкуренције и заштите потрошача.

Анализа тренутног стања у Републици Српској у обла-
сти посредовања у промету непокретности карактерише 
сљедеће: високо учешће сиве економије у пословима по-
средовања у промету непокретности; неквалитетна услуга 
посредника; непостојање осигурања од одговорности; није 
одређена потребна стручна спрема за лице које обавља по-
слове посредовања; посредници немају обавезу да прика-
жу сву документацију у вези са непокретношћу, нити да та 
документа, тј. копије докумената, чувају; уговори о посре-

довању се у пракси ријетко закључују; уговори не садрже 
све потребне елементе, ни обавезе и одговорности посред-
ника; провизије се често исплаћују у готовом, а не преко 
рачуна, чиме се доводи у питање контрола токова новца и 
опорезивање; држава нема адекватан извор података о оба-
вљеним трансакцијама у посредовању у промету непокрет-
ности (обим, врста, вриједност, по територији итд.); анга-
жовање нестручних лица на пословима посредовања и то 
без закључења одговарајућег уговора у складу са законом 
којим се уређују радни односи, а то доводи до неквалитет-
ног пружања услуге, велики број трансакција на тржишту 
непокретности обавља се уз посредовање нерегистрованих 
привредних субјеката, дакле у сивој зони економије, у којој 
не важе никаква правила, нити стандарди пословања, уз 
истовремено избјегавање плаћања пореза држави.

1. Опис мјере
Основни циљеви мјере уређења у области посредо-

вања у промету некретнина су обезбјеђење високог сте-
пена правне сигурности за све учеснике у посредовању у 
промету непокретности, виши квалитет услуга у области 
посредовања по европским стандардима пословања, јачање 
конкурентности привредних субјеката у сектору услуга, су-
збијање сиве економије и развој тржишта непокретности у 
Републици Српској.

Активности планиране у 2020. години
- Успостављање регистра лица који се баве посредо-

вањем при промету некретнина, праћење ефеката доне-
сеног закона на смањењу сиве економије, расту и развоју 
ове дјелатности и заштити учесника у промету некретнина 
(Министарство трговине и туризма).

Активности планиране у 2021. години
- Ажурирање регистра лица који се баве прометом не-

кретнина, праћење ефеката донесеног закона на смањењу 
сиве економије, расту и развоју ове дјелатности и заштити 
учесника у промету некретнина (Министарство трговине и 
туризма).

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(2020)

Прелазни циљ 
(2021) Циљ (година)

Повећан број 
регистрова-
них односно 
легалних 
посредника 
у Републици 
Српској

15 30 -

Раст буџет-
ских прихода 4.000,00 15.000,00 -

3. Очекивани утицај на конкурентност
Утицај на конкурентност огледа се у повећаном при-

ливу новчаних средстава у Буџет Републике Српске, затим 
правним уређењем ове дјелатности и стварањем лојалне 
конкуренције стварају се услови за развој и раст ове дјелат-
ности, доприноси се сузбијању сиве економије и заштити 
учесника (и купаца и продаваца некретнина у области по-
средовања у промету некретнина.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
За реализацију наведених активности нису потребна 

новчана средства.
5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Утицај на социјалне исходе, запошљавање и смањење 

сиромаштва огледа се у креирању нових радних мјеста, 
повећању запослености, расту животног стандарда, јачању 
куповне моћи становништва и побољшању пензионих, 
здравствених и социјалних фондова.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицај.
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7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере 
ублажавања

Нема ризика - -
5.3.6. Образовање и вјештине
17) Унапређење повезаности образовања и тржишта 
рада и јачање приступа и квалитета образовања
Анализа главних препрека
Васпитање и образовање треба да преузме једну од 

кључних улога у развоју друштва преко квалитетног обра-
зовања, јер је квалитетно образовање ресурс за развој при-
вреде и друштва у цјелини. Како би се достигло квалитетно 
образовање, примјерено захтјевима привредног, културног 
и друштвеног развоја Републике, примарни развојни циљ 
треба да буде унапређење васпитно-образовног система Ре-
публике Српске кроз јачање приступа и квалитета образо-
вања. То значи да је неопходно омогућити сваком дјетету да 
буде укључено у процес васпитања и образовања од пред-
школског узраста, преко основне школе, до укључивања у 
средње школе, а касније и на високошколске установе.

Будући да су наставни планови и програми једна од 
основних компоненти тог система, Министарство просвје-
те и културе је започело активности на ревизији и стандар-
дизацији наставних планова и програма. То ће се постићи 
кроз отвореност према другим системима који могу до-
вести до интегрисаног дјеловања свих релевантних субје-
ката који су важни за подизање стваралачких и производ-
них квалитета радно способног становништва, јер сваки 
аспект развоја друштва остварују појединци, тако да развој 
људских ресурса треба бити приоритет Републике.

Препреке за раст и конкурентност у области образо-
вања и вјештина су неусклађеност уписних политика са 
захтјевима тржишта рада; недовољно изражена предузет-
ничко-иновативна компонента у образовном процесу; прак-
тична настава и обука која се изводи ван образовних уста-
нова није доступна ученицима у предузећима и недостатак 
ментора у предузећима који би радили и пратили ученике; 
наставни процеси нису у довољној мјери прилагођени са-
временим методама и облицима рада у области образовања.

С друге стране, анализа стања на тржишту рада указује 
на недовољну флексибилност и ниску ефикасност тржи-
шта рада које за посљедицу имају ниску стопу активности 
и запослености, постојање високе стопе дугорочне незапо-
слености, ограничене могућности интеграције младих на 
тржиште рада.

1. Опис мјере
У наредном периоду потребно је радити на усагла-

шавању струка и занимања, поготово са аспекта лакшег 
прилагођавања програмских садржаја новим захтјевима 
тржишта рада локалних заједница. У контексту одрживог 
развоја локалних заједница, потребно је радити и на дефи-
нисању нових занимања, кроз израду квалитетног оглед-
ног наставног програма, који би у процесу примјене био 
праћен, а послије евалуације програма, донесена је одлука 
о његовој примјени у редовном наставном процесу.

За наставак реформе и модернизације средњег струч-
ног образовања од велике важности је успостављање стан-
дарда занимања заснованих на компетенцијама и исходима 
учења, те су поменути стандарди зато дефинисани као по-
себан стратешки циљ, који ће дати основне мјере за даље 
активности у редефинисању постојеће номенклатуре зани-
мања, односно класификације занимања. Класификација 
занимања је подложна сталној ревизији у смислу измјена 
и допуна, а у складу са потребама тржишта рада, послода-
ваца и привредне заједнице, уз континуирану сарадњу са 
институцијама образовања. Данашњи развој тржишта рада, 
прије свега, захтијева ново дефинисање занимања у складу 
са савременим захтјевима радног мјеста, односно у складу 
са описима задатака, које појединац треба да извршава.

Систем предшколског васпитања и образовања, као 
услугу, потребно је учинити доступним што већем броју 

дјеце предшколског узраста, јер од укупног броја дјеце 
предшколског узраста (51.806) њих 11.638 похађа пред-
школске установе или 22,5%. Неопходно је наставити са 
активностима које доводе до повећања обухвата дјеце у 
неким од предшколских програма, посебно програма у го-
дини пред полазак у школу. Ради подизања квалитета обра-
зовања, потребно је преиспитати структуру предшколског 
програма, јер се преко структуре дјелује на педагошки ква-
литет и исходе учења и развоја дјеце.

Основно васпитање и образовање је обавезни дио си-
стема васпитања и образовања Републике Српске који 
представља неопходан услов за свеукупни развој, сваког 
појединца и друштва у цјелини и зато треба да је засно-
вано на квалитету и отворености у којем ће сваки ученик 
овладати квалитетним знањима и вјештинама које се могу 
међусобно повезивати и примјењивати у даљем школовању 
и у свакодневном животу, задовољавајући развојне потре-
бе ученика и потребе друштва, а поштујући једнако право 
приступа и једнаке могућности сваког појединца без ди-
скриминације по било ком основу. Квалитет основног обра-
зовања и васпитања је у вези са демографским, економским 
и социјалним промјенама у друштву.

Имајући у виду да спољашње вредновање рада школе 
врши Републички педагошки завод, у складу са Законом, 
створене су претпоставке за реорганизацију Завода, у окви-
ру којег ће, између осталог, бити планирано одјељење које 
ће се бавити квалитетом и вредновањем рада школа. Поред 
наведеног, а имајући у виду значај средњег стручног обра-
зовања за привредни развој Републике Српске, створене 
су претпоставке и за реорганизацију Завода за образовање 
одраслих, те је предвиђено посебно одјељење које ће се ба-
вити планом, анализом и повезивањем са тржиштем рада.

Активности планиране у 2020. години
- Креирати уписну политику у складу са реалним по-

требама тржишта рада и развојним политикама Републике 
Српске (Смјернице), а на бази процјена потреба на тржи-
штима рада локалних заједница;

- Започети пројекат опремање свих учионица и каби-
нета најмодернијим училима и комуникацијским алатима 
(један ђак – један iped или лаптоп / видео-бим, озвучење, 
паметне табле и друго / 5G у свим школама) користећи ин-
телектуални и материјални капацитет домаћих компанија 
- пројектом дефинисати број школа у првој години;

- Анализирати исходе учења постојећих наставних пла-
нова и програма; дефинисати минималне стандарде знања 
који сваки ученик мора да постигне; Израдити каталоге 
знања по предметним програмима; израдити флексибилне 
програмске садржаје – до 20% садржаја који креирају на-
ставници, ученици и школа у сарадњи са локалном заједни-
цом;

- Анализирати постојеће модуле по струкама и зани-
мањима трећег и четвртог степена са освртом на практичну 
наставу и методе оцјењивања ученика; израдити редефини-
сан образац за израду модула за све струке и занимања; на 
основу резултата анализе, израдити модуларне ревидиране 
наставне планове и програме у складу са тржиштем рада;

- Опремити средње школе радионицима и обучити 
довољан број предавача с циљем обезбјеђења потребних 
знања средњошколаца за занимања која могу обезбиједити 
развој привреде (дио средстава из средстава за подстицај 
запошљавања, дио послодавци, дио локалне заједнице, дио 
Влада);

- Финансирање и подршка организације програма пред 
полазак у школу ради повећања обухвата дјеце до 50% 
предшколским васпитањем и образовањем (Министарство 
просвјете и културе, јединице локалне самоуправе);

- Анализа Програма предшколског васпитања и обра-
зовања (Министарство просвјете и културе и Републички 
педагошки завод);

- Подизање квалитета основног васпитања и обра-
зовања: унапређење услова рада школе и модернизација 
процеса наставе у основном васпитању и образовању, 
унапређење подршке надареним и талентованим учени-
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цима, успостављање система идентификације и праћења 
надарених и талентованих ученика, организовање обуке за 
наставнике и стручне сараднике ради подстицања развоја 
надарених и талентованих, анализа наставних планова и 
програма заснованих на исходима учења кроз дефинисање 
стандарда знања који описују ниво квантитета и квалите-
та знања и вјештина које ученик постиже на завршетку 
одређеног нивоа образовања, континуирано унапређење 
квалитета уџбеника и других наставних средстава у скла-
ду са модернизованим наставним плановима и програмима 
- дигитализација (Министарство просвјете и културе, Ре-
публички педагошки завод, Завод за уџбенике, факултети, 
научне институције и др.).

Активности планиране у 2021. години
Планиран је наставак активности из 2020. године:
- Креирати уписну политику у складу са реалним по-

требама тржишта рада и развојним политикама Републике 
Српске (Смјернице), а на бази процјена потреба на тржи-
штима рада локалних заједница;

- Наставити пројекат опремање свих учионица и каби-
нета најмодернијим училима и комуникацијским алатима 
(један ђак – један iped или лаптоп / видео-бим, озвучење, 
паметне табле и друго / 5G у свим школама) користећи ин-
телектуални и материјални капацитет домаћих компанија 
- пројектом дефинисати број школа у првој години;

- Анализирати исходе учења постојећих наставних пла-
нова и програма; дефинисати минималне стандарде знања 
који сваки ученик мора да постигне; Израдити каталоге 
знања по предметним програмима; израдити флексибилне 
програмске садржаје – до 20% садржаја који креирају на-
ставници, ученици и школа у сарадњи са локалном заједни-
цом. У складу са потребама тржишта рада развијати нове 
наставне планове и програме или ревидирати постојеће;

- Финансирати и подржавати организације програма 
пред полазак у школу ради повећања обухвата дјеце до 55% 
предшколским васпитањем и образовањем (Министарство 
просвјете и културе, локалне заједнице);

- Реконструисати исход учења дјеце у Програму пред-
школског васпитања и образовања (Министарство просвје-
те и културе и Републички педагошки завод);

- Обезбиједити обухват ученика основне школе 98%; 
обезбиједити већу индивидуализацију наставе и примјену 
средстава, облика и метода рада у складу са потребама на-
дарених и талентованих ученика; примјењивати посебне 
програме подршке кроз такмичења, награде, стипендије, 
истраживачке кампове, посјете научним центрима, изло-
жбе, фестивале науке; унапређивати облике сарадње школе 
и родитеља надарене и талентоване дјеце кроз организо-
вање љетње школе за надарене и талентоване ученике; под-
стицати цјеложивотно учење, учење учења и усавршавати 
програме за подршку свеобухватном развоју ученика (Ми-
нистарство просвјете и културе, Републички педагошки 
завод, Завод за уџбенике, факултети, научне институције и 
др.).

Активности планиране у 2022. години
Планиран је наставак активности из 2020. и 2021. го-

дине:
- Креирати уписну политику у складу са реалним по-

требама тржишта рада и развојним политикама Републике 
Српске (Смјернице), а на бази процјена потреба на тржи-
штима рада локалних заједница;

- Завршити пројекат опремањa свих учионица и каби-
нета најмодернијим училима и комуникацијским алатима 
(један ђак – један iped или лаптоп / видео-бим, озвучење, 
паметне табле и друго / 5G у свим школама) користећи ин-
телектуални и материјални капацитет домаћих компанија 
– пројектом дефинисати број школа у првој години;

- Анализирати исходе учења постојећих наставних пла-
нова и програма; дефинисати минималне стандарде знања 
који сваки ученик мора да постигне; израдити каталоге 
знања по предметним програмима; израдити флексибилне 
програмске садржаје – до 20% садржаја који креирају на-
ставници, ученици и школа у сарадњи са локалном заједни-

цом. У складу са потребама тржишта рада развој нових на-
ставних планова и програма или ревидирањем постојећих;

- Финансирати и подржавати организације програма 
пред полазак у школу ради повећања обухвата дјеце до 60% 
предшколским васпитањем и образовањем (Министарство 
просвјете и културе, локалне заједнице);

- Усвајати нови програм предшколског васпитања и 
образовања (Министарство просвјете и културе и Репу-
блички педагошки завод);

- Повећати обухват ученика на 99%, израдити нове 
наставне планове и програме, развити наставне планове 
и програме за талентоване и даровите ученике, опремити 
школе савременом опремом, што подразумијева увођење 
дигиталних учионица и уџбеника, основати ресурсни цен-
тар за инклузију (Министарство просвјете и културе, ло-
калне заједнице, РПЗ, институти).

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(година)

Прелазни 
циљ (го-
дина)

Циљ (го-
дина)

Унапређење система обра-
зовања код послодавца 
са циљем што ранијег 

увођења ученика у свијет 
рада, те повећање часова 
практичне наставе код 

послодавца

2020. 2021. 2022.

Повећање обухвата пред-
школске дјеце образова-

њем
2020. 2021. 2022.

Нови/иновирани наставни 
планови и програми 2020. 2021. 2022.

Проценат обухвата учени-
ка основним васпитањем и 

образовањем
Нови наставни планови и 

програми;
Нови наставни планови и 
програми за талентоване и 

даровите ученике;
Ресурсни центар

2020. 
(98%)

2020.

2021.

2020.

2021. 
(98%)

2021.

2022.

2021.

2022. 
(98%)

2022.

2023.

2022.
3. Очекивани утицај на конкурентност
Повећање ефикасности образовања, па посредно, и 

тржишта рада у значајној мјери ће утицати на конкурент-
ност привреде Републике Српске, чији је крајњи циљ 
смањење стопе незапослености. Улагање на сваком нивоу 
образовања ствара одређене исходе на сваком од њих, али 
се то улагање одражава и на касније нивое образовања, на 
наредно учење, те даље унапређење образовања има дуго-
рочни утицај на унапређење конкурентности и смањења 
стопе незапослености.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања
У овом моменту није могуће процијенити фискалне 

ефекте, будући да се ради о мјери која ће се реализовати у 
средњорочном периоду.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе, као што 
су запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Повећање конкурентности привреде Републике Српске 

и њене атрактивности за страна улагања, кроз повећање 
ефикасности тржишта рада има директне утицаје на запо-
шљавање и социјални положај становништва. Повећање 
ефикасности образовања, па посредно и тржишта рада у 
значајној мјери ће утицати на конкурентност привреде Ре-
публике Српске чији је крајњи циљ смањења стопе незапо-
слености. Такође, “прoфит”, oднoснo “пoврaт” нa улaгaњe 
у рaнoм периоду живота је нeкoликo путa вeћи у односу на 
уложено, имајући у виду да су eфeкти рaнe стимулaциje и 
учeњa мнoгoбрojни: боље здравствено стање појединца и 
младих уопште, нижa пoтрoшњa зa здрaвствeну и сoциjaл-
ну зaштиту и мањи проценат изражених девијантних и со-
цијално неприхватљивих облика понашања, бoљи oбрaзoв-
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ни рeзултaти, вeћa рaднa прoдуктивнoст, тe вeћи eкoнoмски 
рaст и вишe прихoдa oд пoрeзa зa држaву. Исто, квалитетно 
основно васпитање и образовање је претпоставка за функ-
ционалан и квалитетан развој других нивоа образовања.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Мјера је неутрална кад се ради о утицају на заштиту 

животне средине.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере убла-
жавања

Велики број укључе-
них партнера који ути-
чу на потребну веома 
детаљну и свеобухват-
ну анализу потребних 
занимања по свакој 
јединици локалне са-

моуправе

Висока
Јединица локалне 
управе да планира 
упис у складу са по-
требама тржишта рада

Низак ниво запошља-
вања активних тражи-

лаца посла 
Висока

Проходност верти-
кална и хоризонтална 
између образовања и 

послодаваца 
Недостатак ресурса и 
капацитета за измјену 

програма
Ниска Ангажовање експерата 

за израду програма

Недовољна информи-
саност родитеља о 
значају раног учења

Ниска
Медијско промови-
сање важности раног 

учења
Недостатак финан-
сијских средстава
5.3.7. Запошљавање и тржиште рада
18) Повећање ефикасности тржишта рада и наста-
вак реформи Завода за запошљавање
Анализа главних препрека
Иако су у посљедњих неколико година на тржишту рада 

примјетни позитивни трендови који се првенствено огледа-
ју у смањењу броја незапослених лица и укупном повећању 
броја запослених, постоји простор за значајнији напредак у 
овом пољу. Значајан изазов представља чињеница да је зна-
чајан број радно способне популације неактиван на тржи-
шту рада, а нарочито жене63.

Изазов у функционисању тржишта рада представља и 
чињеница да јавна служба за запошљавање – Завод за запо-
шљавање Републике Српске не располаже прецизним по-
дацима о активним тражиоцима посла због чињенице да се 
значајан број незапослених лица пријављује на евиденције 
незапослених лица не због тражења услуга посредовања у 
запошљавању и припреме за запошљавање, већ ради оства-
ривања других права, првенствено права на здравствено 
осигурање. Наведена чињеница отежава планирање, тар-
гетирање и спровођење активних мјера на тржишту рада.

На пољу социјалног дијалога између Владе и репре-
зентативних представника социјалних партнера на нивоу 
Републике у вези са закључивањем Општег колективног 
уговора, поред великог броја иницијатива Савеза синди-
ката Републике Српске, није постигнут договор око текста 
Општег колективног уговора. Такође, социјални дијалог 
синдиката и удружења послодаваца на нижим нивоима 
организовања (подручја, области и гране) није до сада дао 
конкретне резултате у погледу закључивања посебних – 
гранских колективних уговора.

Једна од препрека за раст и конкурентност у области за-
пошљавања и тржишта рада је и низак ниво запошљавања 
активних тражилаца посла и релативно лоша квалифика-
циона и старосна структура регистрованих незапослених 
лица (више од 22% од укупног броја незапослених лица су 
лица без квалификација или полуквалификовани радници, 

63 Према подацима из Анкете о радној снази за 2018. годину Ре-
публичког завода за статистику Републике Српске, укупна стопа 
активности се и даље креће око 47% и значајно је виша код мушка-
раца (56,9%) него код жена (36,5%).

а лица старија од 50 година свих квалификационих струк-
тура чини око 30% активне понуде на тржишту рада)64.

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у 
запошљавању и правима за вријеме незапослености65 и За-
кон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигу-
рању66, који су усвојени у октобру 2019. године, почеће да 
се примјењују од 1. јануара 2020. године. Примјена ових за-
кона омогућиће раздвајање стицања статуса незапослених 
лица и остваривања права на здравствено осигурање на те-
рет Републике, а што ће превасходно утицати на квалитет-
нију евиденцију о незапосленим лицима. Закон о раду, који 
је у примјени од 2016. године, у значајној мјери је утицао на 
побољшање ситуације на тржишту рада Републике Српске, 
у смислу смањивања ригидности процедура запошљавања 
и отпуштања, те квалитетнијег и прецизнијег уређивања 
права и обавеза по основу рада. Иако је примјена тог за-
кона генерално оцијењена као врло позитивна, у примјени 
појединих одредаба уочени су одређени проблеми и недо-
стаци. У том смислу, формирана је радна група коју чине 
представници Владе, инспекције рада и репрезентативних 
социјалних партнера, која има задатак да разматра потен-
цијалне измјене и допуне овог системског закона.

1. Опис мјере
У реализацији мјере Повећање ефикасности тржишта 

рада и наставак реформи Завода за запошљавање остварен 
је дјелимичан успјех, јер се ова мјера спроводи од 2017. го-
дине. Наиме, овом мјером, као кључна активност повећања 
ефикасности тржишта рада Републике Српске, планирана 
је реформа и редефинисање улоге јавне службе за запо-
шљавање – ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, у 
складу са усвојеним стратешким циљевима из Стратегије 
запошљавања Републике Српске 2016–2020. и Акционим 
планом запошљавања у Републици Српској за 2018. годину 
и 2019. годину.

Кроз планиране измјене и допуне Закона о раду потреб-
но је квалитетније и прецизније уредити поједине области 
(репрезентативност синдиката и удружења послодаваца, 
утврђивање минимума обима појединих права по основу 
рада, поступци заштите права по основу рада), те извршити 
одређене техничке корекције.

У току 2020. године потребно је почети припрему 
и израду новог средњорочног стратешког документа за 
област запошљавања.

Активности планиране у 2020. години
- Припрема и доношење подзаконских прописа који 

уређују евиденције незапослених лица, права и обавезе 
незапослених лица – активних тражилаца посла, те других 
аката неопходних да се осигура добијање прецизних пода-
така о стању на тржишту рада Републике Српске, а након 
ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона 
о посредовању у запошљавању и правима за вријеме не-
запослености67 (Министарство рада и борачко-инвалидске 
заштите у сарадњи са социјалним партнерима и Заводом за 
запошљавање);

- Унапређење социјалног дијалога кроз јачање улоге 
Економско-социјалног савјета и рада других трипартитних 
тијела на припреми и изради прописа и стратешких доку-
мента из области рада, запошљавања и заштите на раду са 
циљем стварања повољног амбијента за достојанствен рад, 
повећање животног стандарда радника и доприноса укуп-
ним мјерама Владе Републике Српске за задржавање рад-
ника у Републици Српској;

- Окончан рад на припреми Закона о измјенама и допу-
нама Закона о раду, који је упућен у парламентарну проце-
дуру, што подразумијева јасно и једнообразно дефинисање 
појма плате и елемената за утврђивање плате, прецизно де-
финисање појма најниже плате (Министарство рада и бо-
рачко инвалидске заштите у сарадњи са социјалним парт-
нерима);
64 Извор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске на дан 31. мај 
2019. године.
65 “Службени гласник Републике Српске”, број 94/19.
66 “Службени гласник Републике Српске”, број 94/19.
67 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/10 и 102/12.
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- Окончан рад на припреми Закона о спречавању насиља 
и узнемиравања на раду, који је упућен у парламентарну 
процедуру (Министарство рада и борачко-инвалидске за-
штите у сарадњи са социјалним партнерима);

- Окончан рад на припреми Закона о измјенама и до-
пунама Закона о заштити на раду, који је упућен у парла-
ментарну процедуру (Министарство рада и борачко-инва-
лидске заштите у сарадњи са социјалним партнерима);

- Израда новог средњорочног стратешког документа у 
области запошљавања. Ова активност подразумијева укљу-
чивање свих релевантних чинилаца на тржишту рада и де-
таљне анализе стања у овој области (Министарство рада 
и борачко-инвалидске заштите у сарадњи са социјалним 
партнерима);

- Израда средњорочног стратешког документа у обла-
сти заштите и здравља на раду. Ова активност подразу-
мијева укључивање свих релевантних чинилаца заштите 
здравља на раду на бази сачињене детаљне анализе стања 
у овој области (Министарство рада и борачко-инвалидске 
заштите у сарадњи са социјалним партнерима);

- Наставак реализације Програма социјалног збриња-
вања радника који су у процесу приватизације, стечаја и 
ликвидације предузећа остали без запослења (Министар-
ство рада и борачко-инвалидске заштите у сарадњи са со-
цијалним партнерима);

- Промијенити регулативу из области радних односа и 
прилагодити је на начин да се створи могућност да ученик 
истовремено ради и учи и да се регулише кроз стимула-
тивне начине накнаде за рад ученика на пракси (нема опо-
резивања/безбједност и заштиту здравља на раду уредити 
осигурањем путем приватних полиса или на други начин);

- Пројекте подршке запошљавања потребно доминант-
но (90%) усмјерити према приватном и реалном сектору, 
односно радним мјестима на којима се ствара виши ниво 
додане вриједности, водећи рачуна о висини плата, одржи-
вости радног мјеста, односно могућностима задржавања 
запосленог на наведеном радном мјесту чиме се повећава 
и ефикасност утрошка јавних средстава;

- Истрајати на систему подстицаја запошљавања у при-
ватном сектору на принципима једнаких права и могућ-
ности за све послодавце/послодавци подношењем захтјева 
на крају године остварују поврат уплаћених доприноса и 
пореза на доходак за увећан број радника у односу на прет-
ходну годину/потписивањем уговора са Заводом посло-
давац се обавезује да ће задржати наведени број радника 
двије године од дана ступања радника на рад, без обзира 
на то да ли су потенцијални радници били на евиденцији 
Завода или нису били.

2. Индикатори резултата

Индикатор Полазни 
(2020. година)

Прелазни циљ 
(2021. година)

Циљ (2022. 
година)

Укупан број 
активних тра-
жилаца посла

90.000 85.000 80.000

Број реги-
строваних 
колективних 
уговора

4 3 4

Број радника 
који су прош-
ли на Програ-
му социјалног 
збрињавања

2.000 2.200 1.500

3. Очекивани утицај на конкурентност
Завод за запошљавање Републике Српске ослободиће 

се сервисирања услуга здравственог осигурања, одвајањем 
активних тражилаца посла од лица која су на евиденцији 
ради остваривања права на здравствено осигурање и других 
права чије остваривање је условљено статусом незапосле-
ности. Одвајањем активних од пасивних тражилаца посла, 
ојачаће се посредничка улога Завода за запошљавање са 
сврхом посредовања за лица која активно траже запослење.

4. Процјена трошкова активности и извор финанси-
рања68

Реализација ове мјере захтијева додатне трошкове.69

2020. 2021. 2022.

Износ средстава за 
исплату накнада за неза-
посленост

4.500.000 1.830.000 2.013.000

Износ средстава за ак-
тивне мјере68 2.100.000 1.630.000 1.613.000

Износ средства за фи-
нансирање програма 
запошљавања рањивих 
категорија69

1.000.000 1.000.000 1.000.000

Остали трошкови (пла-
те, материјални тро-
шкови, докуп стажа за 
незапосленост, нефинан. 
имовина)

700.000
500.000

400.000

Износ средстава за про-
грам социјалног збриња-
вања радника

5.400.000 5.000.000 5.000.000

Укупно 13.700.000 9.960.000 10.026.000

За реализацију мјере 1. потребна су додатна средства 
из буџета Републике Српске и средства Завода за запошља-
вање Републике Српске. За реализацију програма социјал-
ног збрињавања радника користиће се редовна средства из 
буџета.

5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Jачање посредничке улоге Завода за запошљавање и 

повећање квалитета услуга посредовања и боље циљање 
активних политика запошљавања засигурно ће утицати на 
већу подршку запошљавању.

6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Ова мјера има неутралан утицај на заштиту животне 

средине.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере убла-
жавања

Одлагање примјене 
Закона о измјенама 
и допунама Закона о 
посредовању у запо-
шљавању и правима за 
вријеме незапослено-
сти од 1.1.2020. године

Ниска

Примјена Закона о 
измјенама и допунама 
Закона о посредовању 
у запошљавању и 
правима за вријеме 
незапослености од 

1.1.2020. године
Незакључивање колек-

тивних уговора Ниска Закључивање колек-
тивних уговора

5.3.8. Социјална заштита и инклузија
19) Унапређење система социјалне заштите
Анализа главних препрека
С обзиром на то да је ријеч о комплексној области, која 

је уједно и социјално осјетљива, неопходна је стручна, де-
таљна и пажљива анализа стања. Такође, ризик и препре-
ке представља и тачност података добијених од јединица 
локалне самоуправе и недостатак средстава неопходних за 
оснивање и рад Завода за социјалну заштиту.

1. Опис мјере
Акционим планом за реализацију Програма рада Владе 

Републике Српске за период 2019–2022. године, под ред-
ним бројем 84, јесте предвиђена активност свеобухватног 
мапирања свих социјалних давања у Републици Српској, 
која се додјељују на свим нивоима власти. Носиоци ове 
активности су Министарство здравља и социјалне зашти-
те, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а 
укључено је и Министарство финансија, Савез општина и 

68 Средства Завода за запошљавање Републике Српске.
69 Средства из буџета Републике Српске.
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градова Републике Српске и јединице локалне самоуправе. 
С циљем реализације ове активности, именована је Радна 
група за реализацију мјере која се активно састаје и догово-
рени су наредни кораци како би активност била финализи-
рана у што скоријем периоду.

Од свих локалних заједница у Републици Српској тра-
жено је да се наведу сва социјална давања јединица локалне 
самоуправе за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, 
након чега ће подаци бити анализирани. Социјална давања 
су дефинисана Законом о јединственом уређивању права 
на готовинску накнаду70 којим се уређују општа правила и 
принципи за утврђивање права на готовинске накнаде поје-
динцима на терет јединица локалне самоуправе.

Идентификована су давања са нивоа Републике, од-
носно правни оквир и износи. Сви добијени подаци биће 
сублимирани и дефинисани као Информација према Влади 
Републике Српске.

У протеклом периоду значајно су унапријеђена закон-
ска рјешења у области социјалне, породичне и дјечје за-
штите кроз Закон о социјалној заштити71 и Закон о дјечјој 
заштити72, а то свакако доприноси реализацији мјера еко-
номских реформи.

Кључне мјере у области социјалне заштите у периоду 
2020–2022. године су:

1. разматрање модела за израду социјалне карте,
2. припрема за оснивање Завода за социјалну заштиту,
3. праћење реорганизације Јавне установе Фонд за дје-

чију заштиту.
Законом о социјалној карти успоставила би се база со-

цијално-економског статуса појединца и са њим повезаних 
лица, начин обједињавања, садржина, коришћење и чување 
података, формирање и просљеђивање нотификација са 
другим информационим системима. Циљ успостављања 
базе је стварање јединствене евиденције у области социјал-
не заштите и успостављање механизама за спровођење 
рационалне и ефикасне социјалне заштите засноване на 
подацима о социјално-економском статусу појединца и по-
родице у којој живи.

Оснивање Завода за социјалну заштиту има за циљ да 
Завод за социјалну заштиту прати и проучава социјалне 
појаве и проблеме, израђује анализе и извјештаје о стању у 
области социјалне заштите и предлаже мјере за унапређење 
социјалне заштите, развија стандарде, критеријуме и нор-
мативе за обављање стручних послова у области социјалне 
заштите, обавља стручне послове који се односе на развој, 
праћење и осигурање квалитета рада запослених у социјал-
ној заштити, министарству надлежном за социјалну зашти-
ту предлаже план усавршавања кадрова са планом приори-
тетних програма обуке у социјалној заштити, унапређује 
базе података од значаја за систем социјалне заштите, ор-
ганизује усавршавање стручних радника, прати примјену 
стандарда услуга социјалног рада и социјалне заштите, 
израђује за републичке органе или установе стручне елабо-
рате и на њихов захтјев даје стручно мишљење о појединим 
питањима из области социјалне заштите и социјалне поли-
тике, спроводи истраживања у области социјалне заштите, 
објављује резултате свога рада, податке и публикације из 
оквира своје дјелатности, сачињава и публикује моногра-
фије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, во-
диче, информаторе, студије и примјере добре праксе, ини-
цира, учествује и организује научне и стручне скупове и 
сарађује са домаћим и међународним организацијама.

Законом о дјечјој заштити прописано је да, по захтјеву 
за остваривање права из дјечје заштите, у првом степену 
рјешењем одлучује Центар за социјални рад на чијем по-
дручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно 
дозволу за боравак странаца. Стручни радници центара за 
социјални рад који раде на пословима дјечје заштите ће 
ступањем на снагу нових законских рјешења од 1. јануара 
2020. године прећи у надлежност ЈУ Фонд за дјечију за-
штиту Републике Српске.
70 “Службени гласник Републике Српске”, број 116/09.
71 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 90/16.
72 “Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 122/18.

Активности планиране у 2020. години
- Дефинисање модела за израду социјалне карте (Ми-

нистарство здравља и социјалне заштите);
- Спровођење процедуре неопходне за оснивање Завода 

за социјалну заштиту (Министарство здравља и социјалне 
заштите);

- Праћење реорганизације Јавне установе Фонд за дје-
чију заштиту (Министарство здравља и социјалне заштите).

Активности планиране у 2021. години
- Усвојити Закон о социјалној карти.
2. Индикатори резултата

Индикатор
Полазни 

(2020. годи-
на)

Прелазни 
циљ (2021. 
година)

Циљ (2022. 
година)

Усвојен Закон о 
социјалној карти x

Формиран Завод за 
социјалну заштиту х

3. Очекивани утицај на конкурентност
Мјера нема утицај на конкурентност.
4. Процјена трошкова и извор финансирања
Није могуће процијенити трошкове у овом тренутку, а 

извор финансирања биће буџет Републике Српске.
5. Очекивани утицај на социјалне исходе као што су 
запошљавање, смањење сиромаштва, једнакост и 
родно питање
Мјера нема утицај на запошљавање.
6. Очекивани утицај на заштиту животне средине
Нема утицај на заштиту животне средине.
7. Потенцијални ризици

Ризик
Вјероватноћа 

(ниска или 
висока)

Планиране мјере убла-
жавања

Тачност података до-
бијених од јединица 
локалне самоуправе 
и недостатак финан. 

средстава

Није могуће дефиниса-
ти алтернативне мјере

Недостатак финан-
сијских средстава 

неопходних за осни-
вање и рад Завода за 
социјалну заштиту

Није могуће дефиниса-
ти алтернативне мјере

6. ТРОШКОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ СТРУКТУР-
НИХ РЕФОРМИ
По питању трошкова и извора финансирања структур-

них реформи, процјена трошкова активности и извор фи-
нансирања појединачних реформи је дат у поглављу 5.

У појединим случајевима, у овом тренутку није било 
могуће процијенити трошкове и/или изворе финансирања, 
док за неке од активности нису потребна додатна новча-
на средства. Као што је приказано у претходном поглављу, 
значајан број активности ће бити финансиран из буџета, 
те једним дијелом из донација и кредита међународних 
институција, како је детаљно приказано у поглављу 5. по 
појединачним реформама.

7. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА И УКЉУЧЕ-
НОСТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА
У оквиру процеса израде Приједлога ПЕРРС 2020–2022. 

године Влада Републике Српске, на сједници одржаној 
4. јула 2019. године, разматрала је Информацију о актив-
ностима на изради Програма економских реформи Репу-
блике Српске за период 2020–2022. године и координацији 
активности везаних за припрему Програма економских ре-
форми БиХ за период 2020–2022. године, именовала Тим 
Републике Српске за израду ПЕРРС 2020–2022. године, 
те наложила свим министарствима и институцијама Репу-
блике Српске да у пуном капацитету учествују у процесу 
израде ПЕРРС 2020–2022, изврше дијагностику, анализу 
стања, идентификују кључне препреке за раст и конкурент-
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ност, те предложе мјере које ће отклонити исте, у складу 
са методологијом и Смјерницама Европске комисије, те 
да се процес израде Програма економских реформи БиХ 
2020–2022. врши искључиво на начин да Република Срп-
ска остане јасно видљива у процесу и документу, у складу 
са уставним овлашћењима и надлежностима институција 
Републике Српске.

У оквиру процеса израде документа пружена је тех-
ничка помоћ у виду радионица у организацији Центра за 
изврсност у финансијама из Словеније, одржаних у окви-
ру пројекта Јачање капацитета ресорних министарстава 
за процјену фискалних импликација структурних рефор-
ми, који се финансира из средстава Вишекорисничке IPA 
Европске уније.

У току процеса израде дијагностике, анализе стања 
и дефинисања нацрта реформи, вршене су консултације 
и затражени су приједлози Уније удружења послодаваца 
Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, 
те Савеза синдиката Републике Српске, који су доставили 
приједлоге за ПЕРРС 2020–2022. У оквиру процеса консул-
тација министар финансија је 19. септембра 2019. године 
одржала састанак са Савезом синдиката Републике Српске 
о теми израде ПЕРРС, те је 8. новембра 2019. године одр-
жан састанак предсједника и министара Владе Републике 
Српске са представницима Привредне коморе Републике 
Српске. Меморандум о заједничким политикама за период 

2018–2020. године закључен са Унијом удружења послода-
ваца, Меморандум о заједничким мјерама за период 2018–
2020. годинe закључен са Савезом синдиката, Смјернице 
за развој привреде, на којима је Влада Републике Српске 
радила заједно са представницима Уније удружења посло-
даваца Републике Српске и Привредне коморе Републике 
Српске од априла 2018. године представљају један од осно-
ва за израду ПЕРРС 2020–2022. године.

Заједничке социоекономске реформе за период 2019–
2022. године представљају оквир Владе Републике Српске 
за наредни четворогодишњи период. И наравно, посебна 
пажња посвећена је приједлозима који су Влади Републике 
Српске достављени од стране Привредне коморе Републи-
ке Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске 
и Савеза синдиката Републике Српске.

Важно је истаћи да је Програм економских реформи за 
период 2020–2022. године разматран на сједници Економ-
ско-социјалног савјета Републике Српске и да је добио по-
дршку социјалних партнера.

Имајући у виду све претходно наведено, а са намјером 
да у потпуности прати методологију и смјернице Европске 
комисије за израду докумената који дефинишу економске 
политике за наредни средњорочни период, Програм еко-
номских реформи Републике Српске за период 2020–2022. 
године биће четврти ПЕР који се доставља НСРС на разма-
трање и усвајање.

ПРИЛОГ
Табела 2а: Изгледи буџета опште владе – Република Српска

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

ESA код
год. год. год. год. год.
X - 2 X - 1 X X + 1 X + 2
ниво % БДП

 Нето кредитирање (B9) по подсекторима
1. Шира влада S13 -56,5 -1,1 0,1 1,0 1,6
2. Централна влада S1311 -82.7 -1,2 -0,5 0,3 1,1
3. Државна влада S1312 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Локална влада S1313 -2,3 0,2 0,4 0,4 0,4
5. Фондови социјалне сигурности S1314 28,5 -0,2 0,2 0,4 0,2

 Шира влада (S13)
6. Укупан приход ТР 4.273,0 39,3 39,9 38,9 38,2
7. укупна потрошња ТЕ 4.329,5 40,4 39,7 37,9 36,5
8. Нето задуживање/кредитирање ЕDP.B9 -56,5 -1,1 0,1 1,0 1,6

9.
Издаци по каматама EDP.D41 укљ. 

ФISIM 129,0 1,2 1,1 1,1 1,0

10. Примарни биланс  72,5 0,1 1,3 2,1 2,6

11. Једнократне и друге привремене мјере  

 Компоненте прихода

12.
Укупан порез 
(12 = 12а + 12б + 12ц) 2.343,8 21,8 22,0 21,6 21,3

12.а  Порез на производњу и увоз D2 1.862,3 17,6 17,8 17,5 17,3

12.б  Текући порези на приход и богатство D5 477,9 4,2 4,1 4,1 4,0

12.ц. Порез на капитал D91 3,7 0,04 0,04 0,04 0,04

13. Социјални доприноси D61 1540,4 14,1 14,5 14,1 13,7

14. Приход од имовине D4 119,7 1,5 1,4 1,4 1,3

15. Остало (15 = 16 - (12 + 13 + 14)) 269,1 1,9 2,0 1,9 1,8

16=6 Укупан приход ТР 4.273,0 39,3 39,9 38,9 38,2
п. м.: Пореско оптерећење (D2 + D5 + D61 + D91 
- D995) 3.884,2 35,9 36,4 35,7 35,0

Одабране компоненте потрошње

17.  Колективна потрошња P32 1.307,5 12,2 12,0 11,5 11,0
18.  Укупни социјални трансфери D62 + D63 2.075,8 19,1 18,9 18,4 17,7
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18.а. Неновчани социјални трансфери P31 = D63 726,5 6,7 6,6 6,5 6,2

18.б.
Остали социјални трансфери осим 
неновчаних D62 1.349,3 12,4 12,3 12,0 11,5

19=9.
Издаци по каматама 
(укљ. ФISIM) 

EDP.D41 + 
ФISIM 129,0 1,2 1,1 1,1 1,0

20.  Субвенције D3 149,4 1,5 1,5 1,5 1,3
21. Формација бруто фиксног капитала P51 384,1 3,7 2,9 2,3 2,3

22.
Остало 
(22 = 23 - (17 + 18 + 19 + 20 + 21) 283,7 2,7 3,3 3,2 3,2

23.  Укупна потрошња ТЕ 4.329,5 40,4 39,7 37,9 36,5
п. м. накнада запосленима D1 941,1 9,0 9,3 9,0 8,6

НАПОМЕНА:
У табели су консолидовани подаци за ниво oпште владе Републике Српске који обухвата ниво централне владе Републике Српске 

(буџет Републике Српске, корисници буџета Републике Српске унутар и изван Главне књиге трезора који имају властите рачуне, подаци 
о средствима од пројеката финансираних из иностранства и средствима са escrow рачуна), ниво јединица локалне самоуправе и фондови 
социјалне сигурности.

У дијелу табеле Нето кредитирање (Б9) по подсекторима, исказани податак извршења у 2018. години, за ширу владу садржи у себи 
и износ укупне елиминације при консолидацији од 2,9 мил. КМ. Наиме, приликом консолидовања података о извршењу за 2018. годину, 
извршена је елиминација примања и давања између подсектора шире владе у укупном износу од 2,9 мил. КМ, а будући да табела не пре-
двиђа посебну позицију за исказивање елиминације, иста је садржана у податку за ширу владу.

Табела 2б: Изгледи буџета опште владе – Република Српска

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

ESA код
год. год. год. год. год.

X - 2 X - 1 X X + 1 X + 2
ниво у мили. КМ

 Нето кредитирање (B9) по подсекторима
1. Шира влада S13 -56,5 -125,0 16,5 124,6 208,6
2. Централна влада S1311 -82.7 -127,8 -54,1 32,5 135,8

3.
Државна влада S1312     

4. Локална влада S1313 -2,3 26,4 46,1 48,5 48,9
5. Фондови социјалне сигурности S1314 28,5 -23,6 24,4 43,6 23,8

 Шира влада (S13)

6. Укупан приход ТР 4.273,0 4.363,6 4.619,4 4.718,0 4.849,3
7. Укупна потрошња ТЕ 4.329,5 4.488,6 4.602,9 4.593,4 4.640,7
8. Нето задуживање/кредитирање ЕDP.B9 -56,5 -125,0 16,4 124,6 208,6

9.
Издаци по каматама EDP.D41 

укљ. ФISIM 129,0 131,2 130,6 130,2 126,1

10. Примарни биланс  72,5 6,2 147,0 254,8 334,7

11. Једнократне и друге привремене мјере  

 Компоненте прихода

12.
Укупан порез 
(12 = 12а + 12б + 12ц)  

2.343,8
2.422,6 2.543,3 2.618,0 2.711,5

12.а  Порез на производњу и увоз D2 1.862,3 1.949,5 2.060,3 2.120,3 2.198,0

12.б  Текући порези на приход и богатство D5 477,9 468,4 478,5 493,0 508,7

12.ц. Порез на капитал D91 3,7 4,6 4,5 4,6 4,8

13. Социјални доприноси D61 1.540,4 1.564,4 1.676,3 1.706,5 1.734,8

14. Приход од имовине D4 119,7 163,9 163,1 166,2 171,2

15. Остало (15 = 16 - (12 + 13 + 14)) 269,1 212,7 236,7 227,3 231,8

16 = 6 Укупан приход ТР 4.273,0 4.363,6 4.619,4 4.718,0 4.849,3
п. м.: Пореско оптерећење (D2 + D5 + D61 + D91 
- D995)  3.884,2 3.986,9 4.219,6 4.324,5 4.446,3

Одабране компоненте потрошње

17.  Колективна потрошња P32 1.307,5 1.355,6 1.390,1 1.387,2 1.401,5
18.  Укупни социјални трансфери D62 + D63 2.075,8 2.121,8 2.190,8 2.234,2 2.254,1
18.а. Неновчани социјални трансфери P31 = D63 726,5 742,6 766,8 782,0 788,9

18.б.
Остали социјални трансфери осим 
неновчаних D62 1.349,3 1.379,1 1.424,0 1.452,2 1.465,1

19 = 9.
Издаци по каматама 
(укљ. ФISIM) 

EDP.D41 + 
ФISIM 129,0 131,2 130,6 130,2 126,1
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20.  Субвенције D3 149,4 167,1 176,8 181,6 162,6
21. Формација бруто фиксног капитала P51 384,1 410,7 336,9 272,7 288,9

22.
Остало 
(22 = 23 - (17 + 18 + 19 + 20 + 21) 283,7 302,3 377,7 387,5 407,6

23.  Укупна потрошња ТЕ 4.329,5 4.488,6 4.602,9 4.593,4 4.640,7

 п. м. накнада запосленима D1 941,1 996,3 1.078,6 1.085,5 1.091,5
НАПОМЕНА:
У табели су консолидовани подаци за ниво опште владе Републике Српске који обухвата ниво централне владе Републике Српске 

(буџет Републике Српске, корисници буџета Републике Српске унутар и изван Главне књиге трезора који имају властите рачуне, подаци 
о средствима од пројеката финансираних из иностранства и средствима са escrow рачуна), ниво јединица локалне самоуправе и фондови 
социјалне сигурности.

У дијелу табеле Нето кредитирање (Б9) по подсекторима исказани податак извршења у 2018. години за ширу владу садржи у себи 
и износ укупне елиминације при консолидацији од 2,9 мил. КМ. Наиме, приликом консолидовања података о извршењу за 2018. годину, 
извршена је елиминација примања и давања између подсектора шире владе у укупном износу од 2,9 мил. КМ, а будући да табела не пре-
двиђа посебну позицију за исказивање елиминације, иста је садржана у податку за ширу владу.

Табела 3: Потрошња шире владе по функцијама

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

% од БДП-а COFOG 
Код

год. год. год. год. год.
X - 2 X - 1 X X + 1 X + 2

1. Опште јавне услуге 1 589,0 672,4 654,9 643,4 650,0
2. Одбрана 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Јавни ред и безбједност 3 306,7 286,8 330,9 323,5 324,5
4. Економски послови 4 424,3 428,8 403,3 368,7 357,4
5. Заштита животне средине 5 21,5 21,8 21,3 20,4 20,8
6. Стамбени и заједнички послови 6 130,5 163,7 184,6 181,2 188,5
7. Здравство 7 730,1 811,5 882,8 876,6 888,1
8.  Рекреација, култура и вјера 8 91,1 91,5 89,5 89,1 90,7
9. Образовање 9 463,0 479,9 514,4 514,9 514,8
10.  Социјална заштита 10 1.521,8 1.532,0 1.521,3 1.575,7 1.606,1
11.  Укупна потрошња (ставка 7 = 26 у табели 2) ТЕ 4.277,9 4.488,5 4.602,9 4.593,5 4.640,8

Табела 6: Одступање од претходног програма

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
год. год. год. год. год.
X-2 X-1 X X +1 X +2

1. Раст БДП-а (% поена)
Претходно ажурирање 3,6 3,7 4,0 4,0
Најновије ажурирање 3,9 3,0 3,5 3,7 4,0
Разлика 0,3 -0,7 -0,5 -0,3
2. Нето кредитирање шире владе
Претходно ажурирање -129,6 37,1 142,0 221,7
Најновије ажурирање -56,5 -125,0 16,5 124.6 208,6
Разлика 73,1 -162,1 -125,5 -97,1
3. Бруто задуженост шире владе
Претходно ажурирање      
Најновије ажурирање
Разлика      

         
        
      

     

        

        

             

  
   


