
31.3.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 25 11
Р Ј ЕШЕЊЕ

482
На основу члана 4. став 4. Закона о фискалној одговор-

ности у Републици Српској (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 94/15) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ФИСКАЛНИМ ИЗЈАВАМА

Члан 1.
Овим правилником уређују се облик, садржај и изглед 

фискалних изјава, поступак и рокови за сачињавање и пре-
дају фискалних изјава, те извјештавање о уоченим непра-
вилностима, а све у складу са одредбама Закона о фискал-
ној одговорности у Републици Српској (у даљем тексту: 
Закон).

Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику имају сље-

деће значење:
1) фискалне изјаве су Изјава о фискалном утицају и

Изјава о фискалној одговорности,
2) буџетски корисници су органи, организације и дру-

ги субјекти јавног сектора (осим јавних предузећа) који се 
финансирају из буџета Републике Српске (у даљем тексту: 
Република), градова, општина и фондова и који су под њи-
ховом контролом у складу са Законом,

3) буџетски корисници првог нивоа су субјекти који се
финансирају из буџета Републике, градова, општина и фон-
дова,

4) буџетски корисници другог нивоа су субјекти који се
финансирају преко буџетских корисника првог нивоа,
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5) одговорно и овлашћено лице буџетског корисника је
руководилац буџетског корисника,

6) извршни градски и општински орган управе је градо-
начелник, односно начелник општине,

7) систем финансијског управљања и контрола је си-
стем интерних контрола код буџетског корисника, дефини-
сан по посебним прописима, који уводи и за који је одго-
воран руководилац буџетског корисника, а којим се, упра-
вљајући ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се 
у остваривању циљева субјекта, буџетска и друга средства 
користити законито, економично, ефикасно и ефективно.

Члан 3.
(1) Изјава о фискалном утицају је изјава коју Министар-

ству подноси одговорно лице буџетског корисника буџета 
Републике приликом достављања на мишљење аката на 
која се у складу са законским и подзаконским актима даје 
сагласност Министарства.

(2) У Изјави о фискалном утицају јасно и прецизно је 
наведен фискални ефекат предложеног акта, односно мјере 
у текућој години и наредне три године.

(3) Изјавом о фискалном утицају потврђује се да сред-
ства потребна за реализацију предложеног акта, односно 
мјере не могу бити веће или да средства која ће предста-
вљати приход буџета не могу да буду мања од износа наве-
деног у изјави.

Члан 4.
(1) Изјава о фискалној одговорности је изјава коју при-

ликом достављања на усвајање буџета, односно ребаланса 
буџета Републике и јединица локалне самоуправе, буџета, 
односно ребаланса буџета фондова или одлуке о привреме-
ном финансирању надлежном органу, потписану и овјере-
ну, доставља одговорно лице буџетског корисника.

(2) Изјаву о фискалној одговорности одговорно лице 
буџетског корисника обавезно је да достави и Министар-
ству.

(3) Изјавом о фискалној одговорности одговорно лице 
буџетског корисника, под пуном материјалном и кривич-
ном одговорношћу, потврђује да у фискалној години неће 
створити обавезе веће од износа средстава која су му дата 
на располагање буџетом, односно ребалансом буџета или 
одлуком о привременом финансирању након укључивања 
и пренесених обавеза из претходног периода у дати оквир, 
те да ће буџетска средства која су му дата на располагање 
трошити законито, намјенски и сврсисходно, обезбјеђујући 
ефикасно функционисање система финансијског управља-
ња и контроле у оквиру средстава утврђених буџетом.

(4) Изјавом о фискалној одговорности одговорно лице 
буџетског корисника потврђује законито, намјенско и свр-
сисходно планирање и коришћење буџетских средстава, 
те ефикасно и успјешно функционисање система финан-
сијског управљања и контроле у оквиру буџетом утврђених 
средстава.

(5) Одговорно лице буџетског корисника другог нивоа 
доставља одговорном лицу буџетског корисника првог ни-
воа Изјаву о фискалној одговорности из свог дјелокруга, 
али се она не доставља надлежном органу и Министарству, 
него је одговорно лице буџетског корисника првог нивоа 
чува у својој архиви.

(6) Изјава о фискалној одговорности одговорног лица 
буџетског корисника другог нивоа не искључује одговор-
ност одговорног лица буџетског корисника првог нивоа.

(7) Уколико одговорно лице буџетског корисника у току 
фискалне године буде именовано или изабрано на функ-
цију, обавезно је да дâ Изјаву о фискалној одговорности од 
дана именовања или избора на функцију, без обзира на то 
што је буџет већ усвојен и што је претходно одговорно лице 
већ дало Изјаву о фискалној одговорности приликом усва-
јања буџета, те да је достави надлежном органу за усвајање 
буџета, односно ребаланса буџета и Министарству, најка-
сније у року од седам дана од дана преузимања дужности 
одговорног лица буџетског корисника.

(8) Изјаву о фискалној одговорности потребно је овје-
рити код надлежног органа за овјеру докумената.

Члан 5.
(1) Рок за достављање Изјаве о фискалном утицају Ми-

нистарству јесте исти дан када одговорно лице буџетског 
корисника буџета Републике доставља Министарству на 
мишљење акт на који се у складу са законским и подзакон-
ским актима даје сагласност Министарства.

(2) Рок за достављање Изјаве о фискалној одговорности 
надлежном органу јесте исти дан када одговорно лице 
буџетског корисника доставља на усвајање буџет, односно 
ребаланс буџета Републике и јединица локалне самоуправе, 
буџет, односно ребаланс буџета фонда или одлуку о при-
временом финансирању надлежном органу.

(3) Изјаву о фискалној одговорности одговорно лице буџет-
ског корисника доставља Министарству у сљедећим роковима:

1) руководилац буџетског корисника буџета Републике
- прије него што Влада Републике Српске утврди приједлог 
буџета, односно приједлог ребаланса буџета Републике,

2) градоначелник, односно начелник општине - прили-
ком достављања Министарству приједлога буџета, односно 
приједлога ребаланса буџета на сагласност,

3) директор фонда - прије него што Влада Републике
Српске да сагласност на приједлог буџета, односно прије-
длог ребаланса буџета фонда.

(4) Изјаву о фискалној одговорности одговорно лице 
буџетског корисника другог нивоа доставља одговорном 
лицу буџетског корисника првог нивоа прије достављања 
Министарству Изјаве о фискалној одговорности из става 3. 
овог члана.

(5) Рокови за припрему и доношење буџета Републике, 
буџета градова и општина и буџета фондова дефинисани су 
законом којим се уређује буџетски систем Републике.

Члан 6.
(1) Изјава о фискалном утицају даје се на обрасцу 1: 

ИФУ, који се налази у Прилогу 1 овог правилника и чини 
његов саставни дио.

(2) Изјава о фискалној одговорности даје се на обрасцу 
2: ИФО, који се налази у Прилогу 2 овог правилника и чини 
његов саставни дио.

Члан 7.
Министарство има обавезу да одмах, а најкасније у року 

од три радна дана од дана сазнања о уоченим неправилно-
стима у примјени Закона обавијести буџетску инспекцију 
која је задужена за инспекцијски надзор над спровођењем 
Закона.

Члан 8.
Министарство има обавезу да редовно води и ажурира 

Регистар фискалних изјава, који успоставља у облику елек-
тронске базе података, а у којој су скениране и сачуване 
фискалне изјаве, те архиве оригиналних фискалних изјава 
које су достављене Министарству.

Члан 9.
(1) За акта на која се у складу са законским и подзакон-

ским актима даје сагласност Министарства, а која су одго-
ворна лица буџетског корисника буџета Републике достави-
ла на мишљење Министарству прије ступања на снагу овог 
правилника, не доставља се Изјава о фискалном утицају.

(2) За буџете који су усвојени прије ступања на снагу 
овог правилника не доставља се Изјава о фискалној одго-
ворности.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.01/020-3050/15
16. марта 2016. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.
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ПРИЛОГ 1: ИФУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ресор за буџет и јавне финансије

ИЗЈАВА О ФИСКАЛНОМ УТИЦАЈУ
Ја, _________________________________________________________________________________________________________________,

(име и презиме, функција)
руководилац буџетског корисника: ______________________________________________________________________________________,

(назив буџетског корисника)
изјављујем да средства потребна за реализацију сљедећег акта, односно мјере:
____________________________________________________________________________________________________________________,

(назив акта, односно мјере која се доставља Министарству финансија на мишљење)
неће бити већа, односно да средства која ће представљати приход буџета не могу бити мања од износа наведеног у наредној табели:

Текућа година (X)
(20___)

X + 1
(20___)

X + 2
(20___)

X + 3
(20___)

Кратак опис фискалног утицаја
Очекивани утицај на конкурентност
Кратак преглед временског рока за 
реализацију акта, односно мјере

Трошкови спровођења из буџета Репу-
блике (у КМ)
Трошкови спровођења из осталих 
извора (у КМ)
УКУПНО ТРОШКОВИ (у КМ)
Приходи буџета Републике од спро-
вођења (у КМ)
Приходи других нивоа од спровођења 
(у КМ)
УКУПНО ПРИХОДИ (у КМ)
У Бањој Луци, Потпис руководиоца буџетског корисника

Датум:___________________  М. П. ___________________________________
ПРИЛОГ 2: ИФО

______________________________________________________
(назив надлежног органа/институције којој се Изјава доставља)

ИЗЈАВА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Ја, _________________________________________________________________________________________________________________,
(име и презиме, функција)

руководилац буџетског корисника: ______________________________________________________________________________________,
(назив буџетског корисника)

ЈМБ: ____________________________________________________, број л. к. _____________________________________________, издата

од: _________________________________________________________________________________________________________________,
изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у 20___. фискалној години (од __.__.20__. године – попуњава од-
говорно лице буџетског корисника које је именовано или изабрано у току године) нећу створити обавезе веће од износа средстава 
која су ми дата на располагање буџетом, односно ребалансом буџета или одлуком о привременом финансирању након укључивања и 
пренесених обавеза из претходног периода у дати оквир, те да ћу буџетска средства која су ми дата на располагање трошити законито, 
намјенски и сврсисходно.
Уједно, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу истичем да сам обезбиједио ефикасно функционисање система финан-
сијског управљања и контроле, у оквиру средстава утврђених буџетом за 20___. фискалну годину (од __.__.20__. године – попуњава 
одговорно лице буџетског корисника које је именовано или изабрано у току године).

У _______________________, Потпис руководиоца буџетског корисника

Датум:___________________ ___________________________________


