РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за финансије
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

ПЛАН ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА
ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА СА
СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

Шамац, мај 2021. године

www.opstinasamac.org, office@opstinasamac.org
1

1. Правни основ за доношење Плана
На основу члана 9. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“ број 94/15 и 62/18) а у складу са Упутством о садржају плана за
измирење неизмирених обавезa из претходног периода и извјештаја о реализацији плана („Службени
гласник Републике Српске“, број 94/18), Општина Шамац је припремила План за измирење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, са стањем 31.12.2020. године.
2. Општи подаци о финансијском стању
Финансијско стање посматрано кроз кретање буџетских прихода и примитака као и кретање
буџетских расхода и издатака, те стање обавеза и потраживања у последњих неколико година, може
се оцијенити као неповољно.
Након 2008. године коју је окарактерисала велика свјетска економска криза са свим последицама које
ће из ње проистећи и негативно утицати на касније стање цјелокупне економије, општина Шамац се
суочила са катастрофалним поплавама које су задесиле њену територију и становништво 2014.
године.
Финансијска консолидација општинског буџета 2017. године, извршена је новим кредитним
задужењем код Инвестиционо развојне банке Републике Српске у износу од 5.000.000 КМ, као
једина и најповољнија мјера за превазилажење тренутног веома тешког финансијског стања
проузрокованог немогућношћу сервисирања постојећих кредитних обавеза. Намјена новог кредитног
задужења била је пријевремени откупа обвезница. После проведене консолидације, стекли су се
услови да буџет током 2018. године функционише без честих блокада трансакционих рачуна, као и
да се финансирање планираних потреба и активности, одвија у складу са планираном динамиком.
Неповољно финансијско стање током и на крају 2020. године се и даље огледа кроз немогућност
измирења свих доспјелих краткорочних обавеза, које су приказане у табеларном прегледу овог
плана. Због измирења насталих обавеза по основу судских рјешења, општина Шамац се у току
2020.године додатно задужила за износ од 2.900.000 КМ. Ово кредитно задужење, реализовано је
преко комерцијалних банака такође из средстава Инвестиционо развојне банке Републике Српске на
период од 12 година. Иначе, сервисирање свих кредитних задужења након проведене финансијске
консолидације 2017. године, није до сада било угрожено
3. Образложење разлога, односно узрока због којих пренесене обавезе нису измирене у
роковима утврђеним законом, другим прописом или актом
Већ дужи низ година, буџет општине није у могућности да одговори свим насталим
обавезама. Генерално посматрано, неизмирене краткорочне обавезе су мање од краткорочних
потраживања на крају 2020. године. Немогућност наплате краткорочних потраживања уз
предузимање свих законских могућности један је од основних разлога постојања неизмирених
пренесених обавеза. Тренд раста буџетских прихода те њихов бржи раст од буџетских расхода није
био довољан да би се измириле пренесене обавезе из претходног периода, уз истовремено
финансирање планираних текућих потреба свих буџетских корисника. Дакле, није могуће из
буџетских прихода за текућу годину финансирати текуће и пренесене обавезе.
Додатно кредитно задужење као извор финансирања измирења пренесених обавеза током 2021. и
неколико наредних година није објективно рјешење са становишта тренутне задужености општине.
Иако та могућност постоји са становишта законских прописа, она није у складу са политиком
задуживања коју води општински менаџмент.
4. Друге релевантне информације о финансијском пословању и пренесеним обавезама
Стопа задужености, као веома битан показатељ финансијског стања, на крају 2020 године
износи 13,69%.
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5. Табеларни преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода са 31.12.2020.
год.
а) Преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода по врстама расхода са
31.12.2020. године
РБ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Преглед обавеза по врстама расхода

ИЗНОС (КМ)

Укупан износ неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода са 31.12.2019. године (1+2+3+4+5+6+7+8)
221- Краткорочне финансијске обавезе
222- Обавезе за лична примања
223- Обавезе из пословања
224- Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове
225—Обавезе за субвенције, грантове, дознаке на име социјалне заштите
227- Кразкорочна резервисања и разграничења
228- Остале краткорочне обавезе
229- Кратккорочне обав. И разгр. Из трансак. између или унутар јед.власти

2.451.051
2.727
436.405
1.533.648
557
444.641
0
279
32.794

б) Подаци о структури буџета, односно финансијски план за текућу и претходне двије године
према позицијама буџета
РБ
1
2
3
А
4
5
6
Б
В
7
8
Г
9
10
Д

ПОЗИЦИЈА
Приходи
Трансфери од других буџетских јединица
Примици за нефинансијску имовину
УКУПНО приходи и примици (1+2+3)
Расходи
Трансфери другим буџетским јединицама
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)
Примици од финансијске имовине (задуживање)
Издаци за отплату дугова
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (7-8)
Остали примици
Остали издаци
ОСТАЛИ НЕТО ИЗДАЦИ (9-10)
УКУПАН БУЏЕТ (А+7+9) или (Б+8+10)

2019. година

2020. година

2021. година

7.100.000

7.771.000

7.719.800

495.000
7.595.000
6.679.000

190.000
7.961.000
7.250.100

340.000
8.059.800
6.903.300

523.700
7.202.700
392.300
0
432.150
-432.150
130.000
90.150
39.850
7.725.000

3.076.700
10.326.800
-2.365.800
2.900.000
376.500
2.523.500
69.000
226.700
-157.700
10.930.000

330.000
7.233.300
826.500
0
685.500
-685.500
120.200
261.200
-141.000
8.180.000

в) Преглед нивоа задужености, датих гаранција, подаци о закљученим уговорима или
судским споровима са 31.12.2020. године
Р
Дуг
Б Укупан јавни дуг (1+2)
1 Спољни дуг
2 Унутрашњи дуг (главница+камата)
3 Сервисирање (отплата) јавног дуга
4 Износ датих гаранција (КП”Водовод и канализација“)

ИЗНОС (КМ)

11.484.146
11.268.138
216.008

канализациј
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Остале обавезе
Укуно остале обавезе
1 218118-Обавезе према Влади РС за“Хранапродукт“а.д.

ИЗНОС(КМ)
1.264.633
1.264.633

Обавеза према Влади Републике Српске (р.бр. 1 из табеле), проистекла је на основу одлуке ВРС број:
04/1-012-2-1800/12 о преносу права својине дијела имовине предузећа „Хранапродукт“а.д. Шамац, на
општину Шамац.
г) Преглед о висини и структури пренесених обавеза измирених до датума израде
плана
РБ
1
2

Обавезе

Износ

Укупан износ НЕИЗМИРЕНИХ обавеза пренесених из претходног периода
са 31.12.2020. године

2.451.051
1.281.087

Укупан износ ИЗМИРЕНИХ обавеза са 31.03.2021. године

1.169.964

Преостале неизмирене обавезе пренесене из претходног периода (1-2)

Укупан износ измирених обавеза са 31.03.2021. године, измирен је из редовних буџетских
прихода.
д) Структура укупно неизмирених и измирених обавеза пренесених из претходног
периода

РБ

0
1
2
3
4
5
6
7.
8

Структура обавеза

1
221- Краткорочне финансијске обавезе
222- Обавезе за лична примања
223- Обавезе из пословања
224- Обавезе за расходе финансирања и друге
финансијске трошкове
225—Обавезе за субвенције, грантове, дознаке на име
социјалне заштите
227- Кразкорочна резервисања и разграничења
228- Остале краткорочне обавезе
229- Кратккорочне обав. И разгр. Из трансак. између или
унутар јед.власти
УКУПНО

Укупан износ
неизмирених
обавеза са
31.12.2020.
2

Укупан
износ
измирених
обавеза са
31.03.2021.
3

Преостале
неизмирене
обавезеса
31.03.2021.
4 (2-3)

2.727
436.405

0
429.301

2.727
7.104

1.533.648
557

691.415
97

842.233
460

444.641

160.274

284.367

0
279
32.794

0
0,
0
0

0
279
32.794

2.451.051

1.281.087

1.169.964
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6. Мјере које ће се предузети с циљем измирења пренесених обавеза, извори из којих ће
обезбиједити средства за њихово измирење, рокови и динамика измирења пренесених обавеза
У циљу ефикасније финансијске консолидације буџета 2017 године, поред нововог кредитног
задужења, предузет је низ мјера усмјерених како на смањење расхода и издатака тако и на повећање
прихода и примитака. Неке од тих мјера су биле једнократног карактера, а неке су имале
континуиран карактер те се као такве примјењују и данас. Уз стално праћење реализације тих мјера и
њиховог прилагођавања новонасталим условима, њихова реализација се очекује и у будућем
периоду.
Неке од мјера за смањење расхода имале су позитивне ефекте кроз апсолутно смањење
расхода (расходи по основу јавне расвјете, одборничких накнада.. и др.), док су друге мјере за ефекат
имале спорији раст расхода. То се углавном односи на расходе који више зависе од кретања
тржишних цијена него од смањења самих утрошака. Очигледан примјер за то су расходи по основу
потрошње горива, електричне енергије и сл. Расходи по основу плата и других личних примања
имају највише учешће у структури расхода. Ти расходи такође спадају у групу расхода чији је раст
низом мјера успорен.
Са друге стране, мјере за повећање прихода углавном се односе на мјере усмјерене на
повећање наплате потраживања (посебно старијих од годину дана) те друге мјере које се односе на
повећање прихода како пореских тако и непореских. И једне и друге мјере имају сталан карактер, а
најзначајније од њих су:
- Континуирана сарадња са Пореском управом на формирању реалне базе података
пореских обвезника пореза на имовину,
- утврђивање реалних површина некретнина које су пријављене од стране пореских
обвезника као основице за утврђивање пореза на имовину (стање: пријављене много мање
површине од стварних),
- стално кориштење метода покретања извршних поступака у циљу ефикасније наплате
потраживања те праћење њихове реализације,
- Доношење нових као и измјене и допуне постојећих скупштинских аката (одлука,
закључака и сл.) које се односе на утврђивање општинских такси и накнада,
- Прилагођавање и усклађивање тих и других интерних аката са актуелним стањем и
условима у пословном окружењу,
- Подстицање свих активности на покретању нових инвестиционих улагања на подручју
општине кроз стварање повољнијег пословног амбијента за та улагања. Циљ ових мјера и
активности је повећање броја запослених, већи приходи од општинских накнада и такси.
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7. Извори из којих ће се обезбиједити средства за измирење пренесених обавеза, рокови и
динамика измирења
Измирење пренесених обавеза планира се из буџетских прихода у периоду од 2021. године до
2025. године са следећом динамиком и износима измирења:

Година

Износ у КМ

2021

190.000,00

2022

240.000,00

2023

240.000,00

2024

300.000,00

2025

199.964,00

Укупно:

1.169.964

План, динамика и износи за измирење неизмирених обавеза, биће усаглашен одлукама о
буџету за године наведене у плану отплате.

Одјељење за фиансије
Начелник одјељења

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
__________________________
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Велимир Андрић, дипл.екон.
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