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Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, на челу с Весном Трављанин,
директорицом Савеза, је у сриједу 12.2.2020. године уприличио састанак између
градоначелника/начелника Херцеговачко-неретванског кантона, Жупаније Западнохерцеговачке и
Херцегбосанске жупаније са представницима Савеза опћина и градова Федерације БиХ. Састанак је
одржан у Широком Бријегу, а домаћин скупа је био Миро Краљевић, градоначелник Широког
Бријега.
Теме састанка су биле сарадња јединица локалне самоуправе са подручја Херцеговачконеретванског кантона, Жупаније Западнохерцеговачке и Херцегбосанске жупаније са Савезом,
израда Акционог плана Савеза за 2020. годину, као и сарадња Савеза са[нбсп] Федералним
органима и кантоналним органима по питању консултација у поступку доношења законских
прописа.
Представници Савеза опћина и градова су представили Анализу припадности јавних прихода
јединицама локалне самоуправе у Федерацији БиХ, те се расправљало и о приједлогу Савеза за
повећање удјела јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ у расподјели прихода од
индиректних пореза са тренутних 8,42 % на 9,81 %, те повећању коефицијента за расподјелу
прихода од пореза на доходак. Повећање ових удјела је неопходно због неповољне финансијске
позиције опћина и градова у Федерацији БиХ настале као резултат умањења прихода опћинама и
градовима темељем отплате вањског дуга Федерације БиХ, те повећања расхода услијед преноса
нових надлежности с виших нивоа власти без преноса средстава за њихово извршење. Због
тренутног система отплате вањског дуга у Федерацији БиХ, у којем се износ отплате одузима од
износа прихода прије расподјеле по нивоима власти, укупно умањење прихода од неизравних
пореза свих опћина и градова у Херцеговачко- неретванској жупанији, Западнохерцеговачкој
жупанији и Херцегбосанској жупанији у периоду 2012.-2018. година износи отприлике 53,3
милиона КМ.[нбсп]
Било је ријечи и о другим законским прописима значајним за јединице локалне самоуправе као што
су Закон о грађевинском земљишту, Закон о измјенама и допунама Закона о висини стопе затезне
камате и др.
Јединствен став начелника је да подржавају израђене приједлоге Савеза произашле из Анализе и
спремност да се укључе у процесе јавног заговарања како измјена Закона о припадности јавних
прихода у Федерацији БиХ тако и укључивања области локалне самоуправе у реформске процесе у
Федерацији БиХ.
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