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ИГОР РАДОЈИЧИЋ

Пред вама се, по први пут, налази 

издање брошуре „Буџет за грађане“, која 

на једноставан и сликовит начин пружа 

увид у битне елементе најважнијег 

документа Града Бање Луке.

Поштоване суграђанке и суграђани,

Представљамо вам „Буџет за грађане“, брошуру 
која је креирана у сврху информисања и 
едукације свих грађана о буџету и буџетском 
процесу. Као одговорна и отворена управа, 
којој је циљ да слиједи потребе и интересе свих 
становника града, желимо да разумијете на 
који начин се прикупљају и троше средства у 
буџету.  
  
Буџет Бање Луке, као и сваког другог града и 
општине у Републици Српској, приказан је у 
форми која је прописана Законом о буџетском 
систему Републике Српске, те као такав 
може бити неразумљив грађанима који нису 
економске струке, а неријетко и довести до 
погрешних тумачења његовог садржаја. Циљ 
нам је да вам пружимо основна знања о томе 
од чега се буџет састоји, зашто је важан и на 
који начин су подаци у њему презентовани и 
шта они значе, како би сваки грађанин могао 

схватити буџет као наш заједнички документ.
 
Како је у претходној буџетској години остварен 
значајан суфицит, односно, вишак прихода над 
расходима, кроз ребаланс буџета 2018. године 
планирано је трошење ових средстава, за нове 
пројекте и капиталне инвестиције од значаја за 
град. Успјешном емисијом обвезница, стекли 
су се услови за финансирање још 5 великих 
капиталних пројеката на територији града.  
Надамо се да ће вам приручник помоћи 
у разумијевању градског буџета за 2018. 
годину, те повећати вашу заинтересованост 
за укључивање у процес његовог формирања 
у будућем периоду. Наш циљ је да што боље 
и квалитетније заједно управљамо нашим 
градом и развијамо га.

Ваш градоначелник
Игор Радојичић     

Уводна ријеч

Како је у претходној буџетској години остварен значајан суфицит, и како 
смо успјешно извршили емисију обвезница, кроз ребаланс буџета 2018. 
године планирано је трошење ових средстава, за нове пројекте и капиталне 
инвестиције од значаја за град.
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ШТА ЈЕ 
БУЏЕТ?
Најједноставније речено, буџет је 
план прихода и расхода за одређено 
временско раздобље. Град Бања Лука, у 
складу са законским прописима, мора 
планирати приходе и расходе за сваку 
фискалну годину, која се поклапа са 
календарском годином и траје од 01. 
јануара до 31. децембра.

Буџет Града важан је документ за све 
наше суграђане и суграђанке, јер на 
много начина утиче на наш свакодневни 
живот. Сви ми који живимо у овом граду 
користимо јавну расвјету и путеве. Дјеца 
нам расту у јавним вртићима и похађају 
школе, имамо прилику да уживамо 
у разним културним, туристичким 
и спортским манифестацијама. 
Пољопривредници и привредници користе 
разне субвенције (подстицаје) из буџета, 
борци и ратни војни инвалиди, као и 
социјално угрожени суграђани имају удјел 
у трошењу градског новца. Ученици и 
студенти добијају стипендије. Из буџета 
Града финансира се и ватрогасна служба, 
комунална полиција, градска инспекција, 
као и све остале законом прописане 
надлежности локалне заједнице. 

Корисници Буџета Града Бање Луке 
• Установе и организације којима је оснивач Град;
• организације и институције, као и други корисници који 
се у цјелини или дјелимично финансирају из прихода 
Буџета града Бање Луке, у складу са законима којима 
се уређује буџетски систем Републике Српске и систем 
трезорског пословања и
• јавне установе, основане у складу са законом којим 
се уређује систем јавних служби, које се у цјелини или 
дјелимично финансирају из прихода буџета Града.

Корисници Буџета Града Бање Луке су:

• Градска управа
• 7 градских установа (Центар за социјални рад, Центар 
за предшколско васпитање и образовање - вртићи, 
Бански двор - културни центар, Туристичка организација 
Града, Градска развојна агенција, Центар за развој 
пољопривреде и села, Спортски центар „Борик“)
• 13 средњих школа на територији града (укључујући 
Центар „Заштити ме“ и „Центар за образовање и 
васпитање и рехабилитацију слушања и говора“)

ГДЈЕ СЕ БУЏЕТ 
МОЖЕ ПРОНАЋИ:
1. „Службени гласник Града 
Бања Лука”, бр. 50/17 и 19/18;
2. Интернет страница Града 
Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba)
3. Одјељење за финансије Града 
Бања Лука, Трг српских владара 1. 

Примјена трезорског начина 
пословања почела је 01.01.2007. 
године, те се може рећи да 
се ради о пројекту који је 
унаприједио квалитет рада 
са становишта финансијских 
стандарда, на нивоу једне 
локалне управе. Захваљујући 
трезорском начину пословања, 
постижу се сљедећи циљеви: 

• транспарентност јавних 
рачуна; 
• унапређење управљања јавним 
расходима (РЕМ-publice expend 
managment) и 
• јачање контроле јавне 
потрошње на локалном нивоу. 

Примјена трезорског начина 
пословања, за Град Бању Луку, 
значи примјену свјетских 
стандарда у управљању јавним 
средствима, и то на потпуно 
јаван и транспарентан начин. 

ГРАДСКИ 
ТРЕЗОР
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ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА 

БУЏЕТА ГРАДА

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА РС
Документ оквирног 
буџета 
(до 05.07.2018. г.).
Мишљење на Нацрт 
буџета. Сагласност на 
Приједлог буџета.

ГРАД БАЊА ЛУКА
Одјељење за финансије 
израђује Упутство за 
припрему буџета Града 
одјељења и одсјека 
Градске управе и 
буџетских корисника 
(до 25.07)

Одјељења и 
одсјеци Градске 
управе и буџетски 
корисници 
достављају 
захтјеве за 
наредну годину 
(до 15.09)

Градоначелник 
утврђује Нацрт буџета 
(до 01.11), доставља 
га Скупштини Града 
на изјашњење, која 
документ упућује 
у јавну расправу 
(до 15.11)

Јавна расправа на Нацрт-партиципацију 
грађана у изради документа. Спроводи се 
кроз директан контакт са грађанима на 
неколико локација на територији Града и 
путем примједби достављених електронском 
поштом као и у писаној форми (документ 
постављен на интернет страници Града и 
достављен Савјетима МЗ-а)

Припрема Приједлога буџета, 
са примједбама грађана и 
примедјбама одборника. Израда 
Извјештаја о спроведеној расправи 
за одобрнике. Потписивање 
изјаве о фискалној одговорности. 
Упућивање Скупштини на усвајање 
(рок 05.12)

Закон о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16)

1. ОПШТИ ДИО БУЏЕТА
Приказује главне економске категорије 
буџета, а обухвата однос рачуна прихода и 
расхода и рачуна финансирања.
  
2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
Приказују, по врстама:
- јавне приходе (пореске и непореске), 
текуће и капиталне грантове, трансфере 
од других или истих нивоа власти, 
примитке за нефинансијску имовину 
(примици од продаје земљишта и објеката 

у власништву Града).

3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Приказују збирно, расходе и издатке по 
економским категоријама или врсти трошка, 
за све кориснике/потрошачке јединице.

4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Приказ нето примитака од финансијске 
имовине, нето задуживања, осталих нето 
примитака и расподјелу суфицита из 
ранијег периода.

5. БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО 
КОРИСНИЦИМА/ПОТРОШАЧКИМ 
ЈЕДИНИЦАМА 
Приказује организациону класификацију 
расхода или издатака, или мјесто настанка 
и одговорност за одређени расход или 
издатак.

6. ФУНКЦИОНАЛНО КЛАСИФИКОВАНИ 
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
Приказује намјену трошења буџетских 
средстава.

Састоји се из општег дијела, буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, расхода 
и издатака за нефинансијску имовину, рачуна финансирања, буџетских издатака по корисницима
/потрошачким јединицама и функционалне класификације расхода.

СТРУКТУРА ГРАДСКОГ БУЏЕТА

Реализација Буџета Града 
Бање Луке у 2017. години

• У 2017. години Буџет Града Бање Луке 
(други ребаланс) планиран у износу од 
229,7 милиона КМ.
• Реализација укупних буџетских 
средстава у износу од 229,9 милиона КМ.
• Реализација буџетских расхода и 
издатака, у износу од 220,8 милиона КМ.
• Остварен суфицит у износу од 9,1 
милиона КМ, од чега је, за расподјелу и  
финансирање нових пројеката преостао 
износ од 6,25 милиона КМ.

ОСТВАРЕН СУФИЦИТ

9,1 милиона КМ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2017. 

220,8 милиона КМ
РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА У 2017. 

229,9 милиона КМ

СУФИЦИТ 2017.
9,1 милиона КМ

УКАЛКУЛИСАНА 
ПОТРАЖИВАЊА

0,62

НЕУТРОШЕНИ 
КРЕДИТ EBRD 

2,24
НЕУТРОШЕНА 

НАМJЕНСКА СРЕДСТВА

1,35

РАСПОЛОЖИВА 
СРЕДСТВА

4,9

ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ 2018. ПЛАНИРАНО РЕБАЛАНСОМ 2018.
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Буџет Града Бање Луке 
за 2018. годину
Усвојени Буџет Града Бање Луке 
за 2018. годину – буџетска средства 
134,91 милиона КМ. 

Ребаланс Буџета (мај 2018) у износу 
од 146,2 милиона КМ.

Повећање почетног буџета - планирање 
средстава по основу:
- емисије градских обвезница, у износу 
од 6,24 милиона КМ и 
- буџетског суфицита из 2017. године, у 
износу од 9,1 милиона КМ (од чега је за 
расподјелу износ од 6,25 милиона КМ)

ПРОЈЕКТИ ИЗ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА
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КАКО СЕ ПУНИ 
БУЏЕТ ГРАДА 
БАЊE ЛУКE

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ

118,9 МИЛИОНА КМ

Најзначајнији приход у буџету Града 

Бањe Лукe за 2018. годину су индиректни 

порези прикупљени преко УИО БиХ - 

планирани у износу од 43,6 милиона КМ 

и учествују са 37% у укупним приходима.

Други 
значајнији 
приходи:

Порез на непокретности  

8,1 милион КМ
Комунална накнада 

4,1 милион КМ

ПРИХОДИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА:

• Накнада за уређење градског грађевинског земљишта - 8,75 милиона КМ;

• Приходи од земљишне ренте – 7,3 милиона КМ;

• Приходи од грађевинских накнада на подручју Бањалуке за првих шест мјесеци 
  ове године већи су за 14% у односу на исти период прошле године;

• Побољшањем укупног пословног амбијента повећани су приходи, те омогућено 
  финансирање пројеката од интереса за Град.

Сви показатељи говоре о високом интензитету активности у 
грађевинском сектору, а што се директно одражава и на стање 
градских финансија, с обзиром на то да приходи од ових 
накнада имају значајан удио у градском буџету.

Тренутно, грађевинци су у Бањoј Луци ангажовани на око 
50 активних градилишта, од којих се највећи број односи на 
стамбено-пословне објекте.

Редовним плаћањем својих обавеза, грађани и правна лица обезбјеђују средства 
у буџету за финансирање пројеката од интереса за Град

активних 
градилишта

око50 
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*Градски буџет садржи расходе 

Градске управе и расходе 

свих корисника буџета 

*Укупни расходи и издаци 

планирани са 146,21 милиона KM

*29 милиона КМ - највећи износ 

издвојен за капитална улагања 

у неколико претходних 

буџетских година 

БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА 
ЗА 2018. 
ГОДИНУ

ПОТРОШЊА ПО ОДЈЕЉЕЊИМА И ОДСЈЕЦИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И КОРИСНИКА
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ИЗВЈЕШТАЈИ О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 
БУЏЕТА

• Одборници Скупштине 
Града извјештавају се 
полугодишње и годишње о 
извршењу буџета;
• Квартални, полугодишњи 
и годишњи ивјештаји 
достављају се Министартсву 
финансија РС;
• Квартални извјештаји о 
извршењу припремају се за 
Градоначелника;
• Консолидовани 
извјештаји о извршењу 
буџета доступни су на 
интернет страници Града (у 
припреми).
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НАЈЗНАЧАЈНИЈА УЛАГАЊА 
У ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

•  Доградња ОШ „Бранко Радичевић“ 
   - плаћање грађевинске дозволе – 150.000 КМ
•  Санација Техничке школе - 140.000 КМ
•  Санација радијатора и столарије Електротехничке 
   школе „Никола Тесла“ -  53.000 КМ
•  Санација основних школа  - 280.000 КМ
•  Санација ОШ „Десанка Максимовић”  
   (Град 100.000 КМ + UNDP 100.000 КМ)

НОВИ ВРТИЋИ 
У БАЊАЛУЦИ 

На јесен је планирано отварање два вртића 
у Улици Марка Краљевића у Обилићеву и 
Краља Петра II у Росуљама. 
Планирано је и проширење вртића 
„Бубамара” у Обилићеву и ново забавиште 
на Старчевици у Улици I Крајишке бригаде.
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ПЛАН 
КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА 
2018-2020. 

* 94 ПРОЈЕКТА

* 10 ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРАЊА

* УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ 

159,58 МИЛИОНА КМ

2018. 2019. 2020.

2018. 2019. 2020.

32,92

66,13
60,52

159,58

71,89

28,01

59,68
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ПОБОЉШАЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА

• Смањена цијена грађевинске ренте; 
•  Снижен порез на непокретности у свим зонама, 
   осим уже градске; 
•  Омогућена додјела земљишта или објеката 
    испод тржишне цијене за велике пројекте;
•  Град нуди уређене пословне зоне-Рамићи, 
   нова зона Јелшинград;
•  Смањење бирократских препрека – пројекат „Life“;
•  Додјела нових пословних простора за развој „Start up“ и
•  Нови модел подстицаја за привреду и запошљавање

ОБЛИЦИ ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА У ГРАДУ БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Спровођење јавне расправе на нацрте буџета Града;
2. Израда Плана капиталних инвестиција у складу са BFC сертификацијом;
3. Пројекат „Jачање улоге мјесних заједница у БиХ“ (у сарадњи са УНДП-ом) - јавни позив и пријава пројеката;
4. Израда нове Стратегије развоја Града по МИПРО методологији - партнерске и фокус групе;
5. Пројекти мјесних заједница на уређењу простора и
6. Мале интервенције у простору - директни приједлози грађана.
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СТРАТЕГИЈА 
РАЗВОЈА ГРАДА 
2018-2027. Г.

• У току је израда документа, по 

методологији за интегрисано 

и партиципативно планирање 

локалног развоја (МиПРО),  

у сарадњи са UNDP-ом. 

• Спроводе се свеобухватне 

консултације са јавним, приватним 

и цивилним сектором

• Дугорочан план развоја Града 

са годишњим и трогодишњим 

плановима имплементације

Бања Лука – главни 
град, регионални 
центар, модеран, 

европски град
Business-Friendly, 
Smart City, Green 
City - средина са 

повољним амбијентом 
за пословање, 

град савремених 
технологија и 

зеленила.
Град са перспективом 

развоја, град 
активних грађана, 

економски развијен, 
инфраструктурно 

и комунално 
повезан изнутра и 
извана, са богатим 

културним, спортским 
и туристичким 

садржајима, угодан 
за живот, са здравом 

и заштићеном 
животном средином.
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ИНФО

На интернет страници Града Бање Луке 
www.banjaluka.rs.ba налази се детаљан 
буџет, као и друге информације о раду 
Градске управе.

Ваша питања, приједлоге 
и сугестије можете слати поштом:
Град Бања Лука, Градска управа, 
Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука
Или путем e-maila:
finansije@banjaluka.rs.ba

ИЗДАВАЧ:
Град Бања Лука
Градска управа
Трг српских владара 1
78 000 Бања Лука

ЗА ИЗДАВАЧА:
Мр Игор Рaдојичић, градоначелник

ПРИПРЕМА БРОШУРЕ:
Одјељење за финансије
Начелник: Божана Шљивар
Шеф Одсјека за буџет: Дејан Вујић


