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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ИГОР РАДОЈИЧИЋ

Пред вама се налази брошурa 

„Буџет за грађане 2019“, 

која ће вам на једноставан 

и сликовит начин пружити 

увид у планиране активности 

и пројекте Градске управе у 

2019. години.
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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 бисмо буџет Града Бање Луке што више 
приближили грађанима, у 2018. години смо 
по први пут припремили брошуру „Буџет за 
грађане 2018.“. С обзиром на исказано велико 

интересовање грађана за водич кроз буџет и 
овакав начин приказивања градског буџета, 
пред вама је брошура која вас води кроз 
Буџет Града Бање Луке за 2019. годину.

Жеља нам је да вас, овом брошуром, што 
више заинтересујемо за буџетски процес 
и Буџет Града Бање Луке у 2019. години. 
Позивамо вас да се и у наредном периоду 
укључите и учествујете у формирању и 
изради најважнијег градског документа у 
једној години.

Ваш градоначелник
Игор Радојичић     

Уводна ријеч

Како бисмо буџет Града Бање Луке што више приближили грађанима, у 
2018. години смо по први пут припремили брошуру „Буџет за грађане 
2018.“. С обзиром на исказано велико интересовање грађана за водич кроз 
буџет и овакав начин приказивања градског буџета, пред вама је брошура која 
вас води кроз Буџет Града Бање Луке за 2019. годину.
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ШТА ЈЕ 
БУЏЕТ?
Буџет је најважнији документ локалне 
управе за једну буџетску годину. Он 
представља сумарни преглед планираних 
прихода и примитака као и расхода и 
издатака у периоду 01.01 - 31.12. текуће године. 
Или, другим ријечима, буџет приказује 
план активности локалне управе за период 
једне календарске године.
Буџет Града Бање Луке има пуно додирних 
тачака са дневним активностима грађана. 
Многи од нас користе јавни превоз, 
аутомобилом или аутобусом одлазе на 

посао или уживају у градским парковима. 
Дјеца похађају вртиће или школе, а у граду 
се одржавају бројне културне, спортске и 
туристичке манифестације. Поред наведеног, 
из свог буџета Град финансира изградњу и 
одржавање градских и сеоских путева, граде 
се водоводи и канализација, јавна расвјета 
и нови мостови. У буџету Града Бање Луке 
обезбијеђена су средства за социјалне 
категорије становништва, борачку популацију, 
исплаћују се стипендије средњошколцима и 
студентима. Није запостављено ни рурално 
подручје, за које се у буџету сваке године 
планирају значајна средства. 
Кроз све побројане и многе друге активности, 
које своје мјесто имају у градском годишњем 
буџету, финансирају се законом утврђене 
обавезе Града Бање Луке.

ГДЈЕ СЕ БУЏЕТ 
МОЖЕ ПРОНАЋИ:
1. „Службени гласник Града 
Бања Лука”, бр. 47/18;
2. Интернет страница Града 
Бање Луке (www.banjaluka.rs.ba) и
3. Одјељење за финансије Града 
Бање Луке, 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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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- потпуни буџетски корисници 
(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“) и 
• 13 средњих школа на територији Града - финансирање 
материјалних расхода и дијелом изградње, 
реконструкције и опремања објеката (укључујући 
и Центар „Заштити ме” и „Центар за образовање и 
васпитање и рехабилитацију слушања и говора“).



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

ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА 

БУЏЕТА ГРАДА

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА РС
Документ оквирног 
буџета 
(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 
(03.08.2018. г.).

Одјељења и 
одсјеци Градске 
управе и буџетски 
корисници 
достављају 
захтјеве за 
наредну годину 
(05.09.2018. г.).

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

103/15 и 15/16)



Градоначелник 
утврђује Нацрт 
буџета и доставља га 
Скупштини Града. 
Скупштина Града 
се изјашњава о 
документу и исти 
упућује у јавну 
расправу (22.11.2018.г.)

Јавна расправа на Нацрт буџета - партиципација грађана 
у изради документа, проведена је: 
-директном презентацијом представника Града у 
изабраних 6 мјесних заједница, 
-на интернет страници Града објављен је Нацрт, са 
линком на који су се могле дати примједбе и
-документ је достављен и Савјетим мјесних заједница, 
који контактирају граћане.
БИТНО ЈЕ ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ У ЈАВНИМ РАСПРАВАМА!

Након спроведене јавне расправе, 
анализе достављених примједби 
и усаглашавања, израђен је 
Приједлог буџета за 2019. г. са 
„Извјештајем о спроведеној 
јавној расправи на Нацрт 
буџета“. Документи достављени 
Скупштини Града на разматрање. 
Буџет за 2019. усвојен 28.12.

УСВОЈЕНИ БУЏЕТ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ – БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

133,87 МИЛИОНА КМ 

БУЏЕТ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ

У буџету Града за 2019. г. истиче се сљедеће:
- планиран раст укупних прихода за 1,7% у односу на први ребаланс 
буџета 2018. г;
- уврштен је велики број пројеката из „Стратегије развоја града 
Бање Луке за период 2018-2027. године“, и „Плана капиталних 
инвестиција за период 2018-2020. године“;
- капитална улагања планирана су у износу од 20,2 милиона КМ и
- наставиће се активности на унапређењу финансијске дисциплине и 
рационализације потрошње код свих буџетских корисника.
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КАКО СЕ ПУНИ 
БУЏЕТ ГРАДА 
БАЊE ЛУКE

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2019. ГОДИНУ

120,9 МИЛИОНА КМ
ЗНАЧАЈНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА СУ:

Индиректни порези 

49,4 милиона КМ
Порез на непокретности  

10,7 милиона КМ
Комунална накнада 

4,3 милиона КМ
Комун. такса за паркирање 

3,8 милиона КМ



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

• У 2018. години 
успостављен  
једношалтерски систем 
издавања грађевинских 
дозвола (убрзана 
и поједностављена 
процедура).

• Активно је преко 60 
градилишта стамбених и 
пословних објеката.

• 15,1 милион КМ се слило 
у градску касу у 2018. г. 
по основу грађевинских 
дозвола.

ПЛАН 2019. Г.:
• Накнaда за уређење 
грађевинског земљишта 
7,2 мил. КМ и
• Приходи од земљишне 
ренте 6,7 мил. КМ.

ПРИХОДИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА:

НАПЛАТА ПОРЕЗА 
НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Порез на непокретности је један од 

најзначајнијих прихода у буџету Града

Пријављивањем некретнина у 

власништву у Фискални регистар 

непокретности и уредним плаћањем 

пореза, грађани и правна лица 

извршавају законску обавезу и 

обезбјеђују финансирање пројеката од 

значаја за квалитетан живот у Граду

Циљ: повећати обухват и приходе 

од пореза на непокретности без 

повећања пореских стопа

У 2019. г. спровешће се контрола 

на терену и размијенити подаци са 

другим институцијама, како би се 

откриле непријављене некретнине.
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• Градски буџет садржи расходе 

Градске управе и расходе 

свих корисника буџета 

• Укупни расходи и издаци 

планирани су 133,87  милиона KM

• Пројектовани буџетски издаци 

и расходи омогућиће да Град у 

2019. години изврши све своје 

законом дефинисане обавезе

БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА 
ЗА 2019. 
ГОДИНУ







 у милионима КМ
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Спровођење друге фаза квалификација 
за израду Урбанистичког плана града,

Спровођење три јавна међународна 
конкурса за идејна рјешења:
*мултифункционалне конгресне 
дворане;
*новог моста у Доцу и

*уређења дијела централног подручја 
града.

Уређење арборетума, као и ширих 
рекреативних зона око града,

Планирање нових паркова (именован је, 
по први пут, пејзажни архитекта).

      ТРИ НОВА 
      КРУЖНА ТОКА

У сарадњи са Путевима РС, 
градиће се:

- код Леснине;
- на укрштању магистралног 
пута М4 с Булеваром Милутина 
Миланковића и
- на укрштању магистралног пута 
М4 с Улицом Бранка Поповића 
у Лазареву и Пута српских 
бранилаца код Корта у насељу 
Дервиши.

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ У 2019.

Поред већ побројаних пројеката, у 2019. години планиране 
су и сљедеће активности од значаја за развој Града: 



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 извјештаји 
достављају се Министарству 
финансија РС;
• Квартални извјештаји о 
извршењу припремају се за 
градоначелника;
• Консолидовани извјештаји 
о извршењу буџета 
доступни су на интернет 
страници Града.
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ВИЗИЈА БУДУЋЕГ 
РАЗВОЈА ГРАДА 
БАЊЕ ЛУКЕ 

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

СТРАТЕГИЈА 
РАЗВОЈА ГРАДА 

2018-2027. 
• Прихваћена од стране 

Скупштине Града 
(28.12.2018. г.),

• Дугорочни план 
развоја Града 

са годишњим и 
трогодишњим 
  плановима 

имплементације,

• 4 стратешка циља 
распоређена у 3 

интегрисана сектора 
развоја   

  (економски, друштвени 
и сектор заштите 
животне средине 

  и комунална 
инфраструктура)

• Укупно око 338 
милиона КМ 

планираних улагања 
из буџета Града и 
екстерних извора.



ОСТАЛИ СТРАТЕШКИ 
ДОКУМЕНТИ ГРАДА

94 пројекта; 
10 области 

инвестирања; 

Укупна вриједност 

159,6 
милиона КМ

У ТОКУ 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКAТА:

„SMART CITY“ 
(припрема 

пројектног задатка)

„GREEN CITY“ 
(припрема 

акционог плана).

СТРАТЕГИЈА 
РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

2019-2023.Г.
(израда у 2019. г.)

ПЛАН 
КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА

2018-2020.
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НАСТАВАК И НОВИ ПРОЈЕКТИ ИЗ 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА
• Бања Лука-Европска 
престоница културе 2024.,
• Изградња пристаништа за 
дајаке,
• Реконструкција тврђаве 
„Кастел”,
• Финансирање промоције 
туризма и туристичког 
потенцијала кроз 
манифестације: 

• Обиљежавање 
међународне и 
православне Нове године,
• „Прољеће у Бањалуци”,
• „Ћевап фест”,
• ”Кочићев збор”,
• „Љето на Врбасу”,
• „Друга међународна 
конференција туризма и 
инвестиција”.

Е-РЕГИСТАР
Електронски регистар свих админи-
стративних поступака Градске управе.

Путем ове апликације на 
мобилним телефонима, грађани 
могу обавијестити надлежне 
службе o комуналним и уоченим 
другим проблемима, путем фотографија. Градске службе 
одмах предузимају кораке у циљу њиховог рјешавања.

 

„BL-BIKE”
Систем за јавно изнајмљивање бицикала
путем терминала, мобилне апликације 
или паметне картице

„BANJA LUKA TRAVEL GUIDE”
Званична андроид апликација 
Туристичке организације Града Бања 
Лука.

„VIBER” ЗАЈЕДНИЦА 
ГРАДА БАЊА ЛУКА
Град Бања Лука покренуо је још 
једну платформу за комуникацију са грађанима.
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НАГРАДЕ И
ПРИЗНАЊА  

ГРАД 
БАЊА ЛУКА 
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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


