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I Основ за доношење Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2023. годину 

 

Приједлог Буџета Града Бања Лука за 2023. годину припремљен је у складу са 

члановима 29, 30. и 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). Поменутим члановима Закона о буџетском систему, дефинисана 

је процедура усвајања приједлога, односно, приједлога буџета општина и градова у Републици 

Српској. 

 

Градоначелник Града Бања Лука Одлуком број: 11-Г-5268/22 од 11.11.2021. године 

утврдио је Нацрт буџета Града за 2023. годину у износу од 195.290.000 КМ (Фонд 01 – Општи 

фонд) и у износу од 1.938.000 КМ (Фонд 02 – Фонд прихода по посебним прописима), који је 

достављен Скупштини Града на изјашњавање и Министарству финансија Републике Српске на 

давање мишљења. Скупштина Града Бања Лука је Закључком број: 22-013-457/22 од 8.12.2022. 

године прихватила Нацрт буџета Града за 2023. годину, који је упутила у јавну расправу.  

Јавна расправа проведена је у складу са Закључком Скупштине Града, кроз сљедеће 

облике: приједлози и примједбе су се могли доставити писаним путем, на протокол Градске 

управе Града; организована је јавна расправа у Банском двору, на којој су учешће узели 

заинтересовани грађани и представници МЗ, као и удружења. Такође, на интернет сајту Града 

Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објављен је Нацрт буџета, као и е-mail адреса (линк) на коју су 

сви заинтересовани могли послати питања, приједлоге и сугестије. Организована је и 

дистрибуција приједлога свим савјетима МЗ.  

Циљ јавне расправе је био обезбјеђивање учешћа јавности у процесу усвајања Буџета 

Града за наредну годину, као и учешћа различитих субјеката у давању примједби, приједлога и 

сугестија, које су послужиле за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 

2023. годину. 

У оквиру јавне расправе сви заинтересовани имали су прилику да изнесу приједлоге и 

сугестије на план реализације буџетских средстава у наредној години. Приједлози и мишљења 

са јавне расправе обрађени су у стручним службама Градске управе Града , те је припремљен 

Извјештај о проведеној јавној расправи (прилог). Приједлози и мишљења која су, по оцјени 

стручних служби Градске управе, били реални и могући, уврштени су у Приједлог буџета за 

2023. годину. 

 

Као што је претходно наведено, у складу са процедуром коју прописује Закон о 

буџетском систему, Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину достављен је Министарству 

финансија Републике Српске, на давање препорука. Министарство финансија је на достављени 

документ дописом број 06.04/400-1146-1/22 од 1.12.2022. године дало препоруке да се: 

-рационалније планирају те детаљније образложи износ на економском коду 411000 – 

Расходи за лична примања запослених, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за финансије; 

-не планира износ на економском коду 920000 - Примици од задуживања без 

сагласности Министарства финансија РС, у складу са законском регулативом. 

 

У складу са претходно наведеним препорукама, дају се сљедећа појашњења: 

- расходи за лична примања за запослене Градске управе, планирани су у складу са 

повећањем плата које је извршено у другој половини 2022. године, кроз измјене колективног 

уговора и других аката Градске управе. Посматрано у односу на Нацрт ребаланса, расходи за 

лична примања запослених (ПЈ Одјељење за финансије) повећани су за 2,4%. С обзиром на 

негативна инфлаторна и друга економска кретања, те потребу одржавања животног стандарда, 

а узимајући у обзир да је и на нивоу Републике Српске у 2022. години, у јавном сектору, дошло 
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до повећања личних примања, увећана су и лична примања запосленима у ГУБЛ. Наведеним 

повећањем само је дјелимично одржана реална вриједност плата запослених на нивоу из 2021. 

године, с обзиром да годишња инфлација (септембар 2022/септембар 2021) износи 16,1%. 

Такође, дошло је и до повећања расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада, због повећања износа основице за обрачун топлог оброка, као и 

повећања процента који се примјењује на основицу за исплату топлог оброка, а у складу са 

измјенама и допунама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и 

висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22). Такође, повећани су и расходи за превоз, у 

складу са растом цијена мјесечних карата у јавном превозу.  

 

-у Приједлогу буџета за 2023. годину није планирано ново дугорочно задужење (22 

милиона КМ), с обзиром да Скупштина Града није разматрала одлуку о истом. 

 

II Разлози за доношење Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2023. годину 

 

Законом о локалној самоуправи Републике Српске прописана је обавеза доношења 

буџета општина, односно, градова у Републици Српској за сваку буџетску годину. Законом о 

буџетском систему Републике Српске прописана је процедура израде и доношења буџета 

градова и општина у Републици Српској за сваку годину, као и обавезе и дужности свих 

учесника у буџетском процесу. Приједлог буџета Града Бања Лука за 2023. годину је документ 

који представља процјену буџетских средстава и буџетских издатака Града за наредну 

фискалну годину. Буџетска средства користе се за финансирање функција јединица локалне 

самоуправе и буџетских корисника, за извршење њихових задатака и остале намјене које су у 

складу са законским и подзаконским актима и прописима. Буџетска средства и буџетски 

издаци су у Приједлогу буџета уравнотежени. 

III Основне карактеристике Приједлога буџета Града Б. Лука за 2023. г. 

 

Приједлог буџета за 2023. годину одражава највећи дио политика и циљева, које ће 

градска администрација спроводити, односно, реализовати у току године. У току израде овог 

документа, надлежна одјељења су извршила консултације са мјесним заједницама, 

организацијама цивилног друштва, културним институцијама, спортским удружењима и 

слично. Након усвајања Нацрта буџета Града за 2023. годину, услиједила су накнадна 

усаглашавања са корисницима буџета, те су анализирани приједлози и примједбе са  проведене 

јавне расправе.  

 

Приједлог буџета за 2023. годину представља наставак реализације политика и циљева 

дефинисаних у претходне двије године, које проводи садашња градска администрација. Поред 

постојећих политика и пројеката, за наредну годину планирана је и реализација нових 

капиталних пројеката и активности, које ће утицати на побољшање живота грађана.  

 

Сљедећи законски и стратешки документи су утицали на израду Приједлог буџета 

Града Бања Лука за 2023. годину:  

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 

и 61/21),  

-Стратегија развоја Града Бања Лука у периоду 2018-2027. године, која је усвојена у 

2018. години, 
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-други стратешки и секторски документи Републике и Града Бања Лука, који имају 

утицај на планиране политике Града. 

 

Процјена буџетског оквира и планирана потрошња за 2023. годину, базирани су, између 

осталог, на:  

-пројекцијама јавних прихода и јавне потрошње из Документа оквирног буџета за 

период 2023. – 2025. године (у даљем тексту: ДОБ); 

-анализи реализације главних врста пореских и непореских прихода, те примитака од 

нефинансијске имовине у протеклим годинама, као и извршења ових прихода до мјесеца 

октобра/новембар 2022. године; 

-процјени динамике повлачења одобрених кредитних задужења, те процјени 

реализације осталих примитака;  

-важећим законским и подзаконским актима из области наплате прихода; 

-информацијама и захтјевима добијеним из мјесних заједница, од организација 

цивилног друштва, културних институција, спортских удружења, као и свих буџетских 

корисника који се финансирају из буџета Града,  

-опредјељењу градске администрације на побољшању финансијске дисциплине и 

транспарентним градским финансијама, рационализацији у расходима и издацима, с једне 

стране, те расту прихода (повећани обухват обвезника комуналне накнаде и пореза на 

непокретности, контрола свих врста закупа, појачана контрола наплате различитих врста 

прихода, те друге мјере предузете од стране градске администрације) с друге стране, а све како 

би се обезбиједила додатна средства за финансирање приоритетних пројеката и активности у 

будућем периоду. 

 

Исто тако, приоритет је да се у 2023. години обезбиједе средства за повећање 

социјалних дознака угроженим категоријама становништва, те повећање личних примања 

запослених који се финансирају из буџета Града. Циљ је да се у условима економске кризе и 

растуће инфлације, а у складу са законском регулативом, обезбиједи побољшање економско-

социјалног положаја. 

 

У буџету за 2023. годину планирано је повећање прихода. Поред планираног 

повећања прихода од индиректних пореза, на које јединице локалне самоуправе немају утицај, 

намјера је да Градска управа настави активности и мјере са циљем обезбјеђења повећања 

прихода. У овом домену неке мјере су већ предузете, а ефекти се нарочито очекују кроз:  

 повећање броја обвезника пореза на непокретност кроз упис у Фискални регистар 

непокретности и повећање броја легализованих некретнина, 

 повећање обухвата обвезника комуналне накнаде за коришћење добара од општег 

интереса, кроз посебне контроле и друге активности,  

 анализу стања потраживања како би се повећала њихова наплата. 
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Скупштини Града било је предложено ново дугорочно кредитно задужење у износу од 

22 милиона КМ, са намјеном финансирања великих инфраструктурних пројеката  (што је било 

предвиђено Нацртом буџета). С обзиром да Скупштина Града није прихватила одлуку о новом 

задужењу, у Приједлогу буџета ова средства нису планирана1. 

 

 Наставиће се повлачење средстава по већ уговореним кредитима, са EBRD, за 

изградњу водоводне инфраструктуре. Очекују се и примици од гранта EBRD за исту намјену 

(Вода 3 – око 5 милиона КМ). Као што је то био случај у 2022. години, за наредну буџетску 

годину нису планирана средства краткорочног задужења, чиме је редовним приходима 

потпуно супституисан овај извор финансирања, што је значајно побољшање стабилност 

градских финансија. Планирано је уредно сервисирање свих раније преузетих обавеза по 

основу кредита и емисија обвезница, уз корекције повећања отплатних планова, у складу са 

промјеном EURIBOR-a. 

 

На страни расхода и издатака (Фонд 01), као значајни сегменти буџета за 2023. годину 

могу се истаћи:  

 

Пројекти (18,87 милиона КМ): 

1. Наставак изградње водоводне мреже – 9,9 милиона КМ (буџетска средства, кредит и 

грант EBRD - пројекти Вода 2 и Вода 3),  

2. Суфинансирање санације, адаптације и рестаурације куће Милановић - 1 милион 

КМ2, 

3. Изградња рециклажних дворишта – 300.000 КМ, 

4. Изградња и уређење јавног купалишта - три бање са термалном водом у Српским 

Топлицама – 300.000 КМ, 

5. Изградња и реконструкција дјечијих игралишта - 400.000 КМ, 

6. Изградња и реконструкција спортских објеката - 200.000 КМ, 

7. Опремање дворане Лауш и школе у Ади - 250.000 КМ, 

8. Куповина простора за објекат вртића (Паприковац и др.) – 500.000 КМ, 

9. Изградња трим стазе и шеталишта у насељу Чесма - 200.000 КМ, 

10. Изградња подземних контејнера - 400.000 КМ, 

11. Изградња паркa у Ул. Олимпијских побједника – I фаза - 200.000 КМ, 

12. Уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског 

до Зеленог моста - 600.000 КМ, 

13. Изградња моста у Доцу (наставак пројекта) - 2,72 милиона КМ (кредит EBRD и 

редовна буџетска средства), 

14. Реконстуркција путно-пружних прелаза – 300.000 КМ, 

15.  Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација саобраћајница и путева - 1,6  

милиона КМ,  

 

                                                           
1 Како није одобрено ново кредитно задужења од 22 милиона КМ у приједлогу ребаланса није предвиђено 

финансирање сљедећих пројеката: Издрадња мултифункционалног спортског центра Лауш, Изградња дијела 

водоводне и канализационе мреже, Изградња школе у Ади – наставак пројекта,  Реконструкција пјешачке зоне у 

Улици Бана Милосављевића - IV фаза Изградња моста у Доцу – наставак пројекта, еконструкција градских 

саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица, Српска улица, Улица Бана др Тодора 

Лазаревића и др.), Изградња љетне позорнице поред Правног факултета, Реконструкција тврђаве "Кастел" 
2 У Приједлогу ребаланса буџета за 2022. годину биће планирано 2,5 милиона КМ средстава трансфера вишег нивоа 

власти (Влада РС) за реализацију овог пројекта, што је, са средствима за 2023. годину, укупно 3,5 милиона КМ. 
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Политике (7,55 милиона КМ): 

1. Субвенције за јавни превоз – 2,3 милиона КМ 

2. Набавка уџбеника за основне школе -1,47 милиона КМ 

3. Пројекат „0 дјеце на листама чекања за вртић“ – 1,2 милиона КМ  

4. Подршка породиљама – 1 милион КМ 

5. Субвенције привреди, те опремање кабинета практичне наставе у средњим школама – 

1,58 милиона КМ. 

 

Поред наведеног, Приједлог буџета за 2023. годину карактерише повећање средстава за 

грантове и трансфере у области културе, спорта, удуружења грађана и образовања (трансфери 

за основне школе). Планирана су и значајна средства за реализацију туристичких и културних 

градских манифестација (између осталог, Кочићев збор, Бањалучко прољеће, Бањалучка зима, 

Велики почетак и др.)  

 

Такође, за наредну годину планирана су и средства за финансијску консолидацију, 

односно, докапитализацију Јавног предузећа "Aquana", у износу од 3,1 милион КМ. Средства 

за функционисање и несметан рад свих буџетских корисника, који се у потпуности финасирају 

из буџета Града, за наредну годину су исто тако повећана.  

 

С обзиром да је припрема буџета Града за наредну буџетску годину почела у септембру 

2022. године, дошло је до измјена буџетског оквира и структуре плана средстава и 

потрошње у Приједлогу буџета Града за 2023. годину у односу на Нацрт буџета . Узимајући 

у обзир иновиране пројекције прихода, анализу реализације буџетских средстава за једанаест 

мјесеци текуће године, накнадне консултације са свим кориснцима буџета, сугестије са 

одржане јавне расправе, као и остале околности које су услиједиле након израде Нацрта 

буџета, буџетски оквиру у односу на Нацрт буџета, мањи је за 11,2 милиона КМ,  пројекције у 

Приједлогу буџета значајно су измијењене су у сљедећим сегментима: 

-порески и непорески приходи увећани су за додатних 5,75 милиона КМ, 

-није планирано ново кредитно задужење за капиталне пројекте у износу од 22 милиона 

КМ, с обзиром да Скупштина није разматрала Одлуку о кредитном задужењу 

-извршено је повећање плана осталих примитака за 2 милиона КМ (највећим дијелом, 

због планирања примитака од аванса), 

-повећана су средства расподјеле суфицита за 4 милиона КМ (неутрошена намјенска 

средства и донације из претходног периода, укинута буџетска резервисања), 

-текући расходи повећани су за 7 милиона КМ у складу са новим процјенама (повећање 

плана грантова, расхода за одржавање јавних површина, дознака појединцима, субвенција, 

расхода за лична примања), 

-капитални издаци планирани су за 19,2 милиона КМ мање (умањење од 22 милиона 

КМ предвиђено из новог кредитног задужења, уз увећање финансирања из редовних буџетских 

средстава), 

-остали издаци планирани су за 1,36 милиона КМ више (издаци за депозите и кауције). 

  

Даље у тексту даје се анализа структуре буџетског оквира Града за 2023. годину за 

Фонд 01-Општи фонд и Фонд 02-Фонд прихода по посебним прописима. 
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IV Образложење појединачних позиција  

А) Буџетска средства у Приједлогу буџета за 2023. годину – фонд 01-Ошти фонд 

 

Сва поређења у образложењу Нацрта за 2023. годину дата су у односу на износе из 

Нацрта ребаланса буџета за 2022. годину, с обзиром да је исти Скупштина Града 

прихватила на сједници одржаној 08.12.2022. године.  

 
Укупна буџетска средства за 2023. годину пројектована су у износу од 184,07 милиона 

КМ и иста су мања у односу на Нацрт ребаланса за 2022. годину за 8,9%, или за 17,88 милионa 

КМ. Приказ промјена буџетских средстава дат је на Графикону 1. 

 

Графикон 1.                                                                                                                             (мил. КМ) 

 
 

Графикон 1. приказује структуру промјене буџетског оквира у посматраним буџетским 

годинама, из којег је евидентно да је смањење укупног буџетског оквира у 2023. години нето 

ефекат: 

-повећања пореских и непореских прихода, трансфера и грантова, те примитака 

(укупно 9 милиона КМ), 

-смањења расподјеле суфицита3 (минус 23 милионa КМ јер се у овој фази не може 

планирати евентуални суфицит за 2022. годину)  

- задуживање је смањено за 3,9 милиона КМ (у Нацрту ребаланса за 2022. годину план 

је износио 8,7 милиона КМ, а у Приједлогу буџета износи 4,85 милиона КМ и све се односи 

кредит EBRD – пројекти „Вода“)4. 

 

Табела 1. даје детаљнији преглед износа прихода и примитака према плану буџета за 

2022. годину и Нацрту буџета за 2023. годину. 

 

                                                           
3 Очекивани суфицит из 2022. године не може се у овом тренутку планирати у буџету за наредну годину и биће 

предмет расподјеле након усвајања годишњег извјештаја о извршењу буџета и израде ребаланса буџета за 2023. 

годину. 
4 У Нацрту буџета за 2023. годину било је планирано ново кредитно задужење у износу од 22 милиона КМ, којо није 

прошло скупштинску процедуру, па је сада искључно. 
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Табела 1. – Преглед буџетских средстава по групама - Фонд 01 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА: 

Нацрт 

ребаланса 

2022 

Приједлог 

буџета 2023. 
Инд. 

1 2 3 4(3/2) 

71, 72 Порески и непорески приходи: 146,32 152,29 104,1 

порески 94,15 99,06 105,2 

непорески 52,16 53,23 102,0 

73 Грантови: 4,37 4,55 104,1 

78 Трансфери између или унутар јединица 

власти 
7,37 7,98 108,2 

81 Примици за нефинансијску имовину: 2,86 3,30 115,3 

91 Примици од финансијске имовине: 0,17 0,07 40,5 

92 Примици од задуживања 8,70 4,85 55,7 

93 Остали примици (ПДВ, деопзити, рефунд. 

боловања) 
5,59 7,07 133,4 

Расподјела суфицита из претходног периода 26,59 4,01 15,1 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 

01): 
201,96 184,08 91,1 

 

На основу података из табеле 1. промјене буџетских средстава,  у 2023. години у односу 

на план 2022. године, тј. прихваћени Нацрт ребаланса за 2022. годину, могу се детаљније 

разложити: 

 

 порески и непорески приходи су планирани на вишем нивоу, односно, за 5,96 милиона 

КМ или 4,1% више, 

 грантови су планирани за 4,1% или за 0,18 милиона КМ више (виши план гранта EBRD), 

 трансфери између или унутар јединица власти планирани су за 0,6 милиона КМ или за 

8,2% више, 

 примици од нефинансијске имовине планирани су за 15,3% више (највећим дијелом, 

продаја непокретне имовине у Пословној зони Јелшинград и евентуално друга имовина 

Града), 

 задужење је планирано у мањем износу за 3,9 милиона КМ - планирана су кредитна 

средства у износу од 4,85 милиона КМ по раније одобреном задужењу код EBRD за 

пројекат Вода 2, 

 остали примици (група 93) су планирани на вишем нивоу (за 1,4 милиона КМ), према 

очекиваном извршењу, те због планирања примитака по основу затварања аванса из 

претходне буџетске године, 

 како још увијек није познат финансијски резултат за 2022. годину, Приједлогом буџета за 

2023. годину планиран је само дио неутрошених намјенских средстава, депозита и 

кауција из претходног периода, те средства укинутих резервисања буџетских средстава . 

Поређења ради, у Нацрту ребаланса за 2022. годину била су укључена средства суфицита 

расположивог за расподјелу из 2021. године (у износу од 10,9 милиона КМ) као и 

неутрошена намјенска средства и донације из претходног периода, а у складу са 

Одлукама Скупштине Града, 

 очекује се суфицит за 2022. годину, који се не може у овом тренутку планирати у буџету 

за 2023. годину, јер ће бити предмет расподјеле након усвајања годишњег извјештаја о 

извршењу буџета за 2022. годину. 
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Даље у тексту дата је анализа пореских и непореских прихода у Приједлогу буџета за 

2023. годину. 

Порески и непорески приходи пројектовани су у износу од 152,28 милиона КМ. У 

оквиру укупно планираних буџетских средстава за 2023. годину, највећи удио имају ови 

приходи (82,7%).  

 

1) Порески приходи планирани су у износу од 99,05 милиона КМ, што је за 5,2% или 

4,9 милиона КМ више у односу на план (Нацрт ребаланса) за 2022. годину. 

Планирани износ ових прихода утврђен је на основу процјене да ће приходи од пореза 

на имовину расти за 20%, од индиректих пореза за око 2%, те од пореза на добитке од игара на 

срећу за 11,5%. И процјена реализације пореза на лична примања и прихода од самосталних 

дјелатности је виша и то за 10,6% у односу на план за 2022. годину. Посматрано са 30.11.2022. 

године, порески приходи су остварени у износу од 87 милиона КМ. 

Како је наведено у ДОБ-у, општинама и градовима у Републици Српској у 2023. години 

припада износ од 474,3 милиона КМ, што је готово на истом нивоу у односу на план за 2022. 

годину (473,1 милион КМ или за 0,3% више), што није реално, а имајући у виду инфлаторне 

тенденције. Из претходног је видљиво да јединицама локалне самоуправе у РС у наредној 

години неће бити на располагању већи приходи од индиректних пореза. Према Одлуци о 

учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих 

прихода, за градове и општине се примјењује посљедњи коефицијент расподјеле (закључно са 

2016. годином), који за Град Бања Луку износи 0,141535. У складу са претходно наведеним, 

процјена прихода од индиректних пореза за Град Бањалуку за 2023 . годину би требала 

износити 67,2 милиона КМ. 

Међутим, примјеном коефицијента учешћа Града у расподјели индиректних прихода  на 

кориговани износ од 485,9 милиона КМ, ови приходи пројектовани су у износу од 68,8 

милиона КМ, што је за 17,2% више у односу на план за 2022. годину, а због сљедећих разлога: 

-ДОБ је објављен у јулу 2022. године, а у међувремену су се десиле бројне 

макроекономске промјене, 

-реализација ових прихода у буџету Града са 30.11.2022. године износила је 61,7 

милиона КМ,  

-на нивоу Републике за 2023. годину планирани су приходи од индиректних пореза у 

износу од 1.907,5 милијарди КМ, као и сервис ино дуга у износу од 449,9 милиона КМ5, из чега 

произилази да ће, према одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему РС („Сл. гл. РС, 

бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), на располагању за расподјелу јединицама локалне 

самоуправе РС, у наредној години, бити износ од 485,9 милиона КМ. 

Пројекција прихода од пореза на лична примања и на приходе од самосталних 

дјелатности за 2023. годину износи 18,25 милиона КМ, што је за 10,6% више у односу на план 

за 2022. годину. Реализација ових прихода до 30.11.2022. године је у износу од 15,7 милиона 

КМ. У оквиру ове групе прихода, порези на лична примања планирани су у износу од 14,25 

милиона КМ, што је повећање за 1,25 милиона КМ или за 9,6% у односу на ребалансирани 

буџет текуће године (13 милиона КМ). Реализација овог прихода до 30.11.2022. године је у 

износу од 12,86 милиона КМ. Овакав нови план прихода у складу је са најављеним растом 

личних примања запослених у Републици Српској. Такође, пројектован је раст и пореза на 

приходе од самосталних дјелатности (за 14,3% или 0,5 милиона КМ), базирано на досадашњој 

динамици реализације, што је наставак вишегодишњег тренда раста ове врсте прихода.  

                                                           
5 Извор: www. https://www.narodnaskupstinars.net - материјал за 37. посебну сједницу Народне скупштине Републике 

Српске - Образложење Приједлога буџета РС за 2023. г. 

https://www.narodnaskupstinars.net/
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Приходи од пореза на непокретности пројектовани су за 2023. годину у износу од 9 

милиона КМ, што је за 20% више у односу на ребалансирани план за 2022. годину. Полазна 

претпоставка за пројекцију је да ће Скупштина Града утврдити пореске стопе на нивоу из 2020. 

године, када је општа стопа износила 0,20%, а за непокретности у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност 0,10%. Поред наведеног, и даље се континуирано проводе активности у 

оквиру постојећих пројеката са ПУ РС и РУГИПП, које имају за циљ повећање обухвата 

пореских обвезника. Томе треба додати и планирано повећање броја објеката који ће бити 

легализовани, у складу са измјенама законских прописа из ове области, које значајно 

олакшавају овај поступак. 

 

За наредну годину пројектован је раст пореза на добитке од игара на срећу. Овај приход 

планиран је у износу од 2,95 милиона КМ, а план за 2022. годину био je 2,65 милиона КМ.  

Тренд раста ових прихода биљежи се од 2019. године, а као резултат примјене новог Закона о 

играма на срећу, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака. 

 

2) Непорески приходи планирани су у износу од 53,23 милиона КМ (укључујући и 4 

милиона КМ планираних по основу накнаде по уговорима са инвеститорима), што је више за 1 

милион КМ или за 2% у односу на Нацрт ребаланса за 2022. годину.  

Пројекције ДОБ за општине и градове у 2023. години код непореских прихода су ниже 

у односу на план из 2022. године (за 11% мања у односу на план поменуте године). Међутим, 

имајући у виду реализацију непореских прихода за Град Бања Лука за једанаест мјесеци 2022. 

године (48,1 милион КМ), очекивану реализацију непореских прихода до краја 2022. године, те 

прелиминарне процјене прихода појединих надлежних одјељења Градске управе за 2023. 

годину, непорески приходи су пројектовани  у наведеном износу. 

 

Реалнији податак о планираним непореским приходима добија се ако се искључи 

накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима (која представља 

рачуноводствену категoрију). Ова накнада и у приходима и у расходима за наредну годину 

планирана је у износу од 4 милиона КМ, те су у складу са овом корекцијом, непорески приходи 

планирани у износу од 49,23 милиона КМ. 

 

Претходно наведена пројекција непореских прихода базирана је на:  

1) анализи реализације ових прихода за 2021. годину, једанаест  мјесеци 2022. године, 

те тренду реализације у годинама прије пандемије,  

2) пројекцији накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са 

инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, како је већ 

наведено, у износу од 4 милиона КМ, 

3) процјени надлежног Одјељења за просторно уређење о очекиваним прихода по 

основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте, 

4) анализи  законских и подзаконских прописа, који су утицали на њихово извршење у 

2022. години,  

5) планираним активностима на повећању обухвата и ефикаснијој наплати 

припадајућих пореских и непореских прихода Града. Посебна пажња и додатне активности ће 

бити усмјерене на повећање обухвата обвезника пореза на непокретности и комуналне 

накнаде. 
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У оквиру непореских прихода за 2023. годину, истичу се: 

1) накнада за уређење грађевинског земљишта планирана у износу од 10 милиона КМ, 

што је за 1,25 милиона КМ више у односу на план за 2022. годину; реализација са 30.11.2022. 

године је у износу од 9,2 милиона КМ); 

2) приходи од земљишне ренте, планирани у износу од 9,5 милиона КМ, што је за 0,25 

милиона КМ више у односу на план за 2022. годину; реализација са 30.11.2022. године је у 

износу од око 10,6 милиона КМ); 

3)  приходи од давања у закуп објеката, планирани у износу од 1,65 милиона КМ, што је 

за 50.000 КМ више у односу за 2022. годину; реализација са 30.11.2022. године је у износу од 

1,62 милиона КМ; 

4) градске административне таксе, планиране у износу од 1,2 милиона КМ, што је за 0,1 

милион КМ више у односу на 2022. годину; реализација са 30.11.2022. године је у износу од 1,1 

милиона КМ; 

5) накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, планирана у износу 

од 5,4 милиона КМ - повећање за 6,9% или за 0,35 милиона КМ у односу на план 2022. године 

– реализација са 30.11.2022. г. је 4,65 милиона КМ; 

6) комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана у износу од 4,3 

милиона КМ, што је за 2,4% или 0,1 милиона КМ више у односу на 2022. г. - реализација са 

30.11.2022. г. је 3,56 милиона КМ; 

7) комунална такса за коришћење рекламних паноа, планирана у износу од 1,6 милиона 

КМ - смањење за 11,1% или за 0,2 милиона КМ у односу на план 2022. године; реализација са 

30.11.2022.г. је 1,4 милиона КМ; 

8) властити приходи буџетских корисника, планирани у износу од 4,92 милиона КМ, 

што је више за 3,8% или за 0,17 милиона КМ у односу на план 2022. године - виша процјена 

прихода код Центра за предшколско васпитање и образовање; реализација прихода буџетских 

корисника са 30.11.2022. године је у износу од 3,97 милиона КМ; 

9) остали општински непорески приходи, планирани су у износу од 2,55 милиона КМ 

што је за 2,3% мање у односу на 2022. годину - највећим дијелом се односе на 1,86 милиона 

КМ прихода од Водовода ад, који служе за отплату камата и главнице  кредитног споразума са 

КfW-ом, те остали приходи који се у складу са прописима реализују на овој позицији; 

10) новчане казне, планиране у износу од 0,9 милиона КМ, што је значајно  више у 

односу на 2022. годину; реализација са 30.11.2022. године износи 0,85 милион КМ; 

11) намјенски приходи који се реализују у складу са Законом о водама, Законом о 

шумама, Законом о противпожарној заштити и Закону о концесијама, планирани су у укупном 

износу од 4,16 милиона КМ. 

 

3) Грантови су у 2023. години процијењени у износу од 4,54 милиона КМ или 4,1% 

више у односу на 2022. годину, што се односи на: 

-текуће грантове из иностранства у износу од 156.000 КМ (грант EBRD за израду 

студије за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад), 

-рефундацију средстава донатора за пројекат Tangram (56.000 KM) и Adrion (36.000 

KM),  

-грант UNDP за пројекат "Урбане тржнице" у износу од 172.000 КМ, 

-грант UNDP-пројекат "Јачање улоге  МЗ у БиХ" у износу од 91.200 КМ, 

-дио грант средстава EBRD-a по пројекту „Вода 3“, у износу од 3,83 милиона КМ, за 

изградњу водоводне и канализационе мреже (дио средстава гранта од 1,16 милиона КМ 

планиран на примицима за авансе - за затварање датог аванса из 2022. године, у складу са 

уговором; укупна грант средства у пројекту су 4 милиона евра), 
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-учешће ЗЕВ у санацији фасада, у износу од 200.0000 КМ. 

У 2022. години била су планирана већа средства по основу рефундација донатора за 

пројекте прекограничне сарадње, чија се реализација завршава у текућој буџетској години 

(Rediscover, Fortitude, Interreg). Наведена средства донатора представљају поврате/рефундацију 

средстава по међународним пројектима (расходи за финансирање пројеката, планирани су код 

појединих ПЈ, које пројекте проводе у периоду од 2 до 3 године). 

Значајан износ грантова корисници реализују, у свакој буџетској години, путем фонда 

03, односно и посебног жиро-рачуна, што се приказује у извјештајима о извршењу буџета.  

 

4) Трансфери  су за 2023. годину планирани у износу од 7,97 милиона КМ, што је 

повећање за око 0,6 милиона КМ или 8,2% у односу на 2022. годину. Планирани износ 

средстава за наредну буџетску годину састоји се из: 

-7,89 милиона КМ трансфера надлежног Министарства здравља и социјалне заштите,  

што је повећање за 12,7% у односу на план за 2022. годину (очекивано повећање средстава за 

права за личне инвалиднине, сталне новчане помоћи и права на додатак за помоћ и његу другог 

лица), 

-80.000 КМ трансфера ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима 

обавезног социјалног осигурања, што се односи се на поврате и прекњижавања  погрешно 

уплаћених прихода по записницима ПУ РС, у складу са важећим начином евидентирања ових 

прихода. 

 

5) Примици од нефинансијске имовине планирани су у износу од 3,3 милиона КМ, 

што је за 15,3% више у односу на план за 2022. годину. У оквиру ових примитака предвиђена је 

продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Jeлшинград“ у износу од 1,56 

милиона КМ, на основу података о тренутно расположивој површини за продају и цијене по 

квадратном метру. Такође, пројектована је продаја осталог градског грађевинског земљишта у 

износу од 1,29 милион КМ, те продаја гаража и друге имовине у власништву Града у износу од 

0,45 милиона КМ. 

 

6) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици у Приједлогу 

Буџета за 2023. годину, планирани су како слиједи: 

1) У дијелу примитака од финансијске имовине, планирано је 68.000 КМ, што се 

односи на: 

-наплату зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој 

пољопривреде и села) у вриједности од 3.000 КМ као и зајмова датих запосленим радницима 

ГУБЛ-а, у претходним годинама, у вриједности од 3.000 КМ, 

-примитке од обвезница у износу од 62.000 КМ (што се односи на уплате обвезника 

који су своје обавезе настале у ранијем периоду, измирили путем обвезница РС, као и на 

примитaка од редовне наплате по купонима обвезница ратне штете које исплаћује РС; 

евидентирање ових примитака врши се у складу са Процедуром књиговодственог 

евидентирања пореских потраживања намирених обвезницама Министарства финансија РС). 

 

2) У дијелу примитака од задуживања, планирано је повлачење средстава по основу 

постојећег дугорочног задужења из кредита EBRD-а, за пројекат „Вода 2“, у укупном износу 

од 4,85 милион КМ. Ово кредитно задужење одобрила је Скупштина Града, а уговори су 

закључени у претходном периоду, 



14 

 

Као што је већ споменуто, Скупштина Града није прихватила новo дугорочнo задужењe 

за финансирање значајних инфраструктурних пројеката, у износу од 22 милиона КМ, те исто 

није планирано Приједлогом буџета. 

 

3) Код осталих примитака, планирани су: 

-примици од пореза на додату вриједност, у износу од 1,6 милиона КМ,  

-примици од депозита и кауција, у износу од 1,5 милиона КМ, 

-примици по основу аванса, у износу од 1,58 милиона КМ6, 

-примици по основу аванса (по кредиту EBRD – "Вода 2"), у износу од 150.000 КМ, 

-примици по основу аванса (по гранту EBRD – "Вода"), у износу од 1,16 милиона КМ, 

-остали примици из земље и иностранства, у износу од 20.000 КМ,  

-примици за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања, која се рефундирају од 

фонда обавезног социјалног осигурања, у износу од 0,93 милиона КМ, 

-остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 

власти, у износу од 12.000 КМ (по основу закупа под посебним условима - наплаћује се од 

буџетских корисника исте јединице власти и сл.). 

 

7) Расподјела суфицита и неутрошених намјенских средстава из претходног 

периода, у Приједлогу буџета Града за 2023. годину планирана је у износу од 4,01 милиона 

КМ. Наведени износ односи се на:  

-неутрошена намјенска средства: Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВСЈ 

(неутрошена средства по основу средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара 

– намјенски приход) у износу од 0,79 милиона КМ; Туристичке организације Града 

(неутрошена средства боравишне таксе из претходног периода) у износу од 0,27 милиона КМ; 

Центра за развој пољопривреде и села (неутрошени намјенски приходи од промјене намјене 

пољопривредног земљишта), у износу од 0,35 милиона КМ, 

-неутрошена донација из 2021. године , у износу од 0,43 милиона КМ, 

-укинуте резервације (резервизана буџетска средства из ранијих периода за које је 

извјесно да неће бити утрошена у 2022. години) у износу од 0,67 милиона КМ. 

-неутрошене депозите и кауције у износу од 1,5 милиона КМ. 

 

Поред претходног, након окончања финансијског обрачуна за 2022. годину, планираће 

се, кроз ребаланс буџета за 2023. годину, тачан и коначан износ расподјеле суфицита и 

неутрошених намјенских средстава из претходног периода. 

 

 Према томе, укупан буџетски оквир у Приједлогу буџета Града за 2023. годину, који 

обухвата пореске и непореске приходе, трансфере, примитке од нефинансијске имовине и 

примитке од финансијске имовине, задуживања и остале примитке, те расподјелу 

суфицита из ранијих периода, износи 184,08 милиона КМ и мањи је за 8,9% или за 17,88 

милиона КМ у односу на ребалансирани план буџета из 2022. године.  

 

 

 

                                                           
6 Дати а незатворени аванси у 2022. години (у складу са уговорима за значајне капиталне пројекте), у наредној 

буџетској години се, приликом правдања, евидентирају на ставкама примитака (класа 9) и капиталник издатака 

(класа 5).  
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Б) Буџетска потрошња у Приједлогу буџета за 2023. годину – фонд 01-Општи фонд 

 

Сва поређења у образложењу Нацрта за 2023. годину дата су у односу на износе из 

Нацрта ребаланса буџета за 2022. годину, с обзиром да је исти Скупштина Града 

прихватила на сједници одржаној 08.12.2022. године.  

 

У оквиру Упутства за израду буџета за 2023. годину, буџетским корисницима и 

одјељењима и одсјецима ГУБЛ-а, Одјељење за финансије доставило је табеларне прегледе са 

оквирним износима расхода и издатака за потрошачке јединице Оперативне јединице 1, 

односно, Оперативне јединице 2. Упутством је наглашено да ограничења представљају  

полазну основу која се користи при изради Буџета Града за 2023. годину, али да иста могу бити 

измијењена током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских 

претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2022. године, а које су биле 

полазна основа и које су кориштене за израду поменутог Упутства.  

У току мјесеца септембра, Одјељење за финансије запримило је буџетске захтјеве 

корисника, те су се потрошачке јединице, у већини случајева, придржавале почетних 

буџетских ограничења из Упутства за припрему буџета за 2023. годину. Такође, корисници су 

достављали и захтјеве за додатна средства, којима су исказали потребе/приједлоге које се нису 

могле уклопити у ограничење за 2023. годину. Укупан износ додатних захтјева за средствима 

је око 43 милиона КМ (без средстава по задужењима), а дио ових средстава одобрен је за 2023. 

годину, јер се ради о појединим уговореним или законским обавезама Града. 

 

Одјељење за финансије приступило је анализи достављених буџетских захтјева, те је 

кориговало предложену потрошњу буџетских корисника. Након анализе захтјева и извршених 

корекција, те проведених консултација, усаглашавања и усклађивања са буџетским 

корисницима, пројектована буџетска потрошња, у Нацрту буџета за 2023. годину, планирана је 

и усклађена са износом планираних буџетских средстава у износу од 195,29 милиона КМ.  

 

Скупштина Града, на сједници одржаној дана 08.12.2022. године, прихватила је Нацрт 

буџета Града за 2022. годину те је након проведене јавне расправе на поменути документ, 

израђен Приједлог буџета. Исти је измијењен у односу на Нацрт, након одржаних консултација 

са свим корисницима буџета, те уврштавања реалинх и могућих сугестија и захтјева исказаних 

у јавној расправи, као и одређених корекција појединих ставки прихода и расхода, у складу са 

планираним политикама и активностима, чија се реализација очекује у наредној години . 

Наведене корекције измијениле су оквир укупних буџетских расхода и издатака, који је 

био дефинисан Нацртом буџета, те је 184,08 милиона КМ износ укупних буџетских 

средстава, те расхода и издатака у Приједлогу буџета Града за 2022. годину. 
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Табела 2. – Преглед расхода и издатака по групама - Фонд 01 

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА: 

Нацрт 

ребаланса 

2022 

Приједлог 

буџета 2023. 
Инд. 

1 2 3 4(3/2) 

41 Текући расходи 124,46 124,11 99,7 

48 Трансфери између или унутар јединица власти 1,37 1,44 105,4 

** Буџетска резерва 0,22 0,30 139,5 

51 Издаци за нефинансијску имовину 46,61 31,41 67,4 

61 Издаци за финансијску имовину 0,00 3,10 - 

62 Издаци за отплату дугова 14,11 13,90 98,5 

63 Остали издаци 15,20 9,81 64,5 

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 

01): 
201,96 184,08 91,1 

 

 Код анализе планираних расхода за 2023. годину, као и њиховог поређења са Нацртом 

ребаланса за 2022. годину, треба имати у виду сљедеће чињенице:  

-присутна су негативна кретања на свјетском тржишту због рата у Украјини и других 

негативних глобалних и регионалних економских тенденција, што се сада одражава на домаћу 

привреду кроз инфлаторне притиске, односно, евидентан је убрзани тренд раста цијена роба, 

услуга и енергената;  

-као одговор на тренутна негативна економска кретања, те потребу одржавања 

животног стандарда, повећани су расходи за лична примања запослених, као и издаци за 

социјална давања; 

 -планирана су значајна средства за финансирање основних комуналних и 

саобраћајних дјелатности Градске управе. Напомиње се да у претходном периоду (усвојени 

план за 2021. и 2022. годину са амандманима), нису планирана довољна  средства у смислу 

испуњавања законских обавеза, нити са становишта текућег одржавања јавне инфраструктуре 

и јавне хигијене, на адекватном нивоу. 

 

Даље у тексту дају се краћа анализа буџетске потрошње за 2023. годину.   

 

1) Текући расходи планирани су Приједлогом буџета у износу од 124,11 милиона КМ, 

што је за 0,3% или за 0,34 милиона КМ мање у односу на план ових расхода у 2022. години.  

 

У Приједлогу буџета за 2023. годину, расходи за лична примања (ГУБЛ и остали 

буџетски корисници) повећани су за 5% или за 2,26 милиона КМ у односу на Нацрт ребаланса 

2022. године, и износе 47,6 милиона КМ. С обзиром да је у другом дијелу 2022. године дошло 

до повећања личних примања запослених (са чиме је и усклађен Нацрт ребаланса за 2022. 

годину), у 2023. години достигнути ниво примања примјењује се на цијелу буџетску годину 

(план за 12 мјесеци), што је довело до наведених ефеката повећања ових расхода. 

Увећање плана расхода за бруто плате запослених код ГУБЛ-а и осталих корисника 

буџета, износи 1,25 милиона КМ или за 3,5% у односу на ребалансирани план (нацрт) за 2022. 

годину. Треба имати у виду да се у период економске кризе, са растућом инфлацијом, ушло са 

платама, које нису повећаване дужи низ година. Због тога су, у другом дијелу 2022. године, у 

додатно су повећане нето плате запослених. Такође, на нивоу Републике Српске, у 2022. 

години, усвојене су измјене прописа у вези са личним примањима запослених, те је овим 

измјенама дошло до повећања личних примања. Наведеним повећањем дјелимично је одржана 
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реална вриједност плата запослених на нивоу из 2021. године, с обзиром да годишња 

инфлација (септембар 2022/септембар 2021) износи 16,1%7.  

Повећање расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада, извршено је првенствено у складу са пројекцијама повећања износа основице 

за обрачун топлог оброка (просјечна нето плата за 2022. г. која би требало да износи, према 

ДОБ-у, 1.121 КМ у односу на 2021. г. када је износила 1.038 КМ). Такође, у току 2022. године 

дошло је и до повећања процента који се примјењује на основицу за исплату топлог оброка, у 

складу са измјенама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и 

висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22), и то са 0,75% на 0,85% по дану.  

Поред наведеног, повећани су износи и других накнада: 

-превоза, због повећања цијене мјесечних карата у јавном превозу, што се догодило у 

току 2022. године, 

-помоћи у случају смрти члана уже породице, теже болести; накнада за рођење дјетета; 

отпремнина, будући да је, у 2022. години, дошло до повећања просјечних плата код ГУБЛ-а и 

корисника, које представљају основицу за обрачун поједних накнада,  

-регреса, јер је у току 2022. године дошло до раста најниже плате, која представља 

основицу за исплату овог права из радног односа. 

 

Расходи по основу коришћења роба и услуга, планирани су за 2023. годину у износу од 

29,76 милиона КМ, што је мање за 0,7% или за 0,2 милиона КМ у односу на Нацрт ребаланса за 

2022. годину.  

Посматрано по структури расхода, најзначајније измјене плана у односу на 2022. 

годину, односе се на: 

-расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга, планиране са 4,37 милиона КМ, што је за 5,8% или 0,24 милиона КМ више; 

-расходе за материјал за посебне намјене, који су оланирани у изноосу од 1,86 милиона 

КМ, што је за 14,9% или 0,24 милиона КМ више (набавка намирница за Центар за предшколско 

васпитање и образовање); 

-расходе за текуће одржавање, планиране са 4 милиона КМ, што је за 0,86 милиона КМ 

мање. У току године ће се извршити поновна анализа потреба у овом домену, те ће се, кроз 

ребаланс буџета, обезбиједити додатна средства из редовног буџета или расподјеле суфицита.  

-расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (план 10,1 

милиона КМ, што је за 0,47 милиона КМ више у односу на 2022. годину), а што обухвата 

средства за ефикасно обављање законом прописаних комуналних функција локалне 

самоуправе.  

-остале некласификоване расходе (економски код 4129) планирани су са 3,19 милиона 

КМ, што је за 14,1% или за 0,52 милиона КМ мање у односу на Нацрт ребаланса 2022. године. 

Ови расходи, највећим дијелом, обухватају: расходе за накнаде скупштинских одборника, 

чланова градске изборне комисије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад. Дио 

ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и 

професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, 

расходи код Цивилне заштите, који су прописани Законом о заштити и спашавању у ванредним 

ситуацијама и други слични расходи.  

 

 У 2023. години на име расхода финансирања и других финансијских трошкова,  

планирана су средства у укупном износу од 4,7 милиона КМ, што је за 36,8% или за 1,26 

                                                           
7 Извор: Подручна привредна комора Бања Лука - "Привредна кретања за јануар - септембар 2022. године". 
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милиона КМ више у односу на план за 2022. годину. Наведено повећање односи се на 

планиране камате и друге трошкове кредитних задужења код  ПЈ „Остала буџетска потрошња“, 

по кредитним и другим задужењима из претходног периода, што је у складу са отплатним 

плановима и динамиком повлачења кредитних средстава, а такође планиран је и раст 

EURIBOR-a. 

 

Средства за субвенције планирана су за 2023. годину у износу од 5,49 милиона КМ, што 

је номинално мање за 1,88 милиона КМ или за 25,6% у односу на план за 2022. годину, када је  

била планирана субвенција "Еко Топланама Бањалука" у износу од 2 милиона КМ (у складу са 

одлуком Скупштине Града). Ова или слична субвенција, за сада, није предвиђена у буџету за 

2023. годину. Имајући то у виду, реално је извршено благо повећање плана субвенција, те су 

исте намијењене за:  

-подршку привреди у граду Бањалуци (1,48 милиона КM, што је за 0,29 милиона КМ 

више у односу на 2022. годину),  

-јавни превоз (2,3 милиона КМ, што је приближно нивоу плана за 2022. годину),  

-пројекте из области пољопривреде код Центра за развој пољопривреде и села (1,69 

милиона КМ),  

-субвенције за воду за најугроженије категорије становништва (10.000 КМ), 

-предузетничке кредите код Градске развојне агенције (5.000 КМ). 

 

Средства предвиђена за грантове планирана су у 2023. години у износу од 10,54 

милиона КМ, што је мање за 24,3% или 3,38 милиона КМ у односу на 2022. годину. Међутим, 

треба имати у виду да су буџетом за 2022. годину, у складу са усвојеним амандманима, 

планирана средства за грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС" - подршка 

пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука, у износу од 4 

милиона КМ, што за 2023. годину није планирано. Посматрано без овог гранта, план је већи за 

око 0,6 милиона КМ у односу на текућу годину. 

Треба нагласити да су поједини грантови, који се редовно реализују у свакој буџетској 

години у области културе, образовања, спорта, и др., пројектовани на истом или вишем нивоу у 

односу на 2022. годину.  

Планирана средства грантова за 2023. годину, највећим дијелом, биће усмјерена за: рад 

политичких партија (0,33 милиона КМ), дознаке појединцима за санацију штета од 

елементарних непогода (50.000 КМ), рад, пројекте и програме борачких и других организација, 

те за изградњу спомен-обиљежја у мјесним заједницама (0,53 милион КМ), суфинансирање 

пројеката од интереса за Град (0,3 милиона КМ), подршку пројектима за јачање енергетске 

ефикасности, у сарадњи са ЗЕВ (0,4 милиона КМ), област културе (0,62 милиона КМ) и 

туризма (0,4 милиона КМ), хуманитарним организацијама, организацијама инвалидних лица и 

другим удружењима из области социјалне заштите (0,67 милион КМ), пројекте удружења 

грађана, националних мањина и вјерских организација (0,52 милиона КМ), удружењима и 

појединцима из области образовања (66.000 КМ), грант Центру за образовање одраслих (0,12 

милион КМ), ЈЗУ „Дом здравља“ (1,7 милиона КМ: редован текући грант 0,9 милиона КМ, 

превентивне здравствене активности 0,4 милиона КМ и капитални грант 0,4 милиона КМ),  

област спорта (4,3 милиона КМ, укључујући и капитални грант спортским удружењима и 

организацијама, од 1,5 милиона КМ) и за рад омладинских организација и дознаке 

појединцима за омладинске активности  (0,1 милион КМ). 

Буџетски захтјев ЈЗУ „Дом здравља“ за додатним средствима је разматран од стране 

надлежног одјељења, те су Приједлогом буџета одобрена и планирана додатна средства у 
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износу од 700.000 КМ, у односу на план из Нацрта буџета за 2023. годину, односно, за 232.000 

КМ више у односу на Нацрт ребаланса за 2022. годину. 

 

Предложеним Нацртом, средства за дознаке појединцима (издаци за социјална 

давања), које се исплаћују из буџета Града и РС, планирана су у износу од 24,96 милиона КМ, 

што је више за 2,4 милиона КМ или за 10,6%, у односу на план за 2022. годину (повећање се, 

највећим дијелом, односи на Центар за социјални рад). Структура ових средстава је сљедећа: 

- Центар за социјални рад, у оквиру којег су планирана средства, у износу од 18,21 

милиона КМ, што је пораст од 11,2% или 1,8 милиона КМ у односу на нацрт ребаланса за 2022. 

годину и наставак је вишегодишњег тренда раста ових расхода. У складу са Законом о 

социјалној заштити, ове дознаке се финансирају дијелом из средстава трансфера Министарства 

здравља и социјалне заштите (7,9 милиона КМ), док се већи дио (10,3 милиона КМ) исплаћује 

на терет буџета Града, што укључује и проширена права (у складу са одлукама Скупштине 

Града), 

- код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, дознаке појединцима су планиране у 

износу од 1 милион КМ, што је за 10,4% или 94.000 КМ више у односу на план за 2022. годину. 

Од овог износа, на стамбено збрињавање чланова бораца, породица  погинулих бораца и 

ратних војних инвалида односи се 500.000 КМ (бесповратна новчана средства 400.000 КМ; 

субвенције грађевинских дозвола 100.000 КМ), док се за лијечење и рехабилитацију планира 

500.000 КМ,  

- дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће) планиране су у 

износу од 35.000 КМ, 

- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова 

становања планиране су у износу од 40.000 КМ, 

- подршка пројектима за избјегла и расељена лица, план у износу од 10.000 КМ. 

- средства за стипендирање ученика и студената планирана су у износу од 1,8 милиона 

КМ (за 0,24 милиона КМ више у односу на 2022. годину), 

- средства за набавку уџбеника за ученике основних школа (укључујући и ученике из 

породица са четвoро и више дјеце и породица Рома и дјецу из хранитељских продица), 

обезбјеђена су у износу од 1,47 милиона КМ,  

-дознаке за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", у 

износу од 1,2 милион КМ, што је за 0,5 милиона КМ више у односу на план за 2022. годину, 

-једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета, планиране су у износу 

од 1 милион КМ, 

-подршка пронаталитетној политици Града (суфинансирање трошкова поступка 

биомедицински потпомогнуте оплодње) у износу од 100.000 КМ,  

-дознаке појединцима у области спорта планиране су у износу од 55.000 КМ, 

-дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката – ПЈ Одјељење за 

просторно уређење, планиране су у износу од 30.000 КМ и 

-дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитног социјалног становања, у 

износу од 5.000 КМ. 

 

 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти планирани су износу од 0,4 милиона КМ, што је за 5,3% 

мање у односу на план за 2022. годину. Поменута група расхода односи се на расходе по 

основу трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти (по 

основу трансакција размјене роба и вршења услуга, односно, за плаћање услуга које пружају 

други републички органи, те за закупе простора у власништву Града, који плаћају нижи 
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буџетски корисници), те на расходе камата по ино кредитима које се дозначавају по 

иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС. 

Расходи за судска извршна рјешења (судски трошкови, камате и сл.) процјењују се у 

Нацрту буџета у износу од 0,54 милиона КМ, што је, највећим дијелом, планирано код Одсјека 

за правна питања и прописе. Поред наведеног износа, планирана су и средства код Одјељења за 

комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве, за дио накнада по судским рјешењима, 

који се односи на експроприсане некретнине у претходним годинама  (класа 5 – укупно 200.000 

КМ).  

 

2) Трансфери између или унутар јединица власти планирани су у укупном износу од 

1,44 милиона КМ, а што се највећим дијелом односи на: 61.000 КМ трансфера по записницима 

ПУ РС (прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода), 100.000 КМ за накнаде 

и израду пројеката за изградњу/санацију основних школа на територији Града, 300.000 КМ за 

санацију објеката, финансирање општинских и регионалних такмичења те друге расходе 

основних школа, 170.000 КМ трансфера републичким институцијама културе (редовне и 

програмске активности), 125.000 КМ трансфера „Средњошколском дому“, 528.000 КМ 

трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (укључујући и трансфер Фонду 

солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству), 

100.000 КМ планираних трансфера за опремање кабинета средњих стручних школа (посебан 

програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова 

радна занимања), те 15.000 КМ трансфера за подршку хуманитарним акцијама ("С љубављу 

храбрим срцима" и др.). 

 

3) Буџетска резерва за 2023. годину пројектована је у износу од 300.000 КМ, и 

служиће за финансирање непланираних и непредвиђених расхода у току године. 

 

4) Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани су Приједлогом буџета за 

2023. годину у износу од 31,4 милиона КМ, што је за 32,6% или 15,19 милиона КМ мање у 

односу на Нацрт ребаланса 2022. године. Код анализе ове разлике, треба имати у виду да 

ребалансирани план за 2022. годину обухвата увећање капиталних издатака по основу нових 

извора финансирања: ослобођених редовних буџетских средстава, након усмјеравања 

средстава суфицита из 2021. године за отплату кредита, те по основу неутрошених намјенских 

средстава претходног периода. Кроз ребаланс буџета, током 2023. године, износ капиталних 

улагања ће бити повећан, у складу са оствареним буџетским резултатом 2022. године (Одлука 

о расподјели суфицита за 2022. г.), затим за преостали неутрошени и нерезервисани дио 

намјенских средстава из 2022. године (намјенски приходи и др.). 

 

У оквиру ове групе издатака, код Одјељења за комуналне послове, ПЈ "Уређење 

грађевинског земљишта" планирана су средства у износу од 4 милиона КМ по основу "Накнаде 

за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања 

градског грађевинског земљишта", у складу са законским и подзаконским прописима, и иста 

представљају обрачунску категорију издатака (планирана и на приходовној страни буџета). 

 

Најзначајнија средства у оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су код:  

 

- Одјељења за комуналне послове у износу од 19,29 милиона КМ, што је распоређено по 

пројектима:  
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 наставак изградње водоводне мреже (9,11 милиона КМ, и то: 1 милион КМ из 

редовних буџетских средстава, 0,4 милиона КМ из намјенских средстава по Закону о 

водама, 0,2 милиона из укинутих резервисања, 2,5 милиона КМ из кредитних средстава 

EBRD-пројекат Вода II, 5 милиона КМ из гранта EBRD – пројекат Вода III),  

 изградња и опремање објеката и прибављање земљишта по уговорима са 

инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (4 

милиона КМ),  

 изградња и реконструкција и инвестиционо одржавање јавне расвјете (0,38 милиона 

КМ), 

 изградња рециклажних дворишта (0,3 милиона КМ), 

 изградња и уређење јавног купалишта - три бање са термалном водом у Српским 

Топлицама (0,3 милиона КМ), 

 изградња и реконструкција дјечијих игралишта (0,4 милиона КМ), 

 изградња и реконструкција спортских објеката (0,2 милиона КМ), 

 изградња трим стазе и шеталишта у насељу Чесма (0,2 милиона КМ), 

 изградња подземних контејнера (0,4 милиона КМ), 

 изградња паркa у Ул. Олимпијских побједника – I фаза (0,2 милиона КМ), 

 уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од 

Градског до Зеленог моста (0,6 милиона КМ), 

 изградња и одржавање комуналних објеката и опреме – заједничка комунална 

потрошња (0,7 милиона КМ – набавка клупа, контејнера и других комуналних 

објеката и опреме и друго),  

 издаци за изградњу школе у Ади (0,43 милиона КМ) из неутрошене донације 

претходног периода (без 2 милиона КМ која су била планирана за наставак овог пројекта, 

што је било планирано у Нацрту буџета за 2023. године из кредитних средстава), 

 суфинансирање санације, адаптације и рестаурације куће Милановић (1 милион КМ), 

 пројекти урбане ревитализације објеката (50.000 КМ), 

 набавка опреме спортска дворана Лауш и школа у Ади (0,25 милиона КМ), 

 остала улагања у комуналну инфраструктуру и пројекте. 

 

- Одјељења за саобраћај и путеве у износу од 7,11 милионa КМ, што обухвата: 

 изградњу моста у Доцу, у износу од 2,72 милиона КМ (кредит EBRD 2,5 милиона КМ 

и 0,22 милиона КМ редовних буџетских средстава. Ово је без 5 милиона КМ која су била 

планирана за наставак овог пројекта, што је било планирано у Нацрту буџета за 2023. 

године из кредитних средстава; 

 издатке за затварања датих аванса по уговорима за израдњу/реконструкцију улица у 

Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама (0,42 милиона КМ) и Прве куљанске 

улице у Куљанима (0,32 милиона КМ); 

 реконструкцију путно-пружних прелаза, у износу од 0,3  милиона КМ, 

 набавку земљишта за изградњу саобраћајница и саобраћајних површина, у износу од 

0,6 милиона КМ, 

 инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајница и путева, у 

износу од 1,6 милиона КМ,  

 набавку соли за зимску службу 0,42 милиона КМ, те 

 друга улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру. 
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- Одсјека за информатику, у износу од 0,38 милиона КМ за набавку рачунарске опреме 

и програма за унапређење рада Градске управе; 

- Одсјека за цивилну заштиту и ПТВЈ, у износу од 2,22 милиона КМ (изградња објеката 

и набавка опреме за цивилну заштиту и професионалну територијалну ватрогасну јединицу из 

намјенског прихода по Закону о заштити од пожара); 

-Одјељења за привреду и локални економски развој, у износу од 0,21 милиона КМ 

(највећим дијелом, израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода 

а.д. из грант средстава EBRD); 

-Одјељења за просторно уређење, у износу од 0,27 милиона КМ, са намјеном 

финансирање реализације уговора за израду Урбанистичког плана Града (0,14 милиона КМ), те 

израде планске документације и конкурса за избор идејних рјешења (0,13 милион КМ);  

-Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, у износу од 40.000 КМ, за окончање 

поступка легализације 37 стамбених објеката у насељима Даљка и Вртаче – 40.000 КМ; 

- Одјељење за друштвене дјелатности – средства за образовање, здравство, омладину 

и спорт, у износу од 0,55 милиона КМ и то за куповину простора за објекте вртића 

(Паприковац и друго) и за изградњу теретана у природи, те бетонских столова за стони тенис; 

-Центра за предшколско васпитање и образовање, у износу од 0,1 милиона КМ, са 

намјеном финансирања опремања вртића, мањих санација појединих објеката установе и сл.; 

-Центра за развој пољопривреде и села, у износу од 0,73 милиона КМ (улагања у 

туристички комплекс „Мањача“ и РЕЦ „Мањача“, набавка пољопривредне механизације, 

изградња складишта роба за "Крајишку кућу" и "Херцеговачка кућа" и др.); 

-ЈУ СЦ Борик, у износу од 40.000 КМ, са намјеном набавке опреме за спортске дворане 

које су у саставу ове установе. 

 

Планирана средства за капитална улагања у 2023. години (постојећи кредити, редовна 

буџетска средства, средства гранта), омогућиће наставак изградње водоводне и канализационе 

мреже, као једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката за Град, али и реализацију 

нових капиталних пројеката, који су у складу са стратешким документима идентификовани као 

значајни за развој Града и унапређење квалитета живота грађана Бањалуке. Структура и 

распоред капиталних улагања, највећим дијелом, биће садржани у програмима Одјељења за 

комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве. 

 

5) Издаци за финансијску имовину планирани су у 2023. години у износу од 3,1 

милиона КМ, што се односи на издатке за акције и учешћа у капиталу, са намјеном 

финансијске консолидације и докапитализације ЈП "Aquana". Треба имати у виду да је Град 

Бањалука оснивач и једини власник овог предузећа, па у том смислу, постоји обавеза да се 

рјешавају нагомилани вишегодишњи финансијски проблеми. 

 

6) Издаци за отплату дугова  (отплата главнице по кредитним задужењима и емисији 

обвезница из претходног периода) планирани су у 2023. години у износу од 13,9 милиона КМ. 

Наведена пројекција нижа је за 0,2 милиона КМ или за 1,5% у односу на план 2022. године, 

што је у складу са плановима отплате задужења из кредита и емисије обвезница из претходног 

периода. Истовремено треба имати у виду да су расходи по основу камата повећани у односу 

на 2022. годину, у складу са динамиком повлачења кредитних средстава и растом EURIBOR-a, 

што је резултирало повећањем укупног ануитета за око 1 милион КМ, за наредну годину.  

 

7) Остали издаци  у Приједлогу буџета Града за 2023. годину, планирани су са 9,81 

милион КМ, и то како слиједи: 
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-издаци по основу пореза на додату вриједност, у износу од 2,15 милиона КМ, што је 

мање за 0,9 милиона КМ или за 29,6% у односу на план 2022. године (када је био већи план 

издатака за ПДВ у складу са већим планом капиталних улагања и насталим обавезама према 

УИО),  

-издаци по основу депозита и кауција, у износу од 2,1 милиона КМ (за 69,7% мање у 

односу на 2022. годину, када су била планирана значајнија неутрошена средства по овом 

основу из претходног периода), 

-издаци по основу аванса у износу од 0,35 милиона КМ, 

-остали издаци 3,77 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на исплату износа 

ануитета по гаранцијама, које је Град у претходном периоду дао приликом задуживања 

привредног друштва Топлана доо (3,72 милиона КМ), 

-издаци за родитељско одсуство и боловања (који се рефундирају од фонда обавезног 

социјалног осигурања), у износу од 1,43 милиона КМ. 

 

В) Буџет Града за 2022. годину - фонд 02-фонд прихода по посебним прописима 

 

Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник 

РС", бр. 111/21), прописано је да саставни дио плана буџета чине и приходи и примици 

буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи 

и издаци8, што је у примјени од 2022. године. У претходном периоду, није постојала обавеза да 

се средства овог фонда планирају буџетима јединица локалне самопураве, већ само да се 

прикажу у оквиру извјештаја о извршењу буџета.  

Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата претходно 

наведена могућност, у 2023. години, су: 

- институције средњег образовања9;  

- Туристичка организација Града; 

- Центар за развој пољопривреде и села и 

- ЈУ Спортски центар "Борик" по основу прихода и примитака од угоститељске 

дјелатности и прихода од закупа рекламних простора. 

 

 У поступку припреме буџета Града за 2023. годину, тражено је од корисника буџета, 

који имају право коришћења средстава путем Фонда 02, да доставе пројекцију прихода и 

примитака и планове потрошње за 2023. годину, укључујући и процјену неутрошених 

властитих прихода из 2022. годину. На основу достављених захтјева корисника,  те накнадних 

измјена у односу на Нацрт буџета, сачињен је план, те укупна планирана средства Фонда 02 

за 2023. годину износе 1.998.000 КМ, што је за 373.000 КМ или за 15,7% мање у односу на 

план за 2022. годину (са уврштеном коначном расподјелом суфицита из претходног периода). 

Посматрано по потрошачким јединицама, планирана средства односе се на: 

-Туристичка организација Града, у износу од 52.500 КМ, 

-Центар за развој пољопривреде и села, у износу од 850.000 КМ, 

-ЈУ СЦ "Борик", у износу од 515.000 КМ, 

                                                           
8 У складу са рачуноводственим и буџетским прописима, у одлукама о извршењу буџета Града у претходном 

периоду, дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% 

износу, путем посебног рачуноводственог фонда (Фонд 02) и путем рачуна посебних намјена. 
9 За приходе који се наплаћују: на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлаштењима Министарства 

просвјете и културе Републике Српске, по основу продаје роба и услуга школског ресторана Угоститељско-

туристичке-трговинске школе, економије Пољопривредне школе и приходе Гимназије остварене из рада школе 

„Међународне матуре“ (IB програм). 
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-Гимназија, у износу од 72.600 КМ, 

-Пољопривредна школа, у износу од 210.000 КМ, 

-Угоститељско-трговинско-туристичка школа, у износу од 297.900 КМ. 

 

У табеларном прегледу Приједлога буџета, план ових средстава приказан је након 

плана Фонда 01, и садржи: општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску 

имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, буџетске 

издатке по корисницима (организациона класификација), те функционално класификоване 

буџетске расходе и нето издатке за нефинансијску имовину. 

  

Напомињемо да се ради о процијењеним износима прихода/примитака и расхода/ 

издатака у наредној буџетској години, док ће стварна реализација расхода у току године бити 

могућа само до износа реализованих властитих прихода (што се дефинише Одлуком о 

извршењу буџета Града). 

 

V РЕЗИМЕ 

 

У вези за Приједлогом буџета Града за 2023. годину, потребно је истаћи сљедеће: 

 

 -буџетски оквир Фонда 01 за 2023. годину пројектован је у износу од 184,08 милиона 

КМ, што је за 8,9% или 11,21 милион КМ мање у односу на Нацрт ребаланса буџета 2022. 

године;  

 

-порески и непорески приходи су планирани на вишем нивоу, односно, за 5,96 милиона 

КМ или 4,1% више у односу на Нацрт ребаланса буџет Града за 2022. годину, при чему је 

предвиђено повећање пореских прихода за 5,2%, те повећање непореских прихода за 2%; 

 

-буџетски оквир укључује кредитна средства у износу од 4,85 милиона КМ по раније 

одобреном задужењу код EBRD за пројекат Вода 2 (у 2022. години планирано 8,7 милиона КМ 

за пројекте Вода 1 и 2); 

 

-Нацртом буџета је било предвиђено и ново кредитно задужење у износу од 22 милиона 

КМ, за финансирање значајних капиталних пројеката, које Приједлогом буџета није 

планирано, с обзиром да Скупштина Града није разматрала одлуку по овом основу; 

 

-планира се уредно сервисирање кредитних и обавеза по основу датих гаранција (за 

Топлану доо у износу од 3,7 милиона КМ). У 2023. години, укупна средства за отплату 

главнице и камата по задужењима (18,69 милиона КМ), виша су у односу на претходну 

буџетску годину за око 1 милион КМ или за 5,7%. Наведено је у складу са отплатним 

плановима по задужењима из претходног периода и динамиком повлачења кредитних 

средстава, укључујучи и раст EURIBOR-a; 

-због негативних глобалних и регионалних економских кретања, присутан је општи 

тренд раста цијена роба, услуга и енергената, што је утицало на планирање раста појединих 

врста текућих расхода у односу на 2022. годину;  

-у циљу очувања животног стандарда запослених у условима економске кризе, 

повећани су расходи за лична примања запослених; 



-[pcABul]cHa cy 3Har{ajHa cpe/IcrBa 3a d)ilrral{cuparbe ocHoBHHx KoMyHaJrHHx r{ cao6pahajuux

4je:raruocru fpaacre yrpaBe;

-npos cy6reuquje cy nJraHrrpaHa cpeAcrBa 3a roAprrrxy rrpr,IBpeIu r roJEorlpunpegu: 1,48

MrrJrlroHa KM uavrujemeno je 3a roAprrrKy rrpuBpeAr{, 2,3 *ruxnorua KM uarr,lujelLeHo je sa cy6neuqllje

sa jannu rpeBo3, aox je 1,69 naunzoua KM o6es6ujefeuo sa rpojexre uz o6nacru noJborlpl{BpeAe KoA

Ileurpa sa pasroj rroJborpr4BpeAe I4 ceJla;

'ltao H y rrperxoAHoM rrepr{oAy, rrJraHupaHa cy u cpeAcrBa 3a rrorpe6e onpeuama xa6unera

rlpaKrlaqHe HacraBe cpeArLux rr]KoJra, y uury o6yxe 3a HoBa paAHa 3aHr{Malba, y I43Hocy oa 100.000

KM;

-nosehaHe cy r,r Ao3Harce sa coqujaJrHe Kareropuje, xaxo s6or uoaehanor 6poja KopncHI{Ka,

raro r{ s6or pacra ocHoBrrqe rr Apyrux eJreMaHara rcoju 4e$mnuuy rpaBa y coqrujaruoj saru:ruru u

rLr{xoB o6pavyu. Y rou cMr{cny, peKopAHa cpeAcrBa y r{3uocy o1,74,9 MHJITIoHa KM uanupama cy

sa Ao3HaKe uoje4uHquua, xoje ce acurahyjy uz 6yuera fpa.qa (sajeano ca rpanc$epuMa HaArlexHor

MrrHucrapcrna), a o4noce ce Ha cBe BuAoBe coqzjarue nouohu Ir [oApIuKe uoje4uuqurvra;

-Hacranrsajy ce coq{aru upojemu, r43 [perxorHor nepuo4a: $nuancupalLe 6ecnna:rsux

yg6eunra 3a f{eHVKe ocHoBH}rx rrrKoJra (1,47 rvruxuona KM), nonaoh [opoAl.rJbaMa (1 uunzon KM),

crrrneHAr{par5e f{eHr4Ka rr cryAeHara (1,8 rvrunuoua KM), Te Ao3HaKe 3a rlpeArlr(oncxo o6pa:orame

no npojercry "0 4jeqe Ha JrprcraMa qeKaria sa epruh" (1,2 uunuona KM);

-cpeAcrBa y r43Hocy o.q 10,5 Mr{rrrroHa KM ycujepnhe ce Kpo3 rpaHroBe, rrrro ce oAHocI{ Ha

,4o3Hare BeJrr.rKoM 6pojy pasru\iltrux cloprcrr{x, KyJrrypH}Ix, 6opaurrx I{ Apyrrlx yApyxema

rpa!ana;

-3a peaJrr{3aqujy rypracrrrlrK}rx r.r KyJrrypHrax rpaAcrnx uanu$ecraquja (uzmetly ocraJlor,

Koquhes :6op, Eamar)ru{Ko rrpoJbehe, Earrar} {Ka 3r{Ma, Beruru noqeraK u Ap.) [JIaHI{paHa cy

cpeAcrBa xoja rpe6a Aa Aorrpr.rHecy yHanpelemy rporpaMa r.{ caApxaja orux uanu$ecraquja, ca

rIr{JEeM Aa ce uo6orsrxa KBaJrr4rer r.r rpr.rBfre urro sehfl 6poj uocjeruJlalla, yrJbyryjyhuu rypl{cre;

-yBprrrreH je neluru 6poj upojexa^ra H3 Crparerrzje pasnoja rpa4a Earra Jlyca ra repl{oA

2018-2027. roAtrHa u H3 1pyrux crparerxKr.rx AoxyMeHara, a xoju cy nJIaHLIpaHH KaKo y oKBIrpy

uosuquje 51-l4sla\u ea ne$uuauorjcr<y IrMoBr.rHy, raKo r{ y oKBIrpy uo:uqzje 4l-rexyhu pacxoAl.I;

-Ka[r.rraJrHa yJrarama [JraHrrpaHa cy y rr3Hocy ol 31,4 M[JIIroHa KM n: peAoBHIrx 6yuercxux

cpeAcraBa, panuje ogo6penor KpeAHra EBRD rr H3 rpaur cpeAcraBa. Y oxnupy oBor I43Hoca,

rrJraur,rpaHr4 cy :uavajuu un$pacrpyKrypHrr upojexru: HacraBaK u3rpaAlse BoAoBoAHe Mpexe

(usuely ocriuror, Bola2 u 3), usrpa4rLa Mocra y Aoqy, pecraypaquja ryhe MHraHosLIh. HaseAeHu

pr3Hoc 6u rpelao 6uru rosehaH Kpo3 pe6araHc 6yuera y roKy 2023. roluHe, Kpo3 rr.roryhy

pacno,qjery cpe.4craBa cy$uqnra uz 2022. ro.ql4He I4 H3 AplrI,Ix lr3Bopa;

-nopeA HaBeAeHor, flrraurrpaHr4 cy rr Apyru :nauajnrE npojerru y o6nacru KoMyHiuIHe

unspacrpyrcrype u 4jelaruocrn - Ir3rpaArLa: peqr{KnaxHrx ABopI{IrIra, jannor KyrlaJlulxra-tpu 6ar+e

ca repMaJrHoM BoAoM y Cpucxuu Touruuaua, 4jeuujzx urpaJlllrlrra Ir cnoprcKux o6jexara, rpuu
cra3e rr rxeraJrprrrrra y HaceJEy 9ecua, noA3eMHlrx xourejnepa, [apKa y yr. OruIunujcxllx

no6jeguuxa - I Qa:a, ypelene croprcKo peKpearr.rBHe roBpIIrrIHe na o6alu pujexe Bp6ac (og

fpa4cnor Ao 3elenor uocra), rz3rparlba H pexoHcryprcuuja 4je.rujrax Irrptuullrra, re Apyrux

KoMyHanHrrx o6jexara H onpeMe;
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- y oKBr.rpy rope HaBeAeHor yxylHor r{3Hoca KarrrrrzurHr{x ynaralba (31,4 *rvmor,ru KM), sa

cao6pahajuy uu$pacrpyxrypy rrlaHlrpa*a cy cpercrBa op, 7,11 uunuoua KM, yx.iryryjyhu u
npojexar Mocra y Aoqy. To nogpasyvrujera u noce6sa cpe.ucrBa (1,6 uunuona KM) nnaHl{paHa 3a

IrHBecrr{qroHo o,UpxaBalLe, peKoHcrpyrqujy u agarnaryujy cao6pahajnvr\a u [yreBa, uuja he

naujena 6urlr o4peleHa rrporparvrorrl sajegurqxe KoMyHanHe rlorpouure O4je,nelba 3a cao6pahaj u

nyreBe;

-nacrasuhe ce rpaKca cy$znancuparra npojerara oA utauaja sa ynanpelelbe KBUUII{rera

xr{Bora y rpaAy (ca IINDP rr Ap}Tr.{M ruefynapo4urrM opraHr.r3allujaN{a). flpu rorue ce y 6yrJery

fpa4a rutaawpajy cpeAcrBa y peJrarr,rBHo MarreM r{3Hocy y oAHocy Ha yryflHy npuje4nocr

uueecruuuje.

IrIs ceera flperxo.EHo HaBeAeHor Moxe ce 3aru6yquru Aa cy y 2023. rolutllr [JIaHLIpaHe HoBe

unnecruquje u HacraBaK peaJrr{3aquje sanouervtx vtnBecruqzja us nperxo.uHor rreplroAa, ur:ro he ce

noje4uHauno rageHrz$rrKoBarlr Kpo3 nporpaMe, y3 ycnajarre flpuje4rora 6yuera. Taxole,

o6es6ujeleHo je $unancuparre croprcKux r4 KynrypHlrx aKrrrBHocru v Manvt$ecraquja, uotr,lohu

ocjerrusuu xareropujanaa craHoBHr{rrrrBa, yJrarama y [pr,rBpeAHe aKTr{BHocrpI rr MHore Apyre

o 6nacrrz xr,rBora Haru[x cyrp a\ aua.

Ilorpe6no je v craKHyrrr .4a he ce u y 2023 . roArrHa y KoHruHyt4rery cnpoBo Aprrv aRTvIBHocrIr

paqrroHirJrrr3aqzje 4zjera pacxoAa, alt:au rrajepe sa noeehame HarrJrare BJIacrLtrI{x flpvxoAa fpa4a n

Kopr{cHVKa. To 6u rpe6alo ga o6es6njeArr AoAarHa 6yuercra cpe4crBa 3a HoBe npojexre. YrynHa
6yuercra cpeAcraBa, re upojemooaHu 6yuercKu rtAauu u pacxo.{H orlroryhuhe aa fpaa y oeoj

6yuercxoj roAr{HH r{3Bprrru cse ceoje 3aKoHoM 4e$uuucaue o6ane:e, y3 MaKcLrMaJIHo aHraxoBalbe

pacrroJroxuBr{x pecypca fpa4cne ynpaBe fpaga u 6yuercxux KopHcHr,IKa.

Llmajyhu y Bkr4y cBe rrperxoAHo HaBeAeHo, rpeAJraxe ce Cryulrrnnra fpa4a ga ycnoju

flpujegror oAJryKe o ycrajamy 6yuera fpa4a Earsa llyra 2a2023. roAr4Hy.

O6pa\teatw:
O4jereme sa $nuaucuje

As,a Ilononzh, gwrut. eKoHoMlrcra
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