
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Оперативни финансијски план привременог финансирања за период 01.07-

31.12.2016. године представља преглед планираних издатака у периоду од 

01.07-31.12.2016. године приказан у табеларном прегледу, а урађен је на 

основу Рјешења Окружног суда у Бања Луци о изрицању привремене 

административне мјере број 11 0 У 019058 16 У од 13.07.2016. године, 

сразмјерно средствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне 2015. 

фискалне године. 

Рјешењем се изриче привремена административна мјера, којом се налаже 

привремено финансирање општине Градишка, све док СО-е Градишка не 

донесе буџет и Одлуку о усвајању буџета за 2016. годину. 

Оперативни финансијски план за  прва два квартала 2016. године рађен је на 

основу плана буџета за 2015. годину, а на основу Закона о буџетском систему у 

укупном износу од 12.863.750,00 КМ. 

Основ за израду Оперативног финансијског плана за период 01.07-31.12.2016. 

године, су коришћена средства у истом периоду претходне године,а  на основу 

Рјешења Окружног суда. 

Одузимањем оперативног финансијског плана за прва два квартала 

(12.863.750,00 КМ) од укупне буџетске потрошње за 2015. годину  

(24.730.732,17 КМ) добијен је износ оперативног финансијског плана за 

посљедња два квартала 2016. године (11.866.982,18 КМ). 

Одступање појединих ставки у односу на план, неће утицати на укупно 

извршење буџета, јер ће се вршити реалокације са позиција које ће бити мање 

извршене. 

 

Буџетска средства општине Градишка за 2015. годину остварена су у износу од 

26.003.246,26 КМ. 



Цијени се да ће извршење пореских и непореских прихода 2016. године бити 

боље у односу на 2015. годину (осим пореза на непокретност, због неиздавања 

пореских рачуна за 2016. годину). 

Уз котинуирано праћење извршења средстава  и уз велику финансијску 

дисциплину, омогућиће се несметано редовно финансирање и функционисање  

свих буџетских  корисника, уз поштовање задатог оквира у износу од      

24.730.732,17 КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Током 2015. године континуирано је праћено извршење буџета. Уз велику 
финансијску дисциплину буџетска потрошња у 2015. години омогућила је не 
само редовно финансирање и функционисање буџетских корисника, већ и 
значајно смањење нивоа кумулативних обавеза из ранијих година. 

Рјешењем се изриче привремена административна мјера, којом се налаже 

привремено финансирање општине Градишка, сразмјерно средствима 

коришћеним у истом периоду у буџету општине за претходну 2015. годину, све 

док СО-е Градишка не донесе буџет и Одлуку о усвајању буџета. 

 


