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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ   УЗ   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

Извршење Буџета општине Градишка за 2015. годину рађено је у складу са 
законским прописима и одредбама које дефинишу буџетски систем  и трезорско 
пословање. 
Буџет општине Градишка за 2015. годину усвојен је 27.11.2014. године  у 
укупном износу од   25.727.500,00 КМ („Службени гласник општине Градишка“, 
број 10/14). 

   
Кроз буџетску шему приказани су остварени приходи и примици, те расходи  и 
издаци у 2015. години у односу на планирани буџет 2015. године. 
Буџетска средства општине Градишка за 2015. годину остварена су у износу од 
26.003.246,26 КМ, што представља извршење 101,07% у односу на планирани 
буџет, а буџетска потрошња у износу од 24.730.732,18 КМ или 96,13% од 
планиране потрошње за 2015. годину. Буџетска потрошња у 2015. години мања 
је у односу на изворе финансирања  за  1.272.514,08  КМ, што представља 
суфицит буџета за 2015. годину.  
 
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. 
 
Буџетска средства: 
 
Буџетска средства (укупни приходи и примици) за 2015. годину остварени су у 
износу од 26.003.246,26 KM. Од наведеног износа на приходе се односи 
22.233.775,12 КМ,  на примитке 2.456.318,05 КМ, a на неутрошена средства из 
ранијих година 1.313.153,09 КМ. 

 
Струкутуру прихода чине: 

 
 порески приходи                                                                   14.088.241,68 КМ 
 непорески приходи 6.677.491,97 КМ 
 грантови      373.904,71 КМ 
 трансфери између буџетских јединица 1.094.136,76 КМ 
 

           УКУПНО:                                                                                22.233.775,12 КМ 
 
 

Порески приходи  остварени  су у укупном износу од 14.088.241,68 КМ (105,50% 
у односу на план и 105,66% у односу на претходну годину)  и учествују са 
63,36%  у укупним буџетским средствима. 
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У структури пореских прихода, 82% се односи на приходе од индиректних 
пореза који износе 11.591.895,89 КМ (у односу на 2014. годину исти су више 
остварени за 1.180.746,04 КМ). Остварење индиректних пореза изнад 
првобитног плана за cca 1.300.000,00 КМ, значајно је допринијело извршењу 
свеукупних извора финансирања у 2015. години. 
Приходи по основу пореза на лична примања остварени су у износу од 
1.609.364,91 КМ и мањи су  за 10,40% у односу на 2014. годину. До смањења 
ових  прихода дошло је једним дијелом због увођења неопорезивог дијела 
дохотка Одлуком Владе РС крајем године.  
Порез на имовину (порез на непокретност) остварен је у износу од 753.731,62 
КМ и у  односу на претходну годину мањи је  за 24,31%. У наредном периоду 
неопходно је појачати активности на наплати доспјелих пореских потраживања, 
нарочито пореза на непокретност. Пореска управа је надлежна за регистрацију 
и идентификацију пореских обвезника,  за редовну и принудну наплату пореза 
итд. 
 
Непорески приходи  остварени  су у износу од 6.677.491,97 КМ (у односу на 
претходну годину 103,90%, а 86,68% у односу на план,  и учествују са 25,68% у 
укупним буџетским средствима).  
У структури непореских прихода, накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга остварени су у износу од 6.015.432,57 КМ и у односу на раније године су 
већи за 4% и више. 
У структури непореских прихода значајно учешће у извршењу имају  комуналне 
таксе на истицање фирми, комуналне таксе за кориштење простора за 
паркирање, приходи по основу комуналних накнада, приходи општинских 
органа управе,  и други.  
Приходи по основу земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског 
земљишта, који се обрачунавају на основу захтјева које је лице (инвеститор) 
поднијело у сврху добијања одобрења за грађење, су мање извршене у односу 
на план и раније године.  
Лоше стање у привреди, посебно у грађевинарству,  довело је до изостанка 
прихода по основу земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског 
земљишта, који су у претходним годинама имали значајно учешће у непореским 
приходима. 
Што се тиче накнаде за коришћење шума она је извршена у укупном износу од 
804.879,06 КМ. У структури ове ставке 320.730,00 КМ се односи на обрачунати, 
а ненаплаћени приход у 2015. години, и то по основу рјешења Пореске управе о 
измирењу пореских обавеза путем обвезница РС. Овај износ (320.730,00 КМ) је 
саставни дио потраживања општине Градишка према Министарству финансија. 

 
Када су у питању текући и капитални грантови из земље и иностранства, они се 
првобитним планом ни не планирају, а  остварени су у износу од 373.904,71 КМ. 
Реализацијом више пројеката Одјељења за развој и буџетских корисника, ова 
средства су дозначена на рачуне посебних намјена општине Градишка и 
намјенски се троше. 
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Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти (трансфери 
јединицама локалне самоуправе) остварени су у износу  од 1.094.136,76 КМ и 
то: 

- трансфер надлежних министарстава у износу од 638.345,76 КМ, за 
потребе социјалне заштите и за  играонички програм за ПУ „Лепа Радић“ и 

- трансфер Министарства финансија у износу од 455.791,00 КМ, на основу 
Закључка Управног одбора Фонда солидарности за обнову РС, а намјењена су 
за рјешавање имовинских односа за за реконструкцију савског насипа.  

 
Укупни примици у 2015. години остварени су у износу  од 2.456.318,05 КМ и то: 

 примици од нефинансијске имовине  у износу од 414.571,98 КМ 
- примици за моторна возила 2.030,00 КМ,  
- примици за земљиште 47.450,00 КМ,  
- примици по основу пореза на додату вриједност 365.091,98 КМ 

(у току реализације „Пројекта доградње система за отпадне 
воде и водоснабдијевање у општини Градишка“ приликом 
набавке материјала и опреме, постоји обавеза уплате ПДВ-а, на 
који се стиче право поврата), 
 

  примици од финансијске имовине у износу од 2.041.746,07 КМ  
-  примици од наплате датих зајмова 6.787,19 КМ,  
- примици од рефундације отплаћених зајмова у земљи 315.083,61 КМ 
(највећи дио односи се на  рефундацију кредитних средстава од 
стране крајњих корисника, комуналних кућа КП „Градска чистоћа“ а.д. 
и КП „Водовод“ а.д. по Пројекту „Изградња система водоснабдијевања 
и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка“  
 - примици од зајмова узетих од осталих нивоа власти 1.719.875,27 КМ 
(Укупно повучена средства, и у том износу измирене обавезе према 
добављачу по ситуацијама, а на основу Пројекта водоводне и 
канализационе инфраструктуре. Књижење на конто 921212 Примици 
од зајмова узетих од осталих нивоа власти је извршено по инструкцији 
Министарства финансија о процедурама плаћања и 
рачуноводственом евидентирању Пројекта водовод и канализација 
РС). 

 
Када су у питању Неутрошена намјенска средства из ранијег периода, у 2015. 
години је утрошено 1.313.153,09 КМ за одржавање и проширење саобраћајне 
инфраструктуре према граничном прелазу и царинском терминалу. У 
2014.години је за исту намјену утрошено 513.000,00 КМ. 
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Кроз скраћену шему  приказани су извори финансирања у 2015. години и 
учешће појединих ставки у укупно расположивим средствима.  
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  ЗА 2015.ГОД. - СТРУКТУРА И ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА ПО 
ГРУПАМА 

 
 

РЕД. 
БР. 

БРОЈ 
КОНТА ОПИС  ПЛАН  2015 ИЗВРШЕЊЕ 

2015 
ИНДЕКС 

5/4 Учешће  

 1 2 3 4 5 6 7  

 
    

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

25.727.500,00 26.003.246,26 101,07 100,00  

         
 1.  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 13.353.900,00 14.088.241,68 105,50 54,18  

 2.  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 7.703.550,00 6.677.491,97 86,68 25,68  

 3.  ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, 
ПРИМИЦИ 1.370.050,00 3.924.359,52 286,44 15,09  

 
4.  

НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА 
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 

3.300.000,00 1.313.153,09 39,79 5,05  

         
 1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  13.353.900,00 14.088.241,68 105,50 100,00  

 
1.1. 713000 Порези на лична примања и 

приходе од самост.дјелат.  1.953.000,00 1.609.364,91 82,40 11,42  

 1.2. 714000 Порези на имовину  1.058.000,00 753.731,62 71,24 5,35  
 1.3. 715000 Порези на промет производа и 

услуга   30.000,00 132.760,44 442,53 0,94  

 1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  
У И О  10.300.000,00 11.591.895,89 112,54 82,28  

 1.5. 719000 Остали порески приходи 12.900,00 488,82 3,79 0,00  
           
 2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  7.703.550,00 6.677.491,97 86,68 100,00  
 

2.1. 721000 
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика  

1.061.500,00 581.909,77 54,82 8,71  

 2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од 
пружања јавних услуга  6.562.050,00 6.015.432,57 91,67 90,09  

 2.3. 723000 Новчане казне  20.000,00 10.630,00 53,15 0,16  
 2.4. 729000 Остали непорески приходи  60.000,00 69.519,63 115,87 1,04  
         
     ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ, 

ПРИМИЦИ 1.370.050,00 3.924.359,52 286,44 100,00  

         
 3.1. 731000 Грантови 7.000,00 373.904,71 5.341,50 9,53  

 

3.2. 781000 

Трансфери између буџ.јединица 
различитих нивоа власти 
(Трансфери јединицама локалне 
самоуправе) 

714.600,00 1.094.136,76 153,11 27,88  

 3.3. 810000 Примици за нефинансијску 
имовину 584.000,00 414.571,98 70,99 10,56  

 3.4. 900000 Примици од финансијске 
имовине и задуживања 64.450,00 2.041.746,07 3.167,95 52,03  

         
 

4. *** Неутрошена намјенска средства 
из ранијих година 3.300.000,00 1.313.153,09 39,79 100,00  
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У структури буџетских средстава, као што  је  већ наведено у претходном   
дијелу текста,  а што се  може видјети и из табеле: 

 - порески приходи  остварени  су 105,50% у односу на план  и учествују са 
54,20 %  у укупним буџетским средствима 

  - непорески приходи  остварени  су 86,68% у односу на план  и учествују са 
25,68% у укупним буџетским средствима 

- грантови, трансфери и примици остварени  су 286,44% у односу на план  и 
учествују са 15,09% у укупним буџетским средствима 

- неутрошена намјенска средства из ранијих година остварена су са 39,79% 
и учествују са 5,05% у укупним буџетским средствима 

Такође, из табеле се може  сагледати структура и учешће појединих 
прихода и примитака  по горе наведеним  групама. 

 
Буџетска потрошња:  

Укупна буџетска потрошња, остварена у 2015. години, износила је 24.730.732,18 
КМ  или 96,13% од планиране. Од наведеног износа на текуће буџетске расходе 
односи се 16.912.253,72 КМ, а на издатке 4.478.305,20 КМ. 
Кроз табеларни преглед може се видјети структура остварених расхода и 
учешће истих по групама и подгрупама у буџетској потрошњи.  
Евидентно је да одступање појединих ставки у односу на план, није битно 
утицало на укупно извршење буџета, имајући у виду њихово учешће у укупној 
буџетској потрошњи. 
 
Структура расхода: 
 Текући расходи 

- лична примања 6.503.515,51 КМ 
- расходи по основу кориштења роба и услуга 5.133.301,08 КМ 
- расходи финансирања    607.429,55 КМ 
- субвенције    157.374,86КМ 
- грантови  1.625.155,48 КМ 
- дознаке на име социјалне заштите 2.885.477,24 КМ 

УКУПНО:                                                                               16.912.253,72 КМ 
 
 
Структура издатака: 
 Издаци за нефинансијску имовину  4.487.305,92 КМ                           

- издаци за изградњу и прибављање зграда и објек.      3.442.050,44КМ 
- издаци за инвестиционо одржавање    287.729,72 КМ 
- издаци за набавку постројења и опреме    122.795,87 КМ 
- издаци за нематеријалну производну имовину      40.736,87 КМ 
- издаци за прибављање земљишта    173.618,38 КМ 
- издаци за залихе матријала, робе и сит.инвентара      47.966,42 КМ 
- издаци по основу пореза на додату вриједност    372.407,50 КМ 

             
            Издаци за отплату дугова – главнице ХОВ и 
  примљени зајмови                                                              3.331.173,26 КМ 
 УКУПНО:                                            4.909.485,86 КМ 
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Кроз скраћену шему  приказана је буџетска потрошња у 2015. години по 
групама, као и учешће истих у расподјели.  
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ  ЗА 2015.ГОДИНУ - СТРУКТУРА И ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА ПО ГРУПАМА 

         

 

РЕД 
БР. КОНТО  О П И С   ПЛАН  2015 ИЗВРШЕЊЕ 

2015. 
ИНДЕКС 

5/4 УЧЕШЋЕ 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

 
    

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

25.727.500,00 24.730.732,18      96,13      100,00  
 

 1.  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 17.411.110,00 16.912.253,72      97,13       68,39   

 2.  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.215.390,00 4.487.305,20      86,04       18,14   

 3.  ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 75.000,00 0,00 0,00 0,00  

 4.  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.926.000,00 3.331.173,26 113,85      13,47   

 5.  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 100.000,00 0,00 0,00 0,00  

 1. 410000 Текући расходи 17.411.110,00 16.912.253,72      97,13      100,00   

 1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова 
запослених  6.800.610,00 6.503.515,51      95,63       38,45   

 1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 4.670.550,00 5.133.301,08 109,91      30,35   

 
1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 652.750,00 607.429,55      93,06         3,59  
 

 1.4. 414000 Субвенције 400.000,00 157.374,86      39,34         0,93   

 1.5. 415000 Грантови 1.827.200,00 1.625.155,48      88,94         9,61   

 
1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 

буџ.општине 3.060.000,00 2.885.477,24      94,30       17,06  
 

         

 
2. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 5.215.390,00 4.487.305,20      86,04      100,00   

 2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.289.050,00 3.893.312,90      90,77       86,76   

 2.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену 
имовину 567.500,00 173.618,38      30,59         3,87   

 
2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног 

инвентара, амбалаже и др. 70.100,00 47.966,42      68,43         1,07  
 

 2.4. 517000 Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 288.740,00 372.407,50 128,98        8,30   

         

 3. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 75.000,00 0,00 0,00 0,00  

 
3.1. 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу у 

Јавним предузећима 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 3.2. 611400 Депозити за пољопривредне кредите 75.000,00 0,00 0,00 0,00  
         

 4. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.926.000,00 3.331.173,26 113,85     100,00   

 4.1. 621100 Издаци за отплату главница по ХОВ 225.000,00 225.000,00 100,00        6,75   

 
4.2. 621300 Издаци за отплату главница примљених 

зајмова у земљи 1.430.000,00 1.935.419,51 135,34      58,10  
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4.3. 621600 

Издаци за отплату главнице дуга по 
зајмовима у  земљи који се рефундирају (КП 
"Топлана") 

1.271.000,00 1.135.489,26      89,34       34,09  
 

 
4.4. 621900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година 0,00 35.264,49 0,00        1,06  
 

 5. ***** Буџетска резерва 100.000,00 0,00 0,00 0,00  
 

 
Када су у питању текући расходи, анализа истих  показује да је свеукупна 

текућа потрошња извршена у приближно истом нивоу у односу на план.  
На основу показатеља приказаних кроз економску класификацију евидентно 

је да су: 
- расходи за бруто плате и накнаде смањени за 4,37 %, 

   -  расходи по основу коришћења роба и услуга повећани за 9,91% (Кроз 
организациону класификацију се може сагледати структура расхода чије 
извршење је утицало на наведено повећање. Значајније је повећање трошка  
на ставци остали непоменути расходи 412900 - организациона јединица 
Остала буџетска потрошња).  
На повећање ових расхода првенствено је утицала висина  обавеза које су 
везане за КП „Топлана“ Градишка (232.730,94 КМ,  а на основу уговора о 
регулисању међусобних односа у кориштењу, управљању и одржавању 
комуналних објеката и уређаја, закључен између Општине Градишка и КП 
„Топлана“, након повјеравања испоруке топлотне енергије другом 
испоручиоцу).  Кроз првобитни план ове обавезе дијелом су планиране на 
позицији 621600 (cca 140.000,00 KM). У извршењу су, поред исправке 
позиције због природе трошка (са 621600  на 412900), обухваћене и настале  
обавезе КП „Топлане“ у 2015. години , по   основу записника и рјешења УИО 
и извршних судских рјешења (cca 97.000,00 KM). 
 
Поред наведеног на висину расхода по основу коришћења роба и услуга 
утицали су и расходи настали по основу реализације пројеката за која су 
добијена средства гранта, и која првобитно нису планирана  буџетом 
(Одјељење за развој, Културни центар), те расходи настали кроз програмске 
активности буџетских корисника изнад планираног оквира.  

 
- расходи за финансирање и други финансијски трошкови извршени су за 

7% мање у односу на план, 
- првобитним планом на позицији 414100 - Субвенција у оквиру 

организационе јединице Одјељење за привреду и пољопривреду 
планирана су средства у износу од 400.000,00 КМ. Од наведеног износа 
200.000,00 КМ планирано је за развој агроиндустријске зоне Нова Топола 
на позицији 414100 Средства за  подршку руралног развоја и развој  
пословних зона. С обзиром да је у 2015. години општина директно 
вршила улагање у инфраструктуру  агроиндустријске зоне, пласирана  
средства у износу од 314.027,06 КМ,  књижена су, односно теретила су 
позицију 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 
(Средства за подршку руралног развоја и развој  пословних зона). Самим 
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тим није ни задужена (терећена) књиговодствена позиција на рачуну 
Субвенција 414100, а средства су више извршена за 57 %, 

- грантови у земљи и дознаке смањени су у односу на план  буџета за 8 %. 
 

Издаци за нефинансијску имовину су смањени у односу на првобитни план 
(cca за 14%), и то првенствено због извршења ставке-реализација пројекта 
побољшање прилаза граничном  прелазу, која је директно везана за утрошак 
намјенских средстава, о чему је већ било ријечи. (Првобитно планирани издаци 
3.300.000,00 КМ, а извршење истих 1.313.153,09 КМ).  
На извршење издатака утицале су и  укупно измирене обавезе према 
добављачу на основу Пројекта водоводне и канализационе инфраструктуре (а 
по инструкцији Министарства финансија о процедурама плаћања и 
рачуноводственом евидентирању Пројекта водовод и канализација РС) у износу 
од 1.719.875,27 КМ (буџетом ови издаци, као ни примици у истом износу, нису 
били планирани). 
 
Издаци по основу пореза на додату вриједност су извршени у износу од 
372.407,50 КМ, а везани су за реализацију уговора о преносу кредитних 
средстава ЕИБ-а по „Пројекту доградње система за отпадне воде и 
водоснабдијевање у општини Градишка“. Напомена: Ова средства су извршена 
и на приходовној страни буџета  на конту 817 - Примици по основу Пореза на 
додату вриједност. 
 
 
 
 
 
Издаци за отплату дугова су извршени у износу од 3.331.173,26 КМ, а односе 
се на: 

- издатке за отплату главница по ХОВ за прву емисију обвезница-
225.000,00 КМ,  

- издатке на отплату главница примљених зајмова у земљи 1.935.419,51 
КМ (кредит Хипо-Алпе-Адриа банке, отплата дугова према добављачу 
Сименс, отплата дуга кредита за изградњу система водоснабдијевања и 
канализације и управљање чврстим отпадом који се рефундира од 
стране крајњих корисника, те отплата кредита за набавку ватрогасног 
возила),  

- издатке за отплату дугова по зајмовима у земљи који се рефундирају (КП 
„Топлана“-издаци по основу издатих гаранција) 1.135.489,26 КМ и на  

- издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 35.264,49 КМ. 
Издаци за отплату дугова су више извршени у односу на план за 13,85% из 
разлога што кроз усвојен буџет нису планиране обавезе за отплату дугорочног 
кредита за  изградњу система водоснабдијевања и канализације и управљање 
чврстим отпадом, чији су ануитети доспијели у 2015. години (1.фаза 505.000,00 
КМ). 
У  2015. години је у потпуности отплаћена и главница и камата по првој емисији 
обвезница.   
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Без обзира што је током цијеле 2015. године буџет функционисао искључиво на 
изворним приходима, кроз расподјелу буџетских средстава у потпуности је 
омогућено функционисање локалне управе у свим сегментима које су у њеној 
надлежности. 
 
На основу показатеља приказаних кроз извршење буџета може се видјети да је 
буџетска потрошња у 2015. години мања  у односу на изворе финансирања  за  
1.272.514,08  КМ, што представља суфицит буџета за 2015. годину.  
 
 
Једним дијелом суфицит је настао као резултат: 

-  неискоришћених намјенских средстава, и захтијева његову расподјелу у 
складу са законом утврђеном намјеном тих средстава (за реконструкцију 
Савског насипа 455.791,00 КМ, за изградњу ромских кућа 90.000,00 КМ,  за 
обнову вијећнице 40.000,00 КМ, за пројектне активности Културног центра и 
Завичајног  музеја 30.000,00 КМ) 

-  а другим дијелом, cca 650.000,00 КМ, је настао кроз уштеде буџетске 
потрошње.  

 
Кроз наредну табелу приказан је преглед неизмирених обавеза на дан 
31.12.2015. године. 
 

РЕД. 
БР. 

ОПИС 
 

ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

БУЏ. 
КОРИСНИЦИ УКУПНО 

1 Неизмирене обавезе са 31.12.2012. год. 7.737.864,01 1.520.097,00 9.257.961,01 

2 Неизмирене обавезе закључно са 31.12.2015.год. 
5.245.612,79 999.463,34 6.245.076,13 

 
 
Важно је напоменути, да  укупне обавезе у репрограму које још нису доспјеле 
(„Електро“, „Сименс“, „Поште Српске“) износе 1.728.718,17 КМ, што значи да су 
стварне доспјеле, a неизмирене обавезе  закључно са 31.12.2015. године 
4.516.357,96 КМ. 
Структуру неизмирених обавеза на крају 2015. године које износе 6.245.076,13 
КМ, чине:  

- неизмирене обавезе настале до краја 2012.године  у износу од 
1.016.200,53 KM,  

- неизмирене обавезе настале у 2013.години 340.858,94 КМ,   
- неизмирене обавезе настале у 2014.години 139.916,45 КМ, и  
- неизмирене обавезе из 2015.године  4.748.100,21 KM. 

Подсјећамо да су на крају 2012. године доспјеле, а неизмирене обавезе 
износиле 9.257.961,01 КМ (дуг административне службе-7.737.864,01 КМ, а 
буџетских корисника 1.520.097,00 КМ). Од наведених обавеза закључно са 
2015. годином измирено је   8.241.760,48 КМ. 
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На основу приказаног прегледа обавеза, видљиво је да су неизмирене обавезе 
на дан 31.12.2015. године у односу на 2012. год. смањене  за 3.012.884,88 КМ. 
 
Општина Градишка је на име отплате обавеза по основу кредита и обвезница у  
2015. години издвојила 2.500.000,00 КМ. У претходне три године  општина је 
редовно измиривала обавезе по кредитном задужењу, те дугорочне уговорене 
обавезе према добављачима. Обавезе по основу кредита су  у односу на  
стање на крају 2012. године смањене за cca 9.000.000,00 КМ.  
Поред тога, у претходне двије године, отплаћено је дуга по кредитима КП 
''Топлана’’ у укупном  износу од 1.593.754,82 КМ. 
Укупне дугорочне обавезе (основни дуг са каматама) на дан 31.12.2015. године 
износе  27.621.111,28 КМ,  са слиједећом структуром: 

- обавезе по основу друге емисије обвезница 10.516.135,44 КМ, 
- обавезе према добављачу Сименс 1.405.385,39 КМ, те 
- обавезе код пословних банака 15.699.590,45 КМ. 

Напомињемо да је у 2015.години задужен и већ поменути износ од дијела 
повученог кредита-1.719.875,27 КМ (По Пројекту изградње секундарне 
канализационе мреже у насељима Липовача, Сточна пијаца 1 и Сточна пијаца 
2). 
 
 

*   *   *  
 

На основу анализе показатеља извршења буџета за 2015. годину, може се 
констатовати да је  буџетска 2015. година успјешно завршена. Када посматрамо 
остварење прихода и примитака у 2015. години, као и расхода и издатака 
створених у 2015. години, општина Градишка је у 2015. години остварила 
суфицит од 1.272.514,08 КМ. 
Смањење укупних доспјелих обавеза за плаћање у односу на 31.12.2012. 
годину за 3.012.884,88 КМ, редовна отплата доспјелих дугорочних обавеза које 
су смањене за cca 9.000.000,00 КМ у односу на затечено стање, као и јасно 
одређивање проиритета у плаћању, даје јасну слику о односу одговорних лица 
у локалној заједници према јавним приходима и начину утрошка истих. 
 


