
ПЛАН РАСХОДА   
ЗАШТО „БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ“?  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Материјални трошкови 37 %   

   
Расходи за лична примања-   

  Градска управа и 

 
  буџетски корисници  26 %   

   
 Издаци за отплату кредита  12% 

 
 

 Капитални и остали издаци  25% 

 
 

ГРАД 
ГРАДИШКА 

 
Драги грађани града Градишка,  
 

Сваки пут када видите изграђен или 

лијепо уређен вртић, дом здравља, 

дом културе, пут, улицу или јавну 

расвјету, све сте то ви драги 

грађани, вашом марљивошћу, 

трудом и радом финансирали кроз 

разне врсте пореских и непореских 

давања.   
 
 
 
 

 
Буџетски приходи Града Градишка у 2020. години 

 

Порески приходи 17.328.800 

Непорески приходи 8.593.600 

Грантови 189.000 

Трансфери између јединица власти 1.190.000 

Примици за нефинансијску имовину 200.000 

Примици од финансијске имовине и задуживања 4.350.600 

Укупни приходи Града Градишка 31.852.000 
 
Буџет Града Градишка се највише пуни из прихода који се   

дијеле између локалног и виших нивоа власти (ПДВ-а, 

пореза на лична примања, те одређених накнада и 

трансфера), а који чине више од 60% буџета. На ове 

приходе и примитке локална заједница не може утицати. 
 
Треба напоменути да непореске приходе Града чине: 

комуналне накнаде и таксе, закупи и рента, те приходи од 

пружања јавних услуга и други и да чине 27% укупног 

буџета. 
 
 
 

Буџетски расходи Града Градишка у 2020. години 
 

Укупни текући расходи 21.337.740 

Бруто плате и накнаде трошкова запослених 8.132.840 

Расходи по основу коришћења роба и услуга 5.712.660 

Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 1.013.200 

Субвенције 430.000 

Грантови 1.976.000 

Дознаке на име социјалне заштите 3.873.800 

Расходи по основу камата 105.100 

Расходи из трансакција размјене 13.640 

Расходи по судским рјешењима 80.500 

Трансфери између различитих јединица власти 150.300 

Издаци за нефинансијску имовину 5.782.560 

Издаци за финансијску имовину 1.500.000 

Издаци за отплату дугова 2.826.000 

Остали издаци 205.400 

Буџетска резерва 50.000 

Укупни расходи Града  Градишка 31.852.000 

 
Приоритети у потрошњи за 2020. годину су: отплата по 

основу задужења, јавна потрошња, комунални и стамбени 

послови, социјална заштита, подстицај развоја 

предузетништва и пољопривреде, односно смањење 

незапослености, те капитални издаци за које су приоритети 

финансирања утврђени стратешким документима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сви подаци о раду Градске  управе града Градишка налазе 

се на званичној интернет презентацији Града Градишка: 
 

http://www.gradgradiska.com/ 

 

Контакт телефон Градске управе: 051/810-300 

 

Радно вријеме: понедјељак – петак у термину 
од 07:30 до15:30 часова 

 

Документ буџета Града  Градишка можете преузети на 
сљедећем линку: 

 
http://gradgradiska.com/budzet/ 

 

Стање укупних обавеза Града можете погледати на: 
 
http://gradgradiska.com/sluzbeni-glasnici-og/ 

 

Уколико желите да инвестирате у Градишку све 
информације можете пронаћи на: 

 
http://investingradiska.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Публикација је објављена у оквиру Пројекта опћинског 

околишног и економског управљања (MEG) којег подржава и 
финансира Влада Швицарске, а проводи Развојни програм 

Уједињених нација(UNDP) у БиХ. Садржај ове публикације, као 
и налази приказани у њој, не одражавају нужно ставове Владе 

Швицарске нити UNDP-a.  

 
 
 
 

 

БУЏЕТ ЗА  

ГРАЂАНЕ  

        2020. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.852.000 KM  

 
Како би сви боље разумјели шта то ради Градска 

управа града Градишка, пред вама је „Буџет за грађане“  
– грађански водич који на једноставан начин приказује 

како ће се прикупљати и улагати новац из буџета Града 

Градишка. 
 

„Буџет за грађане“ има за циљ да јавности омогући 

бољи увид и разумијевање начина на који локална 

заједница планира, расподјељује и троши средства из 

буџета Града. С обзиром на то да је новац којим се 

пуни буџет Града ваш новац, наша је обавеза да њиме 

располажемо у најбољем интересу заједнице и да вама 

грађанима представимо тачне, јасне и разумљиве 

податке о изворима прикупљеног новца и његовом 

трошењу. 
 

Овим документом желимо да вам приближимо буџет 
Града Градишка, како би што већи број грађана 
учествовао у креирању најбитнијег документа који 
доноси локална управа, а који директно утиче на живот 
свих нас на подручју града Градишка. Израдом „Буџета 
за грађане“ циљ нам је да грађани буду обавијештени о 
плановима локалне самоуправе, те како сами грађани 
могу да утичу на процесе планирања и израде буџета. 

 
Градска управа града Градишка жели да укључи 
грађане у доношење одлука, а све у циљу отворености 
и транспарентности рада. 

 
Надам се да ће овај документ, који је израђен у 
договору са грађанима, објаснити кључна питања 
везана за буџет и тако овај документ учинити 
разумљивијим. 

 

Очекујем да ћете се и у наредним годинама више 
укључити у процес креирања буџета, што ће 
допринијети новом квалитету управљања локалном 
заједницом. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                                                               ЗОРАН АЏИЋ 

 
 
 
ПЛАН ПРИХОДА  
 
 
 

 
   

ПДВ 46%    

   
Остали порески приходи8%    

 

 

 
Властити приходи Града   

  
(непорески)27%     
Грантови, трансфери, примици  

 19% 

 
8% 



Шта је буџет? 
 

Ријеч буџет (од лат. Bulga „кожна торба“), први пут у Европи 

се спомиње 1760. године. Буџет има карактер плана 

прихода и расхода за једну, обично, календарску годину. 

Буџет општина и градова у Републици Српској, такође, 

представља годишњу процјену прихода и расхода. Доноси 

се на основу Документа оквирног буџета Владе Републике 

Српске, то јест, на основу препорука које Влада Републике 

Српске достави свакој локалној заједници. Оно што је 

најважније је да се буџет планира реално и да приходи и 

расходи морају бити у равнотежи. 
  

Како се припрема и усваја буџет? 
 

Градоначелник утврђује нацрт буџета и упућује га на јавну 

расправу. Због консолидације на нивоу Републике Српске 

прибавља се мишљење и препоруке Министарства 

финансија Републике Српске. Након добијене сагласности 

Министарства финансија Републике Српске, Скупштина 

града доноси буџет и то у року који омогућава примјену 

утврђеног буџета, односно од 01. јануара за годину на коју 

се односи буџет.  
 

Право грађана да одлучују о будућности?! 
 

Имајући у виду да је буџет најважнији документ који градови 

и општине доносе током године, те да од расподјеле 

средстава буџета зависи квалитет живота у локалној 

заједници, јавне расправе о буџету пружају могућност 

грађанима да се директно укључе у процес доношења 

одлука и тако конкретно одлучују о сопственој будућности. 
 

Јавне расправе о буџету се одржавају у периоду између 

нацрта и приједлога буџета, на начин да локална управа 

одреди термине за одржавање јавних расправа, обавијести 

грађане путем јавних позива и стави на располагање 

грађанима документ Нацрт буџета. Након тога грађани 

посјећују поменуте јавне расправе и достављају властите 

приједлоге, а локална заједница је у обавези да узме у 

разматрање поменуте приједлоге и достави образложење 

предлагачу. 
 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ГРАДИШКА 
 

Центар за социјални рад- 3.756.500  
Јавна предшколска установа „Лепа Радић“- 1.525.300  
Завичајни музеј- 305.000  
Културни центар– 679.500   
Градско позориште– 146.900  
Туристичка организација града Градишка– 170.000  
Гимназија - 148.100  
Техничка школа- 179.000  
Средња стручна и техничка школа– 181.400  
Народна библиотека- 54.000  
Развојна агенција Градишка– 214.900  

 

 

 
БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ГРАДИШКА 
 

     
Грантови 

     

     

     
Субвенције      

 

 

   
Дотације    

     

      

 

 

      
 
 

ГРАНТОВИ  

Грантови у земљи (помоћ удружењима и организацијама) 1.976.000 

  

СУБВЕНЦИЈЕ  

Средства за подршку развоју пољопривреде 195.000 

 
ГРАНТОВИ: 

 

Грантови представљају различите врсте подршке (помоћи) 

која се кроз бесповратна средства одобрава корисницима, а 

на основу критеријума који су дефинисани од стране 

институције која додјељује грант. 

 

Најзначајнији грантови које Град Градишка на мјесечном 

нивоу додјељује су грантови за помоћ Удружењу 

пензионера, ОО Црвеног крста, Удружењу ментално 

недовољно развијених лица, Удружењу ампутираца, 

параплегичара, цивилних жртава рата, ЈП „Радио 

Градишка”, Дому здравља и другима.  

 

СУБВЕНЦИЈЕ: 
 
Средства за подршку развоју пољопривреде која Град 

Градишка издваја у виду субвенција односе се на: подршку 

изградњи заливних система, подршку изградњи 

противградних мрежа на засадима воћа, подршку у набавци 

бокс палета, те подршку уговореној кооперантској 

производњи и откупу, као и подршку у оснивању нових 

пољопривредних задруга и раду пољопривредних удружења 

и др. 

 

Поред наведеног, Град Градишка, у виду субвенција, 

издваја и средства за подршку развоју предузетништва кроз 

подстицај економском развоју и запошљавању кроз 

финансијску подршку почетницима у пословању, подстицај 

за пословно повезивање, организацију студијских посјета и 

учешће на сајмовима у иностранству, подстицај за пословно 

савјетовање и увођење стандарда квалитета и сл.  

 

ДОТАЦИЈЕ (ДОЗНАКЕ): 

 

Дотације представљају новчане помоћи друштвеним, 

хуманитарним и другим организацијама ради 

унапређења њихове дјелатности. 
  

 
Сточарска изложба 
  
Етно манифестације „Рогољска жетва“ 

Европска иницијатива „У град без аутомобила“  
 

 

Обиљежавање „Дјечије недјеље“ 
 

Дан ослобођења Градишке/Бос.Градишке у Првом 

свјетском рату 
 
Израда и представљање „Градишког зборника” и зборника 

“Истина о Србима” 
  
Избор спортисте града Градишка  

 
Организација јавних расправа подиже видљивост буџетских 

процеса и један је од механизама за транспарентан рад 

локалне заједнице. Јавне расправе су прилика да грађани 

утичу на процесе у локалној заједници и начин да се 

допринесе повећању повјерења између грађана и локалних 

власти.  
 
План најзначајнијих капиталних 

улагања у 2020. години 
 

ПРОЈЕКТИ  

Бр. Група пројеката Буџет 2020. 

1 Привреда 4.890.000 

2 Саобраћајна инфраструктура 1.270.000 

3 Заштита животне средине 240.000 

4 Социјална заштита 60.000 

5 Комунална инфраструктура 450.000 

6 Култура 30.000 

7 Спорт 1.730.000 

8 Туризам 45.000 

9 Образовање 800.000 

10 Остали пројекти 785.000 

 Укупно 10.300.000 

 
 

Средства за подршку развоју предузетништва 225.000 

  

                                          ДОТАЦИЈЕ (ДОЗНАКЕ)  
  

Дознаке-подршка наталитету,поклон за новорођено 

58.000 дијете 
 

Помоћ појединцима (по пројектима) 20.300 

Програм осигурања пензионера до 65.година старости 65.000 

Стипендије 240.000 

Награде за успјешне ученике и просвјетне раднике 10.000 

Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци 
лијекова 10.000 

Помоћ ромској популацији 12.000 

Остале помоћи појединцима 70.000 

Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјелесну 

10.000 оплодњу) 
 

Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму) 2.000 

Суфинансирање превоза ученика одређених категорија 170.000 

Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и 

23.000 трошкови исхране 
 

Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР 283.200 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите 

2.121.800 (штићеницима) 
 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 778.500 
  

 
 
 

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ГРАДА 
ГРАДИШКА У 2020. ГОДИНИ 

 
 

Дан Републике  
 

Дани Светосавља 
 

Дани Градишке у Београду  
 

Прољећна акција уређења града  
 

Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине 

„Здравофест” 
 

Дан града – 24. април  
 

Помен погинулим Србима у Западној Славонији 

Дан побједе над фашизмом 
 

Пријем за Вуковце и ученике генерације 

Конференција беба 
 

Обиљежавање годишњице одбране града „Бокови“  

Дани воћа „Поткозарје” 
 

Слава града Мала Госпојина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Буџет за грађане града Градишка је поједностављен приказ 

појединих дијелова документа буџета који омогућава 

грађанима да разумију како градска власт управља буџетским 

средствима. 


