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Драги суграђани, 

У циљу побољшања Ваше информисаности и нивоа транспарентности Градске управе, представљамо Вам “Буџет за грађане“ 
који на једноставан начин приказује како ће се обезбиједити и утрошити средства буџета Града Бијељина у 2021. години. 

1.Уводна ријеч Градоначелника

који на једноставан начин приказује како ће се обезбиједити и утрошити средства буџета Града Бијељина у 2021. години. 

“Буџет за грађане“ је водич који је намијењен свима који желе да се упознају са процесом буџетирања и активностима које се 
финансирају из градског буџета. Полазећи од чињенице да су буџетска средства јавна и да се ради о средствима свих грађана 
Града, наша је обавеза да истим располажемо у најбољем интересу локалне заједнице, али и да Вам презентујемо тачне и 
разумљиве податке о њиховим изворима и плану њиховог утрошка.

Овај документ ће Вам помоћи и да разумијете које су то надлежности Града као јединице локалне самоуправе, и које су то 
области за које се издвајају средства из градског буџета. Расподјелу средстава по тим областима отежава чињеница да су 
захтјеви и очекивања корисника буџетских средстава увијек већи од реалних могућности буџета општине.

“Буџет за грађане“ ће Вам показати како је тешко одлучити о приоритетима у буџетској потрошњи, и на који начин Ви као 
појединци можете бити укључени у процес креирања буџета и тако дати свој допринос квалитетнијем управљању нашом 
локалном заједницом. 
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БУЏЕТ Града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака 
Града за буџетску,односно календарску годину.

То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току 

2.Појам буџета

То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току 
једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се 
сливају приходи из којих
се подмирују те обавезе.

Градоначелник и локална управа спроводе локалну политику, а главна полуга те политике и развоја је 
управо буџет Града.

Приликом дефинисања овог, за Град Бијељину најважнијег документа, руководе се законским 
оквиром и прописима,стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета 
подразумева утврђивање
приоритета и прављење компромиса.
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3. Како настаје буџет Града?

Одјељења 
Градске 
управе

Буџетски 
корисници

Мјесне 
заједнице

Удружења 
грађана

Закони и прописи
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Ко учествује 
у изради 
буџета

О
квир у ком

е се планира буџет

Буџет Града

Стратегија Града

Економске прилике

Искуства из претходног периода

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти

Процјена остварења прихода

Кредитне обавезе
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4. Ко учествује у изради буџета?

Ко учествује 

Буџетски 
корисници

Мјесне 
заједнице

Ко учествује 
у изради 
буџета

Одјељења 
Градске 
управе

Удружења 
грађана
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15. јул Град анализира ДОБ.

20. јул
Одсјек за буџет буџетским корисницима доставља упуство за припрему 
Нацрта буџета.

15.септембар
Буџетски корисници Одјељењу за финансије достављају своје захтјеве за 
наредну фискалну годину.

15. октобар
Одјељење за финансије припрема Нацрт буџета водећи рачуна о смјерницама 
садржаним у ДОБ-у.

15. новембар
Одјељење за финансије утврђује Нацрт буџета и доставља га Министарству 
финансија ради добијања препорука.

5. Буџетски календар
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15. новембар финансија ради добијања препорука.

15. новембар
Скупштина Града изјашњава се о Нацрту буџета и доставља га на јавну 
расправу.

20. новембар
Одјељење за финансије доставља Министарству финансија приједлог, у који 
су уграђене сугестије са јавних расправа, на сагласност.

5. децембра
Приједлог буџета усаглашен је са Министарством доставља се Скупштини 
Града на усвајање.

15. децембра
Скупштина Града доноси одлуку о усвајању буџета за наредну фискалну 
годину.

24. децембра
Градска управа доставља Министарству усвојен буџет, одлуку о усвајању 
буџета и одлуку о извршењу буџета за наредну фискалну годину. 

НАПОМЕНА: Због погоршане епидемиолошке ситуације и одложеног изборног 
процеса Буџет за 2021. годину усвојен је 31.03.2021.
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Планирани укупни јавни приходи и примици Града 
Бијељина за 2021. годину износе 51.527.729,00 КМ

6. Како се прикупљају буџетска средства?

Бијељина за 2021. годину износе 51.527.729,00 КМ

51.527.729,00 КМ
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Буџет се пуни новцем од:
-пореских прихода
-непореских прихода 
-трансфера

6.1. Врсте прихода и примитака

-трансфера
-примитака за нефинансијску 
имовину
-других примитака
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-Пореске приходе Град прикупља кроз наплату индиректног пореза прикупљеног 
преко УИО, наплату пореза на лична примања, пореза на имовину и других 
пореза.

-Непореске приходе Град прикупља кроз наплату закупа и ренте, наплату накнаде 
за уређење градског-гражевинског земљишта, административне таксе и друге 
накнаде и таксе 

-Трансфери од других нивоа власти представљају 

6.2. Појам прихода и примитака

-Трансфери од других нивоа власти представљају 
пренос новца из буџета Републике Српске у корист буџета Града.

-Примици за нефинансијску имовину и примици по основу поврата излазног 
пореза се прикупљају кроз наплату од продаје земљишта (индустријска зона), 
продаје биолошке имовине (економија пољопривредне школе) и друге имовине у 
власништву Града.

-Буџет се пуни од грантова-донација, али то није планирано буџетом за 2021. 
годину.

-Буџет Града се пуни и кроз задуживање, односно узимањем кредита код 
пословних банака. У овој години није планирано додатно задуживање.
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7. Структура прихода и примитака у 2021. години

ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 
35.070.815,00 КМ

ТРАНСФЕРИ 
2.708.000,00 КМ 

БУЏЕТСКА      
СРЕДСТВА 
51.527.729,00 КМ

НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 
11.855.800,00 КМ

ПРИМИЦИ 
1.893.114,00 КМ
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8. На шта се троши народни новац?

Учешће Града у финансирању Потпуно 
финансира Град

Углавном 
финансира Град

У мањој мјери 
финансира Град Не финансира Град

Образовање x
Општа управа x

Здравствена заштита x
Социјална заштита x

14

Социјална заштита x
Култура x

Урбанизам, просторно уређење,
стамбена политика x

Комуналне и друге јавне услужне 
дјелатности x

Заштита околине x
Саобраћајна инфраструктура x

Привреда (пољопривреда, трговина, 
шумарство, занарство, угоститељство) x
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Једно од основних буџетских начела је равнотежа прихода и примитака и расхода и 
издатака , стога и укупни планирани трошкови у Граду Бијељина у 2021. години износе 

51.527.729,00 КМ

РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА 
ПРИМАЊА 16.517.872,00 КМ

РАСХОДИ ЗА 

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
50.000,00 КМ

КАПИТАЛНИ 
ИЗДАЦИ 
6.529.496,00 КМ

ОСТАЛИ 
ИЗДАЦИ 
4.015.164,00 КМ

8.1. Структура расхода и издатака

Укупни  расходи 
51.527.729,00 км

РАСХОДИ ЗА 
КОРИШТЕЊЕ РОБА И 
УСЛУГА 9.023.137,00 КМ

РАСХОДИ 
ФИНАНСИРАЊА 
1.329.255,00 КМ

СУБВЕНЦИЈЕ 
390.000,00 КМ

ГРАНТОВИ 
4.375.305,00 КМ

ДОЗНАКЕ 
6.533.400,00 КМ

РАСХОДИ ПО 
СУДСКИМ 
РЈЕШЕЊИМА 
352.100,00 КМ

ТРАНСФЕРИ 
2.412.000,00 КМ
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8.2. Колико смо задужени?

Р. Бр.
Извор 

задужења
Година 

задужења
Година 
отплате

Намјена кредита
Износ кредита 

у КМ
Стање дуга У КМ Пројекција годшњег ануитета У КМ

Главница Камата Укупно Главница Камата Укупно

1 Нова банка 2011. 2024. Изградња болнице у Бијељини, изградња 
инфраструктуре и Градског гробља

10,000,000.00 3,166,666.80 214,768.61 3,381,435.41 1,000,000.00 107,182.00 1,107,182.00

2
Уникредит 
банка

2010. 2022.
Реконструкција путева и улица, изградња 
водоводне мреже, изградња нисконапонске 
мреже, изградња Центра за културу

5,000,000.00 1,416,667.02 95,004.24 1,511,671.26 500,000.00 59,894.00 559,894.00

3
Комерцијална 
банка

2013. 2025.

Изградња канализације, Орио програм, 
експропријација, путна, електро, комунална 
инфраструктура, топлификација, Музејска 
соба

6,000,000.00 2,550,000.44 603,854.88 3,153,855.32 600,000.00 154,168.00 754,168.00

4
Свјетска 
банка

2008. 2030.
Супсидијарни споразум за водоснабдијевање 
и комуналну инфраструктуру по Одлуци 
Народне скупштине РС број 02-147/99

559,390.53 238,884.90 0.00 238,884.90 27,000.00 0.00 27,000.00

Пројекат хитног опоравка од поплава, у 
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5
Свјетска 
банка

2019. 2039.

Пројекат хитног опоравка од поплава, у 
складу са Одлуком Владе РС о алокацији 
кредитних средстава Свјетске банке-
Међународне асоцијације за развој

1,354,369.10 1,279,131.87 14,996.69 1,294,128.56 97,000.00 28,000.00 125,000.00

6
Уникредит 
банка

2017. 2027.
Финансирање обавеза из ранијег периода, 
изградња капиталних инфраструктурних 
пројеката, Орио програм

4,000,000.00 2,846,455.89 337,292.29 3,183,748.18 419,959.00 103,349.00 523,308.00

7
Интеса Сао 
Паоло банка

2018. 2030.

Орио програм, путна инфраструктура, 
Индустријска зона 2, експропријација, 
изградња петоразредне школе, изградња прве 
фазе комплекса фарме за потребе 
Пољопривредне школе

5,000,000.00 4,641,564.81 708,398.35 5,349,963.16 441,393.71 142,343.37 583,737.08

8
Рајфајзен 
банка

2019. 2029. Орио програм,санитарна ћелија на 
Регионалној депонији, градски стадион

7,000,000.00 7,000,000.00 808,586.50 7,808,586.50 463,608.00 175,319.00 638,927.00

9
Шпаркасе 
банка

2019. 2029.

Комунална инфраструктура;изградња 
аутобуске станице, санација 
топловода,гробље, санација Соколског дома и  
Техничке школа

6,000,000.00 6,000,000.00 787,560.26 6,787,560.26 0.00 149,400.01 149,400.01

10
НЛБ  и 
Уникредит 
банка 

2020. 2030.

Комунална инфраструктура;изградња 
аутобуске станице; санација Соколског дома  
основна школа, терен са вј.травом, спортска 
сала

7,000,000.00 7,000,000.00 2,124,321.75 9,124,321.75 0.00 346,500.00 346,500.00

УКУПНО: 51,913,759.63 36,139,371.73 5,694,783.57 41,834,155.30 3,548,960.71 1,266,155.38 4,815,116.09
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9. Kо су корисници буџета Града Бијељина?

Буџетски корисници
Р. бр. Бр. ПЈТ Назив корисника План 2021.

1. 0005300 Центар за социјални рад 1.467.900,00

2. 0005301 Социјална заштита 6.139.000,00

3. 0005400 Дјечији вртић “Чика Јова 
Змај”

2.429.400,00

4. 0005500 Центар за културу 
“Семберија”

939.944,00

5. 0005501 Музеј “Семберија” 351.500,00

6. 00050503 СКУД “Семберија” 195.490,00

7. 0005504 Градско позориште 
“Семберија”

234.300,00

Одјељења Градске управе
Р. бр. Бр. ПЈТ Назив корисника План 2021.

1. 0005110 Скупштина Града 896.755,00
2. 0005120 Кабинет 

градоначелника
504.000,00

3. 0005125 Територијална
ватрогасна јединица

553.500,00

4. 0005130 Одјељење за општу 
управу

4.000,00

5. 0005140 Одјељење за 
финансије

16.750.115,00

6. 0005150 Одјељење за пивреду 981.960,00
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“Семберија”
8. 0005010 Туристичка организација 483.072,00

9. 0005910 Агенција за развој малих 
и средњих предузећа

399.824,00

10. 000815054 Гимназија “Филип 
Вишњић”

154.950,00

11. 000815055 Економска школа 101.150,00

12. 000815056 Пољопривредна и 
медицинска школа

574.300,00

13. 000815059 Средња стручна школа 
Јања

68.710,00

14. 000815057 Техничка школа 
“Михајло пупин”

226.333,00

15. 0818035 Библиотека “Филип 
Вишњић”

155.000,00

16. 84011 Музичка школа “Стеван 
С. Мокрањац”

34.876,00

УКУПНО: 13.955.749,00

6. 0005150 Одјељење за пивреду 981.960,00
7. 0005151 Одјељење за 

пољопривреду
3.134.000,00

8. 0005160 Одјељење за 
просторно уређење

254.000,00

9. 0005170 Одјељење за стамбено 
комуналне послове

7.179.000,00

10. 0005180 Одјељење за борачко
инвалидску заштиту

500.250,00

11. 0005210 Одјељење за 
друштвене 
дјелатности

5.466.400,00

12. 0005220 Одјељење за 
инспекцијске послове

112.000,00

13. 0005230 Комунална поллиција 10.000,00

14. 0005240 Одсјек за заједничке
послове

1.176.000,00

УКУПНО: 37.521.980,00



It’ s time  for Bijeljina

Планирано повећање сопствених јавних прихода и примитака, у 
односу на 2020. годину :

10. Шта се промијенило у односу на 2020. годину?

+ Непорески приходи већи за 619.100,00 КМ или 5,51%

+ Трансфери већи за 464.400,00 КМ или за 20,7%
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+ Трансфери већи за 464.400,00 КМ или за 20,7%

-Порески приходи мањи за 365.285,00КМ
или 1,03%.



It’ s time  for Bijeljina

Планирано повећање сопствених јавних расхода и издатака, у 
односу на 2020. годину за :

10. Шта се промијенило у односу на 2020. годину?

+ Расходи за лична примања за 604.852,00 КМ
или 3,8%

+ Грантови за 430.055,00 КМ или за 10,9%
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+ Грантови за 430.055,00 КМ или за 10,9%

+Дознаке на име социјалне заштите за
805.400,00 КМ или 14,06%

-Капитални расходи из сопствених средстава
за 2.592.550,00 КМ или 28,42%.

- Расходи за коришћење робе и услуга за
580.877,00 КМ или 6,04%



It’ s time  for Bijeljina

Одсјек за буџет

Александра Михајловић,

Шеф одсјека за буџет

Тел: 055/233-433

11. Подаци за контакт са грађанима

Тел: 055/233-433

Е-mail: aleksandra.mihajlovic@gradbijeljina.org

Марко Крајишник

Самостални стручни сарадник за праћење реализације буџета

Тел: 055/202-023

E-mail: marko.krajisnik@gradbijeljina.org
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