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ЗАШТО БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

Драги суграђани, 

Пред вама је „Буџет за грађане“ 
– грађански водич који на 
једноставан начин приказује 
како се планира, прикупља и 
троши новац из буџета Општине 
Козарска Дубица током 2018. 
године. 

На овај начин желимо да направимо корак ка 
отворенијем и одговорнијем наступу према 
грађанима у процесима доношења важних одлука 
на локалном нивоу. 

„Буџет за грађане“ има за циљ да јавности омогући 
бољи увид и разумијевање начина на који локалне 
власти планирају, распоређују и троше средства 
из буџета Општине.

Будући да се буџет Општине највећим дијелом 
финансира новцем пореских обвезника, наша 
је обавеза да њиме располажемо у најбољем 
интересу заједнице и да грађанима представимо 
тачне и разумљиве податке о изворима 
прикупљених прихода и њиховом трошењу. 

Буџет Општине је најважнији документ који доноси 
локална управа и који директно утиче на животе 
свих који живе на подручју општине, те је веома 
важно да у његовом креирању буду уважени 
ставови што већег броја грађана. 

Грађански водич кроз буџет намијењен је свим 
грађанима који желе да буду обавјештени о 
плановима локалне самоуправе за прикупљање 
и трошење новца и да прате реализацију 
постављених циљева. 

Надамо се да ће овај документ објаснити кључна 
питања и тако буџет учинити приступачнијим и 
разумљивијим. 

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

Буџетски процес се заснива на анализи остварења 
прихода у протеклом периоду, процјенама 
економске основе, приоритетним циљевима и 
пословима из надлежности Oпштине, планираним 
пројектима и програмима. Доношење буџета 
Општине прописано је Законом о буџетском 
систему Републике Српске, којим су утврђени 
поступци и крајњи рокови у припремању, изради 
и усвајању Буџета.

Publikacija je objavljena u okviru Projekta općinskog okolišnog i 
ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada 
Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) 
u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne 

odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske niti UNDP-a.

9.905.000 КМ

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР

АНАЛИЗА ПРИХОДА

ЈУЛИ Одјељење за финансије општине Козарска 
Дубица доставља упутства за припрему 
нацрта буџета корисницима буџета.

 СЕПТЕМБАР Буџетски корисници подносе своје захтјеве 
за наредну годину Одјељењу за финансије 
општине Козарска Дубица .

 ОКТОБАР 
Одјељење за финансије општине Козарска 
Дубица ће сачинити нацрт буџета узимајући 
у обзир потребе буџетских корисника ( на 
основу буџетских захтјева истих)

НОВЕМБАР  

1.  Начелник општине  у сарадњи са 
Одјељењем за финансије, утврђује Нацрт 
буџета и доставља га Министарству ради 
добијања препоруке.

2.  Скупштина Општине се изјашњава: 
утврђује Нацрт буџета и доставља га на јавну 
расправу, те организују се јавне расправе 
гдје се позивају  НВО организације заједно са 
групом грађана. 
3. Начелник општине  доставља Министарству 
приједлог, у који су уграђене усаглашене 
сугестије са јавних расправа, на сагласност.

 ДЕЦЕМБАР 

1. Приједлог буџета Општине усаглашен је са 
Министарством;
Начелник доставља Скупштини Општине на 
усвајање.

2. Скупштина  Општине доноси одлуку о 
усвајању.

3. Одјељење за финансије доставља 
Министарству усвојен буџет,

Екон. 
код Опис

Буџет 
2018.

Структура 
у %

71 Порески приходи 6.588.000 66,51%

72 Непорески приходи 2.351.000 23,74%

78 Трансфери између 
буџетских јединица

420.000    4,24%

Укупни буџетски 
приходи

9.359.000 94,49%

81 Примици за 
нефинансијску имовину

230.000   2,32%

93 Остали примици 316.000   3,20%

Укупна буџетска 
средства

9.905.000 100,00 %
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Структура прихода

Телефон: 052/416 - 010

Факс : 052/ 416-026

Email : nacelnik@kozarskadubica.org



Изградња новог водовода и водоцрпилиста 
‚‚Комленац‚‚ у укупној вриједности 12.000.000 КМ 
којима се омогуцава приступ здравој води за пице за 
градска и приградска насеља као и руралне мјесне 
мјесне заједнице које до сада нису имали адекватно 
снабдијевање водом. 

У Буџету за 2018. годину за Фонд за развој и 
субвенције у пољопривреди  је планирано 100.000,00 
КМ. Расподјела средства вршиће се кроз:

Општина кроз грантове финансира удружења, 
спортске клубове, невладине организације  у 
износу 487.000 КМ, Центар за информисање и 
културу 390.000 КМ, те кроз стипендије помоћи за 
школовање, затим превоз ђака у износу 250.000 КМ  
те помоћ на име социјалне заштите у износу 60.000 
КМ.

Буџетски корисници који се у потпуности финансирају 
из буџета општине Козарска Дубица су:

1. ЈУ Центар за социјални рад
2. ЈУ Дјечији вртић „Пчелица“ и 
3. ЈУ Туристичка организација општине Козарска 

Дубица,
4. Општинска управа

Буџетски корисници који се дјелимично  финансирају 
из буџета Опшине и Републике су:

1. ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ и
2. ЈУ Народна библиотека.

Општина Козарска Дубица je основала Туристичку 
организацију у циљу очувања и заштите туристичких 
потенцијала и промоције општине, те заједно 
организује и спроводи манифестације.

Значајне манифестације Општине:

1. Дани зиме на Козари 
2. Сусрет винара Бањалучке регије 
3. Дани општине 
4. Гастро дан 
5. Дубичко љето 
6. Воће фест 
7. Конференција беба

1. Средства за социјалну заштиту по Закону о 
социјалној заштити које суфинансирају Република 
и општина по 50 % у износу од 740.600 КМ. 
Ова средства су намјењена за новчане помоћи 
лицима у стању социјалне потребе и додатак за 
помоћ и његу другог лица.

2. Помоћ за оспособљавање за рад из Буџета 
Републике у износу од 30.000 КМ.

3. Средства за остале потребе у социјалној 
заштити у износу 265.000,00 КМ су намјењена за 
финансирање смјештаја у установе, збрињавање 
у хранитељску породицу, помоћ у кући и дневно 
збрињавање и сл.

4. Допунска заштита РВИ, бораца и породица 
погинулих у износу 60.000,00 КМ, стипендије и 
једнократне помоћи за школовање 130.000,00 КМ 
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Укупни буџетски расходи

Суфинансирање куповине механизације
Подршка пластеничкој производњи
Подршка произвођачима поврћа 
(краставаца)-

Издаци за 
нефинансијску имовину

Подршка капиталним улагањима у воћарској 
производња 

Подршка улагањима у пчеларској 
производњи

Субвенционисање произвођача пшенице

Издаци за отплату дугова

Подршка организовању манифестација за 
унапређење и промоцију пољопривредне 
производње 

Субвенционисање пројекта удружења 
пољопривредних произвођача и задруга

Остали издаци

Једнократне новчане помоћи

Буџетска резерва

Интервентне  мјере у сточарству усљед 
угинућа домаћих животиња

АНАЛИЗА РАСХОДА

ОСТАЛА ИЗДВАЈАЊА У ОБЛАСТИ 
КОМУНАЛНОГ СЕКТОРА  И ПУТНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ + ЕКОЛОГИЈА 

Структура расхода

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ КАПИТАЛНИ 
ПРОЈЕКТИ

ПОДСТИЦАЈИ  ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ГРАНТОВИ И ДОЗНАКЕ НА ИМЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАСТИТЕ КОЈЕ СЕ 
ИСПЛАЦУЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
И ОПСТИНЕ

ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

КУЛТУРНЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Екон. 
код Опис

Буџет 
2018.

Структура 
у %

41 Текући расходи 7.818.733 78,94%

411 Расходи за лична 
примања

2.250.000 22,72%

412 Расходи по основу 
коришћења роба и 
услуга

  
2.199.600

   22,20%

Расходи финансирања и 
други финан. трошкови

     
625.529

6,32%

413 Субвенције    150.000   1,51%

414 Грантови 1.052.400  10,62%

416 Дознаке на име 
социјалне заштите

1.345.600 13,59%

418 Расходи финансирања 
између јединица власти

91.604 0,92%

419 Расходи по судским 
рјешењима

104.000 1,05%

48 Трансфери између и 
унутар јединица власти

342.700 3,46%

Укупни буџетски расходи 8.161.433 82,39%

51 Издаци за нефинансијску 
имовину

338.500 3,42%

62 Издаци за отплату 
дугова

633.812 6,40%

63 Остали издаци 646.255 6,52%

Буџетска резерва 125.000 1,26%

Укупна, буџетски издаци 9.905.000 100,00%

Р.
Бр

Опис Укупно 
планирано за 
текућу годину

Буџет  
ЈЛС

Екстерни 
извори

1. Суфинасирање 
МЕГ пројекта 

250.000 125.000 125.000

2. Водоснадбјевање 
са водоцрпилишта 
„Комленац“

3.430.980 2.401.686 1.029.294

Р.
Бр

Опис Укупно планирано за 
текућу годину

1. Одржавање путева 440.000

2. Одржавање  објеката 
водопривреде 

30.000

3. Одржавање и санација јавне 
расвјете 

65.000

4 Зимска служба 150.000

5. Трошкови ел.енергије  
расвјета 

270.000

6. Одржавање црпне станице 52.000

Р.
Бр

Опис Укупно планирано за 
текућу годину

1. Суфинансирање куповине 
механизације

10.000 

2. Подршка пластеничкој 
производњи

5.000 

3. Подршка произвођачима 
поврћа (краставаца)-

10.000 

4. Субвенционисање 
произвођача пшенице

10.000 

5. Подршка улагањима у 
пчеларској производњи

5.000 

6. Субвенционисање пројекта 
удружења пољопривредних 
произвођача и задруга

5.000 

7. Подршка капиталним 
улагањима у воћарској 
производња 

10.000 

8. Подршка организовању 
манифестација за 
унапређење и промоцију 
пољопривредне производње 

15.000 

9. Једнократне новчане помоћи 25.000 

10. Интервентне  мјере у 
сточарству усљед угинућа 
домаћих животиња

5.000 

и средства за демографску политику 55.000,00 
КМ као и учешће у финансирању превоза ученика 
средњих школа и превоза ученика са посебним 
потребама 65.000,00 КМ.


