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1. Увод  
Публикација је објављена у оквиру Пројекта управљања животном средином и економским развојем (МЕГ) којег подржава Влада 

Швајцарске, а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ. Садржај ове публикације, као и налази приказани у њој, не 

одражавају нужно ставове Владе Швајцарске нити УНДП-а. 

 



1.1. Уводна ријеч градоначелника  

 

 

Драге грађанке и грађани Добоја, 

Пред вама је документ „Буџет за грађане“ који на једноставан и илустративан начин приказује буџет Града Добоја за 2019. годину. Овај 
документ представља још један корак у повећању транспарентности нашег рада и има за циљ да свим нашим грађанима омогући бољи 
увид и разумијевање на који начин планирамо, расподјељујемо и трошимо новац пореских обвезника. 

На то нас обавезују и реформски процеси које смо прихватили да бисмо се прикључили породици модерних држава Европе. Захтјеви 
који се стављају пред све институције јесу: направити отворену, финансијски ефикасну и транспарентну јавну управу која ће служити у 
најбољем интересу грађана. „Буџет за грађане“ има за циљ да јавности омогући бољи увид и разумијевање начина на који локалне 
власти планирају, расподјељују и троше средства из буџета Града. Вјерујемо да ће овај документ објаснити кључна питања, те тако 
учинити буџет транспарентнијим и разумљивијим за грађане. 

Креирањем буџета на овакав начин помоћи ћете и нама да утврдимо приоритете и оно што је грађанима најпотребније. У коначници, 
ваше активније укључивање у буџетски процес резултирати ће квалитетнијим управљањем локалном заједницом.  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Борис Јеринић 



1.2. Буџет за грађане 

 

Буџет представља процјену прихода и трошкова за одређено раздобље у будућности. План прихода нам говори колико новца и из којих 
извора локална самоуправа планира да прикупи, док расходи показују на шта све ће бити потрошен прикупљени новац. Буџет града или 
општине припрема одјељење за финансије, а његово усвајање врши скупштина града. Органи локалне самоуправе задужени за 
креирање и извршење буџета су одговорни да прикупљени новац буде утрошен у складу са законом и претходно усвојеним планом. 

С обзиром да највећи дио буџетских прихода долази од грађана, односно од пореза које грађани плаћају, сасвим је оправдана њихова 
заинтересованост за начин и приоритете потрошње тих средстава. Сходно томе поступак припреме, усвајања и трошења буџетских 
средстава мора у потпуности бити транспарентан, али и разумљив грађанима, односно широј јавности. У складу с тим, осим званичног 
документа буџета, неопходно је припремити и буџет за грађане који представља неку врсту поједностављеног буџетског документа чија 
је основна карактеристика да је креиран тако да буде доступан и разумљив великом дијелу популације. Овај документ је креиран у 
сарадњи са грађанима и због тога се може сматрати потпуно јасним увидом у новчане токове једне локалне самоуправе.   

1.3. Финансирање надлежности 

Град Добој , као јединица локалне самоуправе задужен је за извршавање обавеза из разних дјелатности, које финансира у потпуности 
или дјелимично из свог буџета. У наредном шематском приказу наведене су најзначајније дјелатности које се финансирају из буџета 
града, као и степен у којем су финансиране. 

 

 

 

 



Шема 1: Финансирање надлежности 
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2. ПРИХОДИ 
 

Шема 2: Приходи у 2019. години 
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Основна карактеристика пореских прихода јесте њихова обавезност и непостојање никакве директне противуслуге приликом плаћања 
пореза. Као што је наведено у претходној шеми у пореске приходе убрајају се: порез на доходак, порез на добит предузећа, ПДВ, акцизе, 
царине и остали порески приходи. Најзначајнији порески приход је свакако приход од индиректних пореза. Расподјела прихода од 
индиректних пореза ентитетима се врши након изузимања средстава која се користе за сљедећу намјену: минималне резерве, буџет 
Босне и Херцеговине за финансирање институција Босне и Херцеговине, Дистрикт Брчко и финансирање вањског дуга у висини 
доспјелих обавеза. Општинама и градовима у РС се, након издвајања дијела средстава за финансирање јавног дуга РС, дозначава 24% од 
укупног износа прихода од индиректних пореза расподјељених овом ентитету. Као што је већ приказано, ти приходи у 2019. години 
процијењени су на 17.000.000 и чине готово 57% укупних прихода града.     

Непорески приходи се састоје од различитих накнада, такси и казни које прописује јединица локалне самоуправе. Такође, у ову 
категорију се убрајају и приходи од накнаде за уређење и кориштење земљишта (рента). Очекивани приходи по овом основу за 2019. 
годину износи 9.179.000 или 21,66% укупних прихода.  

Под примицима за нефинансијску имовину подразумијевају се приливи по основу продаје моторних возила, затим продаје градског 
грађевинског земљишта и продаје сталне имовине намијењене за продају. Планирана средства по овом основу су 2.982.000, односно 
6,8% прихода.  

Грантови и трансфери се односе на финансијска средства која ће бити дозначена од различитих нивоа власти у БиХ, као и од других 
институција које представљају партнере Градској управи Добој у разним пројектима. У 2019. ова средства су планирана у износу од 
1.068.000 или 2,52% укупних прихода. 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАСХОДИ  
Шема 3: Расходи у 2019. години  
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Текући расходи представљају највећи дио укупних расхода с обзиром да се у ову категорију убрајају  плате  и  други  облици  накнаде  
запослених (укључујући издатке за скупштину), издаци за материјал и услуге, грантови и плаћања другим  потрошачким  јединицама, као 
и финансијски расходи. Планирани издаци за плату за 2019.годину су у износу од 9.569.000 КМ.  

Буџетска резерва представља законску обавезу и за сљедећу годину планирана је у износу од 200.000 КМ .  

Издаци за отплату дугова подразумијевају финансијска средства која су намијењена плаћању доспјелих рата претходно узетих кредита. 
У сљедећој години у те сврхе планирано је 3.877.000 КМ за отплату главнице узетих кредита, док је за исплату камата планирано око 
1.002.000 КМ, што представља 11,51 % укупних расхода. 

Издаци за нефинансијску имовину подразумијевају издатке за експропријацију земљишта, набавку постројења и опреме, изградњу и 
прибављање зграда и објеката, те њихово инвестиционо одржавање, адаптацију и реконструкцију. У ове сврхе у 2019. години је 
планирано 10.096.100  КМ, односно 23,82 %.    

4. СТРУКТУРА ПОТРОШЊЕ 
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4.1. Капиталне инвестиције – 6.450.000 KM  

 

Град Добој капиталне инвестиције финансира путем кредитних и сопствених средстава, а у току 2019. године за њих је предвиђено 
6.450.000 КМ. Најзначајније капиталне инвестиције планиране за сљедећу годину су:  

- 1.250.000 КМ- Експропријација земљишта за израду колектора оборинских вода подручја „Усора“ (2.сливно подручје) и пумпне 
станице „Усора“ у циљу заштите града од поплава и оборинских вода, 

- 1.250.000 КМ- Експропријација земљишта корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава-кредит, 
- Спортска дворана 1.850.000 КМ, 
- Изградња вреловода по Регулационом плану Усора из кредита 1.000.000 КМ, 
- Пројекат главног колектора оборинских вода подручја Усора из кредита 500.000 КМ, 
- Изградња канализације по регулационом плану Усора из кредита 500.000 КМ, 
- 100.000 КМ-Реконструкција зграда и објеката из области основног образовања. 



4.2. Комунални сектор – 1.712.000 KM 

 

За комунални сектор у 2019. години предвиђено је 1.712.000 KM, а највећа издвајања су за сљедеће категорије: 



 

4.3. Спорт и култура 1.375.000 КМ 
Средства за редовне дјелатности спортских клубова планирају се у Буџету града Добоја. Под средствима за редовне дјелатности 
подразумијевају се средства која клубови користе за учешће у званичним такмичењима (лигама или такмичарским турнирима), али не и 
средства која се користе за организацију традиционалних турнира. 

У 2019. години град Добој ће издвојити 500.000 КМ за финансирање спортских клубова, од чега: 

- 180.000 КМ- Мушки рукометни клуб „Слога“, 
- 150.000 КМ- Фудбалски клуб „Слога“, 
- 25.000 КМ- Фудбалски клуб „Жељезничар“, 
- 15.000 КМ-Женски рукометни клуб „Добој“, 
- 100.000 КМ- остали спортски клубови у процентуалном износу. 

 

Такође, значајан дио средстава град Добој издваја и за организацију традиционалног Рукометног ТВ турнира шампиона који се сваке 
године организује у граду Добоју. У 2019.години, планирани износ је 200.000 КМ.  
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Што се тиче културе, планирана средства су у износу од 675.500 КМ. Највећи дио наведених средстава односи се на финансирање 
Центра за културу и образовање (501.500 КМ) који град Добој финансира у потпуности, затим материјалних трошкова Народне 
библиотеке (122.500 КМ) и Регионалног музеја (51.500 КМ). Такође, град Добој сваке године финансира и одржавање Театар феста који 
се организује од стране Центра за културу.   



  

4.4. Образовање – 2.038.000 КМ 
 

Овде се првенствено односи на финансирање предшколског образовања, односно финансирање за рад Дјечијег обданишта „Мајке 
Југовић“. Планирана средства у 2019. години за рад наведене јавне установе су 1.451.400 КМ. 

Такође, град Добој финансира и материјалне трошкове средњег образовања у следећим износима:  

• Гимназија „Јован Дучић“..............................................................98.000 КМ 

• Економска школа......................................................................... 116.000 КМ 



• Медицинска школа........... .......................................................... 119.700 КМ 

• Техничка школа............................................................................. 107.500 КМ 

• Саобраћајна и електро школа..................................................... 148.800 КМ 

• Угоститељска и трговинска школа............................................. 104.100 КМ 
 

4.5. Пољопривреда- 220.000КМ 

 

У току 2019.године, издвојено је 120.000 КМ за подстицаје у пољопривреди. То се односи на подстицаје у воћарству (јабучасто и 

коштичаво воће, јагодичасто воће и језграсто воће), повртларству (производња поврћа у заштићеним просторијама и на отвореном) и у 

сточарству (производња и узгој квалитетне приплодне стоке).  

Такође, у току 2019.године планира се и реализација пројекта Подстицај за развој предузетништва у руралним мјесним заједницама 

града Добој-100.000 KM. Овај пројакат град Добој реализује уз подршку Грант шеме у оквиру МЕГ пројекта који финансира Влада 

Швајцарске. 

4.6. Социјална заштита- 3.862.000 КМ 
Велики дио наведених средстава односи се првенствено на финансирање тзв „туђе његе“ коју град Добој финансира у сарадњи са 
Министарством здравља по 50 %, а у складу са Законом о социјалној заштити (1.850.000 КМ). То се односи на новчане помоћи лицима у 
стању социјалне потребе и додатак за помоћ и његу другог лица. 

Такође, пружање помоћи врши се путем додјеле једнократних новчаних средстава социјално угроженом становништву, смјештај у 
установе, збрињавање у хранитељске породице, финансирање Народне кухиње „Еммаус“, Црвеног крста и разних удружења из области 
борачко-инвалидске заштите. 


