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БУЏЕТ ЗА
З ГРА
АЂАНЕ
Е 2021 ГОДИН
Г
НА
2.600.000 КМ
К

Поштовани грађани општине Костајница,

Општина Костајница је опредјељена за отворен, транспарентан и одговоран однос према грађанима,
због чега смо и урадили "Буџет за грађане" како би Вам на једноставан и разумљив начин приказали
како планирамо прикупљати и трошити буџетска средства.

"Буџет за грађане" има за циљ да јавности и грађанима омогући бољи увид и разумијевање начина на
који локална власт планира, расподјељује и троши њихова средства - из Буџета Општине. Ово је још
један од начина на који желимо да будемо отворенији и одговорнији према грађанима у процесу
доношења важних одлука на локалном нивоу.

С обзиром на то да новац стиже у Буџет Општине од пореских обвезника, наша је обавеза да њиме
располажемо у најбољем интересу и да грађанима представимо тачне и разумљиве податке о
изворима прикупљеног новца и његовом трошењу.

Градски водич кроз Буџет намјењен је свим грађанима који желе да буду обавијештени 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 учинити Буџет приступачнијим и
разумљивијим. Очекујем да ћете се и у наредним годинама више укључивати у буџетски процес, што
ће допринијети новом квалитету упављања локалном заједницом.

Начелник оштине
Никола Јањетовић, дипл.ек.
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ПРЕГЛЕД ИЗДВАЈАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2021:


Средства неопходна за функционисање Општинске управе Костајница, ЈПУ Клуб за дјецу
"Кестенко", ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Средњошколски центар и ЈУ Народне бибилиотке
"Невенка Станисављевић",



Средства за исплату одборничких накнада одборницима у Скупштини општине Костајница,



Средства за отплату главнице и камате по основу задужења Општине Костајница,



Средства за грантове корисницима - Туристичка организација, Удружење пензионера, Дом
здраваља, Радио Костајница, Парк природе Уна, Борачка организација, Црвени крст,
Добровољно ватрогасно друштво, КУД Поткозарје, Вјерске институције и невладине
организације (средства у износу од 30.000 КМ предвиђена су да се јавним позивом додјеле
невладним организацијама и спортским клубовима са подручја општине Костајница. Средства
планирана буџетом општине Костајница, расподјељују се удружењима и фондацијама, чији
пројекти помажу рјешавању проблема у локалној заједници у сљедећим областима, Развој
спорта, Екологија, Култура, Незапосленост, Социјална заштита, Пољопривреда, Привреда,
Туризам, Здравство,Образовање, Људска права, Јачање демократског друштва)



Средства за дознаке на име социјалне заштите - право на додатак и његу другог лица, право на
новчану помоћ, право на једнократну новчану помоћ, правно на личну инвалиднину, право на
смјештај у установе социјалне заштите, право на подршку у изједначавању могућности дјеце и
омладине са сметњама у развоју, дознаке за стипендије, дознаке за превоз ученика, дознаке за
рођење дјетета, дознаке за трошкове асистиране репродукције и друге помоћи грађанима из
буџета општине,



Субвенције привредницима - реализација Програма додјеле субвенција пословним субјектима
погођеним кризом изазваном вирусом корона,



Средства за отплату старих обавеза - исплата накнада бирачким одборима за ангажовање за
рад приликом Избора 2020. године, исплата одборничких накнада по споразуму и остало.
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КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ

КОРИСНИК

ИЗНОС
470.570,00

1.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

2.

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

3.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

4.

ЈПУ ДЈЕЧИЈИ КЛУБ "КЕСТЕНКО"

5.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

6.

ДОМ ЗРАВЉА

27.000,00

7.

РАДИО КОСТАЈНИЦА

54.000,00

8.

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

13.000,00

9.

ЦРВЕНИ КРСТ

12.600,00

10.

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО

40.000,00

11.

КУД ПОТКОЗАРЈЕ

12.000,00

12.

ПАРК ПРИРОДЕ УНА

13.

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

14.

ВЈЕРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
УКУПНО:

46.480,00
9.000,00
184.750,00
2.000,00

2.000,00
30.000,00
5.000,00
908.400,00

Буџет за грађане општине Костајница је поједностављени и илустровани приказ појединих дјелова
документа Буџета општине Костајница.
Овај једноставни и илустровани приказ омогућиће Вам да разумијете како општинска власт у Ваше
име и за Вас управља буџетским средствима.
Подаци за контакт са грађанима налази се на званичној интернет презентацији општине Костајница
www.opstina-kostajnica.com
Контакт телефон Општине Костајница
Тел: 052-663-139 , 052-663-113
Фаx: 052-663-553
e-mail: finansije@opstina-kostajnica.com
Радно вријеме: понедељак-петак од 07-15

