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БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ 2022 ГОДИНА
2.910.000 КМ

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.

СТУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА У НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПРИХОДИИ ПРИМИЦИ

НАЗИВ

ИЗНОС

Порески приходи
Непорески приходи
Грантови
Средства од Министарства РС
Средства од наплате зајмова

20.000
1%

2,103,500.00

72

432,500.00

15

20,000.00

1

275,000.00

9

79,000.00

3

2,910,000.00

Укупно

275.000
9%

%

100

79.000
3%

432.500
15%

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

2.103.500
72%

ГРАНТОВИ
СРЕДСТВА ОД МИНИСТАРСТВА РС
СРЕДСТВА ОД НАПЛАТЕ ЗАЈМОВА

Порески приходи су порез на лична примања и приходи од самосталне дјелатности, порези на
имовину, приходи од инидректних пореза дозанчених од Управе за индиректно опорезивање те
остали порески приходи.
Непорески приходи су: накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга унутар којих се
исказују наплаћени приходи по основу административних, комуналихтакса и накнада јединиц
алокалне самоуправе, посебних накнада за земљиште,путеве, шуме, воде и слично, те приходи који
буџетски корисници остварују вршењем јавних услуга.
Грантови су средства која очекујемо од Централне изборне комисије да се уплате за
провођење избора у 2022. години.

Средства од Министарства РСсу:средства за социјалну заштиту РС, те се из тих средстава, заједно
са средствима која извоји општина из својих прихода, финансира право на новчану помоћ, право на
додатак и његу другог лица и здравствено осигурање корисника. Поред ових права, Министарство
здравља и социјалне заштите финансира у укупном износу подршку изједначавању могућности дјеце
и омладине са сметњама у развоју и личну инвалиднину. Други дио средстава, општини дозначује
Министарство управе и локалне самоуправе РС. (средства које општина добија из разлога што је
категорисана у неразвијене општине)

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

НАЗИВ

ИЗНОС

%

951,550.00

33

547,510.00

19

Издаци за отплату главнице и камате по задужењима
општине

563,250.00

19

Грантови корисницима ( Спортски клубови,
Туристичка организација, Борачка организација,
Организација Црвеног крста и остале организације)

270,200.00

9

Социјална заштита (смјештај корисника у установе,
појединачне помоћи корисницима, доприноси за
кориснике), стипендије, суфинансирање превоза ђака
основне школе и средње школе "Сунце" и остале
помоћи)

463,800.00

16

Субвенција за превоз предузетнику

17,500.00

1

Субвениције за пољопривреду
Остали расходи (издаци за набавку имовине, опреме
и буџетска резерва)

30,000.00

1

66,190.00

2

2,910,000.00

100

Лична примања oпштинске управе, ЈУ Центра за
социјални рад, ЈУ Клуб за дјецу Кестенко
Расходи по основу судских рјешења, по основу
кориштења роба и услуга општинске управе, ЈУ
Центра за социјални рад, ЈУ Клуб за дјецу Кестенко,
Народне бибилиотеке "Невенка
Станисављевић",Средњошколског центра

Укупно

Лична примања oпштинске управе, ЈУ Центра за социјални рад, ЈУ Клуб за дјецу Кестенко

Расходи по основу судских рјешења, по основу кориштења роба и услуга општинске управе, ЈУ Центра за
социјални рад, ЈУ Клуб за дјецу Кестенко, Народне бибилиотеке "Невенка
Станисављевић",Средњошколског центра
Издаци за отплату главнице и камате по задужењима општине

Грантови корисницима ( Спортски клубови, Туристичка организација, Борачка организација, Организација
Црвеног крста и остале организације)
Социјална заштита (смјештај корисника у установе, појединачне помоћи корисницима, доприноси за
кориснике и остале помоћи)
Субвенција за превоз предузернику

Субвенција ѕа пољопривреду

Остали расходи (издаци за набавку имовине, опреме и буџетска резерва)

1%
17.500,00 KM

16%
463.800,00 KM

1%
2%
30.000,00 66.190,00 KM

33%
951.550,00 КМ

9%
270.200,00 KM

19%
563.250,00 KM

19%
547.510,00KM

ПРЕГЛЕД ИЗДВАЈАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2022:
•

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 нанада 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 –субвенција превознику за одржавање линије по Одлуци
Скупштине општине,

•

Субвенције пољоприврединицма,

•

Средства за одржавање избора у 2022. години.

ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА – ГЛАВНИЦЕ НА ДАН 30.11.2021

ЗАДУЖЕЊА ПО ОТПЛАТА ПО
ГЛАВНИЦИ
ГЛАВНИЦИ

НАЗИВ

%

ПРОЈЕКАТ КFW (2015-2044) изградња и
санација водоводног и канализационог
1.945.047,00
система

404.580,63

21

ПРОЈЕКАТ ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА
(2020-2039) санација локалних путева и
899.313,30
канализационе мреже

75.802,90

8

1.997.364,00

686.421,00

34

350.000,00

68.827,47

20

58.000,00

52.570,50

91

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА (2012-2026)
капитални пројекти и отплата
неповољних редита + споразум
НОВА БАНКА (2018-2027) измирење
старих обавеза
НОВА БАНКА (2017-2022)
куповина моторног возила

ЗАДУЖЕЊЕ - ГЛАВНИЦА

ОТПЛАТА ПО ГЛАВНИЦИ

58.000
91%

НОВА БАНКА (2017-2022)
куповина моторног возила

350.000
НОВА БАНКА (2018-2027)
извирење старих обавеза
ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА (2012-2026)
капитални пројекти и отплата
неповољних редита
ПРОЈЕКАТ ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА
(2020-2039) санација локалних путева и
канализационе мреже
ПРОЈЕКАТ КFW (2015-2044) изградња и
санација водоводног и канализационог
система

20%
1.997.364
34%
899.313
8%
1.945.047
21%

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

КОРИСНИК
1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
2 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
3 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
4 ЈПУ ДЈЕЧИЈИ КЛУБ "КЕСТЕНКО"
5 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

ИЗНОС
481,450.00
42,000.00
9,000.00
198,200.00
2,000.00

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

22,500.00

13 НЕВЛАДИНЕ И СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

30,000.00

14 ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР МЕЋАВА"

10,000.00

15 ВЈЕРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
УКУПНО:

5,000.00
958,750.00

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: 052-663-554
Радно вријеме: понедељак-петак од 07-15

