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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 8/16 
_____________________________________________________________________________

___ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 27.05.2016. 

године доноси слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине усваја Програм 

рада Начелника Општине и Општинске управе 

Костајница за 2016. годину, који је саставни дио 

ове Одлуке. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-48/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А     С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А   К О С Т А Ј Н И Ц А 

79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11, 

тел.387 (0)52-663-139, Фах. 052-663-553 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

И OПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

КОСТАЈНИЦА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

Костајница, фебруар 2016. 

 

УВОД 

 

Програм рада Начелника и Општинске 

управе Костајница дефинише задатке и конкретне 

мјере које извршна власт планира реализовати у 

2016. години. Овим програмом утврђују се 

основни правци дјеловања Начелника и 

Општинске управе који су прописани Уставом, 

Законом Статутом општине и другим прописима. 

Приликом израде Програма рада за 2016. годину 

руковођени смо циљевима утврђеним у 

стратешким документима и искуствима у 

рјешавању најкрупнијих проблема те актуелном 

економско-политичком ситуацијом.  

У том смислу и у 2016. години наставићемо 

са започетим активностима на побољшању 

укупног амбијента за даљи развој општине и 

бољег живота грађана. 

Мјере из пријашњих година добра су основа 

за дефинисање циљева и програма за 2016. 

годину, а Општинска управа општине Костајница 

ће својим мјерама осигурати да се главни циљеви 

из Програма реализују у што већој мјери. 

 

На основу Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13) и Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

12/05, 1/07) Начелник општине је надлежан да: 

● предлаже статут општине, 

● предлаже Одлуке и друга акта скупштини, 

● израђује нацрт и подноси скупштини на 

усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, 

економски план, инвестициони програм, 

просторни и урбанистички план и остале планске 

и регулаторне документе који се односе на 

коришћење и управљање земљиштем, укључујући 

и коришћење и управљање земљиштем, 

укључујући и кориштење јавног земљишта, 

● обавјештава скупштину о свим питањима 

из надлежности општине, њених права и обавеза, 

● спроводи локалну политику у складу са 

одлукама скупштине, извршава локални буџет и 

обезбјеђује примјену одлука и других аката 

скупштине, 
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● извршава законе и друге прописе 

Републике и града чије је извршавање повјерено 

општини, 

● доноси одлуку о оснивању општинске 

управе, 

● доноси правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе, 

● доноси план цивилне заштите и обезбјеђује 

његову реализацију, 

● реализује сарадњу општине са другим 

општинама, градовима, међународним и другим 

организацијама, у складу са одлукама и 

закључцима скупштине општине и њених 

одговарајућих радних тијела, 

● даје сагласност на статуте и друга општа 

акта предузећа и установа чији је оснивач 

општина, 

● подноси извјештај скупштини о свом раду 

и раду општинске управе, 

● покреће иницијативу да се до одлуке 

надлежног суда обустави од извршења пропис 

скупштине општине, општи или појединачни акт, 

ако сматра да је супротан Уставу и закону, 

● закључује уговоре у име општине, у складу 

са актима скупштине општине, 

● рјешава у другом степену по жалби на 

првостепена рјешења општинске управе, уколико 

за рјешавање нису надлежни републички органи,  

● одговоран је за законитост свих аката које 

предлаже скупштини општине, 

● доноси одлуке о располагању новчаним 

средствима на начин утврђен статутом, 

● подноси извјештај скупштини о раду у 

органима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности, 

● обавља друге послове утврђене законом и 

статутом општине. 

 

У складу са надлежностима и Програмом 

рада Скупштине општине Костајница, Начелник 

општине ће предложити доношење слиједећих 

одлука и разматрање Извјештаја и Информација: 

 

1. Приједлог Одлуке о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији општине 

Костајница, 

 

2. Приједлог Одлуке о висини стопе 

пореза на непокретности за општину Костајница 

за 2016. годину, 

 

3. Годишњи извјештај о раду сталних 

радних тијела за 2015.годину, 

 

4. Извјештај Начелника општине о раду у 

органима предузећа које обавља комуналну 

дјелатност, 

 

5. Анализа извршења скупштинских  

одлука за 2015.годину, 

 

6. Усвајање ревидиране Стратегије развоја 

општине Костајница 2016-2020, 

 

7. Информација о стању у области против-

пожарне заштите  

а/ доношење закључака о континуираном 

прању улица, 

 

8. Имовинско правна питања – захтјеви и 

представке, 

 

9. Извјештај о раду Начелника Oпштине за 

2015. годину, 

 

10. Приједлог Програма рада Hачелника 

Општине за 2016.годину,  

 

11. Приједлог Статута општине Костајница,  

 

12. Приједлог Одлуке о гробљима, 

 

13. Активности поводом обиљежавања 

„Дана општине“ Костајница,  

 

14. План улагања средстава дозначених од 

продаје дрвних сортимената, 

 

15. Годишњи извјештај о раду Одбора за 

жалбе за 2015.годину, 

 

16. Приједлог Одлуке о усвајању Плана 

размјештаја привремених објеката на јавној 

површини, 

 

17. Информација о имплементацији 

пројекта изградње инфраструктуре у дијеловима у 

којима живе повратници, из средстава намјењених 

за одрживи повратак, 

 

18. Приједлог Одлуке о уређењу и изградњи 

„Зелене пијаце“ на подручју општине Костајница 

са израдом новог плана размјештаја штандова за 

продају пољопривредних производа, 

 

19. Информација о информисању грађана, 

 

20. Завршни рачун Буџета  општине за 

2015.годину, 
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21. Годишњи извјештај о финансијско-

материјалном пословању корисника буџета за 

2015.годину, 

 

22. Годишњи извјештај о раду предузећа и 

установа којих је оснивач општина Костајница и 

годишњи извјештај о раду Управних и Надзорних 

одбора предузећа и установа којих је оснивач 

општина Костајница за 2015.годину, 

 

23. Информација о газдовању ловиштима и 

рибарским ресурсима на подручју општине 

Костајница, 

 

24. Информација о заштити човјекове 

околине, 

 

25. Приједлог Годишњег плана изградње, 

реконструкције, одржавања локалних путева и 

улица у насељу на подручју општине Костајница, 

  

26. Информација о засијаним површинама у 

прољетној сјетви, 

 

27. Информација о тромјесечном извршењу 

буџета у 2016. години, 

 

28. Активности поводом обиљежавања 

Крсне славе општине Костајница, 

 

29. Приједлог Одлуке о усвајању Програма 

утрошка средстава остварених од накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју општине 

Костајница, 

 

30. Приједлог Програма утрошка средстава 

остварених од посебних водних накнада на 

подручју општине Костајница за 2015.годину, 

 

31. Информација о проблематици у 

комуналној дјелатности, 

 

32. Информација о стању и проблематици, 

бораца, породица погинулих и несталих бораца, 

РВИ и припадника радне обавезе на подручју 

општине, 

 

33. Приједлог Одлуке о успостављању 

спомен собе у општини Костајница, 

 

34. Информација о стању пољопривреде на 

подручју општине Костајница, 

 

35. Полугодишњи Извјештај о остваривању 

Програма рада СО-е, 

 

36. Информација о раду правобранилаштва 

на подручју општине Костајница, 

 

37. Информација из области социјално-

угрожених категорија, 

 

38. Информација о стању у области 

здравства и социјалне заштите,  

 

39. Информација о стању у области 

школства, културе и спорта, 

 

40. Информација о стању јавне 

безбједности на подручју Општине Костајница, 

 

41. Информација о стању невладиних 

организација на подручју општине Костајница, 

којима су дозначена средства из буџета општине 

Костајница, 

 

42. Полугодишњи извјештај о финансијско - 

материјалном пословању корисника буџета, 

 

43. Извјештај о извршењу Буџета општине 

Костајница за прво полугодиште 2016. године,  

 

44. Информација о запошљавању на 

подручју Општине, 

 

45. Информација о проведеној јесењој 

сјетви, 

 

46. Информација о извршењу буџета 

општине Костајница за 9 мјесеци у 2016.години,  

 

47. Нацрт Буџета општине за 2017.годину, 

 

48. Информација о стању привреде на 

подручју општине Костајница, 

 

49. Приједлог Буџета општине за 2017. 

годину, 

 

50. Приједлог Програма вршења 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње, 

 

51. Извјештај о имплементацији Стратегије 

развоја општине Костајница за 2016-2020. годину 

и усвајање Плана имплементације за 2017. годину, 

 

52. Информација о сарадњи општине са 

Међународним институцијама са посебним 

освртом на израду пројеката за фондове према 

међународним организацијама. 
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Осим наведених нормативних аката 

Начелник општине ће у складу са својим 

законским овлашћењима и у границама 

позитивних законских прописа самостално 

доносити и предлагати и друга нормативна акта. 

Програмом рада Начелника општине 

Костајница за 2016. годину предвиђени су 

послови и задаци на чијој реализацији ће радити 

Начелник општине заједно са одјељењима и 

службама Општинске управе и Скупштином 

општине Костајница, а у складу са законом и 

позаконским прописима. Посебна пажња биће 

посвећена, унапређењу рада општинске управе, 

јавних предузећа и установа, економском развоју, 

те побољшању општег социјално-материјалног 

стања наше општине. 

Овај програм рада треба схватити као 

оквирни који ће остати отворен током цијеле 

године, а Начелник општине ће адекватним 

мјерама заједно са сарадницима разматрати сва 

битна питања за рјешавање проблема у областима 

привредног и друштвеног живота, а од интереса за 

општину и грађане. 

Општина ће бити покретач активности у 

стварању и побољшању укупне економске 

ситуације кроз подршку локалном економском 

развоју и стварању партнерства између општине, 

привредног и невладиног сектора. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 
Начелник општине ће у 2016. години поред 

послова прописаних позитивним законским 

прописима у циљу унапређења општинске управе 

радити на: 

- успостављању ефикасне, рационалне, 

искусне, стручне и одговорне општинске управе 

прилагођене потребама грађана и привреде, 

- побољшању рада општинске управе у 

складу са европским стандардима и увођење БФЦ 

стандарда, 

- омогућити грађанима и привредним 

субјектима да што ефикасније остварају своја 

права и извршавају своје обавезе, 

- ставарању услова за подизање финансијске 

дисциплине на виши ниво, те константно радити 

на проналажењу додатних извора финансирања 

који ће допринијети стабилизацији финансијског 

стања, 

- стручном усавршавању и оспособљавању 

запослених. 

 

ГЛОБАЛНИ – ОПШТИ РАЗВОЈНИ 

ЦИЉЕВИ 

  

Полазећи од стратешких циљева развоја 

општине Костајница у 2016. години, радићемо на 

реализцији следећих активности: 

► У складу са Стратегијом развоја општине 

Костајница 2011 – 2020 наставићемо радити на 

изналажењу потенцијалних инвеститора у циљу 

отварања нових предузећа и повећању 

запослености, при чему ће се максимално 

подстицати постојећи привредници, 

► Континуирано радити на опремању и 

промоцији постојећих пословних зона – изградња 

инфраструктуре у Пословној зони „Блок 1“ и 

Пословна зона „Уна“, 

► Наставити сарадњу са општинама из 

Републике Хрватске и проналажењу партнерских 

општина из Европске уније, 

► Наставити са започетим преговорима са 

представницима Европске уније око инцијативе 

изградње обилазнице, односно новог транзитног 

моста на ријеци Уни, 

► Реконструкцији улица Светосавска и 

Ранка Шипке и изградњи обилазнице око 

Костајнице, 

► Активности на усвајању Урбанистичког 

плана и припреме за изградњу Просторног плана 

општине, 

► Почетак радова на регулацији корита 

рјечице Тавија у оквиру Пројекта заштите од 

поплава који је финансиран средствима Европске 

инвестиционе банке, 

► Асфалитрање путева из кредита Свјетске 

банке,  

►Санација изворишта Мраово Поље и 

локалне санитарне депоније, 

►Иницирати реализацију и припрему 

изградње градске аутобусне станице, 

►Иницирати изградњу јавне тржнице и 

пратећих објеката, 

►Активности на наставку изградње 

заобилазнице магистралног пута у Костајници, 

►Активности на изградњи 110 KW 

трафостанице, 

►Активности на даљњој изградњи 

регионалног пута Р-475 Костајница –Приједор, 

►Даљње активности на изградњи стамбених 

објеката (индивидуални и колективни објекти) за 

избјеглице, повратнике и расељена лица ткз. 

Балкански пројекат,  

►изградња стамбених објеката за социјално 

становање, социјалних група, рома и других, 

►редовно одржавање локалних путева и 

улица на подручју општине, 

►сталне активности на превенцији 

опасности од поплава и бујица, 

►активности на јачању здравствене службе, 

основног и средњег образовања, предшколског 
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образовања, културног и спортског сектора, путем 

обезбеђења средстава од међународних 

институција.  

Уз буџетска средства општина ће додатна 

средства за изградњу инфраструктуре обезбједити 

на грант основи од Европске инвестицоне банке, 

Владе Републике Српске, међународних 

организација и др. У току 2016. године очекујемо 

остварење преко 3.000.000,00 КМ инвестиција у 

инфраструктуре, односно јавни сектор из 

различитих извора. 

У 2016. години и поред свих потешкоћа 

општина ће наставити подржавати реални сектор, 

тј. привреду са усвојеним мјерама. 

 

ОБЛАСТ БОРАЧКО-ИНВЛИДСКЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Општинска управа у овој области има 

обимне и значајне задатке. У складу са Законом о 

правима бораца, ратних војних инвалида и 

породица погинулих општинска управа у 

првостепеном поступку рјешава права ових 

категорија. 

Општинска управа врши на основу 

постојећих одлука СО-е и остваривање других 

права за ове категорије становништва (помоћ у 

набавци огријевног дрвета, помоћ у превозу 

ученика, помоћ код сахране и сл.). Ове обавезе се 

финансирају из општинског буџета. 

Путем Центра за социјални рад у овој години 

општина ће наставити са уредним сервисирањем 

права најугроженијих категорија становништва 

општине.  

Општина ће наставити са помоћи 

најугроженим категоријама становништва кроз 

помоћи у превозу ученика те изналажењу 

средстава за санацију најугрожених стамбених 

објеката. 

 

ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ И 

ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 

Имајући у виду уставну позицију општине, 

те садашње економске прилике у овој области 

преостаје нам да и у 2016. години радимо на 

јачању повољног пословног окружења за 

покретање и развој малих и микро предузећа на 

подручју општине. У том смислу посебно ће бити 

потребно јачање презентације могућности 

пословања и олакшица које обезбеђује општина са 

намјером привлачења међународних инвестиција, 

али и очувања постојећих привредних субјеката. 

Улазак РХ у Европску унију отворио је одређене 

могућности због прекомпозиције у сфери 

тржишта, могућност пресељења у ове просторе 

производних капацитета из ЕУ.  

Конкретне мјере и активности које 

планирамо у 2016. години: 

- активирање пројеката путем Владе РС, 

поготово у сектору пољопривреде,  

- подршка развоју занатства и 

угоститељства, 

- подршка терцијалног сектора, посебно 

промета и угоститељства, 

- операционализација одређених мјера и 

активности које произилазе из Стратешког плана 

развоја општине, посебно креираним и 

постепеним мјерама подршка развоју туризма, 

посебно у дијелу смјештајних капацитета, 

- реализација најављених пројеката 

подршке одрживом повратку, 

- подршка реалном сектору, посебно у 

изграњи нових производних капацитета, додјелом 

слободног грађевинског земљишта и другим 

мјерама, 

- уз постојеће индустриске дјелатности 

(метало-прерада, тексил, дрвопрерада, итд.) 

посебним мјерама подстицати ће се инцирање 

нових индустриских капацитета из осталих 

привредних грана, 

- сектор услуга ће бити посебно 

подржаван кроз припрему дугорочније стратегије 

развоја овог сектора.  

Пољопривредна стручна служба општине 

Костајница у сарадњи са Министарством 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, ће и у току ове године радити 

на реализацији програма подстицајних мјера за 

развој пољопривреде и села. 

Пољопривредна стручна служба општине 

Костајница наставиће са редовним активностима 

обиласка терена, прикупљањем података 

пружањем савјетодавних услуга директно и путем 

радио емисија, праћење и ажурирање података о 

регистрацији пољопривредних газдинстава и 

помоћ пољопривредницима приликом 

регистрације.  

Општинска служба надлежна за послове 

пољопривреде, посебну пажњу ће усмјерити на 

сарадњу са удружењима пољопривредних 

произвођача, земљорадничким задругама и 

предузећима из области пољопривреде и 

прехрамбене индустрије. 

Проведене активности у предходном 

вишегодишњем периоду на едукацији, стручном 

усавршавању постепено стварају услове за 

прелазак са традиционалних начина и облика 

пољопривредне производње, на профитабилније и 

тржишно оријентисане видове производње. Ово је 

спор процес, условљен низом фактора као што су 
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величина посједа, уситњеност парцела, старосна 

структура домаћинства, обезбјеђење тржишта итд.  

Ангажовањем локалне заједнице уз помоћ 

ресорног министарства, кроз систем подстицајних 

мјера, бољим организовањем пољопривредника и 

њиховим удруживањем, побољшали би се услови 

за даљи развој пољопривреде, као важне области 

привредног развоја општине. Посебно важно за 

развој пољопривреде, тј. за рурални развој, је 

модернизација локалне путне мреже и остале 

потребне инфраструктуре на подручју општине, 

посебно за брдска насеља. Ово је дефинитивно 

најзначајније ограничавање развоја села, односно 

пољопривреде. 

Активно укључивање општине у развојне 

програме европских предприступних фондова и 

пројекте прекограничне сарадње, припремила би 

се и област аграра на нивоу локалне заједнице на 

европске трендове који су највише усмјерени на 

екологију, заштиту животне средине и област 

производње хране. Задужењем Републике Српске 

према Међународном фонду за развој 

пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја 

руралног пословања обезбиједила би се помоћ 

пољопривредним произвођачима који производе 

за властите потребе да се трансформишу у робне 

произвођаче. Овим пројектним подручјем 

обухваћена је и општина Костајница. 

Развоју пољопривреде потребно је и у 2016. 

години дати подршку слиједећим мјерама и 

активностима: 

- обезбјеђење кооперације у производњи 

поврћа, воћа и сточарства подршком могућим 

организаторима ове кооперације, 

- обезбјеђење учешћа у програмима 

набавке механизације, 

- обезбјеђење учешћа у развоју 

плантажног воћарства и сточарства, посебно у 

производњи млијека, 

- обезбјеђење учешћа у кориштењу 

постицајних мјера Министарства пољопривреде 

Републике Српске, 

- координација одређених пројеката 

Министарства пољопривреде Републике Српске и 

имплементација са заинтересованим 

пољопривредницима, 

- пружање стручне помоћи од стране 

општинске пољопривредне службе, 

- успостављање квалитетног система 

ветеринарске заштите на подручју општине и 

контролу прописаних мјера у овој области путем 

ветеринарске инспекције. 

 

ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

У 2016. години и поред очекиваних 

финансијских потешкоћа планирам: 

- редовно сервисирање материјалних 

трошкова Средњошколског центра и помоћ у 

добијању одређених усмјерења потребних развоју 

општине, 

- помоћ Основној школи у ван наставним 

активностима и набавци огријева те 

субвенционисању превоза ђака, 

- редовно сервисирање трошкова Клуба 

за дјецу, 

- редовно стипендирање студената, 

подршка превозу ђака, итд., 

- подршка сталном функционисању Дома 

здравља уз провођење утврђених реформи,  

- редовна подршка традиционалним 

културним и спортским манифестацијама у граду, 

Вече ојкаче, Конференција беба, обиљежавање 

Духова – Крсне славе општине Костајница, Дана 

општине, Фестивала дјеца пјевају хитове, 

Тракторијаде, Моторијаде, Кестенијаде, Љета на 

Уни и др.,  

- редовно обезбјеђење средстава у складу 

са усвојеним буџетом за стабилно функционисање 

културно образовних установа и средстава 

информисања, 

- помоћ у раду Туристичке организације, 

- подршка развоју цивилног друштва и 

невладиних организација и удружења у оквирима 

усвојеног буџета, 

- подршка раду постојећих спортских 

клубова и удружења као и подршка новим 

иницијативама за покретање других спортских 

активности, 

- подршка традиционалним спортским 

манифестацијама (Љетна лига, турнири и сличне 

манифестације), 

- подршка у раду дјечијег вртића, 

односно прешколских установа и институција. 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М    Р  А  Д  А 

Одјељења за општу управу OУ општине 

Костајница  за 2016. годину 

 

УВОД 

 

 Руковођење Одјељењем за општу 

управу обухвата: 

• Нормативно правне регулативе као 

основе за планирање, 

• Организовање опште управе и 

кадровско-материјалне могућности 

• Програма и вођење активности, 

• Контрола извршења. 
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I-НОРМАТИВНО- ПРАВНА 

РЕГУЛАТИВА 

 

Јединица локалне самоуправе (општина) има 

властите надлежности установљене уставом и 

законом и има право бавити се свим питањима од 

локалног значаја која нису искључена из њене 

надлежности, нити додјељена у надлежност неке 

друге власти на основу устава и закона. 

Сходно одредбама Устава РС, Закона о 

локалној самоуправи, Статута општине у 

надлежности органа управе посебно спадају: 

• Осигурање и заштита људских права и 

основних слобода у складу са Уставом; 

• Утврђивање и провођење политике уређења 

простора и заштите човјекове околине; 

• Доношење регулационих, урбанистичких и 

проведбених планова; 

• Утврђивање и провођење стамбене 

политике и доношење програма стамбене и друге 

изградње; 

• Утврђивање политике кориштења и 

утврђивање висине накнаде за кориштење јавних 

добара; 

• Утврђивање и вођење политике 

располагања, кориштења и управљања 

грађевинским земљиштем; 

• Утврђивање политике управљања и 

располагања имовином јединице локалне 

самоуправе; 

• Управљање, финасирање, унапређење 

дјелатности и објеката локалне комуналне 

инфраструктуре: 

- водоснадбијевање, одводња отпадних вода, 

- прикупљање и одлагање чврстог отпада, 

- одржавање јавне чистоће, 

- локални путеви и мостови, 

- улична расвјета, 

- јавна паркиралишта, 

- паркови; 

• Организирање, провођење и одговорност за 

мјере заштите и спашавања људи и материјалних 

добара од природних и других несрећа; 

• Предузимање мјера за осигурање хигијене и 

здравља; 

• Осигуравање и вођење евиденција о личним 

стањима грађана и бирачких спискова; 

• Организирање ефикасне локалне управе 

прилагођене локалним потребама и сл. 

 

II-ОРГАНИЗАЦИЈА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ 

 

Унутрашња организација Одјељења за општу 

управу заснива се на принципима којима се 

осигурава: 

- законито, стручно и ефикасно обављање 

послова, рационална организација рада и 

успјешно 

руковођење органом, те пуна запосленост и 

одговорност службеника за извршавање послова, 

- остваривање пуне сарадње Одјељења с 

другим Одјељењима и органима, 

- груписање послова према њиховој 

међусобној повезаности и сродности, врсти, 

обиму, степену сложености, одговорности и 

другим условима за њихово извршавање, 

- потпуније обједињавање заједничких и 

општих послова ради њиховог рационалног 

обављања и кориштења услуга. 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница, број 7/15) уређено је 

слиједеће: 

1. утврђена је унутрашња организација и 

дјелокруг рада, 

2. систематизација радних мјеста, која 

обухвата: категорију радних мјеста, називе и 

позиције, број службеника, врсте дјелатности, 

опис послова, услове за обављање послова, 

сложеност послова и друге елементе, 

3. начин руковођења органом управе и 

организацијским јединицама, 

4. овлаштења у руковођењу и одговорност за 

обављање послова, 

5. сарадња у извршавању послова из 

надлежности општинског органа управе, 

6. програмирање и планирање послова, 

7. радни односи и дисциплинска 

одговорност, 

8. јавност рада општинског органа управе, 

9. друга питања од значаја за унутрашњу 

организацију и рад Општинског органа управе. 

 

• Кадровски услови 

Тренутно у Одјељењу је запослено 10 

радника и то: 4 запослена са ВСС стручном 

спремом, 2 ВШС и 4 ССС. 

 

• Материјални услови 

Материјалне услове анализирамо као радни 

простор, финасијска средства за рад и техничка 

средства. 

 

� Радни простор 

Рад Одјељења за општу управу организован 

је у једној згради. У циљу обезбјеђивања што 

бољих услова за рад службеника, као боље и 

квалитетније пружање услуга грађанима у току 

2009.године извршена је реконструкција зграде 
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општине, чиме су створени врло добри радни 

услови свих запослених. 

У октобру 2009. године извршен је 

размјештај служби по начелима канцеларијског 

пословања, односно груписани су слични 

реферати у оквиру служби. Службе и реферати 

Одјељења за општу управу смјештени су у 

приземљу, јер више раде са странкама, чиме су 

створене претпоставке за ефикаснији рад и 

квалитетније пружање услуга. 

Што се тиче радног намјештаја сарадњом са 

ГАП-ом набављен је канцеларијиски намјештај за 

све запослене у Општој управи. 

 

� Финасијска средства за рад 

Усвајањем буџета општине до сад се редовно 

исплаћују плате запосленим у Одјељењу за општу 

управу у складу са Одлуком о платама запослених 

Административне службе општине Костајница, 

Општим колективним уговором и Појединачним 

колективним уговором. 

 

� Техничка средства за рад 

Одјељење је опремљено са 22 рачунара (1 

рачунар припада једном запосленом, а у матичном 

уреду 3 рачунара на једног запосленог, војна 

евиденција 2 на једног запосленог) што је завидан 

ниво у односу на окружење. У примјени је softwer 

DocuNova 2.0 која је услађена са прописима 

канцеларијског пословања и која омогућава брзо, 

континуирано и свакодневно праћење кретања и 

рјешавања свих предмета. Такође, у примјени је и 

програм за матичну евиденцију који скраћује и 

олакшава издавање докумената грађанима из 

матичне евиденције. 

Након новог размјештаја служби извршено је 

и инсталирање телефона по принципу да свака 

канцеларија има локал. 

По природи посла одређени број запослених 

највећи дио посла обавља на терену (комунални 

полицајац, службеници урбанизма, итд.) којима је 

исправно возило један од предуслова успјешног 

рада. Међутим, садашње стање возила који се 

користе за те потребе ни у погледу броја, нити 

исправности возила не може задовољити 

објективно потребе општинског органа управе. 

 

III- ПРОГРАМ И ВОЂЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Послови и задаци из надлежности Одјељења 

за општу управу утврдују се годишњим 

програмом рада. Програм рада садржи задатке 

које ће Одјељење вршити у току године, носиоце 

тих задатака и рокове за обављање планираних 

послова и задатака. 

Програм рада Одјељења за општу управу 

треба бити усклађен са годишњим програмом рада 

Начелника општине и Скупштине општине. 

На основу годишњег програма рада 

Одјељења утврђују се мјесечни планови рада. 

Мјесечним планом рада утврдују се послови 

који ће се обавити, носиоци послова, рокови и 

начин извршења као и други услови за извршење 

послова. 

 

У оправданим случајевима Начелник 

Одјељења може измјенити већ утврђени мјесечни 

план рада. 

Р/Б 
ЗАДАТАК- 

АКТИВНОСТ 

ОСНОВ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ 
НОСИЛАЦ РОК 

1. 

Извјештаји о раду за 2015. 

годину 

 

Правилник о организацији и 

систематизацији АС 

општине Костајница 

Начелник 

Одјељења 
Фебруар 

2. 
Израда годишњег програма 

рада Одјељења за 2016.годину 

Правилник о организацији и 

систематизацији АС 

општине Костајница 

Начелник 

Одјељења 
Фебруар 

3. 
Израда мјесечних планова радa 

 

Правилник о организацији и 

систематизацији органа 

управе 

Начелник 

Одјељења 

До краја 

мјесеца за 

наредни 

4. 
Присуство и учествовање у 

раду СО-е 
Програм рада СО-е 

Начелник 

Одјељења 

Према потреби 

у току године 

5. 
Пријем и пружање 

информација странкама 
 

Запослени у 

Одјељењу 
У току године 

6. Вођење поступка вјенчања Правилник о организацији Матичар 
Током 

године 

7. 
Запримање захтјева 

странака у складу са Законом о 

Правилник о организацији и 

систематизацији 

Запослени у 

Одјељењу 
Током године 
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приступу информацијама, 

Законом о слободи приступа 

информација 

8. 
Пружање правне помоћи 

грађанима по разним основама 
Правилник о организацији 

Самостални 

стручни сарадника 

за пружање правне 

помоћи 

Током године 

9. 

Вођење поступака и издавање 

увјерења о којима се не води 

службена евиденција 

Правилник о 

организацији 

Службеници у 

Одјељењу  
Током године 

10. 

Вођење поступака и израда 

записника 

о признавању очинства 

Правилник о 

организацији 
Матичар 

Током 

године 

11. 

Обрада захтјева за издавање 

радних књижица и дупликата 

истих 

Правилник о 

организацији 

Стручни сарадник 

матичар 

Током 

године 

12. 

Упис одговарајућих промјена у 

радне књижице и вођење 

одговарајућих регистара 

Правилник о 

организацији 

Стручни сарадник 

матичар 

Током 

године 

13. 

Пријем, прегледање, 

разврставање и 

сигнирање поште 

Упутство о 

канцеларијском 

пословању 

Стручни сарадник 

и Начелник 

Одјељења 

Током 

године 

14. 

Пријем и завођење обичне 

поште (пошта која нема 

карактер управног акта) 

Упутство о 

канцеларијском 

пословању 

Стручни сарадник 

и Начелник 

Одјељења 

Током 

године 

 

15. 

Пријем и завођење захтјева 

грађана (предмети који имају 

карактер управног акта) 

Упутство о 

канцеларијском 

пословању 

 

Стручни сарадник 

и Начелник 

Одјељења 

Током 

године 

16. 

Овјера потписа, рукописа, 

преписа и фотокопија и вођење 

евиденције о истом 

Упутство о 

канцеларијском 

пословању 

Стручни сарадник 

за овјеру потписа, 

рукописа и 

преписа 

Током 

године 

17. 
Активности и припремне радње 

за вјенчање 
Породични закон Матичар 

Током 

године 

18. 

Издавање Извода из Матичних 

књига вјенчаних, умрлих и 

рођених 

Закон о матичним књигама Матичар 
Током 

године 

19. 
Издавање увјерења о 

држављанству 
Матична књига држављана Матичар 

Током 

године 

20. Издавање потврда о животу Сл. евиденција  Матичар 
Током 

године 

21. Издавање кућне листе  По захтјеву странке 

Стручни сарадник 

за овјеру потписа, 

рукописа и 

преписа 

Током 

године 

22. 

Издавање увјерења о 

издржавању за 

иностранство 

Сл. евиденција Матичар 
Током 

године 

23. 
Вођење центра за бирачке 

спискове 

Закон о бир.списк. 

изборних повј.БиХ 

Матичар 

 

Током 

године 

24. 
Пријем и архивирање рјешених 

предмета кроз интерне доставне 

Правилник о чувању 

и заштити архивске 

Стручни сарадник 

за пријем захтјева 
Током године 
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28 

Надзор над одржавањем 

заједничке комуналне 

потрошње 

Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

29. 
Надзор над провођењем љетне 

и зимске јавне хигијене града  

Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

30. 

Надзор одржавања улица, 

тргова и других 

јавних површина и јавног 

освјетљења 

Закон о комуна. полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

31. 
Надзор декорације града и 

плакетирања 

Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

32. 

Надзор и праћење прикупљања, 

изношења, 

одвоза и депоновање отпада 

Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

33. Надзор и праћење рада пијаце 
Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

34. 

Надзор и праћење одржавања 

водовода и 

водоводне мреже и сл. 

Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

35. 
Надзор и праћење одржавања 

канализационе мреже 

Закон о комуна.полицији 

Одлука о комуналном реду 

Комунална 

полиција 
Континуирано 

36. 

Вршење инспекцијског надзора 

над провођењем закона и 

других прописа из области 

комуналне дјелатности 

Закон о комуналним 

дјелатностима, Општинске 

одлуке из области надзора 

комуналне полиције 

Ком. полиција 
Током 

године 

37. 

Вршење увиђаја и сачињавање 

записника, те предузимање 

мјера и писмено обавјештавање 

подносиоца захтјева 

Закон о комуналним 

дјелатностима, Општинске 

одлуке из области надзора 

комуналне полиције 

Комунална 

полиција 

 

Током 

године 

38. 

Вршење прегледа и надзора над 

обављањем дјелатности 

индивидуалне и заједничке 

комуналне потрошње  

Закон о комуналним 

дјелатностима, општинске 

одлуке из области надзора 

комуналне полиције 

Ком. полиција 
Током 

године 

39. 

 

Доношење рјешења за 

отклањање утврђених 

неправилности, те вођење 

евиденције о извршеним 

инспек.прегледима и 

предузетим управним мјерама 

Закон о комуналним 

дјелатностима, Општинске 

одлуке из области надзора 

комуналне инспекције 

Комунални 

полицајац 

Током 

године 

40. 
Контрола испаше на јавним 

мјестима (номађење) 
Законски прописи 

Комунални 

полицајац 

Јануар-

март.новембар-

децембар 

41. 
Организовање заједничке 

акције са тржишном 
Одлуке СО-е 

Комунални 

полицајац 
Током године 

књиге грађе 

25. 

Паковање, завођење и слање 

свих писмена Општине путем 

ПТТ 

Упутство о канцеларијском 

пословању 

Стручни сарадник 

за пријем захтјева 

Током 

године 

26. Лична достава материјала 

Упутство о 

канцеларијском 

пословању 

Стручни сарадник 

за пријем захтјева, 

достављач 

Током 

године 

27. 

Приједлози за Годишњи 

програм рада Скупштине 

општине за 2017.годину 

Статут општине Костајница 

и Пословник о раду СО 

Начелник 

Одјељења 
Децембар 
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инспекцијом у сузбијању 

продаје пољопривредних 

производа ван пијачног реда и 

излагање робе на јавним 

површинама 

42. 

Контрола заузећа јавне 

површине у сврху постављања 

љетних башти 

Одлуке СО-е 
Комунални 

полицајац 
Март-октобар 

43. 
Контрола привремених 

покретних тезги за 8. март 
Одлуке СО-е 

Комунални 

полицајац 
Март 

44. 
Уклањање нелегално 

постављених љетних башти 
Одлуке СО-е 

Комунални 

полицајац 
Март-октобар 

45. 
Контрола поштовања пијачног 

реда на зеленој пијаци 
Одлуке СО-е 

Комунални 

полицајац 
Континуирано 

46. 
Контрола заузимања јавних 

површина 
Одлуке СО-е 

Комунални 

полицајац 
Континуирано 

47. 

Контрола заузећа јавних 

површина постављањем 

рекламних паноа 

Одлуке СО-е 
Комунални 

полицајац 
Континуирано  

48. Контрола палења смећа Одлуке СО-е 
Комунални 

полицајац 
Март-новембар 

49. 
Контрола локалних и 

некатегорисаних путева 
Одлуке СО-е 

Комунални 

полицајац 
Мај-децембар 

50. 

Провођење и праћење 

провођења управних мјера 

наложених рјешењем и 

осигуравање њиховог 

извршења 

Закон о комуналним 

дјелатностима 

Комунални 

полицајац 

Током 

године 

51. 

Предузимање превентивних 

активности у циљу 

спријеч.наступања штетних 

посљедица због неправилности 

у проведби закона и других 

прописа 

Закон о комуналним 

дјелатностима 

Комунални 

полицајац 
Током године 

52. 

Примање странака и давање 

усмених појашњења из своје 

надлежности 

Правилник о организацији и 

систематизацији, ЗУП 

Комунални 

полицајац 

Током 

године 

53. 

Регулисање права на личну 

инвалиднину – признавање 

својства војног инвалида 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

Током године 

54. 
Признавање права на 

породичну инвалиднину 
Законски прописи 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

Током године 

55. 

Вођење управног поступка 

везаног за категоризацију 

бораца 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

Током године 

56. 
Израда рјешења за борачки 

додатак 
Законски прописи 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

Током године 
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стручним 

сарадницима 

57. 
Ажурирање јединичне, матичне 

и персоналне картотеке 

Упутства о садржају и 

начину вођења евиденција о 

лицима која су регулисала 

војну обавезу 

Стручни 

сарадник 
Током године 

58. 

Сарадња са Министарством 

рада и борачко инвалидске 

заштите по спорним питањима 

везаним за ангажовање и 

признавање учешћа у рату 

 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

Током године 

59. 

Издавање увјерења о 

регулисању војне обавезе, 

учешћа у рату и цивилној 

заштити, радној обавези и 

слично 

Законски прописи Стручни сарадник Током године 

60. 

Уништавање појединачних, 

матичних и персоналних 

картона умрлих лица која су 

регулисала војну обавезу 

Законски прописи Стручни сарадник Током године 

61. 

Реализација пројеката бањске 

рехабилитације за ратне војне 

инвалиде 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

Током године 

62. 

Израда здравствених књижица, 

пријава и одјава корисника 

здравствене заштите и слично 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима 

Током године 

63. 

Поступање по захтјевима 

поднесеним на Конкурсу за 

додјелу стамбених јединица на 

кориштење породицама 

погинулих бораца и ратним 

војним инвалидима 

Законски прописи Стручни сарадник Током године 

64. 

Рјешавање захтјева за новчану 

помоћ за стамбено збрињавање 

(излазак на терен и обилазак 

корисника, рад са Комисијом за 

стамбено збрињавање) 

Законски прописи Стручни сарадник  Током године 

65. 

Припремање елемената за 

израду урбанистичко-

техничких услова за издавање 

урбанистичких сагласности 

Закон о уређењу простора 
Стручни 

сарадници  
Током године 

66. 

Управно рјешавање у поступку 

издавања локацијских услова и 

других сагласности 

Закон о уређењу простора 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници  

Током године 

67. 

Припремање елемената и 

провођење радњи до доношења 

рјешења о грађењу 

Закон о уређењу простора 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници  

Током године 
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68. 
Управно рјешавање у поступку 

издавања рјешења о грађењу 
Закон о уређењу простора 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници  

Током године 

69. 

Управно рјешавање и 

учествовање у 

поступку издавања употребних 

дозвола 

Закон о уређењу простора 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници  

Током године 

70. 
Учестовање у општинским 

Комисијама  
- 

Службеници у 

Одсјеку 
Током године 

71. 

Обављање припремних радњи 

код утврђивања општег 

интереса и припремање 

приједлога рјешења за СО-е, 

утврђивање накнада на грађ. 

земљишту 

 

Закон о експропријацији 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници  

Током године 

72. 

Учествовање у рјешавању 

имовинско правних односа 

(увиђаја на лицу мјеста, вођење 

усмене расправе) 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници  

Током године 

73. 

Провођење поступка 

привременог заузимања 

грађевинског земљишта и 

утврђивање накнаде за 

кориштење грађевинског 

земљишта 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења и 

службеници  

Током године 

74. 

Припрема документације за 

одржавање усмених расправа и 

позивање странака 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења и 

службеници из 

урбанизма 

Током године 

75. 

Прикупљање података из 

службених евиденција 

грунтовнице, катастра, 

урбанизма и других 

институција ради доношења 

коначног рјешења 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења и 

службеници  

Током године 

76. 

Вођење службене евиденције и 

издавање увјерења, потврда и 

других аката о чињеницама о 

којима се води службена 

евиденција 

Законски прописи 

Начелник 

Одјељења и 

службеници  

Током године 

77. 

Вођење и израда записника 

свих расправа у поступцима у 

оквиру службе 

Годишњи план рада Службеници  Током године 

78. 
Издавање увјерења, извода и 

преписа по захтјевима странака 

Правилник о 

систематизацији, 

Законски прописи 

Службеници Током године 

79. 

Пружање услуга и достава 

тражених података по 

захтјевима правних лица 

(копије, изводи, спискови 

парцела итд.) 

Правилник о 

систематизацији, 

Законски прописи 

Службеници  Током године 

80. 
Израда евиденција о свим 

управним предметима из 

Правилник о 

систематизацији,  
Службеници  Током године 
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претходних година ради израде 

програма рјешавања истих 

Законски прописи 

81. 

Учестовање у изради програма 

и пројеката за развој у складу са 

Стратегијом развоја Општине 

Годишњи план рада 

Начелник 

Одјељења и 

службеници  

Током године 

82. 

Давање стручних  мишљења и 

сугестија код израде прописа и 

других акта које усвајају 

надлежни органи виших нивоа 

власти, на њихов захтјев 

 

Начелник 

Одјељења и 

службеници  

Током године 

83. 
Анализа кориштења јавних 

површина 
Годишњи план рада 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Током године 

84. 
Информација о организацији 

зимске службе 
Програм зимске службе 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Новембар 

85. 

Учестовање у изради програма 

заједничке комуналне 

потрошње 

 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Март 

86. 

Издавање рјешења за 

постављање љетних башти 

испред угоститељских објаката 

Одлуке СО-е 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Континуирано 

у току године 

87. 
Издавање рјешења за 

постављање рекламних паноа 
Одлуке СО-е 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Континуирано 

у току године 

88. 

Вођење поступка и издавање 

рјешења за постављање 

привремених монтажних 

објеката 

Одлуке СО-е 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Континуирано 

у току године 

89. 
Одржавање јавне расвјете и 

нисконапонске мреже 
 

Стручни 

сарадници за 

стамбено-

Током године 
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комуналне 

послове 

90. 

Програм одржавања 

некатегорисаних путева и 

локалних улица 

 

Начелник 

Одјељења и  

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Континуирано 

у току године 

91. 

Израда Уговора о закупу 

пословних простора у 

власништву општине 

Закон о закупу пословних 

простора 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Током године 

92. 

Активности везане за 

успостављање и 

функционисање јавних 

паркинга 

Одлуке СО-е 

Начелник 

Одјељења и 

стручни 

сарадници за 

стамбено-

комуналне 

послове 

Континуирано 

у току године 

93. Ванредни задаци    

 

ПЛАН РАДА УРБАНИСТИЧКО-

ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Урбанистичко-грађевинска инспекција 

општинске управе општине Костајница 

функционише са 1 урбанистичко-грађевинским 

инспектором који је предвиђен у систематизацији. 

Контроле се обављају континуирано током 

читаве године са акцентом на нелегалну градњу. 

Основ за рад урбанистичко-грађевиснке 

инспекције у 2015. години биће Закони, Прописи, 

Одлуке, које су на снази. 

Контроле инспектора у 2016. години, као и 

до сада, биће редовне и ванредне (по пријавама 

грађана, налозима). 

 

ТАБЕЛАРНИ ПЛАН УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016.ГОДИНУ 

   

Ред. бр. ВРСТА РАДА ПЕРИОД 2016. 

I УКУПНЕ КОНТРОЛЕ 25 

1 Контрола издатих рјешења  5 

2 Редовне контроле 20 

3 Ванредне контроле  По потреби 

II ПРЕДУЗЕТЕ МЈЕРЕ  

1 Обуставе градње и рушење објекта  По потреби 

2 Отклањање неправилности По потреби 

3 Издато рјешења По потреби 

 

Такође наводимо да су могућа одступања у 

остварењу планираних задатака по предвиђеним 

ставкама у односу на планиране, јер не може се 

унапред тачно предвидјети колико ће стварно 

бити вандредних контрола, односно колико ће 

инспектор издати рјешења о обустави грађења 

односно рушење објеката. 

 

IV-КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА 

Контрола извршења програма и вођења 

активности спроводи се: 

• Мјесечним, кварталним, полугодишњим 

и годишњим извјештајима о извршењу задатака 

од задужених службеника Одјељења за општу 

управу; 

• Тромјесечним и годишњим 

оцјењивањем службеника. 
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Извјештаји о извршењу обухватују: задане 

задатке-активности, извршиоце, резултате и 

предузете мјере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Задужени службеници достављају мјесечне 

извјештаје Начелнику Одјељења. 

Начелник Одјељења на основу достављених 

извјештаја сачињава тромјесечне, полугодишње и 

годишње извјештаје о раду Одјељења Начелнику 

општине. 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

УВОД 

Овим планом се дефинишу задаци и 

активности из дјелокруга рада Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

При дефинисању задатака и активности 

руководило се њиховом усклађеношћу са 

законски утврђеним обавезама и надлежностима 

прописаним: Законом о општем управном 

поступку, Законом о локалној самоуправи, 

Законом о буџетском систему, Законoм о 

рачуноводству, Програмом рада Скупштине 

општине за 2016. годину. Истовремено утврђени 

су носиоци послова и активности, са 

прецизираним роковима за њихово извршење. 

Основни задаци и активности наведени у 

Програму рада за 2016. годину ако буде потребно 

накнадно ће се допуњавати пословима и задацима 

по налогу Начелника општине, СО-е Костајница, 

као и надлежних републичких органа. 

 

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

 

Планирани послови и задаци реализоваће се 

у складу са Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста, а посредством 

извршилаца распоређених у једном одсјеку и то:  

- Одсјек за финансије. 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 7/15) утврђено је 

следеће: 

- унутрашња организација и дјелокруг 

рада, 

- систематизација радних мјеста која 

обухвата: категорију радних мјеста, назив, број 

службеника, врсте дјелатности, опис послова, 

услове за обављање, 

- начин руковођења органа управе и 

организационих јединица, 

- овлаштења у руковођењу и одговорности 

за обављање послова, 

- сарадња у извршавању послова из 

надлежности општинског органа управе, 

- програмирање и планирање послова,  

- радни односи и дисциплинска 

одговорност, 

- јавност рада општинског органа управе, 

- друга питања од значаја за унутрашњу 

организацију и рад општинског органа управе. 

 

 

Тренутни преглед систематизованих радних 

мјеста Одјељења: 

1. Начелник одјељења ...............1 извршилац 

2. Инспектор за храну и тржишни инспектор 

............................................................1 извршилац 

3. Ветеринарски инспектор........1 извршилац 

4. Самостални стручни сарадник за 

воћарство и развој пољопривреде и 

пољопривредни инспектор...................1 извршилац 

5. Самостални стручни сарадник за 

предузетништво и саобраћај................1 извршилац 

6. Виши стручни сарадник за развој, 

друштвене дјелатности и односе са                      

јавношћу.................................................1 извршилац 

7. Виши  стручни сарадник за привреду, 

аналитику и статистику........................1 извршилац 

8. Стручни сарадник за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство..................1 извршилац 

 

ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ 

9. Шеф одсјека – Шеф трезора/ Самостални 

стручни сарадник за буџет и финансије, контролу 

прихода и расхода.................................1 извршилац 

10. Шеф рачуноводства и Самостални 

стручни сарадник за књиговодство – главни        

књиговођа…...........................................1 извршилац 

11. Стручни сарадник за лична примања, 

благајну, унос прихода и                                    

наруџбеница...........................................1 извршилац 

 

Програмом рада за 2016. годину предвиђене 

су следеће активности и задаци из надлежности 

Одјељења: 

- Разматрање и усвајање завршног рачуна 

буџета општине за 2015. годину, 

- Информација о засијаним површинама у 

прољетној сјетви, 

- Извјештај о раду Одјељења, 

- Информација о извршењу буџета за први 

квартал 2016. године, 

- Приједлог програма развоја 

пољопривреде и подстицајних мјера на подручју 

општине Костајница, 
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- Информација о стању пољопривреде на 

подручју општине, 

- Активности поводом обиљежавања Дана 

општине, 

- Информација о информисању грађана, 

- Информација о стању невладиних 

организација на подручју општине, 

- Активности на обиљежавању Крсне славе 

општине Костајница, 

- Годишњи извјештај о финансијско-

материјалном пословању корисника буџета за 

2015. годину, 

- Извјештај о извршењу буџета општине за 

прво полугодиште, 

- Одлука о усвајању Програма утрошка 

средстава остварених од накнаде за промјену 

намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју општине, 

- Информације о запошљавању на подручју 

општине, 

- Информација о сарадњи општине са 

Међународним институцијама са посебним 

освртом на израду пројеката за предприступне 

фондове, 

- Полугодишњи извјештај о материјално – 

финансијском пословању корисника буџета, 

- Информација о стању у области здравства 

и социјалне заштите, 

- Информација о стању привреде на 

подручју општине Костајница, 

- Информација о имплементацији 

Стратегије развоја општине Костајница, 

- Информација о проведеној јесењој сјетви, 

- Информација о извршењу буџета 

општине за девет мјесеци 2016. године, 

- Нацрт буџета за 2017. годину, 

- Одлука о утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на подручју општине 

Костајница за 2016. годину, 

- Приједлог одлуке о буџету за 2017. 

годину. 

Уз наведене активности Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

обављаће и континуиране послове предвиђене 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста: 

- Провођење поступака и израде рјешења о 

одобрењима за оснивање самосталних радњи и 

предузетничке дјелатности (трговинске, 

угоститељске, занатске, услужне, јавни превоз 

лица и ствари итд.), 

- Израда рјешења којима се утврђује стални 

или привремени престанак обављања дјелатности, 

- Вођење регистра самосталних 

предузетника, 

- Издавање увјерења о чињеницама о 

којима се води службена евиденција, 

- Израда плана прољетне сјетве, 

- Прикупљање података о бројном стању 

стоке по врстама и пасминском саставу, 

- Достављање извјештаја Заводу за 

статистику, 

- Обављање савјетодавне улоге у 

пољопривреди и водопривреди, 

- Повећање активности на убирању 

властитих прихода, контрола изданих рјешења – 

задужења и наплаћених средстава по том основу, 

- Обрачун и исплата накнада одборницима, 

члановима ОИК-а, 

- Исплата свих личних примања и израда 

извјештаја по том основу, 

- Обрачун комуналних такса, 

- Обављање плаћања и поравнања кроз 

трезор, 

- Праћење утрошка кредитних средстава и 

правдање истих, 

- Вођење евиденције о свим 

потраживањима по основу изворних прихода 

буџета, 

- Вођење управног поступка из области 

саобраћаја, 

- Поступак регистрације ријечних пловила, 

- Мониторинг стратешког развојног плана, 

- Попис покретне и непокретне имовине 

општине, 

- Послови додјеле стипендија, 

- Прикупљање информација од 

општинских служби у сврху информисања 

јавности, 

- Помагање грађанима да остваре право 

приступа информацијама из дјелокруга рада ОУ, 

- Спровођење комплетног поступка око 

издавања еколошке дозволе, 

- Израда плана обуке и стручног 

усавршавања радника ОУ, 

- Израда годишњих и мјесечних извјештаја 

о раду. 

 

Поред наведених активности предвиђених 

Програмом рада СО-е за 2016. годину, законским 

актима и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи, Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, као што је и наведено, 

обављаће и друге послове по налогу СО и 

Начелника општине. Радници Одјељења ће 

константно усавршавати знање из ове области, 

учествовати у раду комисија и радних тијела, те 

обављати и све друге послове на задовољство 

грађана. 
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З А К Љ У Ч А К 

 

Примарни циљ Начелника општине 

Костајница је да заједно са Скупштином општине 

и општинском управом рјешава системски уочене 

изазове и проблеме. Пројекти који планирају да се 

реализују, имају за циљ рјешавање проблема чиме 

ће се створити предуслови за развој и бољи живот 

грађана наше општине. 

Опредјељење и главни правац дјеловања 

биће стратешко и системско рјешавање проблема. 

Иако је општина створила претпоставке, 

односно са 2015 год., након доста напора 

покренут је први пут инвестициони циклус, који 

би се требао наставити и у наредном периоду. 

Обавеза свих нас је да радимо у интересу 

општине и да наставимо са развојним трендом. 

Иако је пред нама још једна тешка година пуна 

изазова, морамо истрајати у напорима да 

унаприједимо услове живота у општини 

Костајница. 

 

                       НАЧЕЛНИК 

      Драго Бундало, дипл. ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 49. и 70. Закона о 

приватизацији државних станова ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 118/11, 67/13 и 

60/15) и члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“, број 

5/16) Скупштина општине Костајница на сједници  

одржаној дана 27.05.2016.године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању у откуп (приватизацију) 4 стамбене 

јединице изграђене у роох-бау систему 

у стамбеној згради у улици Светосавска бр. 21а 

 

Члан 1. 

Дају се у откуп 4 стамбене јединице 

изграђене у роох-бау систему у стамбеној згради у 

улици Светосавска 21а, Костајница у складу са 

одредбама Закона о приватизацији државних 

станова ("Службени гласник Републике Српске", 

бр. 118/11,67/13 и 60/15). 

  

Члан 2. 

Станови који се дају у откуп (приватизацију) 

у згради Светосавска 21а су станови дојељени 

дефицитарним кадровима и то како слиједи: 

1. једноипособни стан ОШ "Петар 

Мећава" Костајница, 

2. једноипособни стан Средњошколски 

Центар Костајница, 

3. двособан стан Дом здравља Костајница, 

4. двособан стан Општинска управа. 

Остали изграђени станови, два двособна 

стана, који се додјељују социјалним случајевима у 

складу са чланом 9. став 3. Закона о 

приватизацији државних станова ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 118/11,67/13 и 

60/15) не могу се дати у откуп. 

 

Члан 3. 

Одјељење за Општу управу провест ће 

процедуру приватизације предметних стамбених 

јединица. 

 

Члан 4. 

Откуп стамбених јединица вршит ће се у 

складу са напред цитираним Законом о 

приватизацији државних станова, те ће се висина 

откупнине одредити у складу са чланом 22. став 5. 

овог закона, а основ за откуп  је рјешење о додјели 

предметне стамбене јединице и Уговор о закупу 

стана.   

 

Члан 5. 

Начелник општине формират ће комисију за 

контролу законитости утврђивања откупне цијене 

стана у складу са чланом 17. Закона о 

приватизацији државних станова („Службени 

Гласник Републике Српске“, број 118/11, 67/13 и 

60/15). 

 

Члан 6. 

Уговор о откупу стана закључује се према 

одредбама Закона о приватизацији државних 

станова („Службени Гласник Републике Српске“, 

број 118/11,67/13 и 60/15). 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о распореду, додјели и условима 

кориштења станова у изграђеној згради у 

Костајници, у улици Светосавска бр. 21 Б, 

изграђена у тзв. социјалном програму Фонда 

становања РС број 01-013-65/08 од 27.03.2008. 

године. 

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Костајница.  

 

Број: 01-022-45/16     

Датум: 27.05.2016.године   
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    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 43. став 10. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15), члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

5/16), члана 135. Пословника о раду Скупштине 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 5/16) и Захтјева ЈПУ 

Клуб за дјецу „Кестенко“, број 01-60-70/16 од 

14.04.2016.године, Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 27.05.2016. 

године, доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“ да у текућој радној 2015/2016. години 

прошири мјешовиту вртићку групу за 10% у 

односу на предвиђен број дјеце за ту васпитну 

групу регулисан чланом 43. став 7. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15). 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Костајница“. 

 

Број: 01-022-49/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 10. став 2. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89 /13) и члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 5/16), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

27.05.2016.године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ МЈЕРИЛА И 

КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком, утврђују се мјерила и 

критеријуми за разврставање локалних путава и 

улица на подручје општине Костајница. 

 

Члан 2. 

 

Локални пут, у смислу ове одлуке, је јавни 

пут који повезује насеља са подручју општине и 

насеља са сусједним општинама, насеља на 

подручју општине Костајница, или који је 

заначајан за саобраћај на подручју општине и који 

Скупштина општине одлуком утврди као такав на 

основу мјерила и критеријума из ове одлуке. 

Остали путеви који повезују насеља или 

дијелове насеља на подручју општине Костајница, 

и које је општина изградила или на други начин 

прибавила а који не испуњавају критеријуме за 

локлани пут происаним овом Одлуком, су јавни 

некатегорисани путеви. 

 

Члан 3. 

 

Улица у смислу ове одлуке, је јавни пут у 

насељу који је као такав утврђен регулационим 

планом или планом парцелације или другим 

планским актом, или је изграђен и укњижњен као 

основно средство општине Костајница. 

 

Члан 4. 

 

Критеријуми за разврставање локалних 

путева и улица су: 

а) значај за саобраћај и функцију повезивања, 

б) квалитет саобраћајне функције- техничке 

карактеристике пута, 

в) економски и туристички значај. 

 

Члан 5. 

 

Мјерила значаја јавног пута за саобраћај и 

функцију повезивања су: 

1. Простор који повезује: 

- повезивање општине са сусједним 

општинама, 

- повезивања насеља на подручју општине, 

- повезивање унутар урбаног градског 

подручја 

2. Саобраћајна функција: 
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- сабирни пут за повезивање саобраћаја на 

магистралне и регионалне путеве, 

- повезујући и сабирни пут у општини и 

насељу, 

- приступни пут у општини и насељу. 

 

Члан 6. 

 

Мјерила квалитета саобраћајне функције- 

техничке карактеристике пута: 

1. Конструкција пута 

- макадамски, 

- асфалтни, 

- ширина коловоза. 

2. Ток саобраћаја 

- двосмјерни 

- једносмјерни 

3. Осовинско оптерећење 

- најмање десет тона поједној осовини, 

- најмање шест тона по једној осовини, 

- испод шест тона по једној осовини. 

 

Члан 7. 

 

Да би јавни пут био сврстан у категорију 

локалног пута, мора да испуњава сљедеће 

критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује: 

- повезивање општине са сусједним 

општинама или  

- повезивање насеља или дијелова насеља на 

подручју општине 

2. Саобраћајна функција: 

- сабирни пут за повезивање саобраћаја на 

магистралне и регионалне путеве или 

- повезивајући и сабирни пут у насељу 

3. Конструкција пута (застор): 

- макадамски или 

- асфалтни 

- најмање једна саобраћајна трака, која се 

састоји од серија проширења за мимоилажење 

возила, која морају бити изграђена у зависности 

од пута прегледне раздаљине, ширине коловоза 

треба да износи најмање 2,60 м са банкинама 

минималне ширине 0,50 м. 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни, 

5. Осовинско оптерећење: 

- најмање шест тона по једној осовини 

 

Члан 8. 

 

Изузетно, као локални пут може се 

каректерисати и јавни пут који је намјењен за 

приступ културно-историјским, и за општину 

значајним туристичко-рекрерационим 

подручјима, која морају бити дефинисана 

планским актима или адекватним одлукама. 

 

Члан 9. 

 

Локални путеви утврђени на начин из члана 

7. ове одлуке разврставају се у локалне путеве 

првог, другог и трећег реда, на основу сљедећих 

критеријума: 

- локални путеви првог реда су – повезујући 

путеви са асфалтном конструкцијом, ширине 

коловоза 3,0 м, са банкинама са обје стране, 

ширине по 0,50 м и локални путеви на којима се 

одвија јавни линијски аутобусни саобраћај, 

- локални путеви другог реда су – повезујући 

и сабирни путеви са макадамском конструкцијом, 

ширине најмање 3,00 метра, укључујући и 

банкине са обе стране пута, 

- локални путеви трећег реда су- приступни 

путеви у насељу, са асфалтном или макадмском 

конструкцијом, ширине коловоза испод 3,00 

метра. 

 

Члан 10. 

 

Улице се, на основу критеријума из ове 

одлуке, разврставају на: 

- главне градске улице 

- сабирне градске улице, 

- приступне градске улице, 

- улице у насељима, 

- јавне стазе. 

 

Члан 11. 

 

Главне градске улице су улице које 

испуњавају следеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезују: 

- повезивање општине Костајница са 

сусједним општинама и представљају наставак 

магистралних и регионалних путева у пролазу 

кроз општину, или  

- повезивање насеља или дијелова насеља на 

урбаном подручју општине 

2. Саобраћајна функција: 

- повезујуће улице између насеља унутар 

општине, 

3.Конструкција улице: 

- асфалт, 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни 

5. Осовинско оптерћење: 

- најмање десет тона по једној осовини. 

 

Члан 12. 
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Сабирне градске улице су улице које 

испуњавају следеће критуријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује: 

- повезивање насеља или дијелова насеља на 

подручју општине са главним улицама, 

2. Саобраћјна функција: 

- сабирна улица у насељу, 

3. Конструкција пута-улице: 

- асфалтна или макадамска, 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни или једносмерни. 

5. Осовинско оптерећење: 

-најмање шест тона по једној осовини. 

 

Члан 13. 

 

Приступне градске улице су улице које 

испуњавају сљедеће критеријуме и мјерила. 

1. Простор који повезује: 

- приступ затвореним прострорним 

једницима у појединим урбаним подручјима, и 

дијеловима насеља (стамбени блокови, или 

индивидуални стамбени објекти), индустријске 

зоне, центри за куповину и рекреацију и слично, 

2. Саобраћајна функција: 

- приступна улица у граду или насељу, 

3. Конструкција пута: 

- асфалт или макадам 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни или једносмерни, 

5. Осовинско оптрећење: 

- најмање шест тона по једној осовини. 

 

Члан 14. 

 

Улице, које не испуњавају услове из чланова 

11., 12. и 13. ове одлуке, разврставају се у јавне 

стазе. 

 

Члан 15. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у Слубеном гласнику општине 

Костајница. 

 

Број: 01-022-50/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 10. став 4. и члана 16. став 6. 

Закона о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 89/13) и члана 78. 

Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 05/16), Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној дана 

27.05.2016. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И 

ЗАШТИТИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се локални и 

некатегорисани путеви на подручју општине 

Костајница и извори средстава за њихову 

изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 

и одређује се Одјељење за општу управу 

Општинске управе општине Костајница, као 

надлежан орган којем се ти путеви повјеравају на 

управљање. 

 

Члан 2. 
Локални пут, у смислу ове одлуке, је јавни 

пут који повезује насеља са подручја општине и 

насеља са сусједним општинама, насеља на 

подручју општине Костајница, или који је 

значајан за саобраћај на подручју општине и који 

Скупштина општине одлуком утврди као локални 

пут. 

 

Члан 3 

Остали путеви који повезују насеља или 

дијелове насеља на подручју општине Костајница, 

и које је општина изградила или на други начин 

прибавила а који не испуњавају критеријуме за 

локлани пут, су јавни некатегорисани путеви. 

 

Члан 4. 

Улица у смислу ове одлуке, је јавни пут у 

насељу који је као такав утврђен регулационим 

планом или планом парцелације или другим 

планским актом, или је изграђен и укњижњен као 

основно средство општине Костајница. 

 

 II- ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 

 

Члан 5. 

Локални путеви на подручју општине 

Костјница разврставају се на локалне путеве 

првог, другог и трећег реда. 

Локални путеви првог реда су: 
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1. Л-01 локални пут – Тавија - Гробљева 

коса – Голобрађе, укупне дужине 4100 м, ширина 

асфалтног коловоза 3,0, м+ банкине са обе стране 

пута са 0,50 м, сабирни пут од локаланог значаја. 

Почетак пута је у Тавији иза улице (крај 

улице)Ћирила и Методија,-Гробљева коса 

(Гумњани) иде међом села Г.Слабиња и 

Календери и спаја се у Голобрађу са регионалним 

путем Р-475. 

2. Л-02- локални пут кроз село Петриња, 

укупне дужине 3900 м, ширина асфалтног  

коловоза 5 м + банкине са обе стране пута са 0,50 

м, сабирни пут од локалног значаја. Почетак пута 

је у селу Петриња-одваја се од магистралног пута 

М-14 (иза кућног броја 16) затим пут иде кроз 

село и завршава на граници са општином К. 

Дубица и поново се спаја на магистрални пут М-

14. (код кућног броја 164 Б) 

3. Л-03- Бришевци - Мракодол, укупне 

дужине 4800 м, ширина асфалтног коловоза 5 м + 

банкине са обе стране пута са 0,50 м, пут од 

локалног значаја по којем се врши аутобусни 

саобраћај. Почетак пута је у Бришевцима, спој на 

М-14, (кућни број 15), иде кроз село Мракодол и 

завршава код ловачке куће,(кућни број 168). 

4. Л-04-Гумњани - Мраово Поље, укупне 

дужине 5500 м, од тога асфалтни коловоз 800 м 

остали дио је макадам, ширина коловоза 

асфалтног дијела је 2,60 м + банкине са обе стране 

пута са 0,50 м. Почетак пута је раскрсница на 

Гробљевој коси, (спој са Л-01), пролази кроз село 

Гумњане и иде у Мраово Поље (поред сабирног 

шахта водовода ) и спаја се са локалним путем у 

селу М.Поље.  

 

Локални путеви другог реда су: 

5. Л-05 -Г.Слабиња - Календери, укупна 

дужине 4000 м, ширине асфалтног коловоза 2,60 м 

+ банкине са обе стране пута са 0,50 м, дужина 

асфалта 1000 м, остали дио макадамски. Почетак 

пута је спој са путем Л-01, (кућни број 32), иде 

кроз село Календери и завршава на крају села, 

(кућни број 62,) 

6. Л-06- Петриња - Баринац, укупне 

дужине 2200 м, ширина асфалтног коловоза 3,00 м 

+ банкине са обе стране пута са 0,50м у дужини од 

1000 м, остали дио је макадам просјечне ширине 

4,00 м. Почетак пута је код кућног броја 46 и 

завршава код кућног броја 88. 

7. Л-07- Петриња - Калећани, укупне 

дужине 2500 м, ширина асфалтног коловоза 3,00м 

+ банкине са обе стране пута са 0,50м у дужини од 

1200 м, остали дио је макадам просјечне ширине 

4,00 м.Почетак пута је код кућног броја 166 и 

завршава код кућног броја 116. 

8. Л-08- Петриња (Урије), укупне дужине 

900, просјечна ширина макадамског коловоза 3,50. 

Почетак пута је код кућног број 134, а завршава 

код кућног броја 148.  

9. Л-09- Петриња (Коса), укупне дужине 

770 м, просјечна ширина макадамског коловоза 

4,00 м. Почетак пута је код кућног броја 34, а 

завршава код кућног броја 40. 

10. Л-10- Г.Слабиња ( Боројевићи – 
Палије ), укупне дужине 4200 м, просјечна 

ширина макадамског коловоза 4,00 м. Почетак 

пута је код кућног броја 10 (засеок Боројевићи), а 

завршава код кућног броја 53 (засеок Палије) 

11. Л-11- Г. Слабиња (Миљуши –

Рисојевићи), укупне дужине 850 м, ширина 

асфалтног коловоза 3,0 м и 2,60м. Почетак пута је 

раскрсница иза Миљуша (спој са Л-01и спаја се Л-

08 (код Рисојевића, кућни број 1). 

12. Л-12 – Грдановац , пут кроз село, 

укупне дужине 1000 м, ширина пута 3,0 м , дио 

асфалт дио макадам, Почетак пута код кућног 

броја (спој са М-14) 19а завршетак иза кућног 

броја 83(спој са М-14). 

13. Л-13- Локални пут М. Поље, укупне 

дужине  2700 м, просјечне ширине макадамског 

коловоза 4,0 м. Почетак пута код кућног броја 3 

раскрсница (спој са Л-04) а завршетак пута иза 

кућног броја 61. 

14. Л-14- Пут кроз село Подошка, укупне 

дужине 2300 м, просјечне ширине макадамског 

коловоза 3,50 м. Почетак пута (спој са Р-475) код 

кућног броја 1, завршетак пута поновни излаз на 

Р-475 (иза кућног броја 21). 

15. Л-15- Локални пут у Зовику, укупне 

дужине 1200 м, просјечне ширине макадамског 

коловоза 3,0 м.Почетак пута је спој са Р-475 (код 

кућног броја 1) заврштак код кућног броја 2). 

16. Л-16- Локални пут кроз село 

Побрђане, укупне дужине 3500 м, просјечне 

ширине 3,50 м. Почетак пута је спој са Р-

475(Винковци) а завршава код кућног броја 67. 

 

Локални путеви трећег реда су: 

17. Л-17- Студена, укупне дужине 1000 м, 

просјечна ширина макадамског коловоза 3,00 м. 

Почетак пута је спој са Р-475 (иза кућног броја 42-

Штековић) а завршава код кућног броја 37. 

18. Л-18- Бубњарица- Свети Вид- 

Ђукићи, укупне дужине 2700 м, ширина 

асфалтног коловоза 3,0 м у дужини од 500 м, 

остали дио макадам ширине 4,0 м. Почетак пута је 

крај улице Бубњарица а завршетак код кућног 

броја 16. 

19. Л-19- Мракодол (Брдар- Станковић- 

Спој са улицом Петра Пеције), укупне дужине 

1600 м, просјечна ширина макадамског коловоза 
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3,50 м. Почетак пута је код ућног броја 57 а 

заврштак код кућног броја 59б –улица Петра 

Пеције. 

20. Л-20- Мракодол (Свети Вид – 

Ђенадије), укупне дужине 1400 м, просјечене 

ширине макадамског коловоза 3,50 м. Почетак 

пута (код Светог Вида) завршетак спој са Л-03 

(код млина) 

21. Л-21, Г. Слабиња – Д. Слабиња,  
Команда Баљске чете- граница к.о. Подошка. 

Укупне дужине 2000 м, просјечне ширине 

макадамског коловоза 3,50 м. Почетак пута је спој 

са Р-475 у Г. Слабињи а завршетак је граница к.о. 

Подошка (код команде Баљске чете). 

 

Члан 6. 

Некатегорисани путеви у смислу чл. 2. став 

1. Закона о путевима, су и сви други сеоски, 

пољски, шумски, индустријски путеви, путеви за 

гробља, приступни путеви а који нису наведени у 

овој одлуци, као и путеви на насипима за одбрану 

од поплаве, прилази на пут, бициклистичке стазе, 

простор око бензинских станица, ауто-сервиса, 

као и уређење саобраћајне површине, намијењене 

за кретање пјешака, те заустављање и паркирање 

возила ради одмора и рекреације. 

 

III- УЛИЦЕ 

 

Члан 7. 

Улице се, на основу ове одлуке, разврставају 

на: 

- главне градске улице 

- сабирне градске улице, 

- приступне градске улице, 

- улице у насељима, 

- јавне стазе. 

1. Главне градске улице су: 

- Светосавска улица која је уједно и 

наставак магистралног пута М-14 према Новом 

Граду, укупне дужине 1674 м. Почетак улице је 

код кућног броја 1 а завршетак улице код кућног 

броја 172, означена са к.ч. 977, 978 и 980 К.о. 

Костајница 

- улица Ранка Шипке која је уједно и 

наставак магистралног пута М-14 према К. 

Дубици, укупне дужине 324 м. Почетак улице је 

код кућног броја 1 а завршетак улице је код 

кућнох броја 71, означена са к.ч. 983 и 1199 к.о. 

Костајница. 

- Трг Краља Петра 1. Ослободиоца – улица 

која води према граничном прелазу са РХ, укупне 

дужине 289 м, Почетак улице од раскрснице са 

Светосавском (кућни број 1) завршетак на 

мостићу Унчица (кућни број 16) укључујући и 

одвојак према УР домаћа кухиња „Дадо“, 

означена са к.ч. 787/1 

2. Сабирне градске улице су: 

- улица Петра Пеције, укупне дужине 1218 

м. Почетак раскрсница са Светосвском (кућни 

број 1), завршетак код кућног броја 59 б, означена 

са к.ч. 981, 982, 1274 и 1103 К.О. Костајница. 

- улица Ж. Ф. Т., укупне дужине 695 м , 

Почетак раскрница са улицом Петра Пеције 

(кућни број 1), завршетак раскрсница са 

Бубњарицом (кућни број 29 а), означена са к.ч. 

1438 к.о. Костајница. 

- улица Бранка Ћопића, укупне дужине 

1044, Почетак улице раскрсница са Светосавском 

(кућни број 2), звршетак на раскрсници са 

Светосавском (код кућног броја 91), означена са 

к.ч. 979,663 и 975 К.О. Костајница 

- Улица Васе Пелагића, укупне дужине 

1004 м. Почетак улице раскрсница са 

Светосавском (кућни број 1), завршетак на 

раскрсници са Светосавском код кућног броја 78 

означена са к.ч.974 к.о. Костајница. 

-Улица Петра Петровића II Његоша 

(Тавија), укупне дужини 2472 м. Почетак 

наставак на улицу Устаничка (код кућног броја 1, 

завршетак код кућног броја78, означемна са к.ч. 

1104 и 296 к.о. Тавија. 

- Устаничка улица, укупне дужине 578 м. 

Почетак улице раскрсница са улицом Петра 

Пеције (кућни број 1) завршетак иза моста на 

ријеци Тваији (кућни број 49), означена са к.ч. 982 

и 1258 к.о. Костајница. 

3. Приступне градске улицу су: 

- Ђоке Мазалића, дужине 299 м, Козарска 

дужине 149 м, Радничка дужине 236 м, Палешка 

дужине 78 м, Гумњанска дужине 445 м, Петра 

Боројевића, дужине 134 м, Младена Стојановића 

дужине 116 м, Ватрогасна дужине 116 м, 

Крешимира Хајдића дужине 63 м, Иве Андрића 

дужине 160 м, Баљска улица дужине 917 м, 

Скендера Куленовића дужине 537 м, Зијада 

Диздаревића дужине 70 м, Ивана Горана Ковачића 

дужине 524 м, Џемала Биједића дужине 202 м, 27. 

јула дужине 94 м, Унска улица дужина 267 м, 

Брдска улица дужине 463 м, Мака Диздара 

дужине 337 м, Османа Ђикића дужине 272 м, 

Бубњарица дужине 831 м, Десанке Максимовић 

дужине 120 м, Војводе Мишића дужине 207 м, 

Гаврила Принципа дужине 79 м, Османа 

Карабеговића дужине 265 м, Вука Караџића 

дужине 324 м, Мирзе Делабашића дужине 133 м, 

Петра Боројевића дужина 134 м, Владимира 

Назора дужине 107 м ,Владе Дивца дужине 70 м, 

ташли бунар дужине 874 м, Петрињска дужине 87 

м, 2. Маја дужине 405 м, Николе Тесле дужине 65 

м, Младена Ољаче дужине 64 м, Петра Кочића 
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дужине 101 м, Алексе Шантића дужине 258 м, 

Партизански пут дужине 433 м, 

МилошаЦрњанског дужине 111 м, Доситеја 

Обрадовића дужине 90 м, Бранислава Нушића 

дужине 102 м, Лазе Штековића дужине 144 м. 

4 .Улице у насељима су : 

У Тавији: Јована Дучића, дужине 373 м, 

Љубе Јандрића дужине 226 м, Стевана Сремца 

дужине 770 м, Бранка Радичевића дужине 224 м, 

Јована јовановића Змаја дужине 337 м, Жарка 

Згоњанина дужине 347 м, Михајла Пупина 

дужине 648 м, Ћирила и Методије дужине 3160 м 

 

IV- УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА И УЛИЦА 

 

Члан 8. 

Локалним, некатегорисаним путевима и 

улицама, са свим припадајућим путним објектима 

и саобраћајном сигнализацијом управља 

Одјељење за општу управу, Општинске управе, 

општине Костајница, на начин прописан Законом 

о јавним путевима, Правилником о одржавању 

јавних путева и објеката и другим на закону 

заснованим прописима и одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Одржавање локалних, некатегорисаних 

путева и улица врши се средствима буџета 

намјењеним за одржавање путева и улица. 

Приоритет у одржавању имају путеви и улице 

којима саобраћа јавни аутобусни саобраћај. 

Одржавање некатегорисаних путева и осталих 

приступних путева врши се у сарадњи са 

представницама одбора – корисника пута-

мјештана. 

 

Члан 10. 

 Одражавање локалних путева врши се 

најмање једанпут годишње а по потреби и више 

пута у току године односно зависно од потребе 

односно стања јавних локалних путева и улица 

проузрокованих временским приликама или 

настанком већих оштећења услед више силе. 

Годишњи план одржавања локалних путева и 

улица као модернизацију (реконструкцију-

асфалтирање) предлаже Начелник општине и 

Одјељење за општу управу општине Костајница а 

усваја га Скупштина општине на сједници. По 

завршеној години Скупштини се подноси 

извјештај о реализацији годишњег плана 

одржавања. 

 

Члан 11. 

Зимски период  одржавања путева и улица 

обухвата период од 15. новембра текуће године до 

15. марта наредне године, с тим што зависно од 

временских прилика и метерелошких прогноза тај 

период може почети прије, односно завршити 

касније. Одјељење за општу управу припрема и 

предлаже План рада зимске службе, а Начелник 

општине усваја план и преко Одјељења стара се о 

реализацији истог. 

 

V- ЗАШТИТА ПУТЕВА И УСЛОВИ 

ВРШЕЊА САОБРАЋАЈА 

 

Члан 12. 

Под заштитом путева, у смислу ове Одлуке, 

подразумјева се нарочито: заштита путева од 

оштећења трупа пута, путних и грађевинских 

објеката за одводњу, саобраћајне сигнализације, 

контрола тежине осовинког оптерећења, 

димензија возила и терета приликом ванредног 

превоза, спречавање бесправне градње у трупу 

пута као и обавјештавање корисника пута о стању 

проходнсоти путева и улица. 

 

Члан 13. 

Превоз возилима чија укупна тежина, 

осовински притисак и димензијене одговарају 

прописима односно техничком стању јавног пута 

и улица сматрају се ванредним превозом (изузев 

аутубуса за превоз путника). Ванредни превоз 

врши се на основу дозволе у којој се одређују 

услови и начин превоза. Дозволу за ванредни 

превоз на јавним локалном путу издаје надлежно 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности у сарадњи са саобраћајном 

инспекцијом. За ванредни превоз плаћа се накнада 

у корист буџета општине Костајница. Средства од 

накнаде за ванредни превоз су намјенска средства 

и могу се користити само за одржавање путева. 

Ванредни превоз се регулише Уредбом о висини 

накнаде за ванредне превозе на путевима („ 

Службени гласник Републике Српске“, број 65/06 

и 110/09). 

 

Члан 14. 

На јавном путу могу се изузетно одобрити 

радови који се на други начин не могу извести или 

би њихово извођење захтјевало сразмјерно велике 

трошкове и то: попречно постављање у трупу пута  

водовода, канализације, подземних каблова и сл,. 

Одобрење за извођење радова на локалним 

путевима издаје Одјељење за општу управу. 

Одобрењем се одређују услови и начин извођења 

радова као и режим саобраћаја за вријем извођења 

радова. Ако извођач радова на јавном путу 

захтјева прекид саобраћаја или посебан режим 
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саобраћаја , извођач радова је дужан прибавити 

посебно одобрење од органа надлежног за послове 

саобраћаја. Штету насталу услед прекорачења 

одређеног времена за прекид соабраћаја и усљед 

не придржавања одређених услова и начина 

извођења радова сноси извођач радова. 

 

Члан 15. 

Ширина појаса локалних и некатегорисаних 

путева у коме не могу да се подижу живице, 

ограде и засади износи најмање 1,0 м рачунајући 

од спољне ивице путног појаса. Власници и 

корисници земљишта поред путева, живице, 

ограде и засаде подижу и одржавају тако да не 

ометају прегледност пута и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. Одржавање шуме поред 

локалних и некатегорисаних путева врши се 

поткресавањем стабала, тако да се обезбједи 

ваздушни простор изнад пута најмање 4,50 метра. 

 

Члан 16. 
Поред заштите локалних путева побројаних у 

претходним члановима ове Одлуке примјењују се 

чланови од 38. до 58. Закона о јавним путевима, а 

који се односе на градњу објеката уз путеве, 

постављање реклама и натписа уз путеве, 

уклањање возила и др. 

 

VI-СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 

ФИНАНСИРАЊЕ ПУТЕВА 

 

Члан 17. 
Средства за изградњу, 

реконструкцију,одржавање и заштиту локалних и 

некатегорисаних путева као и улица обезбјеђују 

се: донаторским средствима домаћих и страних 

улагача, из кредитних средстава, из буџета 

општине, из прихода остварених од пратећих 

дјелатности, концесија и осталих прихода 

остварених посебним прописом, накнада за 

ванредни превоз предвиђених овом Одлуком, из 

накнада за постваљање рекламних натписа у 

заштитном појасу пута, накнада за коришћење 

земљишта поред пута и накнаде за постављање 

инсталација у трупу пута и путном појасу. 

 

VII- НАДЗОР НАД ИЗВРШАВАЊЕМ 

ОДЛУКЕ  

 

Члан 18. 
Послове надзора над спровођењем ове 

Одлуке а које се односе на јавне путеве врше 

надлежни инспектори за саобраћај и комунална 

полиција у складу са законом. 

 

Члан 19. 

Странке у поступку обављања инспекцијске 

контроле дужни су инспекторима пружити сву 

потребну помоћ и на њихово тражење ставити им 

на располагање сву потребну документацију за 

обављање инспекцијског надзора. 

 

VIII- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 
Новчаном казном од 2.000,00 до 6.000,00 КМ 

казниће се за прекрешај превозник ако : 

1.Врши ванредни превоз ствари без дозволе 

за ванредни превоз или супротно условима 

утврђеним у дозволи за ванредни превоз, 

 

2.Користи возило у саобраћајуна јавним 

путевима оптерећено преко дозвољеног 

осовинског оптерећења, као и када користи возило 

или скуп возила која по димнзијама, однодно 

највећој дозвољеној маси прелази највеће 

дозвољене димнзије, односно масу прописану 

нормама и прописима који  уређују ову област, 

 

3.Одбије захтјевану контролу осовинског 

притиска укупно допуштене масе или димнзија, 

 

4.Подиже живице, ограде, засаде и дрвеће 

поред пута супротно овој Одлуци, 

 

5.На јавном путу или улици у насељу изводи 

радове без одобрења, 

 

6.Самовољом или непажњом  спријечи 

одвијање саобраћаја на путу. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у превознику, новчаном казном 

од 500,00 до 1.500,00 КМ. 

 

За прекрашај из става 1. овог члана казниће 

се и возач моторног и прикључног возила 

новчаном казном од 100,00 до 300,00 КМ  

 

Члан 21. 

Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 

КМ казниће се физичко лице за прекршаје из 

члана 20. ове Одлуке. 

 

IX-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица у насељу 

објављена у Службеном гласнику број 2/05 (број 

одлуке 01-013-454/05 од 25.03.2005. године). 
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Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-51/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.12. став 6. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,7/14 

и 31/16), члана 9. став (3) и став (4) Упутства о 

утврђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини (пречишћени 

текст), број: 05-1-02-2-30-2/16 и члана 78. Статута 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број: 5/16), Скупштина 

општине Костајница на 30. редовној сједници 

одржаној дана 27.05.2016. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана 

Општинске изборне комисије Костајница 

 

1. САЊА ВРАНЕШЕВИЋ разрјешава се 

дужности члана Општинске изборне комисије 

Костајница због подношења оставке. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-43/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2.15. став 2. и 3. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број:23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 

и 31/16), члана 8. став (3) Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини (пречишћени текст), број: 

05-1-02-2-30-2/16 и члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), Скупштина општине 

Костајница на 30.редовној сједници одржаној дана 

27.05.2016. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању замјенског члана 

Општинске изборне комисије Костајница 

 

1. ЉИЉАНА СТИЈАК, дипломирани 

правник, именује се за замјенског члана 

Општинске изборне комисије Костајница. 

 

2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења 

врши се без спровођења поступка избора 

прописаног у члану 2.12. став 5. Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и 

трајаће до истека изборног периода, односно до 

потврђивања резултата Локалних избора 2016, а 

најкасније до именовања новог члана по поступку 

прописаном чланом 2.12. став (5) Изборног закона 

Босне и Херцеговине.   

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине и објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-44/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), члана 142. Пословника о 

раду Скупштине општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 5/16), 
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Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.05.2016. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине усваја Извјештај о 

раду Начелника и Општинске управе Костајница 

за 2015. годину, који је саставни дио овог 

закључка. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-47/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А 

О П Ш Т И Н А   К О С Т А Ј Н И Ц А 

79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11, 

тел.387 (0)52-663-139, Фах. 052-663-553 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О 

РАДУ НАЧЕЛНИКА И ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костајница фебруар 2016. год. 

___________________________________________ 

 

I - УВОДНИ ОСВРТ НА ИЗВЈЕШТАЈНИ 

ПЕРИОД 

 

- Унутрашња организација Општинске 

управе општине Костајница - 

Послови у општинској управи организују се 

у оквиру одјељења, служби и одсјека, који чине 

јединствен процес рада, уз поштовање најважних 

принципа као што су: 

►обједињавање истих или сличних, 

међусобно повезаних послова у одговарајуће 

организационе јединице, 

►законито и благовремено одлучивање о 

правима и обавезама и на закону заснованим 

правним интересима физичких и правних лица, 

►стручно и рационално обављање послова и 

остваривање одговорности запослених и 

постављених лица за њихово обављање, 

► ефикасно руковођење организационим 

јединицама и сталним надзором над обаваљањем 

послова. 
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Општина Костајница је оснивач пет (5) 

јавних установа: Дом здравља Костајница, Центар 

за социјални рад, Туристичка организација 

Костајница, Предшколска установа Клуб за дјецу 

«Кестенко», Народна библиотека «Невенка 

Станисављевић» и три јавна предузећа: 

Комунално предузеће «Комунално», «Радио 

Костајница» и «Банијапромет». 

 

- Извјештај о раду Начелника и 

Општинске управе општине Костајница за 

2015.годину - 

 

Начелник и Општинска управа општине 

Костајница обављали су послове у складу са 

Законом о локалној самоуправи Републике 

Српске, Статутом општине Костајница, другим 

законима и прописима којима су одређене 

надлежности локалне самоуправе и одлукама 

Скупштине општине Костајница. 

 

У складу са законским надлежностима, 

Начелник је у овом извјештајном периоду, 

предузимао низ активности у циљу провођења 

мјера превазилажења економске кризе, 

ублажавања и отклањања посљедица поплава из 

2014. године, обезбјеђивање услова за несметано 

обављање комуналних функција те завршетак и 

отпочињање нових инвестиција. Посебне 

активности представља креирање донешених 

мјера којим се подстиче реални сектор, посебно 

производња и занаство, пољопривреда и туризам.  

Начелник и општинска управа политику 

извршавања прописа из надлежности усмјеравали 

су у правцу постизања пуне ефикасности и 

ефективности, заснивајући свој рад на 

принципима законитости, поштовања рокова, 

економичности, поштовања буџетских оквира и 

постизања резултата који оправдавају мисију 

локалне заједнице и општинске управе као њеног 

саставног дијела. Планирање рада и локалног 

развоја, уз обезбјеђење потребних ресурса, у 

значајној мјери осигурава напредак цјелокупне 

заједнице. 

Приоритетну пажњу, у складу са законом 

прописаним надлежностима, Начелник је 

усмјеравао на слиједеће: 

►остваривање буџета и програма које је 

усвојила Скупштина општине, 

►унапређење организације рада и 

ефикасности општинске управе, те стручно 

усавршавање радника општинске управе, 

►законит, ефикасан и јаван рад општинске 

управе, 

►ублажавање и отклањање посљедица 

елементарних непогода/поплава, 

►обезбјеђење стабилности свих комуналних 

функција из надлежности општине као што су: 

НАЧЕЛНИК

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ

ОДСЈЕК ЗА 
ФИНАНСИЈЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА 
НАЧЕЛНИКА И 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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јавна хигијена, јавна расвјета, зимска служба, 

водоснабдјевање, путна инфраструктура, одводња 

отпадних вода, итд. 

►рјешавање управних предмета и аката 

пословања, као и периодично извјештавање о 

њиховом извршењу, 

►израда просторно-планске документације 

за подручје општине, 

►развој и унапређење сарадње са 

међународним организацијама, 

►сарадња са невладиним сектором и 

вјерским заједницама, 

►рјешавање проблема и пружање 

различитих видова социјалне помоћи социјално 

угроженим грађанима, те помоћи породицама 

погинулих бораца и РВИ, повратницима и 

осталим рањивим групама грађана, 

►рад на унапређењу система цивилне 

заштите у циљу правовременог и адекватног 

дјеловања у кризним ситуацијама, 

►имплементацију Стратегије развоја 

општине Костајница до 2020. године путем 

реализације стратешких циљева и пројеката и 

њихово ажурирање, 

►функционисање јавних предузећа и 

установа којима је оснивач општина, 

►праћење привредних активности у 

општини Костајница, 

►сарадња са институцијама Републике 

Српске и Босне и Херцеговине у циљу рјешавања 

питања од виталног интереса за општину 

Костајница, 

►сарадња са Владом Републике Српске, 

►прекогранична сарадња. 

 

У остваривању наведених пројеката, али и у 

обављању свих других послова, евидентни су 

велики напори у унапређењу степена развоја. 

 

Осврћући се на 2015. годину, а имајући у 

виду све финансијске проблеме са којим се 

суочавала општина Костајница, јасно је да је она 

била изузетно тешка за реализацију инвестиција. 

И поред чињенице да је буџет општине у 2015. 

години био нешто мањи у односу на 2014. годину, 

општина је извршила све своје обавезе у 

областима из своје надлежности. Уз све присутне 

тешкоће, није изостала ни реализација 

планираних пројеката, помоћи социјално 

угроженим категоријама и борачкој популацији, 

предшколском васпитању, школству, образовању, 

те манифестацијама из спорта и културе. 

Буџет општине Костајница за 2015. годину је 

планиран у износу од 2.355.000 КМ а ребаланс је 

усвојен у износу од 2.490.000 КМ. Остваривање 

прихода у 2015. години је праћено низом 

неповољних фактора, незадовољавајући проценат 

наплате пореза на непокретности на које општина 

нема утицаја. По подацима пореске управе 

Републике Српске на подручју општине 

Костајница у буџет Републике Српске је уплаћено 

4.796.681 КМ, без података о уплаћеном ПДВ-у, и 

биљежи се пораст у односу на протекле године, а 

општини Костајница се дозначује мање средстава. 

Такође, по подацима који су добијени од 

Граничне полиције БиХ преко граничног прелаза 

у Костајници дневно пређе преко 2500 људи и око 

800 – 900 возила. 

Привреда са подручја општине Костајница 

наставила је са позитивним трендовима када је у 

питању извоз и увоз тако да је обим 

спољнотрговинске размјене у 2015. години 

износио 43 мил КМ и за 15% је виши у односу на 

2014. годину, од чега је извоз 25 мил КМ и за 6 % 

је виши, а увоз 15 мил и за 33 % је виши у односу 

на 2014. годину. 

 

Година Мјесец Општина Извоз у 000 KM Увоз у 000 KM 

2015 1 Костајница 1.366 758 

2015 2 Костајница 1.919 926 

2015 3 Костајница 1.737 1.031 

2015 4 Костајница 1.951 745 

2015 5 Костајница 1.554 1.164 

2015 6 Костајница 2.032 2.565 

2015 7 Костајница 2.771 1.607 

2015 8 Костајница 1.176 621 

2015 9 Костајница 2.118 1.515 

2015 10 Костајница 2.894 1.660 

2015 11 Костајница 3.278 1.999 

2015 12 Костајница 2.311 1.208 

2015 Укупно (1-12) Костајница 25.108 15.799 
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По подацима Завода за запошљавање 

31.11.2015. године на подручју општине 

Костајница је евидентирано 446 лица која активно 

траже запослење што је за 109 мање у односу на 

2014. годину. 

 

Мјесец Број евидентираних 

Јануар 595 

Фебруар 595 

Март 598 

Април 602 

Мај 581 

Јун 568 

Јул 543 

Август 532 

Септембар 487 

Октобар 450 

Новембар 438 

Децембар 446 

 

Без обзира на укупно стање у Републици 

Српској, општина Костајница је у 2015. години 

значајно унапредила и повећала ефикасност 

Општинске управе што су најдиректније могли 

закључити корисници наших услуга.  

Општинска управа Костајница посебну 

пажњу посвећује области односа с јавношћу. 

Системски, плански приступ и континуиран рад 

дао је резултате у комуникацији са свим циљним 

групама, а прије свега са грађанима општине. 

Успостављен је квалитетан механизам 

комуницирања, транспарентност у раду је 

подигнута на висок ниво. 

Поред свега наведеног, свјесни смо 

чињенице да и даље морамо водити рачуна о свим 

аспектима унапређења рада општинске управе , а 

нарочито у: 

• стручном оспособљавању службеника и 

увођењу младих људи и праћењу нових 

методологија рада, 

• материјално техничком опремању, 

• унапређењу радне дисциплине и 

одговорности у раду, 

• јачању законитости рада, 

• примјени нових метода рада у циљу 

унапређења рада. 

• радити на јачању искуства у општинској 

управи. 

 

У 2015. години из ЕУ Програма за опоравак 

од поплава реконстурисани су мостови у Мравом 

пољу и Мракодолу на ријеци Стригови, 

канализација у Устаничкој-Штековића дужине 

120 m и Баљској улици дужине 174 m, те 

потпорни зид и асфалтирање у Баљској улици у 

укупном износу од 194.711 КМ. 

Фонд Солидарности Републике Српске је 

одобрио средства за изградњу одбрамбеног 

насипа и пута у Улици Ранка Шипке и до Средње 

школе у износу од 800.000 КМ. Насип –улица је 

већим дијелом изведена, улица-насип према 

Средњој школи у дужини од сса 1000 m биће 

завршени током 2016. године. Из кредита Свјетске 

банке за санацију посљедица од поплава општини 

Костајница је одобрено 880.000 КМ, и све 

процедуре су проведене у 2015. години, а 

реализација се очекује почетком 2016. године. 

Овим захватом би се санирало близу 6,00 km 

путева у првој фази, те санирало извориште 

градског водовода у Мравом Пољу и локална 

санитарна депоније. 

У току године асфалтиране су Улице 

„Пирало“ дужине 302 m, Улица „Мака Диздара“ 

дужине око 90 m. 

У току 2015 године, завршени су и технички 

примљени објекти из KfW пројекта II фаза, и то: 

-пумпна станица Тавија-Хоџино брдо, 

-доводни и потисни цјевововод Тавија-

Хоџино брдо д-1.707,19 m, профил 110 mm, 

-мјешовита канализација Урије, Костајница-

запад колектор дужине 258 m, колектор, промјер 

300 mm, 

-потисни дистрибутивни цјевовод Тавија 

Чекиновац д-1.282,00 m, промјер 110 mm, 

-резервоар Чекиновац, запремине 100 m
3
. 

Изграђен је мост на рјечици Тавија на 

садашњем магистралном путу М-14 у Улици 

Ранка Шипке. 

У току 2015. године у завршној фази је 

програм подршке на реинтеграцији повратника по 

основу реадмисије, којим је на подручју општине 

реконструисано два стана и обезбеђена опрема, и 

то два рачунара са пратећом опремом. Пројекат је 

реализован у сарадњи са Министарством за 

људска права и избјеглице БиХ и ЦРС-а. У току 

године покренут је пројекат за стамбено 

збрињавање Рома у општини, којим би требали у 

2016. години направити три стамбене јединице, а 

у 2017. години евентуално четири стамбене 

јединице. 

Иако би требали почети радови на 

регулацији рјечице Тавија у току године из 

средстава ЕИБ, због потешкоћа са извођачем 

радова, уговор је раскинут, те је отворен поступак 

поновног одабира другог извођача на 

међународном тендеру. Очекује се да ће се ови 

радови успијешно реализирати у току 2016. 

године. 
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Из средстава ЕУ – прекогранична сарадња 

отворен омладински центар у Костајници. 

Настављено је са стимулисањем наталитета 

те је за те намјене у 2015. години исплаћено 7.600 

КМ за 32 новорођене дјеце. 

Редовно се исплаћују социјална давања, а 

општина је и у 2015. години наставила са праксом 

да у потпуности суфинансира превоз ученика 

Основне школе за шта се из буџета издваја 4.000 

КМ мјесечно, такође из буџета се обезбјеђују 

средства за превоз 12 ученика средње школе из 

категорије социјално угожених и божићне 

печенице за најгрозженије становнике општине. 

 

У 2015. години су завршени или започети 

слиједећи пројекти: 

►Реконструкција објекта дјечијег вртића – 

180.000,00 КМ – финансиран од УНДП-а 

►Изградња моста у Мраовом пољу – 

20.000,00 КМ – финансиран од УНДП-а 

►Изградња моста у Мракодолу код Ђенадија 

– 15.000,00 КМ – финансиран од УНДП 

► Канализација у Устаничкој – 30.000,00 

КМ – финансирано од УНДП 

►Прочишћавање канала на подручју 

општине: Петриња, Тавија, Бубњарица – 50.000,00 

КМ – финансирано од Вода Српске 

►Асфалтирање улице Мака Дизада – 

15.000,00 КМ – Федерално министарство за 

избјегла и расељена лица 

►Асфалтирање пута према плажи Пирало – 

61.000,00 КМ – Федерално министарство за 

избјегла и расељена лица 

►Два стана по пројекту реадмисије – 

40.000,00 КМ – Министарство за људска права и 

избјеглице 

►Започело са активностима на изградњи 

зграде за Роме у оквиру Пројекта Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ 

►Изградња моста на М-14 – Улица Ранка 

Шипке – финансирано од ЈП Путеви РС 

►Измјештање корита потока Тавија – 

100.000,00 КМ – финансирано од Вода Српске 

►Изградња обало-утврде у Улици Ранка 

Шипке – финансирано из Фонда Солидарности РС 

►Изградња насипа према Средњошколском 

центру – Финансирано из Фонда Солидарности 

РС 

►Канализација, потпорни зид и проширење 

Баљске улице – 120.000,00 КМ – финансирано од 

УНДП-а 

►Реконструкција вањске расвјете, 

поставаљање ЛЕД лампи – уштеда у потрошњи 

струје 70 % на мјесеченом нивоу 

►Реконструкција путне мреже – 888.000,00 

КМ – кредит Свјетска банка – хитан опоравак од 

поплава 

►Изградња вањске расвјете у Мракодолу-

Бришевци у дужини од 1600 m– вриједност око 

22.000 КМ 

►Завршетак пројекта Туристичке 

сигнализације 

►Завршен дио пројекта KfW II, у току 2015. 

године око 750.000,00 КМ 

►Регулација рјечице Тавија – Европска 

инвестициона банка – најновија процјена сса 

1.100.000,00 КМ. 

 

Када је у питању јавна расвјета општина 

Костајница је започела са замјеном постојећих и 

постављањем нових у ЛЕД технологији. У првој 

половини 2016. године се очекује завршетак ових 

активности. 

Начелник општине и општинска управа 

чинили су изнимне напоре у задњих неколико 

година, да се у општини отвори нови 

инвестициони циклус, првенствено у области 

инфраструктуре, који би се редовно годишње 

мултиплицирао у годишње инвестиције преко 

3.000.000,00 КМ у наредном периоду. Ови циљеви 

су остварени први пут у 2015. години и са 

пренешеним активностима, очито да ће се тај 

тренд наставити и у 2016. години. Вјерујем да су 

тиме поново створени услови да се у 

континуитету и у наредном периоду остваре такви 

резултати. Досадашње припреме и оне које ћемо 

чинити у будуће гарантују да ћемо то постићи. 

Осим тога општински буџет (са око 

2.500.000,00 КМ) се постепено и поред озбиљних 

финансијских потешкоћа повећава и стабилизује, 

и одстрањује се огроман кредитни притисак. И 

поред присутне одређене несолвентности, која је 

карактеристична за све општине и државне 

институције, у току 2015. године, општина је у 

потпуности обезбедила функционисање свих 

сектора и друштвених дјелатности у општини. 

Потребно је истакнути да су здравствена заштита, 

основно и средње образовање, социјална заштита, 

дјечија заштита, спорт и култура, као и друге 

дјелатности и службе у потпуности 

функционисале. 

Сасвим сигурно, уз проведене активности, 

упорно смо издржали на значајном растерећењу 

грађана и привредних активности, тј. привредних 

субјеката, смањењем пореза, такса и других 

обавеза у надлежности општине, што је уз остале 

мјере значајно придонијело и повољној 

привредној активности која је повољнија и од 

развијенијих општина. 
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Наравно потребно је након ових остварених 

активности наставити и наредних година како би 

се створио позитиван темпо развоја општине.  

 

Општина Костајница је у 2015. години 

кандидовала више пројеката према међународим и 

домаћим донаторима, од којих је најзначајнији 

МЕГ пројекат који се тренутно налази у фази 

одабира општина (општина Костајница је ушла у 

круг 25 локалних заједница, а 18 ће учествовати у 

пројекту). 

Према Министарству цивилних послова смо 

кандидовали набавку возила за потребе Центра за 

социјални рад (донација Јапанске владе), према 

Свјетској банци смо кандидовали пројекат јачања 

капацитета локалне управе.  

У току 2015. године потписан је Меморандум 

о сарадњи са Развојним програмом Уједињених 

нација којим је предвиђена сарадња са УНДП у 

пет области. 

У току 2015. године смо започели са 

активностима на ревизији Стратегије развоја 

општине Костајница и први смо у БиХ који су у 

Стратегију укључили компоненту одбране од 

катастрофа и смањења ризика. 

___________________________________________ 

 

И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 

о раду Одјељења за општу управу ОУ општине 

Костајница за 2015. годину 

 

Одјељење за општу управу је, у току 2015. 

године, било ангажовано на извршавању послова 

и задатака предвиђених Програмом рада за текућу 

годину и извршавањем других послова из 

надлежности Одјељења, утврђених законом и 

другим прописима, те одлукама и другим актима 

Скупштине општине Костајница. 

У оквиру Одјељења за општу управу 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 7/15) систематизовано је 10 

радних мјеста од тога: 4 радна мјеста са ВСС 

стручном спремом, 2 ВШС и 4 ССС. 

 

С обзиром на функцију коју ово Одјељење 

има у систему локалне самоуправе, гдје највећи 

број захтјева грађани подносе и рјешавају у 

оквиру и преко овог Одјељења резултати рада су 

добри. 

 

Као надлежно Одјељење у оквиру општинске 

управе у току 2015. године предузело је низ мјера 

и радњи у стварању што повољнијих услова за рад 

запослених у Одјељењу, а све у циљу ефикаснијег 

обављања послова и задатака.  

 

Извршени послови и задаци Одјељења могу 

се сврстати у следеће групе: 

- врши стручне и управне послове који се 

односе на послове пријемне канцеларије,  

- послове грађанских стања (матичне књиге, 

држављанство, лично име и др.), 

- борачку и инвалидску заштиту,  

- послове цивилне заштите, 

- војних евиденција,  

- архива, 

- овјера потписа, преписа и рукописа,  

- издавање увјерења из јавних регистара,  

- пружање правне помоћи,  

- као и припрему одлука и других аката из 

своје надлежности, 

- послови из области просторног уређења, 

стамбено-комуналне послове,  

- врши стручне и управне послове који се 

односе на припрему просторно-планске 

документације, развојне планове, издавање 

урбанистичких сагласности и одобрења за 

грађење,  

- технички прегледи и употребне дозволе 

изграђених објеката,  

- контрола инвестиционо-техничке 

документације,  

- надзор у области грађења и заштита 

животне средине и путне инспекције,  

- контрола законитог кориштења станова у 

државној својини, 

- додјела, замјена и откуп станова, 

кориштење градског грађевинског земљишта, 

- утврђивање накнада и друго, 

- послови из области заједничке комуналне 

потрошње (водовод и канализација),  

- те друге послове органа Општинске управе 

који нису у надлежности других одјељења. 

 

Послови писарнице и архиве 

 

У Одјељењу у оквиру Пријемне канцеларије 

обављају се послови и пружају услуге из области 

канцеларијског пословања за све организационе 

јединице Општинске управе и грађане од пријема 

поште, завођења предмета, евидентирања и 

доставе предмета у рад, давања упута и пружање 

помоћи грађанима при подношењу захтјева, 

издавање предмета из архиве, архивирање и 

отпрема поште. 

 

У извјештајном периоду за 2015. годину, 

запримљено је и протоколисано: 
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Ред.бр. Поједини послови 
Количина Повећање/ 

смањење 2014. 2015. 

1. Акти Одсјека за финансије 1293 907 -386 

2. Акти Скупштине општине 344 347 +3 

3. Радни односи 112 157 +45 

4. Грађанска стања 29 21 -8 

5. Канцеларијско пословање 37 51 +14 

6. Јавне набавке 182 91 -91 

7. Стамбено-комунални послови 1587 1600 +13 

8. Урбанизам и грађење 307 295 -12 

9. Борачко-инвалидска заштита 124 148 +24 

10. Цивилна заштита,војна евиденција и 

комунална полиција 

112 75 -37 

11. Увјерења 187 167 -20 

12. Неуправни акти Начелника општине 1841 3000 +1159 

 

Све укупно запримљено је 6.891 акат, што 

представља повећање од 639 аката у односу на 

2014. годину када је запримљено 6.252. 
У Одјељењу за општу управу запримљено је 

и рјешено укупно 2509 предмета, што је мање за 

81 предмет у односу на 2014. годину у којој је 

запримљено 2.592. предмета. 

Одјељење за општу управу заприма предмете 

и Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. Аката које је Одјељење запримило и 

протоколисало за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности у извјештајном периоду 

је било 907, што је у односу на 2014. годину мање 

за 386 предмета. 

У овом извјештајном периоду запримљена су 

162 захтјева за издавање увјерења по разним 

основама.  

СВЕ УКУПНО ЗАПРИМЉЕНИХ 

ПРЕДМЕТА УПРАВНОГ И НЕУПРАВНОГ 

ПОСТУПКА У 2015. ГОДИНИ У ПРИЈЕМНОЈ 

КАНЦЕЛАРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЈЕ 6.891. 

 

Послови пружања правне помоћи 

Служба правне помоћи је у току 2015. године 

пружила 470 услуга грађанима, што је за 46 више 

у односу на 2014. годину у којој је пружено 424 

услуге, и то: 

- у поступку рјешавања сложенијих 

предмета у оквиру пружања правне помоћи 

сачињено је 100 писaних поднесака из свих 

области права у поступку пред судовима и другим 

органима, 

- у 120 случајева грађанима је пружена 

правна помоћ давањем усмених савјета, 

- у 250 случајева грађанима је пружена 

помоћ попуњавањем образаца (захтјева, изјава, 

уговора и сл.) 

За вршење послова Правне помоћи, у складу 

са Законом и закључком о тарифи услуга, такса у 

већини случајева није наплаћивана јер, као што је 

већ познато, највећи дио странака је ослобођен 

плаћања услуга правне помоћи, а то су чланови 

уже породице погинулих и несталих бораца ВРС, 

РВИ и ЦЖР, корисници сталне социјалне помоћи, 

лица пријављена Заводу за запошљавање и 

пензионери РС. 

 

Послови грађанских стања  

Из области грађанских стања, у току 

извјештајног периода, покренута су 92 предмета, а 

који се односе на: 

- У рјешавању захтјева за исправку 

накнадних уписа у матичним књигама-14 

предмета 

- У рјешавању захтјева за стицање 

држављанства РС - 8 предмета 

- У рјешавању захтјева промјене личног 

имена - 5 предмета. 

У 2014. години отворено је 65 радних 

књижица. 

Број примљених предмета у извјештајном 

периоду мањи је за 8 предмета у односу на 2014. 

годину, када је покренуто 100 предмета.  

 

МАТИЧНИ УРЕД 

Матични уред је у 2015. години издао 

укупно 2.647 извода и увјерења за чињенице за 

које се води службена евиденција, што 

представља повећање за 345 у односу на издани 

број извода, односно увјерења у току 2014. 

године. 
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Издато извода и увјерења : 

 

Ред.бр. Поједини послови 
Количина Повећање/ 

смањење 2014. 2015. 

1. Матичне књиге рођених 1060 1298 +238 

2. Матичне књиге вјенчаних 202 201 -1 

3. Матичне књиге умрлих 234 194 -40 

4. Књиге држављана 467 662 +195 

5. Смртовница 37 51 +14 

 

У матичне књиге оргинал уписано је укупно чињеница 241 од тога: 

 

Ред.бр. Поједини послови 
Количина Повећање/ 

смањење 2014. 2015. 

1. Упис чињеница рођена 129 133 +4 

2. Упис чињеница смрти 62 76 +14 

3. Упис чињеница вјенчања 28 32 +4 

 

• Израда статистичких листића и 

извјештаја за чињенице рођења, смрти и вјенчања 

за потребе Републичког завода за статистику Бања 

Лука (12), 

• Урађено 39 дописа и извода из 

матичних књига Основном суду Нови Град, 

• Oбрађено 32 захтјева за новорођенчад. 

 

Поводом замјене истеклих и издавања нових 

биометријских личних карти и путних исправа у 

извјештајном периоду максималним залагањем 

извршилаца, у складу са расположивим 

техничким и другим могућностима, на нивоу 

Одјељења извршено је 3276 електронских 

провјера вјеродостојности података из матичних 

књига рођених, вјенчаних и државаљана, што је 

за 1072 провјера више него у 2014. години, када 

је извршено укупно 2204 провјере. 

 

Ово је највећи број испостављених 

захтјева према овом органу од 2009. године, од 

када се утврђивање идентитета за грађане 

врши електронском провјером података 

директно из матичних евиденција. 

 

Чланом 64. Закона о матичним књигама 

("Службени гласник Републике Српске", број 

43/13), с циљем максималног обезбјеђивања 

вјеродостојности података и законитог 

поступања приликом издавања извода и 

увјерења, утврђена је обавеза потврђивања-

верификације сваког појединачног уписа из 

матичних евиденција кроз Централни систем. Ова 

посебна процесна радња обавезно претходи 

активностима издавања из Централног регистра (у  

 

суштини значи утврђивање-да ли су подаци у 

изворнику матичних књига идентични са 

подацима предметног електронског уписа у 

Централној бази), а по својој природи, представља 

нову групу обимних послова који се морају 

систематски и у континуитету, обављати. 

 

На нивоу Одјељења у 2015. години 

извршено је 5.708 овјера преписа, потписа и 

рукописа, и то 2538 овјера потписа и 3170 овјера 

копија, што представља повећање од 515 овјера у 

односу на 2014. годину, када је било укупно 5.193 

овјере. 

 

БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКA ЗАШТИТA  

У оквиру Одјељења вршени су редовни 

послови и задаци који су утврђени Правилником о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Костајница: 

- првостепени поступак за признавање и 

престанак статуса и права чланова породица 

погинулих, умрлих и несталих бораца и цивилних 

жртава рата; 

- првостепени управни поступак за 

признавање и престанак права на мјесечно 

примање чланова породица погинулих, умрлих и 

несталих припадника цивилне заштите, службе 

осматрања и обавјештавања, радника јединице 

везе МО, радника МУП и припадника радне 

обавезе; 

- првостепени управни поступак за 

признавање и престанак права на породичну 

инвалиднину чланова породица погинулих или 

умрлих војника на одслужењу војног рока или 

лица у резервном саставу; 
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- првостепени управни поступак за 

утврђивање статуса борца и разврставање у 

одговарајућу категорију; 

- првостепени управни поступак за 

признавање права на надокнаду одликованим 

борцима; 

- првостепени управни поступак за 

признавање и престанак статуса и права војних и 

цивилних инвалида; 

- првостепени управни поступак за 

признавање права чланова породица умрлих 

војних и цивилних инвалида; 

- првостепени управни поступак за 

признавање и престанак права на мјесечна 

примања лицима која су задобила рану, повреду 

или озљеду као припадници цивилне заштите, 

службе осматрања и обавјештавања, радник 

јединице везе МО, радник МУП-а и припадник 

радне обавезе;  

- првостепени управни поступак за 

признавање и престанак права на здравствену 

заштиту бораца, војних и цивилних инвалида, 

чланова породица погинулих бораца, цивилних 

жртава рата и умрлих војних и цивилних 

инвалида; 

- води евиденцију о здравственом 

осигурању, учествује у изради и реализује 

програм здравственог и социјалног збрињавања 

породица погинулих бораца, породица цивилних 

жртава рата и војних и цивилних инвалида; 

- утврђује и ажурира социјалне карте 

корисника личних и породичних инвалиднина 

према прописаним стандардима. 

 

У евиденцији борачко-инвалидске заштите 

општине Костајница евидентирани су : 

- 615 корисника који остварују једно 

или више права прописаних Законом о 

правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата и подзаконским актима који проистичу из 

овог Закона, 

- 93 корисника који користе право на 

породичну инвалиднину иза погинулог или 

умрлог РВИ и ЦЖР прописаних Законом о 

правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата и подзаконским актима који проистичу из 

овог Закона. 

У Информационом систему борачко-

инвалидске заштите свакодневно се врши 

ажурирање базе података. Подаци се достављају 

Министарству рада и БИЗ једном мјесечно задњи 

радни дан у мјесецу, а од Министарства се 

преузимају подаци по исплати мјесечних права 

или кад се усвајају новине у коришћењу 

Информационог система-Борци.  

Извјестан проблем за одређени број 

корисника права на личну односно породичну 

инвалиднину лежи у чињеници да је одређени 

број предмета изузет од стране Централне 

ревизионе комисије Министарства рада и БиЗ у 

току јуна мјесеца 2009. године, а да исти, унаточ 

бројним ургенцијама Одјељења, нису ријешени и 

враћени првостепеном органу. 

Надаље, потешкоће са којима се сусреће 

борачка популација огледају се кроз не мали број 

захтјева за новчану помоћ за лијечење који се, 

изузев ријетких случајева, одбијају због 

недостатка финансијских средстава којим 

располаже ресорно Министарство.  

Одјељење је у оквиру борачко-инвалидске 

заштите обрадило 158 предмета, што представља 

повећање за 22, када је обрађено 136 предмета. 

Обрађени су следећи предмети: 

- Борачки додатак – 31 предмет,  

- Категоризација бораца – 6 предмета,  

- Престанак права-10 предмета, 

- Захтјеви у вези са здравственом заштитом 

бораца – 13 предмета,  

- Породична инвалиднина-16 предмета, 

- Право МВИ-1 предмет, 

- Увјерења -43 предмета, 

- Једнократна новчана помоћ-10 предмета 

- Остали акти – 28 аката. 

Поред наведеног, истичемо да се у овом 

Одјељењу, од стране начелника Одјељења и 

службеника, свакодневно врши пријем странака 

из најосјетљивије категорије становништва: 

породице погинулих бораца, РВИ, ЦЖР, 

демобилисани борци. 

 

Комунална полиција    

У 2015. години Комунална полиција је 

обављала инспекцијске надзоре у складу са 

својим законским овлаштењима и обавезама. 

Радом Комуналне полиције у 2015. години вршена 

је контрола угоститељских објеката, занатско-

трговинске радње на подручју општине 

Костајница (радно вријеме угоститељских 

објеката и извођење музике уживо), контрола 

радног времена занатско-трговинских радњи, 

контрола на санацији на одржавању локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине 

Костајница, контрола радних налога издатих КП 

„КОМУНАЛНО“ Костајница, контрола 

коришћења љетних башти и привременог 

заузимања јавних површина, контрола 

непрописног одлагања отпада, контрола јавне 

расвјете, извођење радова на јавним површинама, 

уклањања противно постављених предмета без 
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одобрења, одлагање земље, грађевинског и дрвног 

отпада, одржавања јавног зеленила, одржавања 

димњака и димовода, контрола канализационе 

мреже и септичких јама, контрола на зеленој 

пијаци, контрола зимске службе на подручју 

општине Костајница, редовна контрола на 

паркиралиштима и итд. 

Приликом изласка на терен Комунална 

полиција је предузимала превентивне мјере и 

радње ради спречавања повреда Закона и других 

прописа, а гдје то није било могуће вршене су 

репресивне мјере. 

У 2015. години Комунална полиција је 

предузимала следеће мјере и радње из дјелогруга 

своје надлежности на подручју општине 

Костајница и то: 

• Отворена су 36 предмета, 

• Издато је 21 рјешење о отклањању 

неправилности, 

• Издата су 3 прекршајна налога, 

• Контрола 211 редовних налога издатих 

према КП „КОМУНАЛНО“ Костајница. 

• Сви предмети који су отворени су и 

рјешени. 

 

У 2015. години рађено по питању Војне 

евиденције и то: 

• Издано увјерења права бораца..............13 

• Издано увјерења ПИО.............................1 

• Издано увјерења о вођењу у ВЕ ............8 

• Издано увјерења о регулисању војне 

обавезе .......................................................................1 

• Издато увјерења о радној обавези ЦЗ и 

службе ОиО ..............................................................3 

• Радње везане за испис из држављанства 

(захтјеви) ...................................................................1 

• Радње везане за брисање из војне 

евиденције због смрти..............................................4 

• Урађено 11 захтјева за регулисање 

спорног ангажовања у рату. 

 

Континуирани рад на пристиглим Рјешењем 

из Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите, континуирани рад на сређивању и 

ажурирању картотечне и електронске војне 

евиденције, такође и рад са другостепеном 

стамбеном комисијом око подјеле стамбених 

јединица и додјелу неповратних новчаних 

средстава са коначне ранг листе.  

Служба Цивилне Заштите подноси посебан 

и самосталан извјештај републичкој Управи 

цивилне заштите Републике Српске. У току 2015. 

године Служба Цивилне Заштите је запримила 24 

предмета и која су успјешно реализована, а која се 

односе на санацију терена насталих у току 

катастрофалних поплава на подручју општине 

Костајница, уклањања МЕС-а од стране 

деминерског тима итд. Цивилна заштита подноси 

посебан и самосталан Извјештај о раду. 

 

Инспекцијски органи 

У 2015. години општински урбанистичко-

грађевински инспектор је обављао инспекциске 

надзоре у складу са својим законским 

овлаштењима и обавезама. 

Остварена је добра сарадња са тржишном 

инспекцијом као и Инспекторатом РС. 
Излазећи на терен приликом рада ове 

инспекције све радње биле су усмјерене на 

превентивне активности које су подразумјевали 

мјере и радње ради спречавања повреда закона и 

други прописа. Резултат овог рада је повећан број 

захтјева за легализацију објекта  на терену 

општине Костајница. 

Инспекциски преглед је основни метод 

рада инспектора, а огледа се у непосредном 

увиду у урбанистичко-грађевинска докумената 

субјекта контроле. 

У 2015. години инспектор је преузео следеће 

мјере и радње: 

1. Отворен је 41 предмет 

2. Сви  предмети који су отворени су 

рјешени. 

 

УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 

Одјељење је у току 2015. године у оквиру 

своје надлежности водило поступке на рјешавању 

предмета из области просторног уређења, те 

припреми, изради и доношењу просторно-планске 

документације, те рјешавање стамбено-

комуналних послова (нпр.деложације 

привремених или бесправно усељених корисника 

из некретнина утврђених Законом о 

приватизацији пословних зграда, пословних 

просторија и гаража, послови за путеве и 

саобраћај, послови заштите животне средине). 

Послови који се обављају у оквиру 

надлежности овог Одјељења односе се на 

издавање локацијских услова, грађевинских 

дозвола, дозвола из области екологије, те 

активности у поступку припреме, израде и 

доношења просторно-планске документације. 

Истовремено, настављене су активности на 

рјешавању захтјева за легализацију.  

С обзиором на сложеност и специфичност 

поступка у оквиру Одјељења вршене су слиједеће 

активности: 

• Послато је 54 дописа различитим 

физичким и правним лицима, као државним 

установама. 
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• У 2015. години Одјељење је учестовао у 

припреми Програма заједничке комуналне 

потрошње који обухвата: 

1. Чишћење јавних површина у граду, 

2. Одвоз смећа са улица, 

3. Одвођење атмосферских вода у граду, 

4. Одржавање и уређивање паркова, 

5. Прање улица, 

6. Одржавање јавних купалишта, 

7. Одржавање живица уз јавне путеве, 

8. Орезивање стабала у граду. 

 

Под чишћењем и уређивањем паркова и 

осталих зелених површина подразумјевају се 

послови кошења парковских и зелених површина 

уз саобраћајнице и скупљање лишћа. 

 

Под чишћењем јавних површина 

подразумјева се: 

- ручно и машинско чишћење 

саобраћајница и тротоара, 

- сакупљање смећа, одвожење до најближег 

контејнера и одвоз смећа као и одржавање 

депоније. 

У дане када пада снијег и када није могуће 

чистити улице и тротоаре под чишћењем се 

подразумјева чишћење тротоара и ригола од 

снијега. 

Под одвозом смећа са улица подразумјева се 

одвоз смећа са улица и тротоара и лишћа из 

паркова аутоподизачем.  

Под одвођењем атмосферских вода 

подразумјева се ручно чишћење сливника на 

градским улицама. 

Под одржавањем и уређивањем паркова 

подразумјева се одржавање постојећег зеленила и 

кошење траве, скупљање лишћа, отпадака и 

смећа. 

Под орезивањем стабала у граду 

подразумјева се прољетно орезивање дрвећа, 

кресање, утовар и одвоз грана на депонију, као и 

рушење дотрајалих стабала, резање, кресање, 

вађење пања и равнање терена. 

 

• Након потписивања Споразума са КП 

„Комуналним“ а.д. издано је 20 радних налога за 

конкретне послове и контрола изведених радова, 

по одредбама споменутог Споразума. 

• Израда тендерске докуметације за 

набавку извођача радова у КfW пројекту. 

• Проведене радње око издавања рјешења 

за кориштење јавних површина. 

• Урађени уговори о закупу пословних 

простора у власништву општине. 

• Обезбјеђивали извршавање закона и 

других прописа из области урбанизма и стамбено-

комуналних послова. 

• Вршило стручне и управне послове 

везано за припрему и израду просторно-планске 

докуметације, иницирло њихову израду, допуну и 

ревизију. 

• Прикупљали сагласност надлежних 

инфраструктурних и других предузећа, за 

издавање одобрења за грађење и употребних 

дозвола. 

• Вршило припремање материјала и 

прописа из дјелокруга рада за Начелника општине 

и Скупштине општине. 

 

У 2015. години Одјељење је запримило и 

рјешило 1921 предмет, што представља повећање 

за 70 предмета у односу на 2014. годину у којој је 

обрађено 1851 предмета. Већина предмета се 

односи на легализацију бесправно изграђених 

објеката. 

 

 Ред.бр. Поједини послови 
Количина Повећање/ 

смањење 2014. 2015. 

1. Захтјеви за локацијске услове 14 32 +18 

2. Захтјеви за грађевинску и употребну  

дозволу 

57 107 +50 

3. Захтјеви за обрачун ренте и накнаде за 

грађевинско земљиште 

24 38 +14 

4. Захтјеви за јавну површину 51 62 +11 

5. Накнада за јавну површину 11 11 0 

6. Пренос својине 6 6 0 

7. Стамбено-комунални послови 1587 1600 +13 

8. Промет земљишта и зграда 2 2 0 

9. Изводи из планских аката 10 25 +15 

10. Неуправни предмети 89 38 -51 
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У поступку издавања Локацијских услова 

Одјељење је прибављало: 

− Сагласности на локацију од предузећа 

која управљају инфраструктурним објектима,  

− Вршио обрачун накнада за уређење 

грађевинских земљишта и ренти, 

− Позивање и саслушавање 

заинтересованих странки у поступку издавања 

локацијских услова, 

− Вршење увиђаја на локацији у 

присуству подносиоца захтјева. 

 

У поступку издавања одобрења за грађење 

обављени су слиједећи послови: 

− Формални преглед и комплетирање 

техничке документације, 

− Прибављање потребних сагласности 

(захтјеви гдје је општина инвеститор), 

− Припрема елемената за обрачун накнаде 

и ренте, 

− Контрола доказа о рјешеним имовинско-

правним односима, 

− Издавање рјешења. 

 

У поступку издавања одобрења за употребу 

објекта урађени су слиједећи послови: 

− Прикупљање документације од 

инвеститора и извођача радова, 

− Формирање комисије за технички 

пријем, 

− Прибављање комисијских извјештаја, 

− Издавање употребних дозвола. 

 

Поред горе наведених послова Одјељење је 

радило и друге послове: 

− Припремање извода из просторно-

планске документације, 

− Форимирање парцела за редовну 

употребу постојећих објеката, 

− Достављање разних података и увјерења 

из области просторно-планске докуметације, 

− Свакодневно пружање информација из 

области просторно-планске докуметације, 

− Рад на изради регулационог плана Блок 

2, 

− Рад на реализацији пројеката општине. 

 

Потребно је напоменути да највећи проблем 

код издавања одобрења за грађење је рјешавање 

имовинско-правних питања на које се дуго чека. 

Уз сву сложеност вођења поступка из 

области просторног уређења, Законом о уређењу 

простора и грађењу су дефинисани рокови за 

рјешавање управних предмета из ове области који 

се рачунају од дана подношења комплетног 

захтјева, те је јасно да поштовање прописаних 

рокова у 95% случајева није могуће из разлога 

подношења некомплетних захтјева.  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

� У току 2015. године остварено је 

потпуно вршење надзора над извршењем закона, 

других прописа и аката у областима за које је 

Одјељење надлежно. 

� Обезбјеђено је благовремено, стручно и 

квалитетно припремање материјала за Скупштину 

општине и Начелника општине. 

� Континуирано је вршена израда свих 

образаца, упустава и брошура из надлежности 

Одјељења у циљу доступности корисницима 

услуга. 

� Одјељење је знатно допринјело 

побољшању транспарентности рада Општине. 

� Одјељење је провело све процедуре 

јавних набавки у општини. 

� За обаваљене услуге у поступцима код 

органа општине Костајница, извршена је наплата 

општинске административне таксе. 

 

Поред свих проблема у протеклој години 

који су пратили рад Одјељења, Одјељење је 

ипак успјело одговорити већини задатака који 

су пред њим постављени. 

___________________________________________ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

У оквиру Одјељења за привреду финансије и 

друштвене дјелатности образован је један одсјек: 

1. Одсјек за финансије, 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број 7/15) у Одјељењу за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности 

систематизовано је 9 радних мјеста. 

 

ФИНАНСИЈЕ 

 

У току 2015. године у Одсјеку за финансије 

припремљена су два важна документа и то 

Ребаланс Буџета за 2015. годину, заједно са 

Одлуком о измјени и допуни Одлуке о извршењу 

Буџета за 2015. годину и Буџет за 2016. годину, 

заједно са Одлуком о извршењу Буџета за 2016. 

годину. Планирање ових докумената рађено је у 

складу са Законом о буџетском систему 

Републике Српске. Планирању Буџета за 2016. 
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годину предходило је проучавање Документа 

оквирног Буџета Републике Српске за период 

2016. – 2018. године. Планирање буџета у дијелу 

пореских прихода је засновано на оствареним 

приходима из предходног раздобља кориговано за 

раст бруто друштвеног производа Републике 

Српске. Планирање непореских прихода рађено је 

у складу са Одлукама које су донешене на 

Скупштини општине. Расходи су планирани на 

основу извршења буџета за 2015. годину. Такође 

је одржана јавна расправа на Нацрт буџета за 

2016. годину и тиме омогућено да грађани 

директно учествују својим приједлозима и 

сугестијама на креирање буџета. 

Финансирање општине се базирало на 

дозначеним средствима од државе - пореским 

приходима, непореским приходима те грантовима 

и трансферима. 

Корисници буџетских средстава достављају 

мјесечне буџетске захтјеве за институције и 

невладине организације које се финансирају из 

буџета. Средства им се додјељују на нивоу којим 

су планирана буџетом и у складу са приливом 

истих у буџет. Буџетски корисници који се налазе 

у систему трезорског система квартално 

припремају оперативне планове за кориштење 

средстава, те мјесечно доносе, у складу са 

Законом о трезору и Правилницима, попуњене 

обрасце који се уносе у Главну књигу трезора. По 

потреби и захтјевима буџетских корисника, 

доставља им се низ извјештаја повучених из 

Главне књиге трезора. 

У Одсјеку за финансије су се у току 2015. 

године припремили Извјештај о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2014. годину, 

Информација о извршењу Буџета за прва три 

мјесеца 2015. године и Информација о извршењу 

Буџета за девет мјесеци 2015. године, те Извјештај 

о извршењу Буџета за првих шест мјесеци 2015. 

године и достављали Скупштини на разматрање.  

 

Интерни обрачун и унос у главну књигу 

Трезора за 2015. годину: 
- отварање и књижење благајничких налога, 

- испостављање благајничких уплатница и 

исплатница, припремање образаца унос у Главну 

књигу Трезора, 

- обрачунавање плата радника општинске 

управе, припремање и унос образаца у Главну 

књигу Трезора, 

- обрачунавање плата функционера, 

припремање образаца и унос у Главну књигу 

Трезора, 

- обрачунавање топлог оброка радника 

општинске управе, припремање и унос у Главну 

књигу Трезора, 

- обрачунавање топлог оброка функционера, 

припремање и унос у Главну књигу Трезора, 

- обрачунавање осталих накнада (ОИК, 

уговори, одборници), припремање образаца и унос 

у Главну књигу Трезора, 

- издавање исплатних листа радника 

општинске управе и функционера, 

- налози за књижење- припремање и унос у 

Главну књигу Трезора, 

- књижење пословних промјена.  

 

Изводи банака – свакодневно плаћање 

обавеза, те књижење и поравнање кроз главну 

књигу Трезора 
Развојна банка: 

- Рачун јавних прихода (294 извода), 

- Јединствени рачун трезора (297 извода), 

- Рачун за посебне намјене - воде (251 

извода), 

- Рачун за посебне намјене - капиталне 

инвестиције (5) 

- Рачун за поврат и прекњижавање општине 

Костајница, 

- Рачун за грантове (20 извода) 

- Девизни рачун (8 извода), 

- Рачун за социјалну заштиту (25 извода). 

 

Помоћне евиденције 
-Излазне фактуре (закуп пословног простора 

– евидентирање кроз помоћну књигу излазних 

фактура и кроз главну књигу Трезора, праћење 

уплата и сачињавање извјештаја о наплати 

закупа), 

-Улазне фактуре (све врсте добављача – 

евидентирање кроз помоћну књигу улазних 

фактура и кроз главну књигу Трезора, 

сачињавање извјештаја о дуговању према 

добављачима), 

-Закључци начелника, 

-Уговори начелника општине, 

-Рјешења начелника општине, 

-Наруџбенице за општинску управу.  

 

• Буџетски корисници 

 
- Унос образаца буџетских корисника у 

главну књигу Трезора општине (обрачуни плата, 

добављачи, благајна, установе), 

- Достављање извјештаја о плаћању 

обавеза буџетским корисницима, 

- Достављање извјештаја о оствареним 

приходима буџетским корисницима, 

- Достављање финансијских извјештаја 

корисницима. 

 

Извјештаји: 
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-Састављање консолидованог извјештаја 

буџета и корисника буџета за Министарство 

финансија Републике Српске за 2014. годину, 

-Квартални и полугодишњи извјештаји 

буџета Општине за 2015. годину за Министарство 

финансија, 

-Састављање НОТА за поменуте извјештаје, 

-Припрема кварталних информација и 

полугодишњег извјештаја за Скупштину општине 

за 2015. годину, 

-Састављање мјесечних извјештаја о 

кредитном задужењу за Министарство финансија 

за 2015. годину, 

-Састављање мјесечног извјештаја Образац 

10, за 2015. годину, прихода и расхода за 

Министарство финансија, 

-Усклађивање добављача, слање ИОС-а, 

-Усклађивање дугорочних обавеза по основу 

кредита, слање ИОС-а, 

-Благајнички извјештаји, 

-Извештаји корисницима на мјесечном нивоу 

и по потреби, 

-Извјештаји Образац 1002, мјесечна Пријава 

пореза по одбитку Пореска управа Костајница, 

-Израда годишњих извјештаја за сва лична 

примања запослених и вањских сарадника, 

-Израда извјештаја РАД-1 према 

Републичком заводу за статистику Бања Лука. 

 

Наше обавезе су да и даље осмишљавамо, 

примјењујемо и одржавамо интерне контроле које 

су релевантне за припрему и фер презентацију 

финансијских извјештаја који не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. У складу 

са наведеним, приликом обављања послова које су 

дефинисани Систематизацијом општинске управе, 

у Одсјеку за финансије прате се и примјењују 

законски оквири који дефинишу наведену област. 

Поред тога, примјењују се и Правилници који су 

припремљени унутар општинске управе да би се 

што квалитетније обављали послови.  

 

ПРИВРЕДА, РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. Предузетнишво: 

Успостављен је Централни регистар 

предузетника (ЦРП) јединствени регистар 

Републике Српске, који је још у фази развијања. 

На дан 31.12.2015.године урађено је следеће:  

• Издано 21 рјешење о оснивању 

самосталних предузетничких радњи и то: 

- 4 угоститељске радње 

- 12 трговачких радњи 

- 5 занатске радње 

• Издано 33 рјешења за одјаву 

самосталних предузетничких радњи и то: 

- 5 угоститељских радњи 

- 17 трговачких радњи 

- 6 занатских радњи 

• Издано је и 37 рјешења о измјени 

рјешења из области предузетништва. 

 

2. Пловидбене дозволе: 

Продужено је 6 пловних 

дозвола/регистрација чамаца (у оквиру важеће 

лиценце). 

 

3. Паркинг карте: 

Издано је 17 паркинг карата и то: 

• 5 повлаштених годишњих паркинг 

карти за станаре 

• 12 мјесечнe паркинг карти. 

 

4. Комуналне таксе на истакнуту фирму 

Издано је 212 обавјештења о комуналној 

такси на истакнуту фирму и то: 

• 80 за трговачке радње 

• 32 за угоститељске радње 

• 34 за занатске радње 

• 66 за правна лица. 

Укупан износ задужења по овом основу је 

био 47.775 КМ, од чега је наплаћено 41.502 КМ 

(83,40%). 

Наплата комуналних такса из сектора 

предузетништва износи 86,29%. 

Наплата комуналних такса из сектора 

привреде износи 76,08%. 

 

5. Саобраћај  

Издано је 22 рјешења из области саобраћаја и 

то: 

• превоз за властите потребе (10),  

• јавни превоз лица и ствари (5),  

• лиценце превозника и возила (6) и  

• усклађивање редова вожње превозника 

(1) 

 

Развој 

Одјељење изражава несумњиву 

опредјељеност за развој конкурентности и 

стварања повољног пословног окружења у 

општини што је омогућило брзу реакцију и обраду 

захтјева за отварање радњи, пружање свих 

неопходних информација потенцијалним 

инвеститорима, стављање на располагање 

инвеститорима за рјешавање одређене 

документације.  

У току прошле године је започет процес 

ревизије Стратегије развоја општине као 
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комплексан посао који је подржан од стране 

Развојног програма Уједињених нација. Саставни 

дио овог документа ће бити укључена и област 

одбране од катастрофа тако да ће сваки 

појединачни пројекат имати компоненту одбране 

од катастрофа. 

Општина Костајница се пријавила за МЕГ 

пројекат који је финансиран од стране Швајцарске 

владе. Овај пројекат ће се проводити у 18 

локалних заједница у БиХ и општина Костајница 

је ушла у најужи круг од 25 општина. 

Настављена је добра сарадња са донаторима: 

према Амбасади Јапана смо пријавили пројекат 

опремња Центра за социјални рад новим возилом 

(Јапан ће донирати БиХ око 70 возила за Центре 

за социјални рад у БиХ). 

У оквиру прекограничне сарадње општини је 

одобрен Пројект отварања Центра за младе. 

Према свјетској банци смо пријавили пројект 

„Јачање капацитета јединица локалне самоуправе 

у Југоисточној Европи“. 

Према министарству трговине и туризма 

пријављен пројекат „Кестенијада 2015“  

Према федералном министарству избјеглих и 

расељених лица кандидовано више пројеката који 

се односе на изградњу инфраструктуре. 

Урађена база података.  

 

Друштвене дјелатности 

 

У току 2015. године из области друштвених 

дјелатности урaђено је следеће: 

- редовно су праћене активности и стање из 

области основног и средњег образовања, 

здравства, спорта, културе, младих и стања 

невладиних организација на подручју општине; 

- проведен конкурс за додјелу стипендија, 

општина Костајница је у 2015. години укупно 

стипендирала 50 студената; 

- успостављена добра сарадња са великим 

бројем медијских кућа, а посебно: Радио 

Костајница, РТРС, АТВ, Блиц; објављено преко 

100 саопштења за јавност; 

- редовно се ажурира Веб страница општине 

Костајница; 

- Редовно ажурирање регистра невладиних 

организација; 

 

Ветеринарска инспекција  

 
Ветеринарска инспекција врши надзор над 

спровођењем: Закона о ветеринарству, Закона о 

заштити и добробити животиња, Закона о 

безбједности хране и хране за животиње, Закона о 

ветеринарcко медицинским производима, Закона 

о заштити потрошача, као и над великим бројем 

подзаконских аката, донeсених на основу ових и 

раније важећих закона. 

Ветеринарски надзор на тржишту се 

спроводи ради предузимања свих прописаних 

мјера за обезбјеђивање високог нивоа заштите 

здравља људи (контрола безбједности хране 

животињског порјекла), заштите здравља и 

добробити животиња од заразних болести и 

зооноза (контрола хране за животиње, контрола 

ветеринарских лијекова и резидуа), контролу 

обиљежавања и идентификације животиња и 

контролу низ производа животињског поријекла.  

Важно је нагласити да Општинска управа 

Општине Костајница тек другу годину за редом 

има систематизовано мјесто ветеринарског 

инспектора, тако да се посао истог углавном 

односио на предузимање свих мјера како би се 

затечено стање ускладило са прописаном 

легислативом.  

 

Најзначајније неправилности које су уочене 

по преузимању посла односиле су се на:  

- непоштивање општих хигијенских и 

инфраструктурних захтјева у објектима, који нису 

имали рјешење ресорног Министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства; 

- непоштивање и непознавање посебних 

хигијенских захтјева HACCP система; 

- неспровођење евиденције о клању 

стоке; 

- неспровођење других обавеза од стране 

субјекта у пословању са храном, као и власника 

самих животиња, па и правних лица у области 

ветеринарства дефинисаним законом. 

 

Усклађивањем законом прописаних мјера у 

клаоницама, месницама, као и на 

пољопривредним газдинствима (која се баве 

сточарством) успио се обезбједити виши ниво 

заштите здравља људи, заштите здравља и 

добробити животиња од заразних болести и 

зооноза, те се уједно спроводи контрола 

обиљежавања и идентификација животиња. 

 

У току 2015. године ветеринарски инспектор 

је отворио 172 предмета, а исти се углавном 

односе на контролу објеката који обављају 

производњу и промет производа анималног 

порјекла, ветеренарско санитарни преглед меса у 

клаоницама, идентификацију и спровођење 

обавезних ветеринарско-здравствених мјера на 

имањима. 

 

• Број отворених предмета: 172 

• Број контрола везани за производњу и 

промет производа анималног поријекла: 112 
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• Остале ветеринарске дјелатности: 52 

• Број предузетих мјера: 8 

� рјешење везано за производњу и промет 

производа анималног поријекла: 1  

� рјешење о упућивању обољелих 

животиња на санитарно клањe: 1 

� рјешeње о праћењу здравственог стања 

животиње: 6 

• Број пријављених заразних болести 

(Ензоотска леукоза говеда): 1 

 

На територији општине Костајница у току 

2015. године је основана ветеринарска 

организација под називом Ветеринарска 

амбуланта са апотеком „Вет-тим“ чиме је 

обезбјеђено стално присуство ветеринарске 

службе на подручју општине. Наведеној 

ветеринарској организацији је Рјешењем ресорног 

Министарстав додјељен епизоотиолошки простор 

општине Костајница за спровођење обавезних 

ветеринарско здравствених мјера над 

животињама, при чиму се побољшало стање 

ветеринарске заштитe и отклонила већина 

проблема са којима се сусрећу власници стоке у 

општини Костајница. 

Такође, треба нагласити да ветеринарски 

инспектор остварује изузетно добру сарадњу са 

Министарством пољопривреде, шумарствa и 

водопривреде-Ресор ветеринарске службе, 

Републичком ветеринарском инспекцијом, као и 

са радницима ветеринарске организације „Вет-

тим“ Костајница. 

 

Тржишна инспекција, инспекција за храну 

и здравствена инспекција 

 

У 2015. години ове инспекције су имале 

укупно 125 предмета. 

Од тога броја било је укупно 51 број 

контрола гдје су у раду нађене одређене 

неправилности гдје се налагало субјектима 

контрола да се исте отклоне у законом 

предвиђеном року.  

Издано је укупно 16 прекршајних налога у 

износу од 9100 КМ.  

Одузето је робе у износу од 756 КМ. 

 

Остварена добра сарадња да МУП, РС, 

Републичким Инспекторатом, Институтом за 

јавно здравство из Бања Луке, Комуналним 

предузећем, Домом здравља Костајница. 

 

Самостални стручни сарадник за 

воћарство и развој пољопривреде и 

пољопривредни инспектор за 2015. годину 

 

Из области пољопривредне инспекције, 

пољопривредни инспектор врши надзор над 

примјеном закона и других прописа из области 

пољопривреде, заштите биља и слатководног 

рибарства, који се односе на: производњу, промет 

и квалитет сјемена и садног материјала; контрола 

пољопривредних производа и минералних 

ђубрива; производњу и промет сточне хране и 

житарица; производњу и промет средстава за 

заштиту биља и околине; производњу, квалитет и 

промет вина, ракије и дувана; земљорадничко 

задругарство; катастарско класирање и 

бонитирање земљишта; заштиту, унапређење и 

коришћење пољопривредног земљишта; заштиту 

и промет биља; узгој и производњу животиња; 

риболов, заштиту и узгој риба у слатким водама; 

скупљање, лов, заштиту и узгој водених 

организама у слатким водама; промет риба и 

других слатководних организама; услове и начин 

остваривања новчаних подстицаја у 

пољопривреди.  

Пољопривредни инспектор је у 2015. години 

отворио 27. предмета, а који се односе на: 

контролу подстицаја Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

промет минералних ђубрива и средстава за 

заштиту биља; заштита пољопривредног 

земљишта, уништавање алергених биљака-

амброзије; контрола пренамјене земљишта; не 

адекватног кориштење пестицида; контрола 

промета резаног дувана; контрола промета 

сјемена биља. 

 

Извршене контроле из 

области 

Број контрола 

Заштита пољопривреног 

земљишта 

3 

Контрола промета 

минералних ђубрива 

2 

Контрола промета резаног 

дувана 

1 

Штете на усјевима 2 

Не адекватно кориштење 

пестицида 

1 

Контрола подстицаја 4 

Уништавање алергених 

биљака - амброзија 

10 

Контрола пренамјене 

земљишта 

1 

Контрола промета сјемена 

биља 

3 

 

Пољопривредни инспектор општине 

Костајница врши координацију и сарадњу 
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општине са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Р.С. 

У сарадњи и налогу Републичке 

пољопривредне инспекције врши редовне - 

ванредне контроле из области пољопривредне 

инспекције. 

Стање из области контроле пољопривреде 

инспекције на територији општине Костајница је 

на задовољавајућем нивоу. 

 

Из области рада Самостални стручни 

сарадник за воћарство и развој пољопривреде 

обавља послове координације и сарадње општине 

са Министарством за пољопривреду; ради на 

издавању одобрења за рад пољопривредне 

дјелатности; сарађује на ажурирању података о 

руралном развоју; учествује у изради пројеката из 

области пољопривреде и прати њихову 

реализацију; обавља и друге послове који су 

везани за пољопривреду и воћарство општине; 

учествује у активностима имплементације 

Стратегије у дијелу планова и пројеката у области 

пољопривреде; одговара за пројекте руралног 

развоја и пољопривреде који су му додијељени за 

реализацију; пружа стручну помоћ код захвата у 

запуштеним воћњацима, код засађивања нових 

или попуне постојећих воћњака, код заштите 

воћњака примјеном савремених начина и 

средстава. 

 

У 2015. години из дјела послова Самостални 

стручни сарадник за воћарство и развој 
пољопривреде пружане су савјетодавне услуге из 

области воћарста, повртларства, пчеларства. 

Пружане су помоћи пољопривредним 

произвођачима око регистрације пољопривредних 

газдинстава. Повезивање и кординација 

произвођача са Министарством пољопривреде. 

Организовање стручних предавања из области 

ратарства , пчеларства и повртларства. 

Организовање произвођача воћа и учествовање 

њихових производа на сајму воћа. Упознавање 

пољопривредних произвођача о њиховим правима 

за остваривање постицајних средстава од стране 

Министарства пољопривреде, и помоћи око 

захтјева за подношење истих. Евидентирање и 

процјене штета насталих на пољопривредном 

земљишту и усјевима усљед временских непогода. 

 

Виши стручни сарадник за пољопривреду 

и водопривреду 

 

Извјештаји и информације: 

- Годишњи извјештај о сточарству за 

2014. годину, достављен Републичком заводу за 

статистику, 

- Мјесечни извјештаји о клању стоке у 

кланицама занатског типа на подручју општине 

Костајница за 2015. годину, достављени 

Републичком заводу за статистику, Подручна 

јединица Бања Лука, 

- Извјештај о површинама и засадима на 

крају прољетне сјетве у 2015. години, достављен 

Републичком заводу за статистику,  

- Информација о претварању 

пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе, достављена Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

- Информација о засијаним површинама у 

прољетној сјетви 2015. године, за СО Костајница, 

- Извјештај о оствареним приносима 

раних усјева и воћа и очекиваним приносима 

важнијих усјева у 2015. години, достављен 

Републичком заводу за статистику, 

-  Подаци о пољопривредној производњи 

на подручју општине Костајница, достављено 

Републичком заводу за статистику, 

- Информација о стању пољопривреде на 

подручју општине Костајница, за СО Костајница, 

- Информација о проведеној јесењој 

сјетви 2015 године, за СО Костајница, 

- Извјештај о засијаним површинама у 

јесењој сјетви у 2015. години, достављен 

Републичком заводу за статистику, 

- Годишњи извјештај о оствареним 

приносима касних усјева, воћа и винограда у 2015. 

години, достављен Републичком заводу за 

статистику, 

- Процјена бројног стања стоке и сточне 

производње на подручју општине Костајница за 

2015. годину, достављен Републичком  заводу за 

статистику,  

- Прикупљање  података о броју пчелара 

и пчелињака на подручју општине Костајница у 

Сарадњи са локалним Друштвом пчелара 

„КЕСТЕН“ Костајница, и достављање ажуриране 

евиденције (у мјесецу марту и септембру), 

Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 

Програмске и друге активности: 

- Учешће у активностима ревизије 

Стратегије развоја општине Костајница.  

- Израда Програма утрошка средстава 

остварених од накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе на подручју општине Костајница за 2015. 

годину и Програма утрошка средстава остварених 

од посебних водних накнада на подручју општине 

Костајница за 2015. годину, 

- Примјена „Закона о пчеларству“, пријем 

захтјева и издавање рјешења о одобрењу 
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смјештаја покретних пчелињака, селећих пчелара 

на подручју општине Костајница,  

- Провођење активности обиљежавања 

регистрованих пчелињака на подручју општине 

Костајница у сарадњи са Министарством 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

- Издавање Увјерења о бављењу 

пољопривредном производњом, 

- Издавање Рјешења о пољопривредној 

сагласности (пренамјена пољопривредног 

земљишта у грађевинско, 16 рјешења), 

- Примјена „Закона о водама“ и издавање 

водних докумената (смјернице, сагласности и 

дозволе, 4 рјешења), 

- Рад у комисијама за процјену штете на 

пољопривредним површинама и културама на 

подручју општине, 

- Сарадња са Шумском управом 

Костајница и Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде у области унапређења, 

узгоја и заштите шума на подручју општине 

Костајница. 

Ажурирање спискова и података о текућим 

рачунима за пољопривредна газдинства која су 

претрпјела штете од поплава током 2014. године. 

Активности у оквиру пројекта прекограничне 

сарадње „Унапређење узгоја, заштите и прераде 

питомог кестена (Castanea sativa)“ у општини 

Костајница. 

 

Програми подстицајних мјера у 

пољопривреди на републичком нивоу  
- Сарадња са Министарством пољопривреде 

у вези ажурирања података у поступку 

остваривања права пољопривредних произвођача 

на регресирано дизел гориво, 

- Овјера и издавање Захјева за остваривање 

права на регрес за дизел гориво за прољетне и 

јесење радове, 

- Сравњење подјељених количина дизел 

горива, израда записника и достава документације 

и записника ЈП “ Робне резерве Републике 

Српске“, 

- Обрада захтјева пољопривредних 

произвођача за републичке подстицаје за 

приплодну стоку, 

- Обрада захтјева пољопривредних 

произвођача за републичке подстицаје за 

механизацију, 

- Прикупљање, обрада и достава података 

Министарству пољопривреде о планираним 

површинама за сјетву пшенице на подручју 

општине. 

- Обилазак пољопривредника који су 

поднијели захтјеве за подстицаје са 

предствницима Ресора за пружање стручних 

услуга у пољопривреди, Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Програм подстицајних мјера у 

пољопривреди на локалном нивоу: 
- Организовање стручне обуке за 

пољопривредне произвођаче у сарадњи са 

Пољопривредним институтом Републике Српске, 

Ресором за пружање стручних услуга у 

пољопривреди, МПШВ, селекцијским кућама и 

фирмама из области откупа и прераде 

пољопривредних производа, 

- Организовање одласка на пољопривредне 

сајмове, изложбе и огледне површине, 

пољопривредника са подручја општине у циљу 

стручне обуке и унапређења знања у области 

пољопривредне производње,  

- Активности везане за унапређење система 

ветеринарске заштите на подручју општине. 

 - Пружање помоћи и попуњавање образаца у 

поступку пререгистрације пољопривредних 

газдинстава и сарадња са канцеларијом АПИФ 

надлежној за вођење Регистра пољопривредних 

газдинстава.  

___________________________________________ 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Начелник Општине и Општинака 

управа и поред свих објективних потешкоћа 

успијешно су реализирали зацртане 

програмске и законом утврђене задатке. 

2. На подручју општине потпуно 

успијешно су оствариване функције из области 

здравства, основног и средњег образовања, 

дјечије заштите, борачко-инвалидске заштите, 

социјалне заштите, културе, спорта и других 

ванпривредних дјелатности. 

3. Привреда општине и поред веома 

сложене ситуације у РС, показује позитивне 

трендове и потребно је и даље наставити са 

политиком подршке реалном сектору. 

4. Може се констатовати да смо успијели 

поново покренути инвестициони и развојни 

циклус у општини и тако створити предуслове 

да се такав тренд настави и у наредним 

годинама. 

 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Драго Бундало, дипл.ек .с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), члана 142. Пословника о 

раду Скупштине општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број: 5/16), 

Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној дана 27.05.2016. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине усваја Извјештај o 

извршењу Буџета општине Костајница за 

2015.годину. 

 

2. Саставни дио овог закључка је 

Извјештај извршењу Буџета општине Костајница 

за 2015. годину. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

 

Број: 01-022-46/16     

Датум: 27.05.2016.године   

 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

У Службеном гласнику Републике Српске 

број 100 од 26.11.2013. године објављен је 

Правилник о форми и садржају буџета и 

извјештаја о извршењу буџета. У наведеном 

Правилнику је дефинисана форма и садржај 

Извјештаја о извршењу буџета Републике Српске, 

буџета општина, градова и фондова. У складу са 

истим припремљен је Извјештај о извршењу 

буџета општине Костајница за 2015. годину. 

Саставни дио овог Извјештаја су следећи обрасци: 

 

1. Извршење Буџета општине Костајница за 

2015. годину – Општи дио, 

2. Извршење Буџета општине Костајница за 

2015. годину – Буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину, 

3. Извршење Буџета општине Костајница за 

2015. годину – Буџетски расходи и издаци за 

нефинансијску имовину, 

4. Извршење Буџета општине Костајница за 

2015. годину – Финансирање, 

5. Извршење Буџета општине Костајница за 

2015. годину – Функционална класификација 

расхода и нето издатака за нефинансијску 

имовину, 

6. Табеларни преглед кориштења средстава 

буџетске резерве за 2015. годину, 

7. Табеларни преглед одступања 

оперативног буџета од Ребаланса буџета за 2015. 

годину, 

8. Извршење Буџета општине Костајница за 

2015. годину – Буџески расходи и издаци за 

нефинансијску имовину-организациона 

класификација, 

9. Биланс успјеха за 2015. годину, 

10. Биланс стања за 2015. годину. 

 

Остварени буџетски приходи у 2015. 

години..............................................2.509.450,00 КМ 

 

Остварени примици за нефинансијку 

имовину у 2015. години......................15.068,00 КМ 

 

Укупни буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину..............2.524.518,00 КМ 

 

 

Примици од финансијске 

имовине....................................................310,00 КМ 

 

 

Буџетски расходи за 2015. 

годину..............................................2.147.548,00 КМ 

 

Издаци за нефинансијску имовину за 2015. 

годину ................................................183.115,00 КМ 

 

Укупни буџетски расходи и издаци за 

нефинасијску имовину................2.330.663,00 КМ 

 

Издаци за отплату дугова за 2015. 

годину................................................153.175,00 КМ 

 

Издаци за финансијску имовину за 

2015.годину...........................................1.500,00 КМ 
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БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Табела број 1 

 

ЕК. 

КОД

РЕБАЛАНС  

2015

ИЗВРШЕЊЕ 

2014

ИЗВРШЕЊЕ 

2015

Процент   

(5/4*100)

1 2 3 4 5 6

710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.680.000,00 1.520.442,00 1.647.223,00 108,3

720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 486.025,00 405.794,00 541.226,00 133,4

730000 ГРАНТОВИ 80.000,00 24.940,00 95.633,00 383,5

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 232.000,00 131.713,00 225.368,00 171,1

810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 11.975,00 263.997,00 15.068,00 5,7

910000 ПРИМИЦИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 1.706,00 310,00 18,2

УКУПНО 2.490.000,00 2.348.592,00 2.524.828,00 107,50

 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 

Извршење пореских прихода у 2015. години 

износи 1.647.223 КМ док је извршење пореских  

 

прихода у 2014. години 1.520.442 КМ. Извршење 

пореских прихода у 2015. години  је 108,3% 

извршења истих у 2014. години.  
 

Табела број 2 

 

ЕК. КОД ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ 2015

711000 Приходи од пореза на доходак на добит 7,00

713000 Порези на лична примања и приходе од сам. дјелатности 140.936,00

714000 Порези на имовину 51.433,00

715000 Порез на промет производа и услуга 14.641,00

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.439.969,00

719000 Остали порески приходи 237,00

УКУПНО 1.647.223,00  
 

Извршење пореза на лична примања и 

приходе од самосталне дјелатности износи  

140.936 КМ, док  извршење истих за 2014. годину 

износи 145.921 КМ. Извршење пореза на лична 

примања и приходе од самосталне дјелатности у 

2015. години износи 97% извршења истих у 2014. 

години. 

Извршење пореза на имовину износи  51.433 

КМ, док извршење истих за 2014. годину износи 

54.798 КМ. Извршење пореза на имовину у 2015. 

години износи 94% извршења истих у 2014. 

години. 

 

Извршење пореза на промет производа и 

услуга износи 14.641 КМ, док извршење истих у 

2014. години  износи 426 КМ. Извршење пореза 

на промет производа и услуга у 2015. години 

износи 3437% извршења истих у 2014. години. 

Извршењу пореза на промет производа и услуга 

на вишем нивоу у односу на претходну годину 

доприњела је уплата од стране Министарства 

финансија РС у априлу мјесецу у износу од 

14.082,01 КМ која се односи на Акцизе на 

деривате нафте ( аналитички конто 715311) који 

припада општинским органима. 
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Извршење индиректних пореза дозначених 

од УИО износи 1.439.969 КМ, док извршење 

истих за 2014. годину износи 1.319.030 КМ. 

Извршење индиректних пореза дозначених од 

УИО у 2015 години је 109% извршења истих у 

2014. години. 

 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 

Извршење непореских прихода у 2015. 

години износи 541.226 КМ, док је извршење 

непореских прихода у 2014. години износило 

405.794 КМ. Извршење непореских прихода у 

2015. години је 133% извршења истих у 2014. 

години. 
 

 

Табела број 3 

 

ЕК. КОД НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ 2015

721000

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 161.567,00

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 368.513,00

723000 Новчане казне 1.250,00

729000 Остали непорески приходи 9.896,00

УКУПНО 541.226,00  
 

Приходи од финансијске и нефинансијеске 
имовине и позитивних курсних разлика састоје 

се од прихода од закупа и ренте и прихода од 

камата на готовину и готовинске еквиваленте, те 

приходе од камата и осталих накнада за дате 

зајмове. Извршење ових прихода у 2015. години 

износи 161.567 КМ, док је извршење истих у 

2014.години 72.848 КМ. Извршење прихода од 

финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика у 2015. години 

износи 222% извршења истих у 2014. години. У 

2015. години је евидентиран на економском конту 

721500 – Приходи од камата и осталих накнада за 

дате зајмове износ од 38.421 КМ, док у 2014. 

години није било извршења на том конту. 

Наведени износ се односи на потраживање од КП 

Комуналног предузећа за уплаћен ануитет 

Министарству финансија по кредиту за KFW 

пројектат. (на основу Уговора између Општине 

Костајница и КП Комуналног предузећа). На 

конту 721200 – Приходи од закупа и ренте је у 

2015. години евидентирано 29.870 КМ на основу 

препорука из Извјештаја о ревизији 

консолидованих финансијских извјештаја за 2014. 

годину. Наведени износ се односи на 

евидентирање потраживања од ових прихода из 

2014. и претходних година .   

 

Извршење накнада, такса и прихода од 
пружања јавних услуга је 124% извршења истих 

за 2014. годину. Накнаде, таксе и приходи од 

пружања јавних услуга евидентиране на 

економском конту 722000 састоје се од: 

административних накнада и такса, комуналних 

накнада и такса, накнада по разним основама и 

прихода од примања јавних услуга.  

 

Структура извршења прихода у оквиру ових 

накнада је следећа: 

 

1. Извршење административних накнада и 

такса је 28.242 КМ, док извршење истих у 2014. 

години износи 26.154 КМ. Извршење 

администартивних накнада и такса у 2015. години 

је 108% извршења истих у 2014. години. 

2. Комуналне накнаде и таксе износе 48.052 

КМ, док је извршење истих у 2014. години 

износило 50.653 КМ. Извршење комуналних 

накнада и такса у 2015. години је 95% извршења 

истих у 2014. години. 

3. Накнаде по разним основама састоје се од: 

накнада за грађевинско земљиште, накнаде за 

путеве, накнада за шуме, накнада за воде и 

осталих накнада. Извршење накнада по разним 

основама је 211.603 КМ, док  извршење истих у 

2014. години је 153.731 КМ. Извршење накнада по 

разним основама у 2015. години је 138% 

извршење истих у 2014. години. На конту 722400 

– Накнада по разним основама је у 2015. години 

евидентирано 38.440 КМ на основу препорука из 

Извјештаја о ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја за 2014. годину. 

Наведени износ се односи на евидентирање 

потраживања од ових прихода из 2014. из 

претходних година .    
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4. Извршење прихода од пружања јавних 

услуга износи 80.616 КМ, док  извршење истих у 

2014. години износи 66.286 КМ. Извршење 

прихода од пружања јавних услуга у 2015. години 

је 122% извршења истих у 2014. години. 

Структура извршења јавних прихода по 

организацијама је следећа: 

• Центар за социјални рад..14.673 КМ, 

• Народна библиотека.............409 КМ, 

• ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“................................................39.757 КМ, 

• Средњошколски 

центар........................................................11.960 КМ, 

• Трезор општине...............13.817 КМ. 

 

ГРАНТОВИ 

 

Извршење грантова у 2015. години износи 

95.633 КМ, док извршење истих у 2014. години 

износи 24.940 КМ. Извршење грантова у 2015. 

години је 383% извршења истих у 2014. години. 
Структура извршења грантова је следећа: 

 

- износ од 6.000 КМ уплаћен је од стране 

Минисарства цивилних послова БиХ, и 

евидентиран је унутар организационе јединице 

Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић“, 

- износ од 3.000 КМ уплаћен је од стране 

Министарства просвјете и културе, и 

евидентиран је унутар организационе јединице 

Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић“, 

- износ од 2.000 КМ уплаћен од стране 

Министарства просвјете и културе, и 

евидентиран је унутар организационе јединице 

ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 

- износ од 1.614 КМ уплаћен је од стране 

Министарства просвјете и културе, и 

евидентиран је унутар огранизационе јединице 

ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 

- износ од 1.000 КМ уплаћен је од стране 

предузећа Сана Линеа у сврху финансијске 

подршке обиљежавања Духова – Крсне славе 

општине Костајница, 

- износ од 1.000 КМ уплаћен је од стране 

предузећа Кајак доо у сврху финансијске 

подршке обиљежавања Духова – Крсне славе 

општине Костајница, 

- износ од 8.019 КМ уплаћен је од стране 

HESA LIGHT POSKILDE ( ино добављача) у 

сврху увоза и царињења робе свјетиљки лед 

расвјетле, 

- износ од 16.000 КМ уплаћен је од стране 

CATOLIC RELIEF SERVICES USCCB у оквиру 

пројекта „Интегрирани програм подршке за 

реинтеграцију повратника по основу споразума о 

реадмисији“, 

- износ од 5.000 КМ уплаћен је од стране 

Министарства цивилних послова БиХ, и 

евидентиран је унутар организационе јединице 

Народна библиотека „Невенка 

Станисављевић“, 

- износ од 50.000 КМ уплаћен је од стране 

Федералног Министарства расељених лица и 

избјеглица и односи се на асвалтирање улица у 

општини Костајница, 

- износ од 2.000 КМ уплаћен је од стране 

Савјета министара БиХ-Министарство спољне 

трговине и економских односа у сврху 

финансирања трошкова организације 

труристичко-културне-привредне манифестације 

„Кестенијада“ 2015. 

 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

ЈЕДИНИЦА 

 

Извршење трансфера између буџетских 

јединица за 2015. годину изнсои 225.368 КМ, док 

извршење истих за 2014. годину је износило 

131.713 КМ. Извршење трансфера измешу 

буџетских јединица у 2015. години је 171% 

извршења истих у 2014. години. 
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Табела број 4 – Структура трансфера између буџетских јединица 

 

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ СВРХА ДОЗНАКЕ ИЗВРШЕЊЕ 2015

Министарство управе и локалне 

самоуправе средства за неразвијене општине 44.150,00

Министарство здравља и социјалне 

заштите

уплате за помоћи Центар за социјлни 

рад 115.051,50

Министарство финансија РС средства за КФВ пројект 15.990,50

Закључак Владе РС број:04FS/414-

485/15 од 22.07.2015.

надокнада дијела директних 

трошкова 50.176,00

УКУПНО 225.368,00

 

На датум 31.12.2015. године имамо 

евидентирано потраживања од Министарства 

управе и локалне самоуправе РС по основу 

донешених Одлука број: 04/1-012-2-1993/15 од 

11.09.2015. ( Службени глансик РС број 77/15) за 

трансфер неразвијеним општинама за период од 

1.07.-30.09.2015. године у изосу од 11.037,50 КМ и 

број: 04/1-012-2-2806/16 од 11.12.2015. од 

25.12.2015. ( Службени гласник РС број 107/15) за 

период од 1.10.-31.12.2015. у износу од 11.037,50 

КМ. Наиме, средства у износу од 22.075 КМ (збир 

ове двије Одлуке) су у складу са Правилником о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за буџетске 

кориснике у РС (Службени гласник РС број 

127/11) евидентирана у извршењу од 44.150 КМ 

трансфера за неразвијене општине, док се уплата 

истих на жиро-рачун општине очекује у 2016. 

години. 

На датум 31.12.2015. године имамо 

евидентирано потраживања од Министарства 

здравља и социјалне заштите РС износ од 17.163 

КМ. Наведени износ се налази у горе наведеном 

извршењу од 115.051,50 КМ док уплату на жиро-

рачун општине очекујемо у 2016. години. 

Наведена потраживања, заједно са осталим 

потраживањима, евидентирана су на економском 

конту – 123000 – Краткорочна потраживања у 

обрасцу Биланс стања. 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

 

Извршење примитака за нефинансијску 

имовину за 2015. годину износи 15.068 КМ, док 

извршење пирмитака за нефинансијску имовину 

за 2014. години износи 263.997 КМ. Извршење 

примитака за нефинансијску имовину за 2015. 

годину је 6% извршења истих за 2014. годину. 

Структура примитака за нефинансијку 

имовину за 2015. годину је следећа: 

 

- 8.687 КМ – уплата на основу Одлуке о 

условима и продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта путем лицитације број: 01-013-327/16 

од 21.03.2013. године и Поновљеног огласа за 

продају неизграђеног грађевинског земљишта 

путем лицитације број: 02-475-01/15 од 

22.01.2015. године; 

- 1.381 КМ – уплата на основу Одлуке о 

начину и условима продаје неизграђеног 

земљишта број: 01-022-77/14 од 26.08.2014. 

године; 

- 5.000 КМ – уплата на основу Одлуке о 

начину продаје станова у rooh-bay систему путем 

лицитације број: 01-022-65/14 од 03.06.2014. 

године. 
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И РАСХОДИ 

ФИНАНСИРАЊА 

 

Табела број 5 

 

ЕК. КОД

РЕБАЛАНС 

2015

ИЗВРШЕЊЕ 

2014

ИЗВРШЕЊЕ 

2015

Процент  

(5/4*100)

1 2 3 4 5 6

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.143.240,00 2.107.699,00 2.147.548,00 102

510000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 132.810,00 283.701,00 183.115,00 65

610000 ИЗАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.500,00 0,00 1.500,00

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 202.450,00 156.381,00 153.175,00 98

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 10.000,00 0,00 0,00 0

УКУПНО 2.490.000,00 2.547.781,00 2.485.338,00 97,55

 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 

Извршење текућих расхода у 2015. години 

износи 2.147.548 КМ, док извршење истих у  

 

2014. години износи 2.107.699 КМ. Извршење 

текућих расхода у 2015. години износи 102% 

извршења истих у 2014. години. 

 

Табела број 6 

 

ЕК. КОД ТЕКУЋИ РАСХОДИ ИЗВРШЕЊЕ 2015

411000 Расходи за лична примања 818.063,00

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 566.955,00

413000 Расходи финансирања и други фин. трошкови 128.069,00

415000 Грантови 351.389,00

416000 Дознаке на име социјалне заштите 283.072,00

УКУПНО 2.147.548,00  
Извршење расхода за лична примања је 105 

% у односу на 2014. годину. Структура извршења  

 

расхода за економски код 411000 – расходи за 

лична примања по организацијама је следећа: 

Табела број 7 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ 2015

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 549.951

Скупштина општине 145.935

Народна библиотека 400

Центар за социјални рад 53.397

ЈПУ Клуб за дјецу "Кестенко" 68.380

Средњошколски центар 0

УКУПНО 818.063
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Извршење расхода за кориштење роба и 

услуга је 566.955 КМ, док извршење истих за 

2014. годину износи 635.636 КМ. Извршење 

расходиа у 2015. години је 89% извршења истих 

у 2014. години. 
 

Расходи по основу закупа су извршени у 

износу од 700 КМ и највећим дијелом се односе се 

на закуп гараже за потребе општинског службеног 

возила. 

Расходи по основу енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга су 

извршени у износу од 102.614 КМ и сасоје се од:  

- Расходи по основу утрошка                   

енергије .................................................... 37.028 КМ 

- Расходи за комуналне 

услуге........................................................ 22.843 КМ 

- Расходи за комуникационе 

услуге.........................................................36.435 КМ 

- Расходи за услуге 

превоза.........................................................6.308 КМ 

 

Расходи за режијски материјал оставрени су 

у износу од 21.090 КМ и састоје се од: 

- Расходи за канцеларијски 

материјал..................................................12.799 КМ, 

- Расходи за материјал за одржавање 

чистоће........................................................1.962 КМ, 

- Расходи за стручну литературу, часописе 

и дневну штампу........................................6.329 КМ, 

 

Расходи за материјал за посебне намјене 

остварени су у износу од 13.550 КМ и састоје се 

од:  

- Расходи за материјал за образовање, 

науку, културу и спорт...............................1.120 КМ 

- Расходи за специјални 

материјал...................................................12.354 КМ 

- Расходи за остали материјал за посебне 

намјене..............................................................76 КМ 

 

Расходи за текуће одржавање су извршени у 

износу од 21.466 КМ и састоје се од: 

- Расходи за текуће одржавање 

зграда...........................................................2.515 КМ 

- Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката................................4.721 КМ 

- Расходи за текуће одржавање 

опреме........................................................13.714 КМ 

- Расходи за остало текуће 

одржавање......................................................516 КМ 

 

Расходи по основу путовања и смјештаја су 

извршени у износу од 26.795 КМ и састоје се од: 

- Расходи по основу путовања и смјештаја 

у земљи........................................................6.200 КМ 

- Расходи по основу путовања и смјештаја 

у иностранству............................................3.667 КМ 

( од чега унутар оранизације Средњошколски 

центар – 3.137 КМ) 

- Расходи по основу утрошка 

горива.........................................................16.928 КМ 

 

Расходи за стручне услуге су извршени у 

износу од 106.488 КМ и састоје се од: 

- Расходи за услуге финансијских 

посредника...................................................2.373 КМ 

- Расходи за услуге 

осигурања....................................................7.023 КМ 

- Расходи за услуге информисања и 

медија...........................................................6.250 КМ 

- Расходи за ревизијске и рачуноводствене 

услуге...........................................................1.180 КМ 

- Расходи за правне и административне 

услуге.........................................................26.997 КМ 

(унутар организације Општа управа 

евиднтирани су расходи за Одбор за жалбе, 

геодетске услуге, комисије за технички пријем и 

остало) 

- Расходи за услуге процјене и 

вјештачења.....................................................350 КМ 

- Расходи за компјутерске 

услуге...........................................................3.158 КМ 

- Расходи за остале стручне 

услуге.........................................................59.157 КМ 

(Унутар организације за Општу управу 

евидентирани су расходи за накнаде о 

вјенчањима, уговори о дјелу за повремене и 

привремене послове, те фактура за израду  

Плана заштите од пожара за подручје 

општине Костајница. Унутар огранизације 

„Народна библиотека је евидентиран износ од 

9.018 КМ, док је унутар организације ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ евидентиран износ од 9.536 

КМ). 

                                     

Расходи за услуге одржавање јавних 

површина и заштите животне средине су  

извршени у износу од 84.605 КМ и састоје се 

од: 

- Расходи за услуге одржавања јавних 

површина................................................18.603 КМ 

- Расходи за услуге зимске 

службе..........................................................1.343 КМ  

- Расходи по основу утрошка електричне 

расвјете на јавним површинама...............64.659КМ 

 

Остали расходи по основу кориштења роба и 

услуга су извршени у износу од 189.647 КМ и 

састоје се од: 

- Расходи за стурчно усавршавање 

запослених...................................................2.460 КМ 
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- Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног односа..........................................129.559 КМ 

(организација Скупштина општине – 108.232 

КМ 

организација Општинска изборна комисија – 

8.285 КМ) 

- Расходи по основу 

репрезентације..........................................38.680 КМ 

(евидентирани су, поред осталих, и расходи 

по основу одржавања крсне славе општине 

„Духови“) 

- Расходи по судским рјешењима.6.230 КМ 

- Расходи по основу поврата и 

прекњижавања пореза и доприноса.............490 КМ 

- Расходи по основу пореза и доприноса на 

терет пословадвца.......................................7.718 КМ 

- Остали непоменути расходи.......4.510 КМ 

 

Извршење расхода финансирања и других 

финансијских трошкова је 128.069 КМ, док је 

извршење ових расхода за 2014. годину износило 

144.025 КМ. Извршење расхода финансирања и 

других финајсијских трошкова је 89% извршења 
истих у 2014. години. Расходи по основу камата 

на хартије од вриједности износе 59.164 КМ, 

расходи на основу камата на примљене зајмове у 

земљи износе 30.484 КМ, док расходи на основу 

камата на примљене зајмове у иностранству 

38.421 КМ. 

 

Извршење грантова је 351.389 КМ, а 

извршење грантова у 2014. години 295.774 КМ. 
Извршење грантова у 2015. години је 119% 

извршење истих Структура извршења грантова по 

организацијама је следећа: 

 

 

Табела број 8 

 

КОРИСНИК 2015

ЦРВЕНИ КРСТ 11.950

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 12.353

ОСТАЛА УДРУЖЕЊА 23.806

ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ 2.940

ТЕНИСКИ КЛУБ УНА 600

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЈЕШТИНА ТИГАР 2.500

КК МЛАДОСТ 1.800

ФК ПАРТИЗАН 16.685

ДОМ ЗДРАВЉА 20.634

КК КОСТАЈНИЦА 3.200

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 500

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА 500

СИНДИКАТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 4.570

СУБНОР 1.195

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 2.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 29.256

РАДИО КОСТАЈНИЦА 74.838

ПРЕВОЗ ЂАКА 33.136

СТИПЕНДИЈЕ 44.600

ВЈЕРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 5.850

РОЂЕЊЕ ДЈЕТЕТА 7.600

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 1.552

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО 38.811

КУД ПОТКОЗАРЈЕ 6.720

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "НЕВЕНКА СТАНИСАВЉЕВИЋ" 3.793

УКУПНО 351.389
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Извршење дознака на име социјалне заштите  

је 283.072 КМ, док извршење дознака за 2014. 

годину износи  249.867 КМ. Извршење дознака за 

2015. годину је 113% извршења истих за 2014. 

годину. 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

 

Извршење расхода за нефинансијску 

имовину је 183.115 КМ, док извршење ових 

расхода у 2014. години износи 283.701 КМ. 

Извршење расхода за 2015. годину је 65% од 

извршења ових расхода  за 2014. годину. 

 

 

Табела број 9 

 

ИЗВРШЕЊЕ 2015

ОДВОДНИ КАНАЛИ 14.397

KFW  ПРОЈЕКАТ 5.186

САНАЦИЈА СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 5.896

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЛЕ 8.074

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ 110.234

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА 6.378

ПОТПОРНИ ЗИД 936

 ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ КЕСТЕНКО 6.015

НАБАВКА ОПРЕМЕ ОПШТИНСКА УПРАВА 12.370

НАБАВКА ОПРЕМЕ - ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДЈЕЦУ - ПАРК 3.557

НАБАВКА ОПРЕМЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 2.585

УВОЗ И ЦАРИЊЕЊЕ РОБЕ - ЛЕД РАСВЈЕТЕ 7.487

УКУПНО 183.115

 

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

 

У 2015. години издаци за финансијску 

имовину износе 1.500,00 КМ, док у 2014. години 

ових издатака није било. 

 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 

    

Извршење расхода за отплату дугова је 

153.175 КМ, док је извршење ових расхода у 

2014. години износило 156.381 КМ. Извршење 

расхода за отплату дугова у 2015. години је 98% 

извршења ових расхода у 2014. години. 

Табела број 10 

 

ИЗВРШЕЊЕ 2015

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ПО ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 33.812,00

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ПРИМЉЕНИХ ЗАЈМОВА У ЗЕМЉИ 104.356,00

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ОСТАЛИХ ДУГОВА 15.007,00

УКУПНО 153.175,00

 

Дио расхода  унутар организација 

Средњошколски центар, ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“, ЈУ Центар за социјални рад и 

Општинске управе, због недовољно расположивих 

средстава у Ребалансу буџета за 2015. годину, је 

евидентиран на економском конту 4719 – Остали 

расходи обрачунског карактера.( Образложење на 

страни 15., унутар образложења Обрасца „Биланс 

успјеха“). 
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ, РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И РАСХОДИ 

ФИНАНСИРАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИЈОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

Табела број 11 

 

ОРГАНИЗАЦЈА ИЗВРШЕЊЕ 2015

ОИК 8.285

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 255.535

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,ФИН. И ДР.ДЈЕЛАТНОСТИ 1.127.584

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 309.940

НАЧEЛНИК ОПШТИНЕ 244.924

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 40.000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 19.000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 373.726

ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "КЕСТЕНКО" 106.344

УКУПНО 2.485.338

 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ, РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И РАСХОДИ  

ФИНАНСИРАЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

Табела број 12 

 

ФУНКЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ 2015

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 985.105,00

ОДБРАНА 14.028,00

ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 0,00

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 442.419,00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 22.021,00

СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 187.747,00

ЗДРАВСТВО 20.634,00

РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 57.927,00

ОБРАЗОВАЊЕ 215.843,00

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 369.868,00

ОСТАЛО 169.746,00

УКУПНО 2.485.338,00  
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ОБРАЗАЦ БИЛАНС УСПЈЕХА 

 

2014 2015

1 2 4 5

А ПРИХОДИ

710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.520.442,00 1.647.223,00

720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 405.794,00 541.226,00

730000 ГРАНТОВИ 24.940,00 95.633,00

770000 ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 49.884,00 193.234,00

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 131.713,00 225.368,00

2.132.773,00 2.702.684,00

Б РАСХОДИ

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.107.699,00 2.147.548,00

470000 РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 637.171,00 979.232,00

2.744.870,00 3.126.780,00

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (А-Б) -612.097,00 -424.096,00
 

 

 

А     ПРИХОДИ 

 

Порески приходи у износу од 1.647.223 КМ 

састоје се од:  

- Приходи од пореза на доходак на 

добит...........................................................................7 

- Порези на лична примања и приходе од сам. 

Дјелатности.....................................................140.936 

- Порези на 

имовину.............................................................51.433 

- Порез на промет производа и 

услуга...............................................................14.641 

- Индиректни порези дозначени од 

УИО..............................................................1.439.969 

- Остали порески 

приходи..................................................................237 

Непорески приходи у износу од 541.226 КМ 

састоје се од: 

- Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика......161.567 

- Накнаде, таксе и приходи од пружања 

јавних услуга..................................................368.513 

- Новчане казне..........................................1.250 

- Остали непорески приходи....................9.896 

Грантови у износу од 95.633 КМ састоје се 

од: 

 

 

 

- Министарство цивилних послова 

БиХ......................................................................6.000 

- Министарство просвјете и културе.......3.000 

- Министарство просвјете и културе.......2.000 

- Министарство просвјете и културе.......1.614 

- Сана Линеа доо .......................................1.000 

- Кајак доо..................................................1.000 

- HESA LIGHT POSKILDE.......................8.019 

- CATOLIC RELIEF SERVICES 

USCCB..............................................................16.000 

- Министарство цивилних послова 

БиХ......................................................................5.000 

- Федерално Министарства расељених лица и 

избјеглица ......................................................50.000 

- Савјет министара БиХ-Министарство 

спољне трговине и економских односа...........2.000 

 

Приходи обрачунског карактера (не 

узрокују прилив готовине и као такви не 

планирају се у буџету него се евидентирају 

искључиво у циљу израде финансијског 

извјештаја)  износу од 193.234 КМ састоје се од:  

 

- Остали приходи обрачунског карактера – 

извјештај Пореске управе................................68.824 

- Приход по основу усклађивања – 

извјештај Пореске управе................................30.870 

- Остале помоћи – признавање прихода код 

обрачуна амортизација....................................15.005 

- Отпис старих обавеза........................77.301 
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- Наплаћена сумљива и спорна 

потраживања.......................................................1.234 

 

Трансфери између буџетских јединица у 

износу од 225.368 КМ и састоје се од: 

 

- Министарство управе и локалне 

самоуправе...................................................44.150,00 

- Министарство здравља и социјалне 

заштите.......................................................115.051,50 

- Министарство финансија РС......15.990,50 

- Влада РС........................................50.176,00 

 

Б     РАСХОДИ 

 

Текући расходи у износу од 2.147.548 КМ и 

састоје се од: 

 

- Расходи за лична 

примања..........................................................818.063 

- Расходи за кориштење роба и 

услуга..............................................................566.955 

- Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови..................................128.069 

- Грантови...........................................351.389 

- Дознаке на име социјалне 

заштите............................................................283.072 

 

Расходи обрачунског карактера у износу 

од 979.232 КМ састоје се од:  

 

- Расходи од обрачуна 

амотризације...................................................650.491 

- Расходи од усклађивања вриједности 

имовине...........................................................128.314 

- Остали расходи (због недостатка 

средстава у буџету евидентирани унутар класе 

47)...................................................................200.427 

 

Структура осталих расхода у износу од 

200.427 по организацијама је следећа: 

 

1. Средњошколски центар-

материјални трошкови............................. 3.605 КМ, 

2. ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“-

расходи за лична примања..................... 14.295 КМ, 

3. ЈУ Центар за социјални рад- 

расходи за лична примања..................... 13.818 КМ, 

4. Општинска управа-материјални 

трошкови, расходи за лична примања, накнаде, 

обвезнице и остало.................................168.709 КМ  
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ОБРАЗАЦ БИЛАНС СТАЊА 

 

2014 2015

1 2 4 5

А АКТИВА

121000 Готовина и готовински еквиваленти 22.418,00 11.935,00

122000 Краткорочни пласмани 0,00 900,00

123000 Краткорочна потраживања 108.070,00 253.624,00

129000 Фин. и обрачунски односи између буџ.јед. 30,00 0,00

024000 Ситни инвентар, и сл. 129,00 129,00

111000 Дугорочни пласмани 175.223,00 175.223,00

112000 Дугорочна потраживања 140.219,00 80.835,00

117000 Дугорочна разграничења 0,00 1.913.926,00

011000 Произведена стална имовина 9.354.428,00 10.959.377,00

012000 Драгоцјености 80,00 4.762,00

013000 Непроизведена стална имовина 2.648.089,00 2.662.234,00

014000

Неф.имовина у сталним средствима у припреми 

и аванси 713.084,00 415.678,00

13.161.770,00 16.478.623,00

Б ПАСИВА

221000 Краткорочне фин. обавезе 192.285,00 372.867,00

222000 Обавезе за бруто плате запослених 322.458,00 433.808,00

223000 Обавезе из пословања 378.237,00 335.111,00

224000 Обавезе на расходе финан. и др.фин.трош. 46.956,00 127.308,00

225000

Обавезе за субвенције,грантове и дознаке на име 

социјалне заштите 35.631,00 63.248,00

227000 Краткорочна резервисања и разграничења 0,00 41.898,00

228000 Остале краткорочне обавезе 10.018,00 10.947,00

229000 Фин. и обр. односи измешу буџ. јединица 0,00 416,00

211000 Дугорочне фин. обавезе 2.016.982,00 3.629.312,00

217000 Дугорочна резервисања и разграничења 275.417,00 186.839,00

311000 Трајни извори средстава 2.897.188,00 2.872.382,00

331100 Фин. резултат из ранијих година 7.598.695,00 8.828.584,00

331200 Фин. резултат текуће године -612.097,00 -424.097,00

13.161.770,00 16.478.623,00  
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А     АКТИВА 

 

Готовина и готовински еквиваленти у 

износу од 11.935 КМ – је стање на жиро рачунима 

општине Костајница на дан 31.12.2015. године. 

 

Краткорочни пласмани у износу од 900 

КМ – краткорочна позајмница раднику  

Општинске управе у износу од 1.500 КМ, до 

31.12.2015. године враћено 600 КМ. 

  

Краткорочна потраживања у износу од 

253.624 КМ састоје се од: 

- Потраживања од ЈП Комунално за 

плаћање обавеза по КFW пројекту..........38.421 КМ 

- Потраживања за неплаћене порезе, 

доприносе и непореске приходе............155.647 КМ 

(Ова потраживања су евидентирана на 

основу Извјештаја од стране Пореске управе и 

састоје се од следећих прихода: 

1. Порез на 

непокретност..............................................9.881 КМ, 

2. Комунална такса...........8.210 КМ, 

3. Накнада за кориштење 

шума..........................................................52.624 КМ, 

4. Порез на приходе од 

ЛД..............................................................14.743 КМ, 

5. Општи порез на 

промет................................................................5 КМ, 

6. Средства за заштиту од 

пожара............................................................967 КМ, 

7. Комунална накнада.....10.616 КМ, 

8. Накнада за кориштење ком. 

Добара.......................................................27.822 КМ, 

9. Рента.............................18.433 КМ, 

10. Накнада за уређење грађ. 

Земљишта.................................................11.436 КМ, 

11. Рекламе............................910 КМ.) 

- Остала краткорочна 

потраживања.............................................59.556 КМ 

(Остала краткорочна потраживања састоје се 

од: 

1. Потраживања срестава за 

реф.боловања..............................................3.448 КМ, 

2. Потраживања средстава за 

реф.породиљског..........................................881 КМ, 

3. Потраживања на основу 

закупа........................................................11.025 КМ, 

4. Потраживања средстава од 

МУЛС.......................................................22.075 КМ, 

5. Потраживања срестава 

Мин.здравства и соц. заштитие..............17.163 КМ, 

6. Крат.потр.по основу расп. јавних 

прихода.......................................................3.083 КМ, 

7. Крат. потр. по основу измирења 

обавеза путем обвезница..................................6 КМ, 

8. Потр. по основу записника од 

стране Пореске управе.............................1.875 КМ.) 

 

Дугорочни пласмани у износу од 175.223 

КМ – учешће општине у акцијском каптиалу у 

Комуналном предузећу. 

 

Дугорочна разграничења у износу од 

1.913.377 КМ – обавезе по основу кредита за 

KFW пројекта обнове градског водовода и 

канализационих система на основу ИОС-а 

достављеног од стране Министарства финансија 

на дан 31.12.2015. године. 

 

Произведена стална имовина у износу од 

10.959.377 КМ – најзначајније ставке због којих је 

дошло до повећања у односу на стање на 

31.12.2014. године су евидентирање зграде у којој 

је смјештена бибилиотека „Невенка 

Станисављевић“и евидентирање проширења и 

реконструкције водоводне и канализационе мреже 

на подручју општине Костајница. 

 

Драгоцјености у износу од 4.762 КМ – 

односи се на набавку књига у 2015. години и 

корекцију ради усклађивања са пописом.  

 

Непроизведена стална имовина у износу од 

2.662.234 КМ – у односу на стање на дан 

31.12.2014. године дошло је до промјена усљед 

евидентирања откупа и продаје земљишта. 

 

Нефинансијска имовина у износу од 

415.678 КМ – прекњижавање сталних средстава у 

припреми на средства у употреби ( у складу са 

препорукама датим у Ревизорском извјештају). 

 

А     ПАСИВА 

 

Краткорочне финансијске обавезе у износу 

од 372.867 КМ – састоје се од: 

- Главница по кредитима..........112.885 КМ, 

- Главница по основу емисије 

обвезница................................................166.620 КМ, 

- Главница по основу кредита KFW 

пројекта.....................................................93.362 КМ. 

 

Обавезе за лична примања у износу од 

433.808 КМ састоје се од: 

- Обавезе за лична примања општинска 

управа......................................................359.554 КМ, 

- Обавезе за лична примања ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“......................................31.910 КМ, 

- Обавезе за лична примања ЈУ Центар за 

социјални рад...........................................41.190 КМ, 
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- Обавезе за лична примања 

Средњошколски центар ...........................1.154 КМ.   

 

Обавезе из пословања у износу од 335.111 

КМ састоје се од: 

- Обавезе из пословања општинска 

управа......................................................265.392 КМ, 

- Обавезе из пословања општинска управа 

KFW пројект –фонд 05............................43.070 КМ, 

- Обавезе из пословања ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко“..................................................4.148 КМ, 

- Обавезе из пословања ЈУ Центар за 

социјални рад.............................................7.527 КМ, 

- Обавезе из пословања библиотека 

„Невенка Станисављевић“........................6.499 КМ, 

- Обавезе из пословања Средњошколски 

центар..........................................................8.475 КМ. 

 

Обавезе на расходе финансирања и друге 

финансијске трошкове у износу од 127.308 КМ 

састоје се од: 
- Обавезе према Акцијском фонду РС (камата 

и главница за обвезнице)......................112.654 КМ, 

- Обавезе према Префу (камата и главница за 

обвезнице)................................................12.621 КМ, 

- Обавезе за кредите..........................2.033 КМ.  

 

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке 

на име социјалне заштите у износу од 63.248 

КМ састоје се од: 

- Обавезе за установе у којим су смјештени 

корисници.................................................45.648 КМ, 

- Обавезе за редовне помоћи за децембар 

2015 године...............................................16.194 КМ, 

- Обавезе за здравствено осигурање за 

децембар 2015 године..................................386 КМ, 

- Обавеза за накнаду за превоз корисника 

социјалне помоћи ......................................1.020 КМ. 

 

Краткорочна резервисања и разграничења 

у износу од 41.898 КМ – односе се на  

резервисање обвезница за главницу по 

основу обвезница. 

 

Остале краткорочне обавезе у износу од 

10.947 КМ – Записник о обрачуну више и 

погрешно уплаћених јавних прихода достављен од 

стране Пореске управе и Министарства 

финансија. 

 

Финансијски и обрачунски односи између 

буџетских јединица у износу од 416 КМ – 
обавеза према Министарству финансија која је 

настала приликом провођења Мулитлатералне 

компезације. 

Дугорочне финансијске обавезе у износу од 

3.629.312 КМ – састоје се од: 

- Обавезе по основу 

обвезница.............................................1.475.673 КМ, 

- Обавезе по основу кредита.....333.075 КМ, 

- Обавезе по основу KFW 

кредита.................................................1.820.564 КМ. 

 

Дугорочна резервисања и разграничења у 
износу од 186.839 КМ – састоје се од: 

- Нова опрема (Министарство за људска 

права и избјеглице)....................................3.910 КМ, 

- Нова опрема (Центар за социјални 

рад)..............................................................3.026 КМ, 

- Станови за посебне социјалне 

групе........................................................117.172 КМ, 

- Рибарска кућа............................62.731 КМ. 

 

Трајни извори средстава у износу од 

2.872.382 КМ – дошло је до промјене у односу  

на 2014. годину због преноса вриједности код 

организационе јединице Средњошколски центар у 

износу од 29.640 КМ на финансијкси резултат  и 

код организационе јединице Народна библиотека 

„Невенка Станисављевић“ вриједност књига у 

износу од 4.833 КМ. 

 

Финансијски резултат у износу од -424.097 

КМ представља разлику између прихода у износу 

од 2.702.685 КМ и расхода у износу од 3.126.781 

КМ. 
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

120

710000 108

711000 3

712000 0

713000 97

714000 94

715000 3437

716000 0

717000 109

719000 0

720000 133

721000 222

722000 124

723000 212

729000 28

730000 383

731000 383

780000 171

781000 171

782000 0

102

410000 102

411000 105

412000 89

413000 89

414000 0

415000 119

416000 113

417000 0

480000 0

481000 0

482000 0

*** 0

-1459

853

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2015 ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

0,00

0,00

0,00

283.072,00

-168.047,00

361.902,00

0,00

0,00

351.389,00

0,00

95.633,00

9.896,00

128.070,00

566.954,00

818.063,00

2.147.548,00

2.147.548,00

0,00

225.368,00

225.368,00

95.633,00

140.936,00

51.433,00

1.250,00

368.513,00

161.567,00

541.226,00

237,00

1.439.969,00

Извршење 

Буџета  за 2015 

годину

1.647.223,00

2.509.450,00

5

0,00

7,00

0,00

14.641,00

-24.810,00

-19.704,00

0,00

0,00

635.636,00

144.025,00

4.000,00

295.774,00

0,00

0,00

24.940,00

131.713,00

131.713,00

0,00

1.319.030,00

590,00

35.892,00

72.848,00

296.464,00

0,00

426,00

Извршење 

Буџета  за 2014 

годину

4

2.082.889,00

1.520.442,00

24.940,00

405.794,00

267,00

0,00

2.107.699,00

249.867,00

2.107.699,00

778.397,00

0,00

145.921,00

54.798,00

0,00

10.000,00

324.785,00

-120.835,00

Буџетска резерва

В.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)

Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)

0,00

0,00

341.000,00

292.000,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти

0,00

0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања

Трансфери између буџетских јединица

2.153.240,00

2.143.240,00

821.570,00

563.250,00

125.420,00

0,00

Расходи за лична примања

Расходи по основу кориштења роба и услуга

Грантови

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Субвенције

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и поз.курсних разлика

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга

Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

Текући расходи

Новчане казне

Остали непорески приходи

Грантови

Грантови

Трансфери између буџетксих јединица

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти

Индиректни порези дозначени од УИО

Остали порески приходи

Непорески приходи 486.025,00

Трансфери између буџетских јединица истих нивоа власти

80.000,00

80.000,00

232.000,00

232.000,00

0,00

2.000,00

7.000,00

17.200,00

0,00

1.455.000,00

500,00

129.725,00

347.300,00

Порези на промет производа и услуга

Царине и увозне даџбине

300,00

0,00

143.000,00

64.000,00

Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелтатности

Порези на имовину

Приходи од пореза на доходак на добит

Доприноси на социјално осигурање

Ребаланс  Буџета  

за 2015 годину

1.680.000,00

Опис

Порески приходи

2

А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

3

2.478.025,00



01.06.2016.године      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА       Број 8,   стр. 61 

 
 

 
 

 

Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

810000 6

811000 0

812000 0

813000 0

814000 0

815000 0

816000 0

817000 0

510000 65

511000 62

512000 0

513000 0

514000 0

515000 0

516000 0

517000 0

-435

100

-70

910000 18

911000 18

610000 0

611000 0

98

920000 0

921000 0

620000 98

621000 98

920000 0

921000 0

*** 0

-2039.490,00

0,00

0,00

0,00

153.175,00

153.175,00

0,00

0,00

310,00

-1.190,00

-154.365,00

193.855,00

-153.175,00

1.500,00

1.500,00

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.487,00

0,00

0,00

0,00

10.068,00

0,00

5

Извршење 

Буџета  за 2015 

годину

0,00

0,00

5.000,00

15.068,00

175.628,00

183.115,00

0,00

0,00

Ребаланс  Буџета  

за 2015 годину

3

1.706,00

0,00

0,00

-156.381,00

156.381,00

156.381,00

0,00

-199.189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-44.514,00

-154.675,00

Извршење 

Буџета  за 2014 

годину

4

1.706,00

1.706,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

0,00

283.701,00

283.701,00

263.997,00

263.685,00

0,00

0,00

-203.950,00

0,00Издаци за сталну имовину намјењену продаји

Примици од рефундације отплаћених зајмова

I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања

II Издаци за отплату дуга

Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)

132.810,00

Издаци за произведену сталну имовину

Издаци за драгоцјености

125.310,00

0,00

II Издаци за нефинансијску имовину

-1.500,00Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)

II Издаци за отплату дуга

З. Примици од рефундације отплаћених зајмова

И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА

Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  (I-II)

I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања

I Примици од финансијске имовине

Примици од финансијске имовине

II Издаци за финансијску имовину

Издаци за финансијску имовину

Издаци за непроизведену сталну имовину

0,00

0,00

203.950,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност

Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)

7.500,00

Издаци за стратешке залихе

Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

0,00

0,00

1.975,00

Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених 

пословања

Примици за стратешке залихе

Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инветара, амбалаже и сл.

Примици по основу пореза на додату вриједност

0,00

0,00

0,00

0,00

Примици за непроизведену сталну имовину

11.975,00

10.000,00Примици за произведену сталну имовину

Примици за драгоцјености

I Примици за нефинансијску имовину

Опис

2

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

-202.450,00

0,00

202.450,00

202.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

120

710000 108

711000 3

711100 3

711200 0

711300 0

712000 0

712100 0

713000 97

713100 97

714000 94

714100 95

714200 0

714300 5

714900 0

715000 3437

715100 131

715300 0

716000 0

716100 0

717000 109

717100 109

719000 0

719100 0

720000 133

721000 222

721100 0

721200 168

721300 27

721400 0

721500 0

721600 0

721900 0

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

0,00

7,00

0,00

38.421,00

0,00

541.226,00

161.567,00

560,00

122.579,00

1.439.969,00

1.439.969,00

237,00

237,00

14.641,00

559,00

0,00

0,00

14.082,00

51.383,00

0,00

50,00

0,00

0,00

140.936,00

140.936,00

51.433,00

Извршење Буџета  

за 2015 годину

5

2.509.450,00

1.647.223,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.848,00

0,00

72.822,00

26,00

1.319.030,00

0,00

0,00

405.794,00

426,00

0,00

0,00

1.319.030,00

0,00

936,00

0,00

426,00

0,00

Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности

145.921,00

145.921,00

54.798,00

53.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Порези на доходак

1.520.442,00

267,00

267,00

Доприноси на социјално осигурање 0,00

Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 143.000,00

Н е п о р е с к и    п р и х о д и 486.025,00

Индиректни порези дозначени од УИО 1.455.000,00

Остали порески приходи 500,00

Ребаланс Буџета  

за 2015 годину

2.082.889,00

Порез на промет производа и услуга 17.200,00

Порез на промет производа и услуга 200,00

143.000,00

Порези на имовину 63.000,00

4

П о р е с к и      п р и х о д и 1.680.000,00

Приходи од пореза на доходак на добит 300,00

Извршење Буџета  

за 2014 годину

2 3

2.478.025,00БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

Опис

Порези на финансијске и капиталне трансакције 1.000,00

0,00Остали порези на имовину

300,00

Порези на добит правних лица 0,00

Доприноси на социјално осигурање 0,00

Порези на приходе од капиталних добитака

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 129.725,00

Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 700,00

Порези на имовину 64.000,00

Царине и увозне даџбине 0,00

Порези на наслеђе и поклоне 0,00

Приходи од закупа и ренте 81.000,00

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 25,00

Приходи од хартија од вриједности и финасијских деривата 0,00

Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 48.000,00

Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика 0,00

Остали приходи од имовине 0,00

Акцизе 17.000,00

Царине и увозне даџбине 0,00

Индиректни порези дозначени од УИО 1.455.000,00

Остали порески приходи 500,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

722000 124

722100 108

722200 0

722300 95

722400 138

722500 122

723000 212

723100 212

729000 28

729100 28

730000 383

731000 383

731100 0

731200 0

780000 171

781000 171

781100 0

781200 0

781300 171

781400 0

781500 0

781900 0

782000 0

782100 00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.368,00

0,00

0,00

225.368,00

95.633,00

8.019,00

87.614,00

225.368,00

1.250,00

9.896,00

9.896,00

95.633,00

48.052,00

211.603,00

80.616,00

1.250,00

368.513,00

28.242,00

0,00

Извршење Буџета  

за 2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.713,00

0,00

0,00

131.713,00

24.940,00

0,00

24.940,00

131.713,00

590,00

35.892,00

35.892,00

24.940,00

50.653,00

153.371,00

66.286,00

590,00

296.464,00

26.154,00

0,00

Извршење Буџета  

за 2014 годину

4

Административне накнаде и таксе 30.000,00

Новчане казне 2.000,00

Комуналне накнаде и таксе 57.300,00

Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 347.300,00

Грантови 80.000,00

Судске накнаде и таксе 0,00

Остали непорески приходи 7.000,00

Накнаде по разним основама 180.000,00

Приходи од пружања јавних услуга 80.000,00

Новчане казне 2.000,00

Остали непорески приходи 7.000,00

Г р а н т о в и 80.000,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Грантови из иностранства 0,00

Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   б у џ е т с к и х   ј е д и н и ц а 232.000,00

Трансфери између буџетксих јединица различитих нивоа власти 232.000,00

Грантови из земље 80.000,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 232.000,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета  

за 2015 годину

3
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

6

810000 6

811000 0

811100 0

811200 0

811300 0

811400 0

811900 0

812000 0

812100 0

813000 0

813100 0

813200 0

813300 0

813900 0

814000 0

814100 0

815000 0

815100 0

816000 0

816100 0

817000 0

817100 0

1082.524.518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.068,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.068,00

15.068,00

5.000,00

Извршење Буџета  

за 2015 годину

5

2.346.886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

263.685,00

0,00

0,00

0,00

263.997,00

263.997,00

263.685,00

Извршење Буџета  

за 2014 годину

4

2.490.000,00

11.975,00ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2

Ребаланс Буџета  

за 2015 годину

3

Опис

0,00

Примици за постројења и опрему

11.975,00

Примици за произведену сталну имовину 10.000,00

Примици за зграде и објекте 10.000,00

П р и м и ц и  з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у

Примици од залиха материјала, учинака,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.

Примици од залиха материјала, учинака,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.

Примици по основу пореза на додату вриједност

Примици по основу пореза на додату вриједност

Примици за осталу произведену имовину

Примици за драгоцјености

Примици за непроизведену сталну имовину

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

Примици за драгоцјености

Примици за стратешке залихе

Примици за стратешке залихе

Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања

0,00

0,00

0,00

Примици за осталу непроизведену имовину

Примици за подземна и површинска налазишта

Примици за остала природна добра

Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975,00

0,00

Примици за земљиште 1.975,00

0,00

0,00

0,00

Примици за биолошку имовину 0,00

Примици за инвестициону имовину
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

102

410000 102

411000 105

411100 106

411200 99

412000 89

412100 107

412200 96

412300 126

412400 96

412500 42

412600 82

412700 103

412800 79

412900 93

413000 89

413100 58

413200 0

413300 71

413400 0

413500 0

413600 0

413700 0

413800 0

413900 0

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 85.100,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 206.094,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 125.420,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 94.920,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 30.500,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 26.871,00

Расходи за кориштење роба и услуга 563.250,00

Расходи по основу закупа 700,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 98.314,00

Расходи за материјал за посебне намјене 15.996,00

2.107.699,00Т е к у ћ и     р а с х о д и 2.143.240,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Расходи за стручне услуге 88.859,00

Расходи за режијски материјал 19.310,00

Расходи за текуће одржавање 22.006,00

658.013,00

120.384,00

635.636,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 129.420,00

3

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.153.240,00

4

2.107.699,00

653,00

778.397,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Расходи за лична примања 821.570,00

2

Расходи за бруто плате 692.150,00

32.720,00

103.489,00

106.481,00

203.638,00

106.868,00

16.684,00

14.112,00

50.991,00

144.025,00

101.370,00

0,00

42.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

2.147.548,00

2.147.548,00

818.063,00

698.479,00

119.584,00

566.955,00

700,00

84.605,00

189.647,00

128.069,00

59.164,00

13.550,00

21.466,00

26.795,00

106.488,00

102.614,00

21.090,00

0,00

0,00

0,00

30.484,00

38.421,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0

414100 0

415000 119

415100 0

415200 119

416000 113

416100 113

416200 0

416300 0

416900 0

417000 0

417100 0

417200 0

417300 0

417400 0

417900 0

480000 0

481000 0

481100 0

481200 0

481300 0

481400 0

481500 0

481900 0

482000 0

482100 0

*** 0

*** 0

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

Буџетска резерва

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

10.000,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти

Буџетска резерва 10.000,00

0,00

0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери фондовима

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 292.000,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 292.000,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Субвенције 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Грантови 341.000,00

Грантови у иностранство 0,00

Грантови у земљи 341.000,00

Субвенције 0,00

295.774,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

295.774,00

249.867,00

249.867,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351.389,00

283.072,00

283.072,00

0,00

0,00

0,00

351.389,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

65

510000 65

511000 62

511100 58

511200 0

511300 143

511400 0

511500 0

511600 0

511700 0

512000 0

512100 0

513000 0

513100 0

513200 0

513300 0

513400 0

513500 0

513600 0

513700 0

514000 0

514100 0

515000 0

515100 0

516000 0

516100 0

517000 0

517100 0

97

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара

0,00

0,00

7.500,00

Издаци за стратешке залихе

Издаци за стратешке залихе

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци по основу пореза на додату вриједност

Издаци по основу пореза на додату вриједност

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

Издаци за непроизведену сталну имовину

2.286.050,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

7.500,00

0,00

0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 16.160,00

0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за драгоцјености

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 132.810,00

Издаци  за произведену сталну имовину 125.310,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 109.150,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 132.810,00 283.701,00

283.701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.701,00

270.040,00

0,00

13.661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.391.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

175.628,00

156.060,00

0,00

19.568,00

183.115,00

183.115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.330.663,00

0,00

0,00

7.487,00

7.487,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

100

0

910000 0

911000 0

911100 0

911200 0

911300 0

911400 0

610000 0

611000 0

611100 0

611200 0

611300 0

611400 0

0

98

920000 0

921000 0

921000 0

921000 0

620000 98

621000 98

621100 79

621200 0

621300 97

621400 0

621500 0

621600 0

621900 264

920000 0

921000 0

921300 0

*** 0

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2015 ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

0,00

НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА 0,00

Издаци за отплату осталих дугова 1.100,00

П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00

Примици од рефундације отплаћених зајмова

Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00

Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 96.950,00

Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 0,00

Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 0,00

Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 104.400,00

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају

И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 202.450,00

Издаци за отплату дугова 202.450,00

Примици од задуживања 0,00

Примици од краткорочног задуживања 0,00

0,00

Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 0,00

Примици од дугорочног задуживања 0,00

Издаци за финансијске деривате 0,00

Издаци за дате зајмове 1.500,00

Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е -202.450,00

П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ е 0,00

Примици од финансијске деривата 0,00

Издаци за харије од вриједности 0,00

Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00

Издаци за финансијску имовину

Примици од хартија од вриједности у земљи 0,00

Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00

Примици од наплате датих зајмова 0,00

И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 1.500,00

1.500,00

-1.500,00 1.706,00

2

Примици од финансијске имовине 0,00

3

-203.950,00Ф И Н А Н С И Р А Њ Е

1.706,00

1.706,00

0,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета  

за 2014 годину

П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0,00

4

-154.675,00

Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.706,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-156.381,00

0,00

0,00

156.381,00

42.862,00

0,00

107.838,00

0,00

156.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.681,00

0,00

0,00

Извршење Буџета  

за 2015 годину

5

-154.365,00

-1.190,00

310,00

310,00

0,00

-153.175,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

1.500,00

1.500,00

0,00

15.007,00

0,00

0,00

0,00

153.175,00

153.175,00

33.812,00

0,00

104.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Функционални код

1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015  ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

369.868,00

169.746,00

0,00

442.419,00

22.021,00

2.485.338,00

Функција 

Јавни ред и сигурност

Економски послови

Одбрана

187.747,00

20.634,00

Извршење Буџета  за 

2015 годину

5

985.105,00

14.028,00

Рекреација, култура и религија

Образовање

Стамбени и заједнички послови

Здравство

Опште јавне услуге

57.927,00

215.843,00

2

Заштита животне средине

Социјална заштита

Остало

УКУПНО

Редни 

број
Напомена

1 6

1

Реалокација на основу 

Одлуке број: 02-020-114/16 

од 27.01.2016. године

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Организацион

и код
Буџетски корисник Опис

Износ прераспоређених 

средстава буџетске резерве

1350120 Начелник општине

Грантови у земљи,                       

Издаци за набавку постројења и 

опреме

9.450,00

2 3 4 5

УКУПНО 9.450,00
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Редни број Разлика (5-4)
Аналитика 

разлике
Напомена

1 6 7 8

1 -11.790,00 - Реалокације

2 -200,00 - Реалокације

3 56.732,00 - Реалокације

4 23.090,00 - Реалокације

5 -58.382,00 - Реалокације

6 0,00 - Реалокације

7 0,00 - Реалокације

8 0,00 - Реалокације

9 0,00 - Реалокације

10 -9.450,00 - Реалокације

0,00 -

10.000,00 550,00

Буџетски корисник
Ребаланс Буџета 

за 2015. годину

Оперативни 

буџет за 2015. 

годину

19.000,00 19.000,00Народна библиотека

Центар за социјални рад

310.290,00

2 3 4 5

ЈПУ  Клуб за дјецу "Кестенко" 108.330,00 108.330,00

1350130 Одјељење за општу управу 287.200,00

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД 

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

1350111 Изборна комисија 8.500,00 8.300,00

1350110 Скупштина општине 267.500,00 255.710,00

Организациони 

код

1350120 Начелник општине 188.500,00 245.232,00

374.400,00 374.400,00

1.186.570,00 1.128.188,00

40.000,00 40.000,00

1350140

Одјељење за привреду,финансије и 

друштвене дјелатности

1350300

8180007

8150037

УКУПНО

1350401

Буџетска резерва

Средњошколски центар

2.490.000,00 2.490.000,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

105,67

410000 105,67

411000 114,42

411100 115,39

411200 109,07

412000 95,90

412100 0,00

412200 0,00

412300 0,00

412400 0,00

412500 0,00

412600 0,00

412700 0,00

412800 0,00

412900 95,90

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Расходи за лична примања 146.500,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Т е к у ћ и     р а с х о д и 267.500,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

2 3

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 267.500,00

4

241.823,04

Расходи за кориштење роба и услуга 121.000,00

241.823,04

127.542,13

107.988,07

19.554,06

Расходи по основу закупа 0,00

Расходи за бруто плате 122.000,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 24.500,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 0,00

Расходи за режијски материјал 0,00

Расходи за стручне услуге 0,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00

Расходи за материјал за посебне намјене 0,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00

Расходи за текуће одржавање 0,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 121.000,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.280,91

0,00

0,00

0,00

114.280,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.606,85

21.328,37

109.600,05

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

255.535,27

255.535,27

145.935,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.600,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00

Грантови у земљи 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00

Субвенције 0,00

Грантови 0,00

Грантови у иностранство 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Буџетска резерва 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

0,00

510000 0,00

511000 0,00

511100 0,00

511200 0,00

511300 0,00

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

105,67

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00

Издаци  за произведену сталну имовину 0,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

267.500,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји

0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци за стратешке залихе 0,00

0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241.823,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255.535,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

29,09

410000 29,09

411000 0,00

411100 0,00

411200 0,00

412000 29,09

412100 0,00

412200 0,00

412300 0,00

412400 0,00

412500 0,00

412600 0,00

412700 0,00

412800 0,00

412900 29,09

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи за материјал за посебне намјене 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи за стручне услуге 0,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 8.500,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00

Расходи по основу закупа 0,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 0,00

Расходи за текуће одржавање 0,00

Расходи за режијски материјал 0,00

Расходи за кориштење роба и услуга 8.500,00

Расходи за лична примања 0,00

Расходи за бруто плате 0,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 0,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 8.500,00 28.475,96

0,00

2 3 4

28.475,96БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 8.500,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

0,00

0,00

0,00

0,00

28.475,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.475,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

8.285,00

8.285,00

0,00

8.285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00Буџетска резерва 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Грантови у иностранство 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Грантови 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Грантови у земљи 0,00

Субвенције 0,00

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

0,00

510000 0,00

511000 0,00

511100 0,00

511200 0,00

511300 0,00

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

29,09

0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

8.500,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00

Издаци  за произведену сталну имовину 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 0,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

28.475,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

116,25

410000 116,25

411000 0,00

411100 0,00

411200 0,00

412000 124,16

412100 0,00

412200 0,00

412300 0,00

412400 0,00

412500 0,00

412600 0,00

412700 0,00

412800 0,00

412900 124,16

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи за материјал за посебне намјене 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи за стручне услуге 0,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 20.000,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00

Расходи по основу закупа 0,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 0,00

Расходи за текуће одржавање 0,00

Расходи за режијски материјал 0,00

Расходи за кориштење роба и услуга 20.000,00

Расходи за лична примања 0,00

Расходи за бруто плате 0,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 0,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 71.000,00 67.010,19

0,00

2 3 4

67.010,19БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 71.000,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

15.984,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.984,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

77.896,24

77.896,24

0,00

19.846,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.846,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 123,44

415100 0,00

415200 123,44

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00Буџетска резерва 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00
Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Грантови у иностранство 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Грантови 51.000,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Грантови у земљи 51.000,00

Субвенције 0,00

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

47.025,46

0,00

0,00

0,00

47.025,46

0,00

4.000,00

4.000,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

58.050,00

0,00

58.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

60,91

510000 60,91

511000 60,91

511100 57,27

511200 0,00

511300 295,61

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

71,78

0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

188.500,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 117.500,00

Издаци  за произведену сталну имовину 117.500,00

Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 107.500,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 117.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.184,39

0,00

0,00

274.224,81

274.224,81

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

274.224,81

270.040,42

341.235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.027,15

167.027,15

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

167.027,15

154.657,72

0,00

12.369,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.923,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

81,70

410000 81,70

411000 0,00

411100 0,00

411200 0,00

412000 81,70

412100 107,15

412200 96,62

412300 142,60

412400 18,93

412500 42,57

412600 82,60

412700 85,39

412800 79,49

412900 87,08

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи за материјал за посебне намјене 500,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи за стручне услуге 67.000,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 85.000,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 25.000,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 20.000,00

Расходи по основу закупа 700,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 55.000,00

Расходи за текуће одржавање 20.000,00

Расходи за режијски материјал 14.000,00

Расходи за кориштење роба и услуга 287.200,00

Расходи за лична примања 0,00

Расходи за бруто плате 0,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 0,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 287.200,00 379.367,97

0,00

2 3 4

379.367,97БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 287.200,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета за 

2014 годину

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ОПШТА УПРАВА

1.726,30

46.082,21

0,00

0,00

379.367,97

653,28

62.967,19

10.716,31

0,00

0,00

0,00

0,00

23.488,61

99.819,52

106.434,31

27.480,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.837,46

15.281,78

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

309.939,56

309.939,56

0,00

309.939,56

700,00

326,80

19.618,24

19.402,55

85.236,85

0,00

0,00

0,00

0,00

84.604,73

23.931,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00Буџетска резерва 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Грантови у иностранство 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Грантови 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Грантови у земљи 0,00

Субвенције 0,00

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

0,00

510000 0,00

511000 0,00

511100 0,00

511200 0,00

511300 0,00

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

81,70

0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

287.200,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00

Издаци  за произведену сталну имовину 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 0,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2014 годину

4

0,00

0,00

379.367,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309.939,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

105,11

410000 105,11

411000 103,32

411100 103,62

411200 101,68

412000 119,64

412100 0,00

412200 0,00

412300 0,00

412400 0,00

412500 0,00

412600 0,00

412700 0,00

412800 0,00

412900 119,64

413000 88,92

413100 58,36

413200 0,00

413300 71,47

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 30.500,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи за стручне услуге 0,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 125.420,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 94.920,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 0,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 9.700,00

Расходи за материјал за посебне намјене 0,00

Расходи за текуће одржавање 0,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00

Расходи за режијски материјал 0,00

Расходи за бруто плате 460.000,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 90.000,00

Расходи за кориштење роба и услуга 9.700,00

Расходи по основу закупа 0,00

931.685,03

532.254,03

2 3

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 975.120,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 975.120,00

0,00

0,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Расходи за лична примања 550.000,00

4

931.685,03

450.243,74

82.010,29

6.657,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.654,71

0,00

0,00

0,00

0,00

6.657,98

144.024,87

101.370,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

979.326,17

979.326,17

549.951,42

466.561,34

83.390,08

7.965,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.965,89

128.069,61

59.163,84

0,00

30.484,49

38.421,28

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 117,93

415100 0,00

415200 117,93

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног 

осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Грантови 290.000,00

Грантови у иностранство 0,00

Грантови у земљи 290.000,00

Субвенције 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Извршење Буџета 

за 2014 годину

0,00

0,00

248.748,15

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

248.748,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.339,25

0,00

293.339,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

0,00

510000 0,00

511000 0,00

511100 0,00

511200 0,00

511300 0,00

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

105,92

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

0,00

4

Издаци за нематеријалну произведену имовину

Издаци за набавку постројења и опреме

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

3

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености

Издаци по основу пореза на додату вриједност 7.500,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 7.500,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 982.620,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 7.500,00

Издаци  за произведену сталну имовину 0,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7.500,00

0,00

0,00

931.685,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.486,57

7.486,57

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986.812,74

0,00

0,00

7.486,57

7.486,57



01.06.2016.године      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА       Број 8,   стр. 86 

 
 

 

 
 

Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

90,02

0,00

910000 0,00

911000 0,00

911100 0,00

911200 0,00

911300 0,00

911400 0,00

610000 0,00

611000 0,00

611100 0,00

611200 0,00

611300 0,00

611400 0,00

89,06

920000 0,00

921000 0,00

921000 0,00

921000 0,00

620000 89,06

621000 89,06

621100 78,89

621200 0,00

621300 96,77

621400 0,00

621500 0,00

621600 0,00

621900 0,00

920000 0,00

921000 0,00

921300 0,00

*** 0,00

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ ПРИВРЕДА

Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00

Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00

НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА 0,00

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 0,00

Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 96.950,00

Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 0,00

Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 0,00

И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 202.450,00

П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00

Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 104.400,00

Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 0,00

Издаци за отплату осталих дугова 1.100,00

Издаци за отплату дугова 202.450,00

Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е -202.450,00

П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ е 0,00

Примици од краткорочног задуживања 0,00

Примици од дугорочног задуживања 0,00

Издаци за финансијску имовину 1.500,00

Примици од задуживања 0,00

Издаци за финансијске деривате 0,00

Издаци за дате зајмове 1.500,00

Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00

Примици од финансијске деривата 0,00

Примици од наплате датих зајмова 0,00

Издаци за харије од вриједности 0,00

И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 1.500,00

Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00

П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0,00

Примици од финансијске имовине 0,00

Примици од хартија од вриједности у земљи 0,00

Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -203.950,00

Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е -1.500,00

2 3

0,00

0,00

4

-156.380,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015  годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-156.380,90

0,00

0,00

107.838,45

0,00

0,00

0,00

156.380,90

156.380,90

42.861,66

0,00

5.680,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

-140.770,40

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

104.356,41

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

-139.270,40

0,00

0,00

0,00

0,00

139.270,40

139.270,40

33.811,73

0,00

0,00

0,00

1.102,26

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

112,42

410000 112,42

411000 100,66

411100 101,03

411200 99,39

412000 136,03

412100 0,00

412200 108,93

412300 92,40

412400 0,00

412500 0,00

412600 7,41

412700 54,42

412800 0,00

412900 184,59

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи за стручне услуге 50,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 10.500,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 13.600,00

Расходи за материјал за посебне намјене 0,00

Расходи за текуће одржавање 0,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 100,00

Расходи за режијски материјал 1.000,00

Расходи за бруто плате 45.150,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 12.000,00

Расходи за кориштење роба и услуга 25.250,00

Расходи по основу закупа 0,00

53.045,09

2 3

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 374.400,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 374.400,00

0,00

0,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета за 

2014 годину

Расходи за лична примања 57.150,00

4

320.078,99

320.078,99

41.023,30

12.021,79

17.167,33

0,00

9.081,39

980,30

252,50

88,20

0,00

6.764,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

359.821,44

359.821,44

53.396,57

41.447,82

11.948,75

23.352,70

0,00

9.892,56

905,80

0,00

0,00

0,00

0,00

18,70

48,00

0,00

12.487,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 113,29

416100 113,29

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00

Извршење Буџета за 

2015 годину

5

Буџетска резерва 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Грантови у земљи 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног 

осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 292.000,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова

Грантови 0,00

Грантови у иностранство 0,00

292.000,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Субвенције 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Извршење Буџета за 

2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249.866,57

249.866,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.072,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.072,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

0,00

510000 0,00

511000 0,00

511100 0,00

511200 0,00

511300 0,00

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

112,42

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

0,00

4

Извршење Буџета за 

2015 годину

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

3

Извршење Буџета за 

2014 годину

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 374.400,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00

Издаци  за произведену сталну имовину 0,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00

0,00

0,00

320.078,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359.821,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

#DIV/0!

0,00

910000 0,00

911000 0,00

911100 0,00

911200 0,00

911300 0,00

911400 0,00

610000 0,00

611000 0,00

611100 0,00

611200 0,00

611300 0,00

611400 0,00

#DIV/0!

920000 0,00

921000 0,00

921000 0,00

921000 0,00

620000 #DIV/0!

621000 #DIV/0!

621100 #DIV/0!

621200 0,00

621300 #DIV/0!

621400 0,00

621500 0,00

621600 0,00

621900 0,00

920000 0,00

921000 0,00

921300 0,00

*** 0,00НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА 0,00 0,00 0,00

Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00 0,00 0,00

Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00 0,00 0,00

П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00 0,00 0,00

Издаци за отплату осталих дугова 0,00 13.904,52

Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 0,00 0,00 0,00

Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 0,00 0,00 0,00

Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 0,00 0,00 0,00

Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи

Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 0,00 0,00 0,00

Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности

Издаци за отплату дугова 0,00 0,00 13.904,52

И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 0,00 0,00 13.904,52

Примици од дугорочног задуживања 0,00 0,00 0,00

Примици од краткорочног задуживања 0,00 0,00 0,00

Примици од задуживања 0,00 0,00 0,00

П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ е 0,00 0,00 0,00

Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е 0,00 0,00 -13.904,52

Издаци за дате зајмове 0,00 0,00 0,00

Издаци за финансијске деривате 0,00 0,00 0,00

Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00 0,00

Издаци за харије од вриједности 0,00 0,00 0,00

Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00

И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00 0,00

Примици од наплате датих зајмова 0,00 0,00 0,00

Примици од финансијске деривата 0,00 0,00 0,00

Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00 0,00

Примици од хартија од вриједности у земљи 0,00 0,00 0,00

Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00

П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0,00 0,00 0,00

Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 0,00 0,00 0,00

Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 0,00 0,00 -13.904,52

2 3 4 5

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015  годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Извршење Буџета 

за 2015 годину

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
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Економски 

код

Проценат 

(5/3)*100

1 6

113,14

410000 113,14

411000 105,24

411100 112,09

411200 40,47

412000 134,81

412100 0,00

412200 81,38

412300 109,84

412400 109,24

412500 65,95

412600 264,36

412700 1.062,35

412800 0,00

412900 129,52

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - ЈПУ  КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ КЕСТЕНКО

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Извршење Буџета 

за 2015 годину

2 3 4 5

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 102.520,00 88.675,83 100.328,79

Т е к у ћ и     р а с х о д и 102.520,00 88.675,83 100.328,79

Расходи за лична примања 67.520,00 64.975,84 68.379,91

Расходи за бруто плате 65.000,00 58.757,56 65.863,07

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 2.520,00 6.218,28 2.516,84

Расходи за кориштење роба и услуга 35.000,00 23.699,99 31.948,88

Расходи по основу закупа 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 8.000,00 8.770,06 7.137,10

Расходи за режијски материјал 1.000,00 1.502,25 1.650,09

Расходи за материјал за посебне намјене 14.500,00 11.193,80 12.227,91

Расходи за текуће одржавање 500,00 790,49 521,30

Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 70,00 185,05

Расходи за стручне услуге 10.000,00 905,70 9.621,66

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00 0,00 0,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 800,00 467,69 605,77

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00 0,00 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00 0,00 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00 0,00 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/3)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Извршење Буџета 

за 2015 годину

2 3 4 5

Субвенције 0,00 0,00 0,00

Субвенције 0,00 0,00 0,00

Грантови 0,00 0,00 0,00

Грантови у иностранство 0,00 0,00 0,00

Грантови у земљи 0,00 0,00 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00 0,00 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00 0,00 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00 0,00 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00 0,00 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00 0,00 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00 0,00 0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00 0,00 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00 0,00 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00 0,00 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00 0,00 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00 0,00 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00 0,00 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00 0,00 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00 0,00 0,00

Трансфери ентитету 0,00 0,00 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00 0,00 0,00

Трансфери фондовима 0,00 0,00 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00 0,00 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00 0,00 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00 0,00 0,00

Буџетска резерва 0,00 0,00 0,00

Буџетска резерва 0,00 0,00 0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/3)*100

1 6

941,53

510000 941,53

511000 941,53

511100 0,00

511200 0,00

511300 722,07

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

98,17

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Извршење Буџета 

за 2015 годину

2 3 4 5

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.810,00 638,90 6.015,43

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 5.810,00 638,90 6.015,43

Издаци  за произведену сталну имовину 5.810,00 638,90 6.015,43

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.650,00 0,00 1.402,10

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00 0,00 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 4.160,00 638,90 4.613,33

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 0,00 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00 0,00 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00 0,00 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00 0,00 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 0,00 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00 0,00 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00 0,00 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00 0,00 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00 0,00 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00 0,00 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00 0,00 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00 0,00

106.344,22

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 108.330,00 89.314,73
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

93,63

410000 93,63

411000 0,00

411100 0,00

411200 0,00

412000 94,03

412100 0,00

412200 94,55

412300 104,19

412400 143,78

412500 32,59

412600 76,94

412700 90,48

412800 0,00

412900 184,31

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,00Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи за стручне услуге 1.309,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга 21.434,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 6.194,00

Расходи за материјал за посебне намјене 996,00

Расходи за текуће одржавање 1.326,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 5.631,00

Расходи за режијски материјал 3.110,00

Расходи за бруто плате 0,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 0,00

Расходи за кориштење роба и услуга 40.000,00

Расходи по основу закупа 0,00

180,00

2 3

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 40.000,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 40.000,00

692,25

4.068,70

Опис
Ребаланс  Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Расходи за лична примања 0,00

4

42.721,08

42.721,08

0,00

180,00

42.541,08

0,00

22.668,45

2.984,92

7.319,48

1.446,76

0,00

3.360,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

21.434,08

3.110,03

0,00

0,00

995,30

1.326,15

5.631,74

1.309,00

0,00

6.193,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

Буџетска резерва 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Грантови у земљи 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова

Грантови 0,00

Грантови у иностранство 0,00

0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Субвенције 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2

Ребаланс  Буџета 

за 2015 годину

3

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

0,00

510000 0,00

511000 0,00

511100 0,00

511200 0,00

511300 0,00

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

93,41

Опис

2

Ребаланс  Буџета 

за 2015 годину

0,00

4

Извршење Буџета 

за 2015 годину

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

3

Извршење Буџета 

за 2014 годину

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 40.000,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци за набавку постројења и опреме 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00

Издаци  за произведену сталну имовину 0,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00

0,00

0,00

42.820,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

99,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

208,81

410000 208,81

411000 100,00

411100 0,00

411200 100,00

412000 214,65

412100 0,00

412200 97,97

412300 28,41

412400 0,00

412500 0,00

412600 97,96

412700 835,85

412800 0,00

412900 443,03

413000 0,00

413100 0,00

413200 0,00

413300 0,00

413400 0,00

413500 0,00

413600 0,00

413700 0,00

413800 0,00

413900 0,000,00

731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.272,29

0,00

400,00

16.014,78

0,00

3.312,69

142,00

0,00

0,00

1.556,80

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

16.414,78

16.414,78

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.228,97

46,80

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.860,97

7.860,97

400,00

0,00

400,00

7.460,97

0,00

3.381,20

499,80

50,00

1.589,20

0,00

500,00

Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

Расходи по основу затезних камата 0,00

Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

0,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у иностранству 0,00

Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове 0,00

Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

0,00

Расходи за материјал за посебне намјене 0,00

Расходи за текуће одржавање 180,00

Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 1.300,00

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

200,00

Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

Расходи за стручне услуге 10.500,00

расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 100,00

Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

0,00

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 400,00

Расходи по основу путовања и смјештаја 940,00

Расходи по основу закупа 0,00

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 3.380,00

Расходи за режијски материјал

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ - БИБЛИОТЕКА

Расходи за кориштење роба и услуга 16.600,00

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 17.000,00

Т е к у ћ и     р а с х о д и 17.000,00

Расходи за лична примања 400,00

Расходи за бруто плате

2 3 4

Опис
Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

Извршење Буџета 

за 2014 годину



01.06.2016.године      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА       Број 8,   стр. 98 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

414000 0,00

414100 0,00

415000 0,00

415100 0,00

415200 0,00

416000 0,00

416100 0,00

416200 0,00

416300 0,00

416900 0,00

417000 0,00

417100 0,00

417200 0,00

417300 0,00

417400 0,00

417900 0,00

480000 0,00

481000 0,00

481100 0,00

481200 0,00

481300 0,00

481400 0,00

481500 0,00

481900 0,00

482000 0,00

482100 0,00

*** 0,00

*** 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Трансфери заједничким институцијама 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00

Трансфери мјесним заједницама 0,00

Трансфери осталим нивоима власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери фондовима 0,00

Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00

Буџетска резерва 0,00

Трансфери ентитету 0,00

Дознаке на име дјечије заштите 0,00

Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите 0,00

Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     б у џ е т с к и х       ј е д и н и ц а  0,00

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 0,00

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Репулике, општина и градова 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног 

осигурања 0,00

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 0,00

Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 0,00

Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова 0,00

Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00

Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике 0,00

Грантови 0,00

Грантови у иностранство 0,00

Грантови у земљи 0,00

Субвенције 0,00

Опис

2 3

Субвенције 0,00

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину
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Економски 

код

Проценат 

(5/4)*100

1 6

29,58

510000 29,58

511000 29,58

511100 0,00

511200 0,00

511300 29,58

511400 0,00

511500 0,00

511600 0,00

511700 0,00

512000 0,00

512100 0,00

513000 0,00

513100 0,00

513200 0,00

513300 0,00

513400 0,00

513500 0,00

513600 0,00

513700 0,00

514000 0,00

514100 0,00

515000 0,00

515100 0,00

516000 0,00

516100 0,00

517000 0,00

517100 0,00

114,46

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извршење Буџета 

за 2015 годину

5

0,00

0,00

2.585,22

2.585,22

2.585,22

2.585,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.599,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.739,00

8.739,00

0,00

0,00

8.739,00

0,00

8.739,00

Извршење Буџета 

за 2014 годину

4

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 19.000,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 0,00

Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00

Издаци за стратешке залихе 0,00

Издаци по оснвоу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за драгоцјености 0,00

Издаци за прибављање земљишта 0,00

Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00

Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00

Издаци за биолошку имовину 0,00

Издаци за инвестициону имовину 0,00

Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.000,00

Опис

2

Ребаланс Буџета 

за 2015 годину

3

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00

И з д а ц и      з а      н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 2.000,00

Издаци  за произведену сталну имовину 2.000,00

Издаци за набавку постројења и опреме 2.000,00

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00
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РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 

79. Статута општине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број 5/16), члана 

13. Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2016. годину („Службени гласник 

општине Костајница“ број 01/16) д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица Центар за социјални рад 

01350300): 

 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица Центар за социјални рад                   

01350300):                                              4.603,83 КМ 

 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица Центар за социјални рад  

01350300):                                              4.603,83 КМ 

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-573/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.05.2016.       Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Кућна штампарија општине Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

  Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 


