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                                                                                       БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ  
                                                                                                   Костајница 

                                                                          
 
 
                                                                                 
ПРЕДМЕТ:   Буџетски захтјев за 2013. годину, тражи се.                     
   
 

 Обавјештавамо Вас да је у складу са чланом 20. и чланом 24. Закона о 
буџетском систему ( „Службени гласник Републике Српске“ број 54/08, 126/08 и 
92/09) потребно да до 05. октобра  доставите Буџетски захтјев за 2013. годину. 

  С поштовањем! 
 
 
   
 

                                                                                
 ПРИЛОГ: Упутство за припрему буџета општине     В.Д. НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА: 

             Костајница за 2013. годину. 
                                                                                        с.р. Горан Милијевић, дипл. ек 
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На основу члана 20, 26, и 27. Закона о буџетском систему Републике Српске ( 

„Службени глансик Републике Српске“ 54/08, 126/08 и 92/09) и Документа оквирног 

буџета Републике Српске за период 2013 -2015. године, Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности Општине Костајница, дана 27.09.2012. године даје 

буџетским корисницима општине Костајница 

 

У П У Т С Т В О 

 
ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

 Полазна основа за доношење буџета општина и градова за 2013. годину 

садржана је у Документу оквирног буџета Републике Српске за период 2013 – 2015. 

годинa кога је донијела Влада Републике Српске и он садржи макро економске 

пројекције и прогнозе прихода и расхода за следећу фискалну годину и наредне двије 

фискалне године. 

 Документ је објављен на Web stranici: www.vladars.net. Документ оквирног 

буџета за период 2013 – 2015. године је комплексан и свеобухватан документ 

средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције републичког буџета, 

буџета општина и градова и ванбуџетских фондова и саставни је дио планирања буџета. 

 Документ оквирног буџета, као стратешка основа за припрему буџета 

Републике, општина и градова, те финансијских планова ванбуџетских фондова, има за 

циљ постизање дугорочног привредног раста, те очување и даље јачање економске, 

фискалне и социјалне стабилности Републике Српске.  

Уважавајући препоруке дате Документом оквирног буџета Републике 

Српске за период 2013-2015 године предлаже се израда нацрта буџета Општине 

Костајница за 2013. годину у овирима у којем је планиран и буџет за 2012. годину. 

Евентуална повећања буџета су могућа након увида у остварење буџета за 9 

мјесеци 2012.године. 

Приликом пројекције расхода буџета у 2013. години даће се приоритет 

развојним компонентама буџета, док ће се текући трошкови задржати на нивоу из 

2012. године. 

Приоритети у оквиру укупно планираних средстава ће се утврдити након 

свих приспјелих захтјева, као и кроз јавну расправу која ће се одвијати у току 

израде нацрта буџета за 2013. годину, који ће потом бити упућен Скупштини 

општине на разматрање и усвајање. 
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Захтјев буџетског корисника  

 На основу овог Упутства буџетски корисници израђују буџетски захтјев. 

Буџетски захтјев мора бити написан и писмено образложен у складу са Чланом 24. 

Закона о буџетском систему („Службени глансик Републике Српске“ 54/08, 126/08 и 

92/09). 

Буџетски захтјев за 2013. годину треба да садржи слиједеће колоне: 

КОНТО ОПИС БУЏЕТ 2012

ИЗВРШЕЊЕ I-VI 

2012

ПРОЦЈЕНА 

ИЗВРШЕЊА I-

XII 2012

ПЛАН 

2013

 

Поступак и динамика припреме буџета Општине Костајаница 

Припрема и доношење буџета општина и градова регулисана је чланом 20. 

Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске 

број: 54/08, 126/08 и 92/09“). 

Календар буџета општине Костајница: 

- 15.септембар – буџетски корисници достављају општинском органу управе 

надлежном за финансије буџетски захтјев за наредну фисклану годину, 

- 15. октобар – општински огран управе надлежан за финансије израђује нацрт 

буџета општине  водећи рачуна о смјерницама садржаним у Документу, 

- 1. новембар – надлежни извршни општински орган управе усваја нацрт буџета 

општине и доставља га Министарству, 

- 20. новембар – Министарство може дати препоруке општинском органу управе 

надлежном за финансије за израду приједлога буџета општина и града, 

- 5. децембар – извршни орган општине усваја приједлог буџета општине за 

нередну фискалну годину, 

- 15. децембар – скупштина општине доноси буџет за наредну фискалну годину, 

- 24. децембар – општински орган управе надлежан за финансије доставља 

усвојени буџет за наредну фискалну годину Министарству. 

За све додатне информације обратите се Одјељењу за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности на е-маил адресу: trezor@opstina-kostajnica.com , или на 

телефон број : 052/ 663- 113 или 052/ 663 – 139. 

 

 

 

                    В.Д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

                                                                                  

                                                                                      с.р.  Горан Милијевић, дипл.ек. 


