СТУКТИРА ПРИХОДА
И РАСХОДА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ ПРИХОДИ
Назив

ИЗНОС

Порески приходи - индиректних
пореза од УИО

Поштовани грађанке и грађаниопштине Костаjница,

РЕПУБЛИКА СРПСКA
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA

%

1.796.000

60

Непорески приходи

628.000

21

Средства од Министарства РС

220.000

7

Средства од МЕГ пројекта

200.000

7

Остали примици

156.000

5

3.000.000

100

Укупно

Највећи дио средстава се прикупља кроз расподјелу
средстава од ПДВ-а и других директних пореза,
због чега и желимо да грађанима на једноставан
и разумљив начин пружимо информације о
прикупљању и трошењу тог новца.

БУЏЕТ ЗА
ГРАЂАНЕ

Прихода и примитака
7%

5%

Порески приходи индиректних пореза од
УИО

7%

60%

Средства од
Министарства РС

Остали примици

Средства од Министарства РС су: средства за
социјалну заштиту РС, те се из тих средстава, заједно
са средствима која извоји општина из својих прихода,
финансира право на новчану помоћ, право на додатак
и његу другог лица, право на здравствено осигурање и
подршка изједначавању могућности дјеце и омладине
са сметњама у развоју. Други дио средстава, општини
дозначује Министарство управе и локалне самоуправе
РС. (средства које општина добија из разлога што је
категорисана у неразвијене општине).
Грантови се планирају остварити унутар Пројекта
општинског околишног и економског управљања
(МЕГ),
којег имплементира Развојни програм
Уједињених нација (UNDP) у БиХ, а финансиран је од
стране Швицарске владе.
Остали примици општине су примици за
низграђено грађевинско градско земљиште, примици
за накаду породиљског одсуства и остали примици.

Визија развоја:
Општина Костајница- средина
погодна за улагање у индустрију, развој
предузетништва и пољопривреде, угодна за живот и
одмор, која привлачи туристе и која се истиче својом
мултиетничком културом, традицијом и природним
љепотама.

Креирано повољно окружење за развој
привреде, туризма и пољопривреде
Уређена
друштвена
инфраструктура
и
унапријеђени капацитети заједнице за смањење
ризика од природних и других опасности
- Побољшани услови живота са унапрјеђеном
јавном и комуналном инфраструктуром и системом
заштите околиша

Средства од МЕГ
пројекта

Непорески приходи су: накнаде, таксе и приходи
од пружања јавних услуга унутар којих се исказују
наплаћени приходи по основу административних,
комуналих такса и накнада јединица локалне
самоуправе, посебних накнада за земљиште,путеве,
шуме, воде и слично, те приходи који буџетски
корисници остварују вршењем јавних услуга.

Основни развојни докумет општине Костајница је
Стратегија развоја општине Костајница 2011-2020
која је ревидована 2016 године.

Стратешки циљеви развоја су:

Непорески приходи
21%

Пред вама се налази Буџет за
грађане за 2018 годину, којим
настојимо приказати приходе из
којих се буџет финансира и начин
на који се средства расподјељују
те капиталне инвестције на
подручју општине Костајница.
Циљ овог документа је боље
разумијевање буџетског процеса и увид у расподјелу
средстава буџета општине Костајница.

Најзначајни стратешки пројекта чија је реализација
започела 2017 године а који ће се окончати 2018.
Године је регулација потока Тавија, који се финансира
из средстава Европске инвестицине банке у окриву
пројекта Опоравак од поплава а чија је вриједност
1.300.000,00 КМ.

3.000.000 КМ
Подаци за контакт са грађанима налази се на званичној
интернет презентацији општине Костајница

Такође, у овој години се очекује и почетак активности
на изради пројектне документације за регулацију
потока Бубњарица и изградње акумулационих
језера на потоку Тавија који се такође финансирају
из средстава Европске инвестицине банке у окриву
пројекта Опоравак од поплава.

www.opstina-kostajnica.com

79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11
тел.387 (0)52-663-139
Фах. 052-663-553
Радно вријеме: понедељак-петак од 07-15Х
e-mail: nacelnikfinansija@opstina-kostajnica.com

5645

СТАНОВНИШТВО

85,12км2

ПОВРШИНА

11

НАСЕЉА

Анализом процјене резултата на пољу добре управе
у оквиру МЕГ пројекта а коју је урадио УНДП општина
Костајница је оставрила значајан раст у испуњавању
индикатора успјешности у посматраном периоду.
Публикација је објављена у оквиру Пројекта управљања
животном средином и економским развојем (МЕГ)
којег подржава Влада Швајцарске, а проводи Развојни
програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ. Садржај ове
публикације, као и налази приказани у њој, не одражавају
нужно ставове Владе Швајцарске нити УНДП-а.

Прихода и примитака

Назив

ИЗНОС

Лична примања oпштинске управе, ЈУ
Центра за социјални рад, ЈУ Клуб за
дјецу Кестенко, Народне бибилиотеке
“Невенка Станисављевић”,
Средњошколског центра

921.670

%
31

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ –

2.570.000,00

Расходи по основу кориштења роба и
услуга општинске управе, ЈУ Центра
за социјални рад, ЈУ Клуб за дјецу
Кестенко, Народне бибилиотеке
“Невенка Станисављевић”,
Средњошколског центра

463.710

Издаци за отплату главнице и камате
по задужењима општине

395.700

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

307.070

Социјална заштита (смјештај
корисника у установе, појединачне
помоћи корисницима, доприноси за
кориснике и остале помоћи)

456.200

Издаци за капитална улагања
Остали расходи
Укупно

15

13

10

15

420.250

14

35.400

1

3.000.000

100

Прихода и примитака
14%
31%
15%

15%
13%

Лична примања oпштинске управе, ЈУ Центра за социјални
рад, ЈУ Клуб за дјецу Кестенко, Народне бибилиотеке
“Невенка Станисављевић”, Средњошколског центра
Лична примања oпштинске управе, ЈУ Центра за социјални
рад, ЈУ Клуб за дјецу Кестенко, Народне бибилиотеке
“Невенка Станисављевић”, Средњошколског центра
Издаци за отплату главнице и камате по задужењима
општине
Грантови корисницима ( Спортски клубови, Туристичка
организација, Борачка организација, Организација Црвеног
крста и остале организације)
Социјална заштита (смјештај корисника у установе,
појединачне помоћи корисницима, доприноси за кориснике
и остале помоћи)
Издаци за капитална улагања
Остали расходи

Полазећи од стратшких циљева развоја општине
Костајница, у 2018. години, радићемо на реализцији
слиједећих активности:
У складу са Ревидираном 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 постојеће привреднике,
Реализација инфраструктурних пројеката у оквиру
Пројекта околишног и економског управљања
– МЕГ пројекат – санација водоводне мреже у
улицама Ранка Шипке, 2 Маја, Устаничкој и Петра
Пеције – вриједност 400.000,00 КМ
Завршетак радова на регулацији корита потока
Тавија у оквиру Пројекта заштите од поплава који
је финансиран средствима Европске инвестиционе
банке – вриједност 1.300.000,00 КМ
Реализација Пројекта побољшања услова живота
у руралним подручјима – ИФАД – изградња
водовода Тавија – Горња Слабиња – вриједност
250.000,00 КМ

2%

10%

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА У
2018. ГОДИНЕ

Реализација пројекта Енергетске ефикасности
у основној школи Петар Мећава – вриједност
750.000,00 КМ
Изградња јавне расвјете у селу Мракодол, грант
Владе Републике Србије – 30.000,00 КМ
Асфалтирање споја улице Партизански пут
– Баљска, грант Владе Републике Србије, вриједност 35.000,00 КМ
Асфалтирање пута у селу Грдановац, грант Владе
Републике Србије, - вриједност 30.000,00 КМ
Почетак активности на реализацији пројекта
регулације потока Бубњарица

Подстицаји
Субвеницје за самозапошљавање у износу од 80.000,00
КМ од чега је општина обезбиједила 40.000,00 КМ а МЕГ
пројекта 40.000,00 КМ. Одлуком је предвиђено да се по
једном кориснику додијели максимално 10.000,00 КМ.

Грантови
Одлуком о додјели средства удружењима грађана је
предвиђено да се 30.000 КМ јавним позивом додјели
невладним организацијама и спортским клубовима
са подручја општине Костајница. Средства планирана
буџетом
општине
Костајница,
расподјељују
се
удружењима и фондацијама, чији пројекти помажу
рјешавању проблема у локалној заједници у сљедећим
областима,
Развој
спорта,
Екологија,
Култура,
Незапосленост, Социјална заштита, Пољопривреда,
Привреда, Туризам, Здравство,Образовање, Људска
права, Јачање демократског друштва.

Преглед кредитног задужења
ЗАДУЖЕЊЕ - ГЛАВНИЦА

ОТПЛАТА ПО ГЛАВНИЦИ

79%

21%

НОВА БАНКА (2017-2022)
куповина моторног возила

КАЛЕНДАР
МАНИФЕСТАЦИЈА
ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА ЗА 2018.
ГОДИНУ
Прослава Божића
Дјеца пјевају хитове
Вече ојкача

13%

фебруар
02. април

Васкршњи турнир у малом ногомету

на Ускрс

Ђурђевданско вече

05.маја

Духови – силазак Светог Духа на Апостоле

мај-јун

Бирамо најуређеније двориште

јун

Ликовна колонија „ПИРАЛО“ 2018

јун

Међународни мото сусрет Моторијда

јун

Конференција беба

крај јуна

Лов рибе удицом на пловак

крај јуна

Љетна лига у малом фудбалу
Дочек Интернационалне Уне регате Лађом низ Уну

87%

половина јануара

Дан општине Костајница

Паљење лила поводом Петровдан

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА (2012-2026)
капитални пројекти и отплата
неповољних редита

06-07 јануара

јун
11. јула
крај јула

Љето на Уни

07/08

Кошаркашки турних Стреебалл

19%

Обиљежавање годишњице формирања Баљске
чете

81%

Изложба паса свих пасмина

НЛБ БАНКА (2009-2020)
пројекти по одлуци СО

Кестенијада
4%

август
27.август
септембар
12-14.октобар

96%

УНИКРЕДИТ БАНКА (2003-2018)
изградња стамбене зграде

Пројекат изградња и санација водовода и кнализационог
система у општини Костајница који је завршен у 2016.
години од кредитних средстава у износу од 1.945.046 КМ
(2012-2044) отплата се врши преко ЈП „Комунално“.

Назив

ЗаДУЖењa ОТПЛаТа
ПО
ПО
глаВНИНИ
глаВНИНИ

УНИКРЕДИТ БАНКА (20032018) изградња стамбене
зграде

170000

162526

96

НЛБ БАНКА (2009 -2020)
пројекти по одлуци СО

900000

727500

81

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА
(2012-2026)
капитални пројекти и
отплата неповољних редита
НОВА БАНКА (2017-2022)
куповина моторног возила

1800000

58000

231446

12219

131

21

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

441.650,00 KM

ЈУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“

129.950,00 KM

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
КОСТАЈНИЦА
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Н.СТАНИСАВЉЕВИЋ

40.000,00 КМ
9.000,00 KM

