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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 37/21 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-229/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 35. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 
члана 39. став (2) тачка 2.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 78. 
Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19),Скупштина Општине Kостајница на 
сједници одржаној дана 9.12.2021.године 
донијела је: 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА 2 БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
I 

Скупштина Општине Костајница усваја 
Ребаланс 2 Буџета Општине Костајница за 2021. 
годину у износу од 6.860.000,00 КМ који је 
саставни дио ове Одлуке. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Костајница“. 
 
     ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-230/21 

Датум:9.12.2021. год. 
 
На основу члана 33. став (2) и члана 35. 

Закона о буџетском систему Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 78 Статута 
Општине Костајница ("Службени гласник 
Општине Костајница" број: 5/16, 5/17 и 
13/19),Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној дана 9.12.2021. године 
донијела 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о измјени Одлуке о извршењу Буџета 
Општине Костајница за 2021. годину 

 
I 

У Одлуци о извршењу буџета Општине 
Костајница за 2021. годину („Службени гласник 
Општине Костајница“, број 18/21 и 25/21)тачка 
II се мјења и гласи: 

„(1) Укупни издаци буџетских корисника 
распоређују се по буџетским корисницима у 
складу са Одлуком о усвајању Ребаланса 2 
Буџета општине Костајница за 2021. годину. 

   (2) У поступку извршења буџета сви 
буџетски корисници имају овлашћења и 
дужности утврђене овом Одлуком. 

   (3) Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским 
средствима.“ 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Костајница". 

 
       ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

РЕБАЛАНС  2 БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6.777.000,00 



10.12.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 37,   стр. 2 

 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.195.000,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 116.000,00 

714000 Порези на имовину 55.590,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 10,00 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 2.014.500,00 

719000 Остали порески приходи 8.900,00 

720000 Н е п о р е с к и    п р и х о д и 407.000,00 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и поз.курсних разлика 40.980,00 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 362.020,00 

723000 Новчане казне 0,00 

729000 Остали непорески приходи 4.000,00 

730000 Г р а н т о в и 3.276.800,00 

731000 Грантови 3.276.800,00 

780000 
Трансфери између или унутар јединица 
власти 898.200,00 

787000 Трансфери између различитих нивоа власти 898.200,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 

Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.410.467,00 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 4.362.298,00 

411000 Расходи за лична примања 969.260,00 

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 666.242,00 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 238.101,00 

414000 Субвенције 28.000,00 

415000 Грантови 1.628.290,00 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 446.405,00 

418000 

Рас. финансирања, други фин. трош. и рас. 
транс. размјене између или унутар јед. 
власти 29.000,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 357.000,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 
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480000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и   у н у т а р    
ј е д и н и ц а   в л а с т и 43.169,00 

487000 
Трансфери између ралзличитих јединица 
власти 7.469,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 35.700,00 

*** Буџетска резерва 5.000,00 

  В.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 2.366.533,00 

  
Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (I+II-III-IV) -403.363,00 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0,00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 

812000 Примици за драгоцјености 0 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 0 

814000 

Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених 
пословања 0 

880000 

II Примици за нефин. имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 

881000 

Примици за нефинансијскуимовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 403.363,00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 400.443,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 2.920,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 2.920,00 

580000 

IV Издаци за нефин. имовину из 
трансакција између или унутар јединице 
власти 0 

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 

  Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 1.963.170,00 

  Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -1.963.170,00 

  
Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (I-II) -500,00 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 

918000 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар јединица 0 
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власти 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 
1 2 5 

610000 II Издаци за финансијску имовину 1.500,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0 

611400 Издаци за дате зајмове 1.500,00 

618000 

Издаци за финансијску имовину из 
трансакција измјеђу или унутар јединица 
власти 0 

  Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  (I-II) -319.950,00 

920000 I Примици од задуживања 78.000,00 

921000 Примици од задуживања 0 

928000 
Примици од задуживања из трансакција 
између или унутар јединица власти 78.000,00 

620000 II Издаци за отплату дуга 397.950,00 

621000 Издаци за отплату дуга 304.700,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 93.250,00 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -1.642.720,00 

930000 I Остали примици 4.000,00 

931000 Остали примици 0 

938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 4.000,00 

630000 II Остали издаци 1.646.720,00 

631000 Остали издаци 1.646.720,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 

*** 
И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА 0 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 
РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                            

    
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 6.777.000,00 

710000 П о р е с к и      п р и х о д и 2.195.000,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 116.000,00 
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713100 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 116.000,00 

713111 
порез на приходе од самосталне 
дјелатности 17.500,00 

713113 порез на лична примања 98.500,00 

714000 Порези на имовину 55.590,00 

714100 Порези на имовину 55.590,00 

714111 порез за имовину 590,00 

714112 порез на непокретности 55.000,00 

715000 Порез на промет производа и услуга 10,00 

715100 Порез на промет производа и услуга 10,00 

715113 
општи порез на промет на деривате 
нафте 0,00 

715115 
општи порез на промет на алкохолних 
пића 7,50 

715116 општи порез на промет кафе 2,50 

715117 општи порез на промет лож уља 0,00 

715300 Акцизе 0,00 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 2.014.500,00 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 2.014.500,00 

717111 
индиректни порези прикупљени преко УИО-
збрино 2.014.500,00 

719000 Остали порески приходи 8.900,00 

719100 Остали порески приходи 8.900,00 

719113 порез на добитке од игара на срећу 8.900,00 

720000 Н е п о р е с к и    п р и х о д и 407.000,00 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика 40.980,00 

721200 Приходи од закупа и ренте 40.980,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

721222 

приходи од давања у закуп објеката 
општине, града и установа-јавних служби 
који се финансирају из буџета општине 29.000,00 

721223 приходи од земљишне ренте 11.300,00 

721224 
приходи од закупнине земљишта у својини 
Републике 677,00 

721613 
приход од поз курсних разлика из посл.и 
ин.активности 3,00 
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722000 
Накнаде,таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 362.020,00 

722100 Административне накнаде и таксе 14.300,00 

722118 
посебна републичка такса на нафтне 
деривате 0,00 

722121 општинске административне таксе 14.300,00 

722300 Комуналне накнаде и таксе 68.020,00 

722312 комуналне таксе на фирму 55.000,00 

722313 комуналне таксе за моторна возила 420,00 

722314 

комуанлне таксе на кориштење простора 
на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе 4.300,00 

722316 
комуналне таксе на привређивање 
музичког програма  угоститељским 
објектима 0,00 

722318 
комунална такса на кориштење рекламних 
паноа 4.000,00 

722319 

комунална такса на кориштење простора 
за паркирање моторних, друмских и 
прикључних возила на уређеним и 
обиљеженим мјестима која је за то 
одредила скупштине општине, односно 
града 4.000,00 

722321 боравишна такса 300,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 
1 2 5 

722400 Накнаде по разним основама 210.200,00 

722411 
накнада за уређење грађевинског 
земљишта 17.000,00 

722425 
накнада за промјену намјене 
пољпоривредног земљишта 3.500,00 

722435 

накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта - средства за резвој 
неразвијених дјелова општине остварена 
продајом шумских сортимената 130.000,00 

722437 
накнада за обављање послова од општег 
инетереса у шумама у приватној својини 1.090,00 

722442 
накнада за воде за пиће у јавном 
водоснабдијевању 100,00 

722444 накнада за воде за наводњавање 10,00 

722446 

накнада за заштиту вода коју плаћају 
власници транспортних средстава која 
користе нафту или нафтне деривате 10.000,00 

722447 накнада за испуштање отпадних вода 4.000,00 

722448 

накнада за производњу електричне 
енергије добијене кориштењем 
хидроенергије 0,00 

722461 
накнада за кориштење комуналних добара 
од општег интереса 38.000,00 
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722467 
срества за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 6.500,00 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 69.500,00 

  ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "КЕСТЕНКО" 45.000,00 

  ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАНИ РАД 17.000,00 

  ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 6.000,00 

  
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "НЕВЕНКА 

СТАНИСАВЉЕВИЋ" 500,00 

  ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000,00 

723000 Новчане казне 0,00 

723100 Новчане казне 0,00 

723121 

новчане казне изречене у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, односно града, као и 
одузета имовинска корист у том поступку 0,00 

729000 Остали непорески приходи 4.000,00 

729100 Остали непорески приходи 4.000,00 

729124 остали општински непорески приходи 4.000,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

730000 Г р а н т о в и 3.276.800,00 

731000 Грантови 3.276.800,00 

731100 Грантови из иностранства 3.042.000,00 

731200 
Грантови из земље - помоћ за санацију 
штете од потреса 182.275,00 

731200 
Грантови из земље - помоћ за санацију 
штете од потреса - Средњошколски центар 50.000,00 

731200 
Грантови из земље - Центар за социјални 
рад 525,00 

731200 Грантови из земље - реадмисија 2.000,00 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и  у н у т 
а р   ј е д и н и ц а  в л а с т и 898.200,00 

787000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 898.200,00 

787200 Трансфери од ентитета 898.200,00 

787211 
Трансфери од ентитета- неразвијене 
општине 90.000,00 

787211 
Трансфери од ентитета- центар за 
социјални рад 180.000,00 

  
Трансфери од ентитета- секретеријат за 
рас.лица 90.000,00 

  Трансфери од ентитета- МУЛС 20.000,00 
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Трансфери од ентитета- за санацију 
штете од потреса 218.200,00 

  
Трансфери од ентитета- рекострукција 
водоводне мреже 300.000,00 

788000 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 

810000 
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 0 

811000 
Примици за произведену сталну 
имовину 0 

812000 Примици за драгоцјености 0 

813000 
Примици за непроизведену сталну 
имовину 0 

814000 

Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених 
пословања 0 

815000 Примици за стратешке залихе 0 

816000 

Примици од залиха материјала, 
учинака,робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 0 

880000 
Примици за нефинансијску имовину из 
тран. између или унутар јединице власти 0 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ      

  РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА  ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                                    

    
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.410.467,00 

410000 Т е к у ћ и     р а с х о д и 4.362.298,00 

411000 Расходи за лична примања 969.260,00 

411100 Расходи за бруто плате 873.315,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 90.615,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 5.330,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 666.242,00 

412100 Расходи по основу закупа 110,00 
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412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 88.708,00 

412300 Расходи за режијски материјал 18.525,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 20.729,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 187.929,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 9.068,00 

412700 Расходи за стручне услуге 28.170,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 102.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 211.003,00 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 238.101,00 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 
вриједности 127.100,00 

413300 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 16.950,00 

413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 94.051,00 

414000 Субвенције 28.000,00 

414100 Субвенције 28.000,00 

415000 Грантови 1.628.290,00 

415200 Грантови у земљи 1.628.290,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета Републике  446.405,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Репулике, општина и градова 375.800,00 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите 

које се исплаћују из буџета - установе 70.605,00 

418000 

Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 29.000,00 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 29.000,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

419000 Расходи по судским рјешењима 357.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 357.000,00 

480000 
Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     и    у н у т 
а р    ј е д и н и ц а    в л а с т и 43.169,00 

487000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 7.469,00 

487100 Трансфери држави 600,00 
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487200 Трансфери ентитету 0,00 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 1.210,00 

487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осируања 5.459,00 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 200,00 

488000 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 35.700,00 

488100 
Трансфери унутар исте јединице власти 

35.700,00 

*** 
Буџетска резерва 

5.000,00 

*** Буџетска резерва 5.000,00 

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 403.363,00 

510000 
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 403.363,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 400.443,00 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 305.000,00 

511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 50.000,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 45.443,00 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 

511500 Издаци за биолошку имовину 0,00 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 

511700 
Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 0,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 

512100 Издаци за драгоцјености 0,00 

513000 
Издаци за непроизведену сталну 
имовину 0,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 

513700 
Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 0,00 

514000 
Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји 0,00 

514100 
Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји 0,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 

515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 
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516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 2.920,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 2.920,00 

518000 
Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и опреми 0,00 

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 0,00 

580000 

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  и з  т р а н с а к ц и ј а  и з м е 
ђ у  и л и  у н у т а р  ј е д и н и ц а   в л а с 
т и 0,00 

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим јединицама власти 0,00 

581200 

Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 0,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.813.830,00 

РЕБАЛАНС 2  БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА  2021.  ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ                        

    
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -398.450,00 

  
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 -500,00 

910000 
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 1.000,00 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 

911100 Примици од хартија од вриједности у земљи 0,00 

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 

918000 

Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 

918100 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција са другим јединицама власти 0,00 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 78.000,00 

928100 
Примици од задуживања код дургих једиица 
власти 78.000,00 

610000 
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 

611000 Издаци за финансијску имовину 1.500,00 

611100 Издаци за харије од вриједности 0,00 
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611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 

611400 Издаци за дате зајмове 1.500,00 

618000 

Издаци за финансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 

618100 
Издаци за финансијку имовину са другим 
јединицама власти 0,00 

618200 

Издаци за финансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 0,00 

  Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е -397.950,00 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 

921100 
Примици од издавања хартија од 
вриједности (изузев акција) 0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 

928000 
Примици од задуживања из трансакција 
између или унутар јединица власти 78.000,00 

928100 
Примици од задуживања код других 
јединица власти 78.000,00 

928200 

Примици од задуживања код других 
јединица власти корисника исте јединице 
власти 0,00 

620000 И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 397.950,00 

621000 Издаци за отплату дугова 304.700,00 

621100 
Издаци за исплату главнице по хартијама од 
вриједности 247.700,00 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 57.000,00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 93.250,00 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 93.250,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0,00 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 

931000 Остали примици 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција измешу 
или унутар јединица власти 4.000,00 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 4.000,00 

938200 
Остали примици из трансакција са дургим 
буџетским корисницима исте јединице 0,00 
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власти 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 1.646.720,00 

631000 Остали издаци 1.646.720,00 

631100 
Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 0,00 

631200 Издаци по основу депозита и кауција 0,00 

631300 Издаци по основу аванса 0,00 

631900 Остали издаци 1.646.720,00 

638000 
Остали издаци из трансакција измешу 
или унутар јединица власти 0,00 

638100 
Остали издаци из трансакција другим 
јединицама власти 0,00 

638200 

Остали издаци из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти 0,00 

*** 
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 0,00 

    РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021.  - ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА   

    
Табела 1 

Код Функција Ребаланс 2 Буџета 2021 

1 Опште јавне услуге 2.455.020,00 

2 Одбрана 0,00 

3 Јавни ред и сигурност 58.900,00 

4 Економски послови 675.295,00 

5 Заштита животне средине 12.000,00 

6 Стамбени и заједнички послови 609.650,00 

7 Здравство 42.000,00 

8 Рекреација, култура и религија 67.700,00 

9 Образовање 419.955,00 

10 Социјална заштита 468.310,00 

  У К У П Н О 4.808.830,00 

     
Табела 2 
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Код Функција Ребаланс 2 Буџета 2021 

1 1. Заједничке услуге 4.321.175,00 

2 2. Индивидуалне услуге 487.655,00 

  У К У П Н О 4.808.830,00 

     

       РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2021.  - ОРГАНИЗАЦИОНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА     

    
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 73.250,00 

411100 Расходи за бруто плате 67.250,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 6.000,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 0,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 133.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 133.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 206.250,00 

   
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 10.920,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 10.920,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 10.920,00 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 4.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 4.000,00 

415000 Грантови 1.348.500,00 

415200 Грантови у земљи-вјерске институције 5.000,00 

415200 Грантови у земљи-мег пројект 2.500,00 

415200 Грантови у земљи-UNDP 5.000,00 

415200 
Капитални грантови - санација штете од 
земљотреса 1.156.000,00 

415200 
Капитални грантови - CARITAS- учешће 
општине 160.000,00 

415200 
Капитални грантови - учешће опшитине за 
пластенике 20.000,00 

414000 Субвенције 28.000,00 

414100 Субвенције 14.000,00 

414100 
Субвенције - линија превознику 
Средњошколски центар 14.000,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  32.300,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Репулике, општина и градова 32.300,00 

  Стипендије 22.300,00 

  
Дознаке грађанима из буџета Општине-
рођење дјетета и асистирана репродукција 10.000,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 334.500,00 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 5.000,00 

511100 
Издаци за изградњу-рекострукција 
водоводне мреже 300.000,00 

511300 
Издаци за набавку постројења и опреме-
ПАРКИНГ АПАРАТ 20.000,00 

511300 
Издаци за набавку постројења и опреме-
СЕРВЕР 8.000,00 

511300 
Издаци за набавку постројења и опреме-
канте за смеће 1.500,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 2.200,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.-ГУМЕ 1.000,00 
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Издаци за залихе материјала - ОДЈЕЋА И 
ОБУЋА ЗА КОМ ПОЛИЦАЈЦА 1.200,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.749.500,00 

 
ОПШТА УПРАВА 

 
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 396.880,00 

412100 Расходи по основу закупа 110,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 52.000,00 

412300 Расходи за режијски материјал 12.850,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 151.400,00 

  
Расходи за текуће одржавањe - путеви 
средства буџета 40.000,00 

  
Расходи за текуће одржавање - путеви 
Секретеријат 50.000,00 

  
Расходи за текуће одржавање - јавна 
расвјетла Секретеријат 40.000,00 

  
Расходи за текуће одржавање - чишћење 
поток Тавија 7.000,00 

  
Расходи за текуће одржавање - чишћење 
шахта 5.000,00 

  
Расходи за текуће одржавање - чишћење 
канала 3.500,00 

  Расходи за текуће одржавање - возила 3.900,00 

  Расходи за текуће одржавање - опрема 2.000,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.000,00 

412700 Расходи за стручне услуге 20.000,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 102.000,00 

412800 
зимска служба, јавна расвјетла и чишћење 
јавних површина 87.000,00 

412800 чишћење ДЕПОНИЈЕ 15.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 51.520,00 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 94.051,00 

413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 94.051,00 
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419000 Расходи по судским рјешењима 357.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 357.000,00 

487000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 554,00 

487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 554,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 848.485,00 

 
ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ 

     
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 668.000,00 

411100 Расходи за бруто плате 595.000,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 71.000,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 2.000,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 1.250,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 1.250,00 

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 144.050,00 

413300 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 16.950,00 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 
вриједности 127.100,00 

415000 Грантови 278.590,00 

415200 
Грантови у земљи - Невладине и спортске 
организације 30.000,00 

  Грантови у земљи - Удружење пензионера 2.000,00 

  Грантови у земљи - Дом здравља 42.000,00 

  Грантови у земљи - Радио Костајница 64.000,00 

  Грантови у земљи - Социјано становање 100,00 

  Грантови у земљи-Борачка организација 17.600,00 

  Грантови у земљи-Црвени крст 12.600,00 

  
Грантови у земљи-Добровољно ватрогасно 
друштво 58.900,00 
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  Грантови у земљи-Куд Поткозарје 12.000,00 

  Парк природе Уна 12.000,00 

  Грантови у земљи- Мозаик 5.890,00 

  
Грантови у земљи- Општина Модрича помоћ 
поплава 0,00 

  Грантови у земљи- Основна школа 10.000,00 

  
Грантови у земљи- Библиотека - набавнка 
дрвета 6.000,00 

  Грантови у земљи- Oдлука Начелика 5.500,00 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  51.500,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Репулике, општина и градова 51.500,00 

  
Превоз ђака- суфинансирање основна 
школа "Петар Мећава" 36.750,00 

  
Финансирање превоза ђака средна школа 
"Сунце" 7.750,00 

  Дознаке грађанима из буџета општине 5.000,00 

  
Дознаке грађанима из буџета општине- 
пакетићи 2.000,00 

418000 

Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 29.000,00 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 29.000,00 

487000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 2.010,00 

487100 Трансфери држави 600,00 

487300 Трансфери јединицама локлане самоуправе 1.210,00 

487400 
Трансфери обавезног социјалнног 
осигурања 200,00 

488000 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 35.700,00 

488100 
Трансфери унутар исте јединице власти-
Туристичка организација 35.700,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.210.100,00 

     
ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ - ФИНАНСИРАЊЕ 

     
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 
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1 2 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -397.950,00 

  Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е -397.950,00 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 

610000 
И з д а ц и за ф и н а н с и ј с к у и м о в и 
н у 1.500,00 

611000 Издаци за финансјску имовину 1.500,00 

611400 Издаци за дате зајмове 1.500,00 

620000 И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 397.950,00 

621000 Издаци за отплату дугова 304.700,00 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 57.000,00 

621100 
Издаци за исплату главнице по хартијама од 
вриједности 247.700,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 93.250,00 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 93.250,00 

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И   

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција измешу 
или унутар јединица власти 0,00 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 0,00 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 1.332.560,00 

631000 Остали издаци 1.332.560,00 

631900 
Остали издаци-отплата неизмирених 
обавеза из ранијих година 1.332.560,00 

638000 
Остали издаци из трансакција измешу 
или унутар јединица власти 0,00 

638100 
Остали издаци из трансакција другим 
јединицама власти 0,00 

*** 
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 0,00 

    
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 
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*** 
Буџетска резерва 

5.000,00 

*** Буџетска резерва 
5.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.000,00 

     
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Економски код Опис 

Ребаланс 2 Буџета за 
2021. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 82.759,00 

411100 Расходи за бруто плате 70.344,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 11.585,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 830,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 16.121,00 

412100 Расходи по основу закупа 0,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 8.168,00 

412300 Расходи за режијски материјал 790,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 850,00 

412700 Расходи за стручне услуге 804,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 0,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 5.509,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  

362.605,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Репулике, општина и градова 292.000,00 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите 
које се исплаћују из буџета - установе 70.605,00 

415000 Грантови 1.200,00 

415200 Грантови у земљи  1.200,00 

487000 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 4.905,00 

487400 Здравствена заштита корисника  4.905,00 
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516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 720,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 720,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 468.310,00 

  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ФИНАНСИРАЊЕ   

630000 О с т а л и   и з д а ц и 162.580,00 

631900 
Остали издаци-отплата неизмирених 
обавеза из ранијих година 162.580,00 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 0,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 65.725,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 18.540,00 

412300 Расходи за режијски материјал 3.460,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.630,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 35.329,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.830,00 

412700 Расходи за стручне услуге 1.780,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 3.156,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 59.080,00 

511200 
Издаци за инв.одржавање, рек.и адаптацију 
зграда и објеката 50.000,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9.080,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 124.805,00 

 ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР - ФИНАНСИРАЊЕ 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 42.260,00 

631900 
Остали издаци-отплата неизмирених 
обавеза из ранијих година 42.260,00 
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ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ КЕСТЕНКО 

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 145.251,00 

411100 Расходи за бруто плате 140.721,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 2.030,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 2.500,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 33.209,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 7.000,00 

412300 Расходи за режијски материјал 1.000,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 18.024,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 100,00 

412700 Расходи за стручне услуге 5.085,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 1.000,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 3.000,00 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 0,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 181.460,00 

ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ КЕСТЕНКО - ФИНАНСИРАЊЕ 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 99.760,00 

631900 
Остали издаци-отплата неизмирених 
обавеза из ранијих година 

99.760,00 

    
ЈУ НАРОДНА  БИБИЛИОТЕКА "НЕВНЕКА СТАНИСАВЉЕВИЋ"  

Економски код Опис 
Ребаланс 2 Буџета за 

2021. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 0,00 
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411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 5.137,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 3.000,00 

412300 Расходи за режијски материјал 425,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 75,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 200,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 288,00 

412700 Расходи за стручне услуге 501,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 0,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 648,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 3.863,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.863,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.000,00 

     
ЈУ НАРОДНА  БИБИЛИОТЕКА "НЕВНЕКА СТАНИСАВЉЕВИЋ" - ФИНАНСИРАЊЕ 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 9.560,00 

631900 
Остали издаци-отплата неизмирених 
обавеза из ранијих година 9.560,00 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-232/21 
Датум: 9.12.2021. год. 

 
На основу члана 31. став (1) тачка з) Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
Републике Српске“, број:121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16 ), члана 39. став (2)тачка 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 78. Статута Општине Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
9.12.2021. године донијела је: 
 

О Д Л У К У    
 
 
 

 
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
Скупштина Општине Костајница усваја 

Буџет Општине Костајница за 2022. годину у 
износу од 2.960.000 КМ који је саставни дио ове 
Одлуке. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 
 

       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-233/21 
Датум: 9.12.2021. год. 
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На основу члана 33. став (2) и члана 39. 
став (4) Закона о буџетском систему Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. 
став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 78 Статута 
Општине Костајница ("Службени гласник 
Општине Костајница" број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница је на сједници 
одржаној дана 9.12.2021. године донијела 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о извршењу Буџета Општине Костајница за 

2022. годину 
 
I 

1) Овом Одлуком прописује се начин 
извршења Буџета Општине Костајница за 2022. 
годину (у даљем тексту: Буџета ) у систему 
трезорског пословања. 

2) Ова Одлука ће се проводити у 
сагласности са Законом о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), Законом о трезору ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 28/13 и 103/15), 
Правилником о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за 
кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 98/16), Одлуком о 
усвајању Буџета општине Костајница за 2022. 
годинуи другим законима, правилницима и 
уредбама којима се уређује ова област. 

3) Све Одлуке, закључци и рјешења који се 
односе на Буџет морају бити у складу са овом 
Одлуком. 

4) Ова Одлука се односи на све кориснике 
Буџета општине Костајница. 

 
II 

Укупни издаци буџетских корисника 
распоређују се по буџетским корисницима у 
складу са Одлуком о усвајању Буџета Општине 
Костајница за 2022. годину.  

У поступку извршења буџета сви буџетски 
корисници имају овлашћења и дужности 
утврђене овом Одлуком.Укупна буџетска 
потрошња мора бити уравнотежена са укупним 
буџетским средствима. 

 
III 

Приходе Буџета Општине Костајница чине 
приходи који су утврђени Законом о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) и Одлуком о учешћу општина и градова у 
приходима од индиректних пореза и начину 

распоређивања тих прихода, као и одлукама 
Скупштине општине Костајница и актима 
Начелника и одјељења општинске управе, те 
буџетских корисника. 

 
IV 

1) Корисници буџетских средстава дужни 
су, средства утврђена у Буџету, користити 
руководећи се начелима рационалности и 
штедње. 

2) Буџетски корисници могу, у складу са 
Законом о буџетском систему, стварати обавезе 
само за намјене предвиђенебуџетом и 
финансијским планом и то до износа који је 
планиран, а у складу са расположивим 
средствима. 

 
V 

Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности управља и контролише 
прилив и одлив новчаних средстава према 
усвојеном Буџету. 

 
VI 

1)Буџетски корисници властите приходе у 
цјелости усмјеравају у корист Буџета Општине. 

2) Коришћење цјелокупних средстава 
буџетски корисник ће вршити према 
оперативним (кварталним) плановима за 2022. 
годину, које одобрава начелник Одјељења за 
привреду,финансије и друштвене дјелатности.  

3) Корисници буџетских средстава могу 
користити средства само за одобрене намјене и 
до планираног износа по оперативним 
плановима, а у складу са расположивим 
средствима. 

 
VII 

1) Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности сачињава кварталне 
финансијске планове потрошње у складу са 
процјеном остварења прилива буџетских 
средстава и обавјештава буџетске кориснике о 
висини буџетских средстава која ће бити 
стављена на располагање кварталним 
финансијским планом, и то најкасније 15 дана 
прије почетка квартала. Сачињени финансијски 
планови уносе се у Главну књигу трезора 
Општине. 

2) Корисници буџетских средстава су 
обавезни да поднесу Одјељењу за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности своје 
оперативне (кварталне) финансијске планове 
потрошње 10 дана прије почетка сваког 
квартала на основу Упутства Одјељења за 
привреду, финансије и друштвне дјелатности о 
начину сачињавања и оквирним износима 
оперативних (кварталних) финансијских 
планова. 
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3) Изузетак од претходнeподтачке јесте 

финансијски план за први квартал фискалне 
године који Одјељење за привреду, финансије и 
друштвне дјелатности доставља буџетским 
корисницима до 15. јануара текуће фискалне 
године. 

4) Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатностности даје сагласност 
буџетским корисницима на поднесене кварталне 
финансијске планове за извршење буџета, а у 
складу са процјењеним остварењем буџетских 
средстава за исти период фискалне године. 

5) Ако буџетски корисник не поднесе 
оперативни (квартални) финансијски план у 
року из става 1. овог члана, квартални 
финансијски план за тог буџетског корисника 
одређује Одјељење за привреду,финансије и 
друштвене дјелатности.   

6) Уколико буџетски корисник има потребу 
за пријевременим (сезонским) коришћењем 
средстава, односно постоји потреба за већим 
износом планираних средстава у кварталу на 
појединој буџетској позицији, дужан је 
писменим захтјевом тражити измјену 
кварталног финансијског плана (алокација 
средстава) са образложеним  разлогом измјене и 
намјене тражених средстава. 

7) Укупан збир оперативних планова за 
извршење буџета сваког буџетског корисника 
мора бити мањи или једнак износу усвојеног 
годишњег буџета за сваког буџетског 
корисника. 

VIII 
1) Буџетски корисници обухваћени 

трезорским начином пословања, су дужни 
подносити извјештаје Одјељењу за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности, у складу са 
Правилником о финансијском извјештавању 
буџетских корисника ("Службени гласник 
Републике Српске", број 15/17), у прописаним 
роковима и на прописаним обрасцима. 

2) Остали буџетски корисници су дужни 
подносити  полугодишње извјештаје. 

3) Буџетском кориснику, који не достави 
извјештај у року, неће бити дозначена средства 
до наредног мјесеца, односно достављања 
извјештаја.  

IX 
1) Буџетски корисници су одговорни за 

интерне контролне поступке којима подлијежу 
рачуноводствене исправе, те формалну, 
рачунску и суштинску исправност 
књиговодствених исправа. Подаци унесени у 
обрасце за трезорско пословање буџетских 
корисника морају бити сачињени на основу 
вјеродостојних књиговодствених исправа, 
прописаних Законом о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске.  

2) Исправама из претходне подтачке 
сматрају се: 

- обрачунске листе плата и накнада, 
- понуде, предрачуни и уговори, 
- рачуни за набавку средстава 

материјала, роба и услуга, 
- одлуке и рјешења надлежних органа из 

којих проистучу финансијске обавезе и 
- остале финансијске исправе. 
3) На основу књиговодствених исправа из 

подтачке 2) ове тачке буџетски корисници 
попуњавају и достављају обрасце Одјељењу за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

4) Одјељење за привреду,финансије и 
друштвене дјелатности врши протокол и 
контролу примљених образаца и након тога 
врши хронолошко, системско и књиговодствено 
евидентирање у систему трезорског пословања.  

 
X 

Буџетски корисници Општине Костајница 
из члана 2. тачка в). Закона о буџетском систему 
Републике Српске су: 

1. Општинска управа (Скупштина 
општине, Општинска изборна комисија, 
Начелник општине, Одјељење за општу 
управу, Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности, 
Трезор општине). 

2. ЈУ Центар за социјални рад, 
3. ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, 
4. ЈУ Средњошколски центар, 
5. Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић“. 
 

XI 
1) Буџетски корисници могу стварати 

обавезе и користити средства само за намјене 
предвиђене Буџетом и то до износа који је 
планиран, а у складу са расположивим 
средствима. 

2) За реализацију планираних властитих 
прихода (наплату потраживања) и намјенско 
трошење средстава, за тачност и 
вјеродостојност књиговодствених исправа 
одговарају потрошачке јединице буџетски 
корисници. 

3) Буџетски корисници су одговорни за 
рачуноводство и интерну контролу. Дужни су да 
успостављају и одржавају систем управљања и 
рачуноводствене контроле над одобреним 
буџетима, одобреним финансијским плановима 
и оперативним (кварталним) буџетима, 
буџетским средствима и буџетским издацима. 

 
XII 

1) Распоред средстава, утврђен Буџетом 
Општине Костајница може се изузетно 
прераспоређивати: 
 у оквиру буџетског корисника (потрошачке 
јединице) у оквиру једне врсте расхода и 
издатака, 



10.12.2021.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 37,   стр. 26 

 
 у оквиру буџетског корисника (потрошачке 
јединице) између двије или више врста расхода 
и издатака и 
 између буџетских корисника (потрошачких 
јединица), на начин и по поступку утврђеном 
овом Одлуком. 
 

2) Изузетно од подтачке 1) ове тачке, не 
може се вршити прерасподјела буџетских 
средстава на расходе за лична примања. 
 

3) Прерасподјела средстава између 
расхода, издатака за нефинансијску имовину и 
издатака за финансијску имовину и отплату 
дугова у оквиру буџетског корисника 
(потрошачке јединице), врши се Одлуком 
Начелника општине по захтјеву буџетског 
корисника на приједлог Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности. 

4) Начелник општине може изврштити 
прерасподјелу средстава са једне потрошачке 
јединице на другу потрошачку јединицу у 
висини до 5% укупно усвојених средстава 
потрошачке јединице, којој се средства умањују. 

5) Начелник општине може извршити 
прерасподјелу средстава између потрошачких 
јединица Општинске управе без ограничења у 
оквиру расхода 411100  - бруто плате и 411200 - 
бруто накнаде трошкова запослених. 

6)Начелник ће о извршеној прерасподјели 
средстава извјештавати Скупштину општине у 
оквиру Извјештаја о извршењу буџета Општине. 

7) Прерасподјела средстава у складу са 
одредбама овог члана може се вршити до 28. 
фебруара 2023. године. 

 
XIII 

1) Распоред средстава буџетске разерве 
врши се у складу са чланом 44. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
121/12,52/14,103/15 и 15/16). 

2) Средства планирана за буџетску резерву 
нису организационо, економски и 
функционално класификована. 

3) Организациона, економска и 
функционална класификација биће одређена 
коришћењем средстава, на начин да се донесе 
одлука о реалокацији средстава са буџетске 
резерве на одговарајући организациони, 
економски и функционални код. 

 
XIV 

1) Исплата плата и осталих личних 
примања буџетских корисника врши се 
преносом средстава са једниственог рачуна 
Трезора општине на текуће рачуне запослених у 
одговарајућим банкама. 

2) Буџетски корисници су дужни да све 
податке о броју запослених, обрачунатим нето 

личним примањима, обрачунатим порезима и 
доприносима за свако запослено или дгуро лице 
појединачно и збирно доставе Одјељењу за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности – 
Одсјеку за финансије до десетог у мјесецу за 
претходни мјесец. 

XV 
1) Обавезе по основу расхода буџета према 

корисницима (потрошачким јединицама) ће се 
извршавати по оперативним плановима истих - 
сљедећим приоритетима: 
1. обавезе по основу отплате кредита у 
износима који су доспјели на плаћање, 
2. средства за порезе и доприносе на нето 
плату и остала лична примања, 
3. средства за нето плате и остала лична 
примања, 
4. средства за дознаке за социјалну заштиту, 
5. средства за обавезе према добављачима за 
робу, материјал и услуге, 
6. средства за обавезе према добављачима за 
инвестиције и инвестиционо одржавање, 
7. средства за остале обавезе и грантове по 
редослиједу којег утврди Начелник општине. 
 

XVI 
За извршење буџета одговоран је Начелник 

општине. 
XVII 

Начелник Oпштине дужан је Скупштини 
Oпштине поднијети полугодишњи и годишњи 
извјештај у законском року. 

 
XVIII 

Уколико у току године дође до смањења 
или повећања буџетских средстава, односно 
повећања или смањења буџетских расхода и 
издатака, уравнотежење буџета се спроводи 
путем ребаланса буџета по поступку за 
доношење буџета. 

 
XIX 

У погледу израде, доношења и извршења 
буџета општине Костајница, задуживања, дуга, 
рачуноводства и надзора буџета, за све што није 
регулисано овом Одлуком примјењиваће се 
Закон о буџетском систему Републике Српске, 
Закон о трезору, Закон о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске са пратећим 
уредбама и подзаконским актима. 

 
XX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
Oпштине Костајница". 
 

    ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО                

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.831.000,00 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.103.500,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 117.000,00 

714000 Порези на имовину 67.100,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 400,00 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.910.000,00 

719000 Остали порески приходи 9.000,00 

720000 Н е п о р е с к и    п р и х о д и 432.500,00 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и поз.курсних разлика 55.000,00 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 373.100,00 

723000 Новчане казне 500,00 

729000 Остали непорески приходи 3.900,00 

730000 Г р а н т о в и 20.000,00 

731000 Грантови 20.000,00 

780000 
Трансфери између или унутар јединица 
власти 275.000,00 

787000 Трансфери између различитих нивоа власти 275.000,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 

Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.438.860,00 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.381.260,00 

411000 Расходи за лична примања 951.550,00 

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 547.510,00 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 109.300,00 

414000 Субвенције 47.500,00 

415000 Грантови 238.200,00 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 458.200,00 

418000 
Рас. финансирања, други фин. трош. и рас. 
транс. размјене између или унутар јед. власти 28.000,00 
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419000 Расходи по судским рјешењима 1.000,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

480000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и   у н у т а р    ј 
е д и н и ц а   в л а с т и 37.600,00 

487000 
Трансфери између ралзличитих јединица 
власти 5.600,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 32.000,00 

*** Буџетска резерва 20.000,00 

  В.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 392.140,00 

  
Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (I+II-III-IV) -96.190,00 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0,00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 

812000 Примици за драгоцјености 0 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 0 

814000 
Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених пословања 0 

880000 

II Примици за нефин. имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 

881000 

Примици за нефинансијскуимовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 96.190,00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 96.190,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0 

580000 
IV Издаци за нефин. имовину из трансакција 
између или унутар јединице власти 0 

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 

  Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 295.950,00 

  Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -295.950,00 

  
Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (I-II) 0,00 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 

918000 

Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0 
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Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

610000 II Издаци за финансијску имовину 1.000,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0 

611400 Издаци за дате зајмове 1.000,00 

618000 
Издаци за финансијску имовину из трансакција 
измјеђу или унутар јединица власти 0 

  Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  (I-II) -345.950,00 

920000 I Примици од задуживања 78.000,00 

921000 Примици од задуживања 0 

928000 
Примици од задуживања из трансакција између 
или унутар јединица власти 78.000,00 

620000 II Издаци за отплату дуга 423.950,00 

621000 Издаци за отплату дуга 331.950,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 92.000,00 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 0,00 

930000 I Остали примици 0,00 

931000 Остали примици 0 

938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 

630000 II Остали издаци 0,00 

631000 Остали издаци 0,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 

*** 

И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА - НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА 
СРЕДСТВА - ТРОТОАРИ СВЕТОСАВСКА 50.000,00 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       приједлог                                                                          

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.831.000,00 

710000 П о р е с к и      п р и х о д и 2.103.500,00 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 117.000,00 

713100 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности 117.000,00 

713111 порез на приходе од самосталне дјелатности 18.000,00 
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713113 порез на лична примања 99.000,00 

714000 Порези на имовину 67.100,00 

714100 Порези на имовину 67.100,00 

714111 порез за имовину 100,00 

714112 порез на непокретности 67.000,00 

715000 Порез на промет производа и услуга 400,00 

715100 Порез на промет производа и услуга 400,00 

715113 општи порез на промет на деривате нафте 0,00 

715115 општи порез на промет на алкохолних пића 7,50 

715116 општи порез на промет кафе 2,50 

715117 општи порез на промет лож уља 0,00 

715300 Акцизе 0,00 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.910.000,00 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 1.910.000,00 

717111 
индиректни порези прикупљени преко УИО-
збрино 1.910.000,00 

719000 Остали порески приходи 9.000,00 

719100 Остали порески приходи 9.000,00 

719113 порез на добитке од игара на срећу 9.600,00 

720000 Н е п о р е с к и    п р и х о д и 432.500,00 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика 55.000,00 

721200 Приходи од закупа и ренте 55.000,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

721222 

приходи од давања у закуп објеката општине, 
града и установа-јавних служби који се 
финансирају из буџета општине 29.000,00 

721223 приходи од земљишне ренте 25.000,00 

721224 
приходи од закупнине земљишта у својини 
Републике 990,00 

721613 
приход од поз курсних разлика из посл.и 
ин.активности 10,00 

722000 
Накнаде,таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 373.100,00 

722100 Административне накнаде и таксе 15.000,00 
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722118 
посебна републичка такса на нафтне 
деривате 0,00 

722121 општинске административне таксе 15.000,00 

722300 Комуналне накнаде и таксе 57.000,00 

722312 комуналне таксе на фирму 40.000,00 

722313 
Ком. такса на држање моторних,друмских и 
прикључних возила 500,00 

722314 

комуанлне таксе на кориштење простора на 
јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе 4.500,00 

722316 
комуналне таксе на привређивање музичког 
програма  угоститељским објектима 0,00 

722318 
комунална такса на кориштење рекламних 
паноа 4.000,00 

722319 

комунална такса на кориштење простора за 
паркирање моторних, друмских и прикључних 
возила на уређеним и обиљеженим мјестима 
која је за то одредила скупштине општине, 
односно града 8.000,00 

722321 боравишна такса 500,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

722400 Накнаде по разним основама 216.100,00 

722411 накнада за уређење грађевинског земљишта 18.000,00 

722425 
накнада за промјену намјене пољпоривредног 
земљишта 4.000,00 

722435 

накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта - средства за резвој неразвијених 
дјелова општине остварена продајом 
шумских сортимената 130.000,00 

722437 
накнада за обављање послова од општег 
инетереса у шумама у приватној својини 1.100,00 

722442 
накнада за воде за пиће у јавном 
водоснабдијевању 500,00 

722444 накнада за воде за наводњавање 10,00 

722446 

накнада за заштиту вода коју плаћају 
власници транспортних средстава која 
користе нафту или нафтне деривате 12.000,00 

722447 накнада за испуштање отпадних вода 5.000,00 

722448 
накнада за производњу електричне енергије 
добијене кориштењем хидроенергије 0,00 

722461 
накнада за кориштење комуналних добара од 
општег интереса 39.000,00 

722467 
срества за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 6.500,00 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 85.000,00 

  ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "КЕСТЕНКО" 60.000,00 
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  ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАНИ РАД 17.000,00 

  ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 6.000,00 

  
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "НЕВЕНКА 

СТАНИСАВЉЕВИЋ" 500,00 

  ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 1.500,00 

723000 Новчане казне 500,00 

723100 Новчане казне 500,00 

723121 

новчане казне изречене у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, односно града, као и 
одузета имовинска корист у том поступку 500,00 

729000 Остали непорески приходи 3.900,00 

729100 Остали непорески приходи 3.900,00 

729124 остали општински непорески приходи 3.900,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

730000 Г р а н т о в и 20.000,00 

731000 Грантови 20.000,00 

731100 Грантови из иностранства 0,00 

731200 Грантови из земље - ИЗБОРИ 20.000,00 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и  у н у т а р   
ј е д и н и ц а  в л а с т и 275.000,00 

787000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 275.000,00 

787200 Трансфери од ентитета 275.000,00 

787211 
Трансфери од ентитета- неразвијене 
општине 90.000,00 

787211 
Трансфери од ентитета- центар за 
социјални рад 185.000,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 

810000 
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 0 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 

812000 Примици за драгоцјености 0 

813000 
Примици за непроизведену сталну 
имовину 0 

814000 
Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји и обустављених 0 
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пословања 

815000 Примици за стратешке залихе 0 

816000 

Примици од залиха материјала, 
учинака,робе и ситног 
инвентара,амбалаже и сл. 0 

880000 
Примици за нефинансијску имовину из 
тран. између или унутар јединице власти 0 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  БУЏЕТ  ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ -БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    приједлог                                                                                           

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.438.860,00 

410000 Т е к у ћ и     р а с х о д и 2.381.260,00 

411000 Расходи за лична примања 951.550,00 

411100 Расходи за бруто плате 841.000,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 95.750,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 10.300,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 4.500,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 547.510,00 

412100 Расходи по основу закупа 0,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 92.867,00 

412300 Расходи за режијски материјал 18.085,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 21.182,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 65.297,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 10.457,00 

412700 Расходи за стручне услуге 33.253,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине 80.060,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 226.309,00 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 109.300,00 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 
вриједности 94.600,00 
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413300 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 14.150,00 

413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 550,00 

414000 Субвенције 47.500,00 

414100 Субвенције 47.500,00 

415000 Грантови 238.200,00 

415200 Грантови у земљи 238.200,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  458.200,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Репулике, општина и градова 393.200,00 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које 

се исплаћују из буџета - установе 65.000,00 

418000 

Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 28.000,00 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 28.000,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

419000 Расходи по судским рјешењима 1.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 1.000,00 

480000 
Т р а н с ф е р и      и з м е ђ у     и    у н у т а р    
ј е д и н и ц а    в л а с т и 37.600,00 

487000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 5.600,00 

487100 Трансфери држави 0,00 

487200 Трансфери ентитету 0,00 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00 

487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осируања 5.600,00 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 32.000,00 

488100 
Трансфери унутар исте јединице власти 

32.000,00 

*** 
Буџетска резерва 

20.000,00 

*** Буџетска резерва 20.000,00 

ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 96.190,00 

510000 
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 96.190,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 96.190,00 
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511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 65.000,00 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 31.190,00 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 

511500 Издаци за биолошку имовину 0,00 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 

512100 Издаци за драгоцјености 0,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 

513700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0,00 

514000 
Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји 0,00 

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 

515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 0,00 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0,00 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 0,00 

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 0,00 

580000 

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  и з  т р а н с а к ц и ј а  и з м е ђ у  
и л и  у н у т а р  ј е д и н и ц а   в л а с т и 0,00 

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим јединицама власти 0,00 

581200 

Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 0,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.535.050,00 
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 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА  2022.  ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ                         

    

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -373.950,00 

  
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 0,00 

910000 
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 1.000,00 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 

911100 Примици од хартија од вриједности у земљи 0,00 

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 

918000 

Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 

918100 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција са другим јединицама власти 0,00 

610000 
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 1.000,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 1.000,00 

611100 Издаци за харије од вриједности 0,00 

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 

611400 Издаци за дате зајмове 1.000,00 

618000 

Издаци за финансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 

618100 
Издаци за финансијку имовину са другим 
јединицама власти 0,00 

618200 

Издаци за финансијску имовину из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 0,00 

  Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е -423.950,00 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 

921100 
Примици од издавања хартија од вриједности 
(изузев акција) 0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 

928000 
Примици од задуживања из трансакција 
између или унутар јединица власти 78.000,00 
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928100 
Примици од задуживања код других јединица 
власти 78.000,00 

928200 
Примици од задуживања код других јединица 
власти корисника исте јединице власти 0,00 

620000 И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 423.950,00 

621000 Издаци за отплату дугова 331.950,00 

621100 
Издаци за исплату главнице по хартијама од 
вриједности 281.000,00 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 50.950,00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 92.000,00 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 92.000,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0,00 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 

931000 Остали примици 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција измешу 
или унутар јединица власти 0,00 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 0,00 

938200 
Остали примици из трансакција са дургим 
буџетским корисницима исте јединице власти 0,00 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 0,00 

631000 Остали издаци 0,00 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0,00 

631200 Издаци по основу депозита и кауција 0,00 

631300 Издаци по основу аванса 0,00 

631900 Остали издаци 0,00 

638000 
Остали издаци из трансакција измешу или 
унутар јединица власти 0,00 

638100 
Остали издаци из трансакција другим 
јединицама власти 0,00 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти 0,00 

*** 

И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА - НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА 
СРЕДСТВА - ТРОТОАРИ СВЕТОСАВСКА 50.000,00 

    
 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022.  - ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА      
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Табела 1 

Код Функција Буџет 2022 

1 Опште јавне услуге 976.200,00 

2 Одбрана 0,00 

3 Јавни ред и сигурност 45.600,00 

4 Економски послови 234.650,00 

5 Заштита животне средине 16.900,00 

6 Стамбени и заједнички послови 306.850,00 

7 Здравство 27.000,00 

8 Рекреација, култура и религија 83.000,00 

9 Образовање 343.400,00 

10 Социјална заштита 481.450,00 

  У К У П Н О 2.515.050,00 

 
Табела 2 

Код Функција Буџет 2022 

1 1. Заједничке услуге 2.088.650,00 

2 2. Индивидуалне услуге 426.400,00 

  У К У П Н О 2.515.050,00 

 

   БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022.  - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА      

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 70.500,00 

411100 Расходи за бруто плате 63.000,00 
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411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 6.000,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 1.500,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 130.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 130.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 200.500,00 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

  
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 42.850,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 22.850,00 

412900 Остали неквалификовани расходи-избори 2022 20.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 42.850,00 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

  
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 5.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 5.000,00 

415000 Грантови 5.000,00 

415200 Грантови у земљи-вјерске институције 5.000,00 

  Грантови у земљи-мег пројект 0,00 

  Грантови у земљи-ундп 0,00 

  Грантови у земљи-санација штете потрес 0,00 

414000 Субвенције 47.500,00 

414100 Субвенције 47.500,00 
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  Субвенције- линија превознику  17.500,00 

  Субвенције- пољопривреда  30.000,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  48.000,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Репулике, општина и градова 48.000,00 

  Стипендије 36.000,00 

  награде ученицима основне и средње школе 2.000,00 

  
Дознаке грађанима из буџета Општине-рођење 
дјетета и асистирана репродукција 10.000,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 90.000,00 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 15.000,00 

511100 
ТРОТАРИ СВЕТОСАВСКА - НЕУТРОШЕНА 
НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА 50.000,00 

511300 
Издаци за набавку постројења и опреме-
КАМЕРЕ ЗА ПОЛИЦИЈУ 20.000,00 

511300 Набавка опреме 5.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 195.500,00 

  
ОПШТА УПРАВА 

 
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 272.000,00 

412100 Расходи по основу закупа 0,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 52.000,00 

412300 Расходи за режијски материјал 13.000,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 60.000,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.000,00 

412700 Расходи за стручне услуге 25.000,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине 80.000,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 35.000,00 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 550,00 
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413900 Расходи по основу затезних камата у земљи 550,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 1.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 1.000,00 

487000 
Трансфери између различитих јединица 
власти 600,00 

487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања 600,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 274.150,00 

  
ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ 

 
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 623.000,00 

411100 Расходи за бруто плате 548.000,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 73.000,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 2.000,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 1.250,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 1.250,00 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 108.750,00 

413300 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 14.150,00 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 
вриједности 94.600,00 

415000 Грантови 233.200,00 

415200 Грантови у земљи - Невладине  организације 5.000,00 

  Грантови у земљи -  Спортске организације 25.000,00 

  Грантови у земљи - Удружење пензионера 2.000,00 

  Грантови у земљи - Дом здравља 27.000,00 

  Грантови у земљи - Радио Костајница 54.000,00 

  Грантови у земљи - Социјано становање 100,00 

  Грантови у земљи-Борачка организација 13.000,00 
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  Грантови у земљи-Црвени крст 12.600,00 

  
Грантови у земљи-Добровољно ватрогасно 
друштво 45.600,00 

  Грантови у земљи-Куд Поткозарје 12.000,00 

  Парк природе Уна 16.900,00 

  
Грантови у земљи- Основна школа "Петар 
Мећава" 10.000,00 

  Грантови у земљи - МОЗАИК 0,00 

  Грантови у земљи- Одлука Начелника 10.000,00 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  45.200,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Репулике, општина и градова 45.200,00 

  Превоз ђака 35.200,00 

  Дознаке грађанима из буџета општине 10.000,00 

418000 

Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 28.000,00 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 28.000,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 32.000,00 

488100 
Трансфери унутар исте јединице власти-
Туристичка организација 32.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.071.400,00 

 
ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ - ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -423.950,00 

  Н Е Т О    З А Д У Ж И В А Њ Е -423.950,00 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0,00 

921000 Примици од задуживања 0,00 

610000 И з д а ц и за ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 0,00 

611000 Издаци за финансјску имовину 1.000,00 
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611400 Издаци за дате зајмове 1.000,00 

620000 И з д а ц и  з а   о т п л а т у    д у г о в а 423.950,00 

621000 Издаци за отплату дугова 331.950,00 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 50.950,00 

621100 
Издаци за исплату главнице по хартијама од 
вриједности 281.000,00 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 92.000,00 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 92.000,00 

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И   

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција измешу 
или унутар јединица власти 0,00 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 0,00 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 0,00 

631000 Остали издаци 0,00 

631900 
Остали издаци-отплата неизмирених обавеза 
из ранијих година 0,00 

638000 
Остали издаци из трансакција измешу или 
унутар јединица власти 0,00 

638100 
Остали издаци из трансакција другим 
јединицама власти 0,00 

*** 
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 0,00 

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

*** 
Буџетска резерва 

20.000,00 

*** Буџетска резерва 
20.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 20.000,00 

  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

  
Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 
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1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 95.800,00 

411100 Расходи за бруто плате 75.000,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 14.500,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 1.800,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 4.500,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 15.500,00 

412100 Расходи по основу закупа 0,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 5.200,00 

412300 Расходи за режијски материјал 750,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 950,00 

412700 Расходи за стручне услуге 3.600,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине 0,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 5.000,00 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  

365.000,00 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Репулике, општина и градова 300.000,00 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите које 
се исплаћују из буџета - установе 65.000,00 

487000 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 5.000,00 

487400 Здравствена заштита корисника  5.000,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 150,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 150,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 481.450,00 

  

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 50,00 
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411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 50,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 38.750,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 23.167,00 

412300 Расходи за режијски материјал 2.935,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 182,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 4.097,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.907,00 

412700 Расходи за стручне услуге 1.753,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 3.709,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 3.200,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.200,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 42.000,00 

ЈПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ КЕСТЕНКО 

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 162.200,00 

411100 Расходи за бруто плате 155.000,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

2.200,00 

411300 
Расходи за накнаду плата за вријеме 
боловања (бруто) 

5.000,00 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 35.000,00 

412200 

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

9.400,00 

412300 Расходи за режијски материјал 1.000,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 
20.000,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 
1.000,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 

412700 Расходи за стручне услуге 
1.400,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 
2.000,00 
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511000 Издаци  за произведену сталну имовину 1.000,00 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 

0,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 
1.000,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 198.200,00 

ЈУ НАРОДНА  БИБИЛИОТЕКА "НЕВНЕКА СТАНИСАВЉЕВИЋ"  

Економски код Опис  Буџет за 2022. годину 

1 2 5 

411000 Расходи за лична примања 0,00 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 0,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 7.160,00 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 3.100,00 

412300 Расходи за режијски материјал 400,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 200,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 400,00 

412700 Расходи за стручне услуге 1.500,00 

412800 
расходи за услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине 60,00 

412900 Остали неквалификовани расходи 1.500,00 

511000 Издаци  за произведену сталну имовину 1.840,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.840,00 

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9.000,00 

 
РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број: 01-022-235/21 
Дана: 9.12.2021. године   
 

На основу члана 81. Пословника о раду 
Скупштине општине Костајница  („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
12/17 и 13/19) и члана 78.Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19), Скупштина 
Општине Костајница је на сједници одржаној 
дана9.12.2021. године доноси: 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
Усваја се Програм рада Скупштине 

Општине Костајница за 2022.годину, број:01-
022-234/21 од 9.12.2021. године који је саставни 
дио ове Одлуке. 

 
II 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном  гласнику 
Општине Костајница“. 

 
 ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОЛЕГИЈ СКУПШТИНЕ   
Број: 01-022-234/21 
Дана: 9.12.2021. године 

 
На основу члана 82. став (2) Пословника о раду 
Скупштине општине Костајница (“Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
12/17 и 13/19) Колегијум Скупштине општине 
Костајнице утврђује: 

 
П Р О Г Р А М Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
УВОДНИ ДИО 

 
Програм рада Скупштине Општине 

Костајница за 2022. годину је основа за 
благовремено и редовно планирање сједница 
Скупштине Општине и њених радних тијела, за 
припрему и организовање активности у 
Скупштини и у радним тијелима – на 
остваривању њихових права, дужности и 
одговорности, утврђених Уставом, Законом, 
Статутом Општине и другим прописима. 

Органи Општине, одређени овим 
програмом, дужни су, да у роковима које одреди 
предсједник Скупштине Општине, у складу са 
Програмом, припреме и доставе Скупштини на 
разматрање одговарајуће материјале; а и 
одговорни су за благовремену, квалитетну и 
стручну припрему тих материјала, као и за 
законитост поднесених приједлога аката. Радна 
тијела Скупштине Општине дужна су, прије 
разматрања на сједници Скупштине, да 
размотре свако питање садржано у овом 
програму, а које спада у њихов дјелокруг рада, 
одређен Пословником Скупштине Општине и 
своје приједлоге и мишљења доставе 
Скупштини Општине. 

Поред питања садржаних у овом програму, 
Скупштина ће, у складу са својим 
надлежностима, и према указаној потреби, на 
приједлог овлаштених предлагача, разматрати и 
друга питања која предложе овлаштени 
предлагачи. 

Обавеза свих носилаца активности и 
задатака при реализацији овог Програма, а у 
циљу ефикаснијих припрема сједница 
скупштина, је да: 

 
- материјали буду стручно обрађени и 

припремљени у довољном броју примјерака, са 
јасно назначеним и образложеним разлозима и 
циљевима, писани језички и граматички јасним 
ријечима, уз појашњење свих стручних израза, 

- материјале предходно доставе на 
разматрање овлаштеном предлагачу, а након 
тога, у случају да то буде потребно, са 
извршеним исправкама, измјенама и допунама, 
најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, 
доставе материјале стручној служби ради 
благовремене доставе и дистрибуције 
материјала за засједање Скупштине општине, 
како би Скупштина могла одржати сједнице 
према Програму, 

- материјале разматрају радна тијела 
Скупштине општине из своје надлежности, те 
мишљења о истом доставе Скупштини. 
 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

ПРОГРАМИ  И ПЛАНОВИ 
 

1. Програм рада начелника Општине и 
Општинске управе општине Костајница за 
2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:начелник Опшштине и одјељења 
Општинске управе, 
 
2. Програм рада и финансијски план ЈУ 
“Центар за социјални рад Костајница” за 
2022. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и ЈУ “Центар за 
социјални рад Костајница”, 
 
3. Програм рада и финансијски план 
Туристичке организације Општине 
Костајница за 2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и ЈУ “Туристичка 
организација општине Костајница”, 
 
4. Програм рада и финансијски план ЈЗУ 
“Дом здравља Костајница” за 2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и ЈЗУ “Дом здравља 
Костајница”, 
 
5. Приједлог Програма развоја социјалне 
заштите за период 2022-2024. године; 
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- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и ЈУ “Центар за 
социјални рад Костајница”, 

 
6. Приједлог Плана сјетве за 2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 

АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
1. Извјештај о раду начелника Општине и 
Општинске управе општине Костајница за 
2021. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:начелник Опшштине и одјељења 
Општинске управе, 
 
2. Извјештај о раду Скупштине општине 
Костајница за 2021. годину; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: предсједник СО-е и секретар СО-е,  
 
3. Извјештај о процијењеним штетама од 
земљотреса; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: комисије за процјену штете и 
одјељења Општинске управе, 
 
4. Извјештај о раду Одбора за жалбе за 
2021.годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: Одбор за жалбе, 
 
5. Извјештаји о пословању предузећа и 
установа којих је оснивач општина 
Костајницаза 2021. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивачи: директори предузећа и установа 
којих је оснивач Општина 
 
6. Извјештаји о раду Управних и Надзорних 
одбора предузећа иустанова којих је оснивач 
општина Костајница за 2021. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
-обрађивач: предсједници управних и надзорних 
одбора предузећа иустанова којих је оснивач 
општина, 
 
7. Извјештај о пословању корисника буџета 
за 2021. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
-обрађивач: представници органа и организација 
који су корисници буџета Општине, 
 
8. Извјештај о утрошку средстава добијених 
од накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште за 2021. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
9. Извјештај о утрошку средстава добијених 
за експлоатацију шумских дрвних 
сортимената у 2021. години; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
10. Извјештај о утрошку средстава 
остварених од посебних водних накнада на 
подручју општине Костајница за 2021. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
11. Извјештај о стању јавне безбједности на 
подручју општине Костајница за 2021. 
годину; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач:Полицијска станица Костајница,  
 
12. Информација о додијељеним грант 
средствима спортским и невладиним 
организацијама у 2021. години; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: спортске и невладине организације, 
 
13. Информација о стању привреде на 
подручју општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
14. Информација о стању у области против-
пожарне заштите;  
а/ доношење закључака  о континуираном 
прању улица; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу и ДВД, 
 
15. Информација о имплементацији пројекта 
изградње инфраструктуре у дијеловима у 
којима живе повратници, из средстава 
намјењених за одрживи повратак; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељења Општинске управе, 
 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 
1. Нацрт Статута општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: Комисија за статутарна питања, 
пословник и прописе, 
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2. Приједлог Пословника о раду Скупштине 
општине Костајница; 
- предлагач: предсједник Скупштине, 
- обрађивач: Комисија за статутарна питања, 
пословник и прописе, 
 
3. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије 
омладинске политике за период 2022-2026; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: радно тијело за израду Стратегије 
омладинске политике, 
 
4. Приједлог Одлуке о утврђивању економске 
цијене боравка дјеце у ЈПУ Клуб за дјецу 
Кестенко за 2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
5. Приједлог Одлуке о цијени боравка у 
вртићу; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
6. Приједлог Одлуке о утврђивању базне 
цијене за обрачун трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта на 
подручју општине Костајница за 2022. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, 
 
7. Приједлог Одлуке о утврђивању основице 
за израчунавање једнократне ренте на 
подручју Општине Костајница за 2022. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: обрађивач: одјељење за општу 
управу, 
 
II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  
 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
 

1. Приједлог Акционог плана за унапређење 
положаја реадмисираних повратника на 
подручју општине Костајница 2022-
2024.године; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
2.Приједлог Годишњег плана изградње, 
реконструкције, одржавања локалних путева 
и улица у насељу на подручју општине 
Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, 

 

3. Приједлог Програма коришћења 
подстицајних средстава у функцији 
запошљавања; 
-- предлагач: начелник општине, 
-- обрађивач: одјељење за привреду, финансије 
и друштвене дјелатности,  

 
4. Приједлог Плана имплементације 
пројеката општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
-обрађивач: одјељења општинске управе, 
 

АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
1. Извјештај о извршењу Буџета општине 
Костајница за 2021. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
2. Информација о утицају пандемије 
корона вируса на општину Костајница 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: надлежна одјељења општинске 
управе, 
 
3. Информација о информисању грађана; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: ЈП „Радио Костајница“ и одјељење 
за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности, 
4. Информација о газдовању ловиштима и 
рибарским ресурсима на подручју општине 
Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: Ловачко удружење „ Баљ“ и 
Спортско риболовно удружење „ Мрена“, 
 
5. Информација о заштити човјекове 
средине; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, 
 
6. Информација о засијаним површинама у 
прољетној сјетви; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
7. Информација о стању и проблематици, 
бораца, породица погинулих и несталих 
бораца, РВИи припадника радне обавезе на 
подручју општине; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, Борачка 
организација и Удружења породица погинулих 
бораца и РВИ,  
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8. Извјештај о раду правобранилаштва на 
подручју општине Костајница за 2021. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: Правобранилаштво Републике 
Српске, сједиште замјеника Приједор, 
 
9. Информација из области социјалне 
заштите; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: ЈУ „Центар за социјални рад 
Костајница“,  
 
10. Информација о стању у области 
здравства; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: ЈЗУ „Дом здравља Костајница“, 
 
11. Информација о стању у области 
школства, културе и спорта; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: школе на подручју Општине, 
библиотека, спортске организације, 
предшколска установа, 

 
12. Информација о запошљавању на 
подручју Општине; 
- предлагач: начелник  општине,- 
- обрађивач: Завод за запошљавање- БИРО 
Костајница, 
 
13. Извјештај о реализацији Програма 
заједничке комуналне потрошње за 2021. 
годину; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, 
одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности 
 
14. Извјештај о реализацији програма 
зимске службе за 2021/2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
15. Извјештај о реализацији Стратегије 
развоја општине Костајница закључно са 
2021. годином; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

1. Приједлог Одлуке осубвенционисању 
потрошње воде; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, КП Комунално а.д. 
Костајница 

 
2. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије 
развоја општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: надлежно Радно тијело 
 
3. Приједлог Одлуке о усвајању Плана 
капиталних инвестиција општине 
Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: надлежно Радно тијело, 
 
4. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије 
развоја локалних путева и улица на подручју 
општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: надлежно Радно тијело, 
 
5. Приједлог Одлуке о именовању 
Комисије за попис и процјену имовине 
општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу 
 
III – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  
 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 
1. Програм рада ЈПУ Клуб за дјецу 
“Кестенко” за 2022/2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и Клуб за дјецу 
„Кестенко“, 

 
АНАЛИЗЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ, 

ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
1. Полугодишњи Извјештај о раду 
Скупштине општине Костајница за 
2022.годину; 
- предлагач: предсједник СО, 
- обрађивач: предсједник и секретар СО, 
 
2. Извјештај о извршењу Буџета општине 
Костајница за период 01.01. - 
30.06.2021.године; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
3. Извјештаји о пословању предузећа и 
установа којих је оснивач општина 
Костајница за прво полугодиште 2022. 
године; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: предузећа и установе којих је 
оснивач општина Костајница, 
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4. Извјештај о раду Управних и Надзорних 
одбора предузећа иустанова којих је оснивач 
Општина Костајница за прво полугодиште 
2022. године; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: предсједници управних и 
надзорних одбора предузећа иустанова којих је 
оснивач општина; 
 
5. Извјештај о пословању корисника 
буџета за прво полугодиште 2022. године; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности и представници органа и 
организација који су корисници буџета 
Општине, 
 
6. Информација о суфинансирању превоза 
ученика ОШ „Петар Мећава“ за школску 
2021/2022 годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
7. Информација о додијељеним 
стипендијама за школску 2021/2022 годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
8. Информација о стању пољопривреде 
на подручју општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

1. Приједлог Статута општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: Комисија за статутарна питања, 
пословник и прописе, 
 
2. Приједлог Одлуке о именовању Улице 9. 
Јануар; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности 
 
3. Приједлог Одлуке о изради основа 
заштите, уређења и кориштења 
пољопривредног земљишта за општину 
Костајница; 
- предлагач: начелник општине,-  
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности 

 
IV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  

 
ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ 

 
1. Приједлог Програма рада начелника 
Општине и Општинске управе за 2023. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач- начелник и одјељења општинске 
управе, 
 
2. Приједлог Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, 
 
3. Приједлог календара културних, 
туристичких и осталих манифестација 
Општине Костајница; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатностии Туристичка 
организација Општине Костајница, 
 
4. Приједлог Програма рада Скупштине 
општине за 2023. годину; 
- предлагач: Колегиј СО-е, 
- обрађивач: Колегиј СО-е, 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАЈИ 
 
1. Информација  о проведеној јесењој 
сјетви; 
- предлагач: начелник  општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
2. Информација о сарадњи Општине са 
Међународним институцијама са посебним 
освртом на израду пројеката за фондове 
према међународним организацијама; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

1. Нацрт Буџета општине Костајница за 
2023. годину; 
- предлагач: начелник  општине,  
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
2. Нацрт Ребаланса Буџета општине 
Костајница за 2022. годину; 
- предлагач: начелник  општине,  
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
3. Приједлог Одлуке о наплати јавних 
прихода; 
- предлагач: начелник  општине,  
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- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
4. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета 
општине Костајница за 2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
5. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета 
општине Костајница за 2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
6. Приједлог Одлуке о усвајањуРебаланса 
Буџета општине Костајница за 2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности 
 
7. Приједлог Одлуке о извршењу 
Ребаланса Буџета општине Костајница за 
2022. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
8.ПриједлогПрограма утрошка средстава 
добијених од накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште у 2023.години; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности 
 
9. Приједлог Програма утрошка средстава 
добијених за експлоатацију шумских дрвних 
сортимената у 2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
10. Приједлог Програма утрошка средстава 
остварених од посебних водних накнада на 
подручју општине Костајница за 2023. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
11. Приједлог Плана утрошка средстава од 
таксе за посебне мјере заштите од пожара за 
2023. годину 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач:одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 

12. Приједлог Одлуке о усвајању плана 
имплементације Стратегије развоја за 2022. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: надлежно одјељење општинске 
управе, 
 
13. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске 
стопе за опорезивање непокретности на 
подручју Општине Костајница за 2023. 
годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, 
 
14. Приједлог Одлуке о висини вриједности 
непокретности на подручју општине  
Костајница по зонама за потребе утврђивања 
пореза на непокретности за 2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: Одјељење за општу управу, 
 
15. Приједлог Одлуке о утврђивању 
вриједности бода за обрачун комуналне 
накнаде за2023. годину; 
- предлагач: начелник општине, 
- обрађивач: одјељење за општу управу, 
 

  Колегиј  
    Предсједник 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-236/21 
Датум:9.12.2021.год. 
 

На основу члана 8. став (4) Закона о порезу 
на непокретности ("Службени гланик Републике 
Српске ", број: 91/15), члана 39. став (2) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16,36/19 и 61/21), 
члана 78. Статута општине Костајница 
("Службени гласник општине Костајница ", 
број:5/16, 5/17 и 13/19) и члана 135. Пословника 
о раду Скупштине општине Костајница 
("Службени гласник општине Костајница", број: 
5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), Скупштина општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
9.12.2021. године, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

о висини стопе пореза на непокретности на 
подручју општине Костајница за 2022. годину 

 
I 

Овом Одлуком одређује се стопа пореза на 
непокретности које се налазе на подручју 
општине Костајница за 2022. годину у висини 
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од 0,10 %, а у складу са Законом о порезу на 
непокретности ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 91/15). 

 
II 

Непокретностима, у складу са Законом и 
овом Одлуком, сматра се земљиште са свим 
оним што је трајно спојено са њим, или што је 
изграђено на површини земљишта, изнад или 
испод земљишта. 

 
III 

Пореска стопа за непокретности у којима 
се непосредно обавља производна дјелатност 
износи 0,10 %. 

Под непокретностима у којима се 
непосредно обавља производна дјелатност 
подразумјевају се објекти за производњу и 
објекти за складиштење сировина, 
полупроизвода и готових производа, уколико 
чине заокружену производну цјелину. 

 
IV 

Пореска управа утврђује пореску основицу 
на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама и карактеристикама 
непокретности из пријаве за упис у Фискални 
регистар непокретности. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Костајница". 

 
     ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-237/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 4. став 3. Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/15), члана 39. став 
(2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:97/16, 36/19, 61/21), и члана 78. Статута 
општине Костајница („Службени гласник 
општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 13/19) 
Скупштина општине Костајница, на сједници 
одржаној дана 9.12.2021. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о висини вриједности непокретности на 

подручју општине Костајница по зонама за 
потребе утврђивања пореза на непокретности 

у 2022. години 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности на подручју 
општине Костајница по зонама на дан 
31.12.2021. године која ће бити кориштена у 
сврхуутврђивања пореза на непокретности у 
2022. години.  

 
II 

Непокретност у смислу члана 2. став 1. 
тачка 4. Закона о порезу на непокретности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
91/15) и ове Oдлуке, представља земљиште са 
свим оним што је трајно спојено са њим или 
што је изграђено на површини земљишта, изнад 
или испод земљишта и подразумијева: 
земљиште (грађевинско, пољопривредно, 
шумско, индустријско и остало) играђевинске 
објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и 
други објекти). 

 
III 

1) За утврђивање вриједности 
непокретности из тачке II ове Одлуке 
територија Општине Костајница се дијели на 
зоне и то: 6 градских зона, остало градско 
грађевинско земљиште и 1 ванградску зону. 

2) Територијални обухват сваке градске 
зоне из подтачке 1) ове тачке се темељи на 
зонама утврђеним Одлуком о уређењу простора 
и грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Костајница“, број:8/15, 5/19). 

3) Територијални обухват осталог градског 
грађевинског земљишта обухвата: улицу Ранка 
Шипке од мостића до почетка насељног мјеста 
Петриња. 

4) Територијални обухват ванградске зоне 
обухвата насељена мјеста: Мракодол, 
Грдановац, Петриња, Тавија, Зовик, Подошка, 
Горња Слабиња, Календери, Побрђани, 
Гумњани и Мраово Поље. 

 
IV 

Висина вриједности непокретности на 
подручју општине Костајница по зонама износи: 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику 
општинеКостајница “. 
 

      ПРЕДСЈЕДНИК  
                    Милош Штековић, правник, ср. 
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Редни 
број 

 

Врста      
зоне 

Назив зоне 
Ознак
а зоне 

Земљиште Објекти 
Грађевин. Пољоприв. Шумско Индустр. Остало Стамбене Цијена Пословни Индустр. Остали 
земљишт

е земљиште 
земљишт

е 
земљишт

е 
земљиште јединице куће простор објекат објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 
Општина 
Костајница, 
Зона 1 

1 35,00 7,29 9,5 14,40 9,5 843,75 759,38 1.350,00 337,50 843,75 

2 Зона 2 
Општина 
Костајница, 
Зона 2 

2 24,00 4,33 4,33 12,00 4,73 776,25 698,63 1.242,00 310,50 776,25 

3 Зона 3 
Општина 
Костајница, 
Зона 3 

3 19,68 2,5 2,5 12,00 4,73 742,50 668,25 1.188,00 297,00 742,50 

4 Зона 4 
Општина 
Костајница, 
Зона 4 

4 14,4 2,5 2,5 12,00 4,73 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

5 Зона 5 
Општина 
Костајница, 
Зона 5 

5 9,6 2,5 2,5 6,00 3,00 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

6 Зона 6 
Општина 
Костајница 
Зона 6 

6 4,8 2,5 2,5 6,00 3,00 675,00 607,50 1.080,00 270,00 675,00 

7 Зона 7 
Остало 
грађевинско 
земљиште 

Ван 
зоне 

4,8 2,5 2,5 2,5 1,25 573,75 516,38 918,00 229,50 573,75 

 
8 
 

Зона 8 Ванградска зона 
Ван 
зоне 

1,00 0,57 0,74 0,49 0,24 550,00 500,00 570,00 200,00 550,00 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-238/21 
Дана: 9.12.2021. године 

 
На основу члана 9. став 3. Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/15) и члана 78. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина општине Костајница, на 
сједници одржаној дана 9.12.2021. године, 
доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о ослобађању плаћања пореза на 
непокретности за 2022. годину 

 
I 

Ослобађају се плаћања пореза на 
непокретности за 2022.годину порески 
обвезници уписани у Фискални регистар 
непокретности којима су стручне Комисије за 
процјену штета-категоризацију на грађевинским 
објектима насталих од земљотреса који је 
погодио подручје општине Костајница 
29.12.2020.године, утврдиле пети или шести 
степен категорије оштећења објекта, а порески 
обвезници чији су објекти категорисани 
четвртим степеном оштећења ослобађају се 
плаћања пореза за 2022.годину у износу од 50%. 

Порески обвезници из подтачке 1. ове 
Одлуке ослобађају се плаћања пореза за ону 
непокретност за коју је утврђен наведени степен 
оштећења. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
данa објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 

      ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-239/21 
Датум:9.12.2021.године 

 
На основу члана 22. став (1) и (2) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11, 100/17), члана 
17. Одлуке о утврђивању комуналне накнаде за 
финансирање комуналних дјелатности 
заједничке потрошње у Општини Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, број: 
7/11, 11/11, 1/12, 3/12, 8/12, 4/13) и члана 78. 

Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина општине Костајница дана 
9.12.2021. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању вриједности бода за 
обрачунавањекомуналне накнадеза 2022. 

годину 
 

I 
Утврђује се вриједност бода за 

обрачунавање комуналне накнаде за заједничку 
комуналну  потрошњу у износу од 0,001 КМ. 

 
II 

Обрачун комуналне накнаде по овој 
Одлуци вршиће се за 2022. годину. 

 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

одданa објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 
 

       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-240/21 
Дана: 9.12.2021. године 

 
На основу члана 22. став (1) и (2) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11, 100/17)и члана 
78. Статута Општине Костајница („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 
13/19) Скупштина Општине Костајница дана 
9.12.2021. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о ослобађању плаћања комуналне 
накнаде за 2022. годину 

 
I 

Обвезници комуналне накнаде, према 
Одлуци о утврђивању комуналне накнаде за 
финансирање комуналних дјелатности 
заједничке потрошње у Општини Костајница 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 7/11, 11/11, 1/12, 3/12, 8/12, 4/13), којима су 
стручне Комисије за процјену штета-
категоризацију на грађевинским објектима 
насталих од земљотреса који је погодио 
подручје Општине Костајница 
29.12.2020.године утврдиле пети или шести 
степен категорије оштећења објекта ослобађају 
се плаћања исте за 2022.годину. 
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II 
За реализацију ове Одлуке задужује 

сеОдјељење за општу управу Општинске управе 
Општине Костајница. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
одданa објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
       ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-241/21      
Датум: 9.12.2021. год.     

 
На основу члана 3. став (3) Закона о јавном 

окупљању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 118/08) и члана 78. Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 9.12.2021. године донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању простора за одржавање јавних 

скупова на подручју Општине Костајница 
 

I 
Овом Одлуком одређују се простори 

примјерени за одржавање јавних скупова на 
подручју Општине Костајница. 

 
II 

Простор примјерен за јавни скуп је јавно 
мјесто које је приступачно и погодно за 
окупљање лица чији број и идентитет није 
унапријед одређен и на коме окупљање грађана 
не доводи до угрожавања права других лица, 
јавног морала, безбједности људи и имовине, 
здравља људи и ометања јавног саобраћаја.  

 
III 

За намјене из претходне тачке одређују се: 
 -Трг Краља Петра I Ослободиоца 
-други простори који имају услове за окупљања 
већег броја грађања (игралишта, дворане и 
други одговарајући простори). 

 
IV 

Јавни скуп у покрету може се одвијати на 
простору на коме се одвија саобраћај превозним 
средствима кад је могуће додатним мјерама 
обезбиједити привремену измјену режима 
саобраћаја, као и заштиту здравља и 

безбједности људи и имовине, а мјесто поласка, 
кретања учесника и мјесто завршетка јавног 
скупа одредиће надлежни орган након 
пријављивања одређеног простора од стране 
сазивача јавног скупа. 

 
V 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о окупљању грађана на подручју 
Општине Костајница, број: 01-013-91/10 од 
12.03.2010. године („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 3/10). 

 
VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница”. 

 
        ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-022-245/21 
Датум: 9.12.2021.год. 

 
На основу члана 39. и 82.став (2) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 
број: 97/16, 36/19 ) и члана 78. Статута општине 
Костајница (“Службени гласник општине 
Костајница“ број: 5/16, 5/17, 13/19 ), Скупштина 
општине Костајница на сједници одржаној дана 
9.12.2021. године, доноси: 

 
О Д Л У К У 

o стављању ван снаге Одлуке о 
приступању процесу израде Стратегије 

развоја општине Костајница за период 2022. – 
2030 године 

 
I 

Ставља се ван снаге Одлука о приступању 
процесу израде Стратегије развоја општине 
Костајница за период 2022. – 2030. година, број: 
01-022-57/21 од 19.03.2021. године („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 10/21). 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број: 01-022-242/21      
Датум: 9.12.2021. год.      

 
На основу члана 134. став (2) тачка 4) и 

став (8) Закона о основном васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 44/17), члана 39. став (2) тачка 
21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 
61/21), чланова 5. и 6. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 28/18) и члана 35. став 
(2) тачка 21) Статута општине Костајница 
(„Службени гласник општине Костајница“, 
број:5/16, 5/17 и 13/19), Скупштина Општине 
Костајница на сједници одржаној дана 
9.12.2021. године донијела је: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о избору члана Школског одбора Јавне 
установе Основна школа „Петар Мећава“ 

у име јединице локалне самоуправе 
 

1.АНА РАЈКОВИЋ са мјестом пребивалишта у 
Костајници, изабрана је за члана Школског 
одбора Јавне установе Основна школа „Петар 
Мећава“ Костајница, у име Општине Костајница 
као јединице локалне самоуправе. 

 
2. Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се 
ван снаге Рјешење о именовању члана 
Школског одбора Основне школе „Петар 
Мећава“ у име јединице локалне самоуправе, 
број:01-022-107/19 од 25.11.2019. године. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“. 

 
Образложење 

Скупштини Општине Костајница се 
обратио директор Јавне установе Основна 
школа „Петар Мећава“ са захтјевом за избор 
члана Школског одбора на приједлог јединице 
локалне самоуправе, број: 748/21 од 05.11.2021. 
године. Скупштина општине Костајница је 
25.11.2019. године Рјешењем, број:01-022-
107/19 Драгану Дејановић из Костајнице 
именовала за члана Школског одбора Основне 
школе „Петар Мећава“ Костајница у име 
јединице локалне самоуправе – општине 
Костајница. С обзиром да је Министарство 
просвјете и културе Републике Српске 
29.10.2021. године, Рјешењем, број: 07.041/610-
269-044-2/17 именовало Драгану Дејановић за 
члана Школског одбора у име оснивача школе, 
потребно је да Скупштина Општине изврши 
избор новог члана Школског одбора ЈУ 

ОШ„Петар Мећава“ у име јединице локалне 
самоуправе. 

У члану 134. став (2) тачка 4) и став 8) 
Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17), предвиђено је да школски одбор има 
седам чланова, које за јавне школе у име 
оснивача именује Министарство просвјете и 
културе Републике Српске, и то, између 
осталих, један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе, које може бити лице са 
најмање средњом стручном спремом.  

У члану 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21)и 
члану 35. став (2) тачка 21) Статута Општине 
Костајница („Службени гласник општине 
Костајница“, број:5/16, 5/17 и 13/19), 
предвиђена је надлежност скупштине јединице 
локалне самоуправе, односно Скупштине 
општине Костајница да врши избор, именовање 
и разрјешење на позицијама у складу са 
законом.  

Чланом 5. и 6. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 28/18) је уређено да 
избор једног члана школског одбора у име 
јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, 
односно града и да члан школског одбора у 
школи којег у име јединице локалне самоуправе 
изабере скупштина јединице локалне 
самоуправе може бити лице које има 
пребивалиште на подручју те јединице локалне 
самоуправе. 

Приједлог је да се у састав Школског 
одбора Јавне установе Основна школа „Петар 
Мећава“ Костајница испред Општине 
Костајница, као јединице локалне самоуправе, 
изабере Ана Рајковић из Костајнице. 

Избором новог члана Школског одбора и 
ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван 
снаге Рјешење о именовању члана Школског 
одбора Основне школе „Петар Мећава“ у име 
јединице локалне самоуправе, број:01-022-
107/19 од 25.11.2019. године. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено 
је као у диспозитиву овог рјешења.  

 
Упутство о правном лијеку  

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
       ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број:01-022-243/21 
Датум: 9.122021. год. 
       

На основу члана 39. став (2) тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 35. став (2) тачка 33) и члана 78. 
Статута општине Костајница („Службени 
гласник општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 
13/19) и тачке XII подтачка 2) Одлуке о 
оснивању Јавне установе Парк природе ''Уна'' 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 11/19), Скупштина Општине Костајница на 
сједници одржаној дана 9.12.2021. године 
доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности члана 
Управног одбора Јавне установе Парк 

природе „Уна“  
 

 
1. Милош Вуруна, као представник Општине 
Костајница, разрјешава се вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе Парк 
природа „Уна“, због подношења оставке. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 18.12.2019. године, усвојила 
Рјешење, број:01-022-144/19 којим је именовала 
вршиоце дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе Парк природе ''Уна'' у саставу 
Дражен Ољача, као представник Општине Нови 
Град, Даријан Бабић, као представник Општине 
Козарска Дубица, Милош Вуруна, као 
представник ОпштинеКостајница, Свјетлана 
Мачкић Вујасин, као представник Општине 
Крупа на Уни и Дејан Павић, као представник 
невладиног сектора. Ово Рјешење је ступило на 
снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Костајница“, 
„Службеном гласнику Општине Козарска 
Дубица“, „Службеном гласнику Општине Крупа 
на Уни“ и „Службеном гласнику Општине Нови 
Град''. 

Милош Вуруна, вршилац дужности члана 
Управног одбора, као представник 
општинеКостајница, је из личних разлога 
поднио оставку на наведену дужност. 

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 

гласникРепублике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланом 35. став (2) тачка 33) Статута 
Општине Костајница („Службени гласник 
Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) 
прописана је надлежност скупштине да именује 
и разрјешава директора и управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач 
јединица локалне самоуправе, у складу са 
законом. 

Тачком XII подтачка 2) Одлуке о оснивању 
Јавне установе Парк природе ''Уна'' („Службени 
гласник Општине Костајница“, број: 11/19) је 
уређено да чланове Управног одбора именују и 
разрјешавају Оснивачи. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено 
је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 

       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-244/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 
39. став (2) тачка (33) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са 
чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 68/07, 109/12, 44/16), тачке XIII подтачка 
(6) Одлуке о оснивању Јавне установе Парк 
природе ''Уна'' („Службени гласник општине 
Костајница“, број: 11/19) и члана 78. Статута 
општине Костајница (''Службени гласник 
Општине Костајница”, број: 5/16, 5/17 и 13/19) 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној дана 9.12.2021. године доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
оименовању вршиоца дужности 

чланаУправног одбораЈавне установе Парк 
природе ''Уна'' 

 
1.МИРЈАНА БАБИЋ као представник општине 
Костајница, именује се за вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе Парк 
природе ''Уна''. 
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2. Именовање из тачке 1. ће трајати до окончања 
законом прописаног поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Парк природе 
''Уна'', а најдуже на период од два мјесеца од 
дана ступања на снагу овог Рјешења. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Костајница“. 

 
Образложење 

Скупштина Општине Костајница је на 
сједници одржаној 9.12.2021. године, усвојила 
Рјешење, број: 01-022-234/21 којим се 
разрјешава вршилац дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Парк природе „Уна“, као 
представник општине Костајница. 

Чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)су дефинисана именовања на краћи 
временски период.  

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
чланом 35. став (2) тачка 33) Статута Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 13/19) прописана 
је надлежност скупштине да именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе, у складу са законом. 

Чланом 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 68/07, 109/12, 44/16) је уређено да 
Управни одбор установе чији је оснивач или 
суоснивач јединица локалне самоуправе именује 
и разрјешава скупштина општине, односно 
скупштина града, на приједлог начелника 
општине, односно градоначелника након 
спроведеног поступка јавне конкуренције. 

Тачком XIII подтачка (6) Одлуке о 
оснивању Јавне установе Парк природе ''Уна'' 
(„Службени гласник Општине Костајница“, 
број: 11/19) је уређено да до коначног 
именовања чланова Управног одбора Установе, 
послове из његове надлежности обављаће в.д. 
чланови Управног одбора које, у име Оснивача, 
именују скупштине општине, у складу са 
подтачком 2) и подтачком 3) ове тачке. 

Начелник општине Костајница је 
предложио да се до коначног именовања члана 
Управног одбора на мандатни период од четири 
године, а најдуже на период од два мјесеца од 
дана ступања на снагу овог Рјешења, за 
вршиоца дужности члана Управног одбора Парк 
природе „Уна“, као представника општине 
Костајница именује Мирјана Бабић. 

Узимајући у обзир све наведено одлучено 
је као у диспозитиву овог Рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Ово рјешење је коначно, те против њега 
није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Приједору у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

 
       ПРЕДСЈЕДНИК 

       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-224/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“,број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 9.12.2021. године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине не усваја Извјештај о 
пословању Општинске борачке организације 
Костајница за период 01.01.-30.06.2021. године, 
број: 27/21 од 27.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-225/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“,број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 9.12.2021. године доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
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1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Општинске организације Црвеног 
крста Костајница за период 01.01.-30.06.2021. 
године, број: 09/11-166/21 од 30.09.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

                                ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-226/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“,број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 9.12.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Општине усваја Извјештај о 
пословању Добровољног ватрогасног друштва 
Костајница за период 01.01.-30.06.2021. године, 
од 07.10.2021. године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Костајница“.  
 

                               ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-227/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“,број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 9.12.2021. године доноси слиједећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општинеусваја Извјештај о 
пословању Културно умјетничког друштва 
„Поткозарје“ Костајница за период 01.01.-
30.06.2021. године, број:04/21 од 29.09.2021. 
године. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

                               ПРЕДСЈЕДНИК 
       Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-228/21 
Датум:9.12.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“,број: 5/16, 5/17, 13/19) и члана 141. 
Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17, 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 9.12.2021. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина Општине усваја Извјештај 
Одјељења за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности о одржавању јавне расправе о 
нацрту Ребаланса 2 Буџета општине Костајница 
за 2021. годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“.  
 

       ПРЕДСЈЕДНИК 
                     Милош Штековић, правник,ср. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-231/21 
Датум: 9.12.2021. год. 

 
На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“,број: 5/16, 5/17 и 13/19) и члана 
141. Пословника о раду Скупштине Општине 
Костајница („Службени гласник Општине 
Костајница“, број: 5/16, 5/17, 12/17 и 13/19), 
Скупштина Општине Костајница на сједници 
одржаној 9.12.2021. године доноси слиједећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
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1. Скупштина општине усваја Извјештај 
Одјељења за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности о одржавању јавне расправе о 
нацрту Буџета општине Костајница за 2022. 
годину. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Костајница“. 
 

        ПРЕДСЈЕДНИК 
                     Милош Штековић, правник,ср. 
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