СТРУКТУРА ПРИХОДА
И РАСХОДА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ

Овај једноставни и илустровани приказ омогућиће Вам
да разумијете како општинска власт у Ваше име и за Вас
управља буџетским средствима.

ПРИХОДИ

Назив

ИЗНОС

Порески приходи

%

1.936.000

67

Непорески приходи

628.800

22

Средства од Министарства РС

220.000

8

95.200

3

2.880.000

100

Остали примици
Укупно

8%

Поштовани грађанке и грађани општине Костајница,

Буџет за грађане општине Костајница је поједностављени
и илустровани приказ појединих дјелова документа
Буџета општине Костајница.

РЕПУБЛИКА СРПСКA
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA

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

БУЏЕТ ЗА
ГРАЂАНЕ

3%

Порески приходи индиректни порези од
УИО

22%
67%

Пред вама се налази Буџет за грађане
за 2019. годину, којим настојимо
приказати приходе из којих се
буџет финансира и начин на који се
средства расподјељују те капиталне
инвестиције на подручју општине
Костајница. Циљ овог документа
је боље разумијевање буџетског
процеса и увид у расподјелу средстава буџета општине
Костајница.

Основни развојни документ општине Костајница је
Стратегија развоја општине Костајница 2011-2020 која
је ревидирана 2016 године.
Визија развоја: Општина Костајница-средина погодна
за улагање у индустрију, развој предузетништва и
пољопривреде, угодна за живот и одмор, која привлачи
туристе и која се истиче својом мултиетничком
културом, традицијом и природним љепотама.
Стратешки циљеви развоја су:

Непорески приходи

•

Средства од
Министарства РС

•

Остали примици

•

Највећи дио пореских прихода састоји се од прихода
од УИО који чине 87,8% укупних пореских прихода.
Непорески приходи су: накнаде, таксе и приходи
од пружања јавних услуга унутар којих се исказују
наплаћени приходи по основу административних,
комуналних такси и накнада јединица локалне
самоуправе, посебних накнада за земљиште, путеве,
шуме, воде и слично, те приходи који буџетски
корисници остварују вршењем јавних услуга.
Средства од Министарства РС су: средства за
социјалну заштиту РС, те се из тих средстава,
заједно са средствима која извоји општина из својих
прихода, финансира право на новчану помоћ, право
на додатак и његу другог лица, право на здравствено
осигурање, подршка изједначавању могућности
дјеце и омладине са сметњама у развоју и право на
личну инвалиднину. Други дио средстава, општини
дозначује Министарство управе и локалне самоуправе
РС (средства које општина добија из разлога што је
категорисана у неразвијене општине).
Остали примици општине су примици за неизграђено
грађевинско градско земљиште, примици за накнаду
породиљског одсуства, примици од рефундације
за KFW пројекат, примици за накнаду породиљског
одсуства и остали примици.

Најзначајни стратешки пројекти чија је реализација
започела 2017. године а који ће се окончати 2019.
године је регулација потока Тавија, који се финансира
из средстава Европске инвестиционе банке у оквиру
пројекта Опоравак од поплава, а чија је вриједност
1.300.000 КМ.

2.880.000 КМ

У 2019. години се очекује и почетак активности на
изради пројектне документације за регулацију потока
Бубњарица и изградње акумулационих језера на
потоку Тавија, који се такође финансирају из средстава
Европске инвестиционе банке у оквиру пројекта
Опоравак од поплава.
Анализом процјене резултата на пољу добре управе у
оквиру МЕГ пројекта а коју је урадио УНДП општина
Костајница је остварила значајан раст у испуњавању
индикатора успјешности у посматраном периоду.

Подаци за контакт са грађанима налазe се на званичној
интернет презентацији општине Костајница
www.opstina-kostajnica.com
79224 КОСТАЈНИЦА, СВЕТОСАВСКА 11
Контакт телефон Општине Костајница
nacelnikfinansija@opstina-kostajnica.com
тел.387 (0)52-663-139
Фах. 052-663-553
Радно вријеме: понедељак-петак од 07-15h

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

5645

СТАНОВНИШТВО

85,12 km2

ПОВРШИНА

11

НАСЕЉА

Публикација је објављена у оквиру Пројекта управљања
животном средином и економским развојем (МЕГ) којег
подржава Влада Швајцарске, а проводи Развојни програм
Уједињених нација (УНДП) у БиХ. Садржај ове публикације,
као и налази приказани у њој, не одражавају нужно ставове
Владе Швајцарске нити УНДП-а.

РАСХОДИ

Назив

ИЗНОС

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

940.900

33

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

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

541.260

Издаци за отплату главнице и камате
по задужењима општине

446.100

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

476.200

Издаци за капитална улагања
Остали расходи
Укупно

19

15

244.040

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

8

17

189.300

7

42.200

1

2.880.000

7%

%

100

Полазећи од стратешких циљева развоја општине
Костајница, у 2019. години, радићемо на реализацији
сљедећих активности:
У складу са Ревидираном Стратегијом развоја
општине Костајница 2011–2020 наставићемо
радити на изналажењу потенцијалних инвеститора
у циљу отварања нових предузећа и повећању
запослености, при чему ће се максимално
подстицати постојећи привредници.
Окончање инфраструктурног пројекта у оквиру
Пројекта околишног и економског управљања
– МЕГ пројекат – санација водоводне мреже у
улицама Ранка Шипке, 2. маја, Устаничкој и Петра
Пеције – вриједност 340.000 КМ
Завршетак радова на регулацији корита потока
Тавија у оквиру Пројекта заштите од поплава који
је финансиран средствима Европске инвестиционе
банке – вриједност 1.300.000 КМ
Реализација Пројекта побољшања услова живота
у руралним подручјима – ИФАД – изградња
водовода Тавија – Горња Слабиња – вриједност
250.000 КМ

1%

33%
17%

Реализација пројекта Енергетске ефикасности
у основној школи Петар Мећава – вриједност
750.000 КМ
Почетак активности на реализацији пројекта
регулације потока Бубњарица

8%

15%

19%

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

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА У 2019.
ГОДИНИ

ГРАНТОВИ
Одлуком о додјели средства удружењима грађана
је предвиђено да се 30.000 КМ јавним позивом
додијели невладиним организацијама и спортским
клубовима са подручја општине Костајница. Средства
планирана буџетом општине Костајница, расподјељују
се удружењима и фондацијама, чији пројекти помажу
рјешавању проблема у локалној заједници у сљедећим
областима:
развој
спорта,
екологија,
култура,
незапосленост, социјална заштита, пољопривреда,
привреда, туризам, здравство, образовање, људска
права, јачање демократског друштва.

ЗаДУЖењa Отплаћено
ПО
по
главници
главници

НОВА БАНКА (2018-2026)
ИЗМИРЕЊЕ СТАРИХ
ОБАВЕЗА

350000

0

0

НЛБ БАНКА (2009 -2020)
пројекти по одлуци СО

900000

767000

85

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

1800000

Прослава Божића
Дјеца пјевају хитове
Вече ојкача

ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА

Назив

КАЛЕНДАР
МАНИФЕСТАЦИЈА
ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА ЗА 2019.
ГОДИНУ

245956

14

58000

16766

29

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

половина јануара
фебруар

Дан општине Костајница

02. април

Васкршњи турнир у малом ногомету

на Ускрс

Ђурђевданско вече

05.маја

Духови – силазак Светог Духа на Апостоле

мај-јун

Бирамо најуређеније двориште

јун

Ликовна колонија „ПИРАЛО“ 2018

јун

Међународни мото сусрет Моторијада

јун

Конференција беба

крај јуна

Лов рибе удицом на пловак

крај јуна

Љетна лига у малом фудбалу
Паљење лила поводом Петровдана
Дочек Интернационалне Уне регате Лађом низ Уну

НОВА БАНКА (2017-2022)
куповина моторног возила

06-07 јануара

Љето на Уни
Кошаркашки турних Стритбол
Обиљежавање годишњице формирања Баљске
чете
Изложба паса свих пасмина
Кестенијада

јун
11. јула
крај јула
07/08
август
27.август
септембар
12-14.октобар

ОТПЛАЋЕНО ПО ГЛАВНИЦИ

0%
НОВА БАНКА (2018-2026)
измирење старих обавеза

Пројекти прекограничне сарадње – 30.000 КМ
15%

85%

НЛБ БАНКА (2009-2020)
пројекти по одлуци СО

86%

14%

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

71%
НОВА БАНКА (2017-2022)
куповина моторног возила

29%

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОСТАЈНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

472.560 KM

ЈУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „КЕСТЕНКО“

156.600 KM

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
КОСТАЈНИЦА
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Н.СТАНИСАВЉЕВИЋ

42.000 КМ
9.450 KM

