
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

ЕКОНОМСКИ КОД ОПИС БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

1 2 3

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.514.274,20
410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 4.346.274,20

411000 Расходи за лична примања 735.449,20
411100 Расходи за бруто плате 725.949,20

411200
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених 9.500,00

411210 Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето) 0,00

411230 Расходи за отпремнине, награде и једнократне помоћи (нето) 9.500,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1.846.325,00

412100 Расходи по основу закупа 3.440,00
412120 Расходи за закуп постројења и опреме 3.440,00

закуп превозних средстава 0,00

закуп канцеларијске опреме 0,00

закуп комуникационе опреме 1.440,00

закуп заштитне, расхладне и гријне опреме 2.000,00

закуп осталих постројења и опреме 0,00

412140 Расходи за закуп непроизведених сталних средстава 0,00
закуп земљишта 0,00

412200
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 32.372,00
412210 Расходи по основу утрошка енергије 8.000,00

електрична енергија (без јавне расвјете) 6.000,00

утрошак угља (гријање у згради општине) 2.000,00

утрошак остале енергије 0,00

412220 Расходи за комуналне услуге 9.900,00
водовод и канализација 7.000,00

одвоз смећа 2.100,00

дератизација 800,00

одржавање чистоће 0,00

остале комуналне таксе и накнаде 0,00

412230 Расходи за комуникационе услуге 14.472,00
кориштење фиксног телефона 9.000,00

кориштење мобилног телефона 0,00

кориштење интернета 1.272,00

поштанске услуге 4.200,00

остале комуникационе услуге 0,00

412240 Расходи за услуге превоза 0,00
превоз робе 0,00

остале услуге превоза 0,00

412300 Расходи за режијски материјал 13.900,00
412310 Расходи за канцеларијски материјал 8.500,00

компјутерски материјал (усб, цд, двд, хард диск)

обрасци и папир

регистратори, фасцикле и омоти

канцеларијска помагала (бушачи, хевтарице, спајалице, 

хемијске, маркери, стикери, селотеп...)

остали канцеларијски материјал

412320 Материјал за одржавање чистоће 2.400,00
хемијски материјал за одржавање чистоће

помагала за одржавање чистоће

остали материјал за одржавање чистоће

412330 Расходи за стручну литературу, часописе 2.000,00
службена глсила (Службени гласник РС и БиХ)

стручни часописи (Финрар и Финансинг)

књиге

остал стручна литература

412390 Расходи за остали режијски материјал 1.000,00
остали режијски материјал

412400 Расходи за метријал за посебне намјене 2.000,00



414430 Материјал за образовање науку и културу 2.000,00
потребе образовног процес (књиге поклони првачићима) 1.000,00

културне активности и манифестације 1.000,00

412500 Расходи за текуће одржавање 312.500,00

412510

Расходи за текуће одржавање зграде општине Станари (кречење, 

електричне инсталације, одржавање централног гријања, 

комуникацијске инсталације 5.000,00

412520 Текуће одржавање осталих грађевинских објеката 300.000,00
одржавање лoкалних путева 290.000,00

одржавање споменика културе 10.000,00

одржавање спортско рекреативних тереан, паркова, јавних 

површина 0,00

412530 Текуће одржавање опреме 6.500,00
одржавање канцеларијске опреме (одржавање штампача, 

намјештаја)

гријне, расхладне и заштитне опреме (одржавање постројења 

за гријање у згради општине)

412590 Остало текуће одржавање 1.000,00
остало текуће одржавање одржавање опреме (опрема за 

одржавање чистоће у згради и око зграде општине)

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 26.500,00
412610 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи 2.000,00

дневнице за службена путовања

смјештај и храна на службеним путовањима

превоз личним возилима на службеним путовањима

412620 Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству 500,00

412630 Расходи по основу утрошка горива и енергената 24.000,00

412700 Расходи за стручне услуге и пројекте 153.500,00
412710 Услуге финансијског посредовања 2.000,00

исплата - поште 0,00

платни промет - банке 2.000,00

конверзије 0,00

412720 Услуге осигурања 5.000,00
осигурање возила (осигурање каско за службено возило) 2.000,00

осигурање запослених 3.000,00

412730 Услуге информисања и друге стручне услуге 32.500,00

услуге штампања, графичке обраде, увезивања, дизајна и сл.
7.500,00

услуге објављивања тендера, оглса и информативних текстова
5.000,00

услуге рекламе, пропаганде и односа са јавношћу 20.000,00

412750 Расходи за правне и административне услуге 3.500,00
услуге нотара 500,00

услуге превођења 500,00

геодетско-катастарске услуге 2.000,00

остале правне услуге 500,00

412760 Расходи за процјенитељске услуге 5.000,00
процјенитељске услуге 1.000,00

услуге вјештачења 4.000,00

412770 Расходи за компјутерске услуге 12.500,00
одржавање рачунарских програма 500,00

одржавање рачунара 5.000,00

одржавање лиценци 7.000,00

412790 Расходи за остале стручне услуге 93.000,00
израде елабората и студија 10.000,00

израда пројектне документације - административна зграда 

идејни и главни пројекат 0,00

финансирање противградне заштите 38.000,00

израда пројектне документације- водовод 40.000,00

савјетодавне услуге (учешће општине станари у пројектима 

које финансира ЕУ) 5.000,00

412800
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине 90.500,00
412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 65.500,00

одржавање зелених површина (кошење траве и амброзије) 2.000,00

услуге зимске службе (чишћење снијега, посипање материјала)
30.000,00

чишћења јавних површина 1.000,00

утрошка електричне расвјете на јавним површинама (јавна 

расвјета)
32.500,00



остале услуге одржавања јавних површина 0,00

412820 Услуге заштите животне средине 25.000,00
услуге испитивања животне средине (испитивање загађености 

вазудха због почетка рада Темоелектране) 23.000,00

Услуге заштите животне средине (пројекат подизања еколошке 

свијести код грађана и привредника о здравом окружењу)
2.000,00

412900 Остали расходи 1.211.613,00
412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 3.700,00

уплате за стручни испит запослених 1.500,00

курсеви за запослене 200,00

котизација за семинаре, савјетовања и симопозијуме 2.000,00

412930 Расходи за бруто накнаде ван радног односа 244.500,00
бруто накнаде волонтерима 15.000,00

бруто накнаде члановима комисија и радних група (Општинска 

изборна комисија) 30.000,00

бруто накнаде скупштинским одборницима 160.000,00

бруто наканде на уговор о дјелу 15.500,00

Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу 

техничке припреме и провoђења избора (бирачки одбори) 24.000,00

412940 Расходи по основу репрезентације 21.500,00
репрезентација у земљи 15.000,00

репрезенација у иностранству 1.000,00

расходи за поклоне 500,00

организација пријема, манифестација и сл. 5.000,00

остали расходи по основу репрезентације 0,00

412950 Расходи по судским рјешењима 9.000,00

412990 Остали расходи 932.913,00
израда медаља, плакета и сл. 2.500,00

ЈП за спорт и туризам Станари 150.000,00

ЈП Екосфера 314.000,00

ЈП Центар за културу и информисање 150.000,00

 ЈЗУ Дом Здравља 316.413,00

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 0,00
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 0,00

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
0,00

413500 Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове
0,00

413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 0,00

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00

413800 Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 0,00

413900 Раходи по основу затезних камата 0,00

414000 Субвениције 604.000,00
414140 Субвенције нефинансијским субјектима 604.000,00

Финансирање пољопривредне производње 210.000,00

Фининасирање подстицаја у пољопривреди - набавка садног 

материјала 100.000,00

Финасирање самозапошљавања и запошљавање у привреди
294.000,00

415000 Грантови 369.000,00
415210 Текући грантови у земљи 369.000,00

Финансирање политичких партија 80.000,00

Финансирање хуманитарних организација - Црвени крст 48.000,00

Финансирање спорских удружења и организација 0,00

Финансирање изградње спомен храма у Станарима 96.000,00

Финансирање културно-умјетничких друштава и других 

организацијау области културе 0,00

Финансирање вјерских и етичких организација 50.000,00

Финансирање удружењња пољопривредника 12.000,00

Финансирање општинске борачке организације Станари 30.000,00

Финансирање организације породица погинулих и заробљених 

бораца и несталих цивила опшстине Станри 18.000,00

Финансирање Синдикалне организације радника општине 

Станари 5.000,00

Финансирање невладниних организација 30.000,00

416000
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

општине Станари 791.500,00



416100
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 

Станари 791.000,00

416110
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују 

од стране установа социјалне заштите 224.000,00

416120
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 

Станари 567.000,00
Помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и 

цивилних жртава рата 160.000,00

Помоћи избјеглим и расељеним лицима 25.000,00

Помоћи ученицима и студентима - стипендије 315.000,00

Помоћи породици, дјеци и младима 32.000,00

Помоћи пензионерим и незапосленим лицима 34.000,00

Помоћи грађанима у натури 1.000,00

416900
Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета општине 500,00

416910
Остале текуће дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета општине 500,00

***** Буџетска резерва 168.000,00
***** Буџетска резерва 168.000,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.213.997,00
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

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.093.997,00

511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних зграда и објеката
213.097,00

Изградња административног центра - почетна фаза 93.097,00

Изградња библиотеке, музеја, позоришта и сл. 0,00

Изградња спортске дворане 0,00

Изградња помоћних објеката у МЗ-а (код гробља и домова) 120.000,00

511130 Издаци за изградњу и прибављање собраћајних објеката 1.411.400,00
учешће у финансирању изградње регионалног пута Станари - 

Теслић 400.000,00

Изградња петље и прикључног пута на ауто-пут Добој-Бања 

Лука 250.000,00

Асфалтирање локалних путева 626.400,00

Изградња вањског освјетљења, тротоара и слично 135.000,00

511190 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 45.000,00
Изградња водовода 0,00

Изградња споменика (историјски, културни и сл.) 0,00

Изградња спорско-рекреативних терена (полигони код школа)
45.000,00

511210
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

објеката 116.000,00
адаптација школа 116.000,00

511230 Издаци за реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката 35.000,00
реконструкција општинских саобраћајницам под асфалтном 

површином 35.000,00

511310 Издаци за набавку превозних средстава 158.000,00
набавка службених аутомобила за општинску управу 38.000,00

набавка теренских возила (ватрогасна возила, комби за превоз)
120.000,00

511320 Издаци за набавку канцеларијске опреме 11.000,00
набавка канцеларијског намјештаја 5.000,00

набавка рачунарске опреме 5.000,00

набавка осталих канцеларијских машина, алата и инвентара
1.000,00

511330 Издаци за набавку комуникационе опреме 10.000,00
набавка рачунарске мрежне опреме 10.000,00

511340 Издаци за набавку гријне, расхладне и заштитне опреме 10.500,00
набавка опреме за вентилацију и хлађење 5.000,00

набавка противпожарне опреме 3.000,00

набавка алармних и сигурносних система 2.500,00

511370 Издаци за набавку специјалне опреме 42.000,00
набавка опреме за цивилну заштиту 30.000,00

набавка ватрогасне опреме 12.000,00

511400 Издаци за одржавање опреме 30.000,00
одржавање опреме која је предмет набавке 30.000,00

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 12.000,00
набавка рачунарских програм 12.000,00



513000 И з д а ц и  з а  н е п р о и з в е д е н у   с т а л н у   и м о в и н у 120.000,00
513100 Прибављање земљишта 120.000,00

куповина земљишта за изградњу производних хала 20.000,00

куповина земљишта за прикључну петељу 100.000,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 6.728.271,20


