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УВОД 

 

Извјештај о извршењу Буџета за 2020. годину је извјештај о извршењу буџетских средстава и 

буџетских издатака за период  јануар – децембар  2020. године  у односу на план буџета за 2020. 

годину.   

Према одредбама члана 46., а у вези са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Градоначелник 

је у обавези да до 31. маја следеће године поднесе извјештај о извршењу буџета Града за 

претходну  годину. 

Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 22. Правилника о форми и о садржају буџета и 

извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 102/16); 

дефинисан је садржај полугодишњег и годишњег извјештаја о извршењу буџета, односно 

прописано је  да извјештај о извршењу буџета Града треба да садржи: 

-Преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина одобрила у буџету Града у 

претходној години; 

-Преглед остварених буџетских средстава и издатака у току претходне фискалне године, који су 

приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета; 

-Објашњење већих одступања; 

-Податке о задуживању и управљању дугом; 

-Податке о коришћењу буџетских резерви; 

-Податке о гаранцијама датим у току претходне фискалне године; 

-Почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена; 

-Податке о извршеним реалокацијама. 

Осим података и информација из претходног става, у извјештају о извршењу буџета Града за 

2020. годину, обавезно морају бити приказани и подаци о почетном и завршном стању имовине, 

обавеза и извора средстава. 

Полазна основа за признавање билансних позиција су: прописи Републике Српске/БиХ и 

усвојене рачуноводствене политике, Оквир за састављање и представљање финансијских 

извјештаја и прихваћени Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРС ЈС) 

односно Међународни стандарди финансијског извјештавања, који су примјењиви на 

појединачне позиције. У 2017. години је у примјени „нови“ Правилник о буџетским 

класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 98/16 и 115/17). 

У складу са промјеном контног оквира донесен је и „нови“ Правилник о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама за кориснике буџетске Града Приједора  (Службени гласник 

Града Приједор број: 12/18), који је сачињен у складу са Правилником о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике 

(Службени гласник РС број: 115/17) и 118/18. 

Основ за  састављање  извјештаја о извршењу буџета Града (поред поменутих прописа) су Закон 

о рачуноводству и ревизији РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15), Одлука о 

усвајању буџета Града Приједора за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора“,  број: 

15/19), као и други прописи и акта Града која се односе на област финансијског пословања.  

Према Закону о рачуноводству и ревизији РС и Правилнику о примјени међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“, број: 
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94/15), Град као правно лице из јавног сектора, треба да примјењује прихваћене Међународне 

рачуноводствене стандарде за јавни сектор, у даљем тексту МРС ЈС. 

Унос података у оперативне јединице 1. и 2. врши се у просторијама Градске управе, путем 

образаца за трезорско пословање, а у складу са Упутством о форми, садржају и начину 

попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских корисника. 

 

Битно је  нагласити да је овај извјештај  сачињен на основу вјеродостојне документационе 

основе.  

У колону плана је унесен планирани буџет ( усвојен од Скупштине Града)  или  буџет  са 

прерасподјелама  у зависности од Правилником прописаних табела. Прерасподјеле су 

извршене са 30.11.2020. године, а не са крајем  године због специфичне  ситуације која је 

била у 2020. години. 

У колону извршења су унесени подаци из главне књиге трезора, а који су унесени и у 

обрасце Консолидованог годишњег обрачуна за кориснике буџета Града Приједора. 

Пресјек резултата свих трансакција извршених у 2020. години чини  разлику  у 

финансирању. Без обзира на чињеницу да разлика у финансирању (резултат пословања)  

може имати позитиван или негативан предзнак, она се посебно приказује у склопу 

закључних разматрања која се достављају на крају образложења извјештаја који се 

доставља Скупштини Града на усвајање. 

Финансирање послова Градске управе и осталих корисника буџета се обавља из градског буџета. 

Буџетска средства се обезбјеђују из: пореских, непореских прихода, грантова, транфера између 

или унутар јединица власти, примитака за нефинансијску имовину, примитака од финансијске 

имовине, примитака од задуживања и осталих примитака. 

 

Опште информације о Граду 

 

Приједор се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске и простире на 834 км², а по броју 

становника је међу већим градовима у Републици Српској. 

 

Основни подаци о Граду  достављени су  у табеларном прегледу, како слиједи: 

 

Назив Град Приједор 

 

Сједиште и адреса Приједор, Трг Ослобођења 1. 

Регистрација Закон о Граду Приједор („Службени гласник Републике 

Српске бр.  70/2012) 

Правни статус  Локална самоуправа   

 

Матични број 

 

1066315 

ЈИБ 4400711050003 

Име , презиме и  

Позиција овлаштене 

особе 

 

Далибор Павловић, градоначелник Града Приједора 
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Ступањем на снагу Закона о Граду Приједор („Службени гласник Републике Српске“ број: 

70/2012) уређује се подручје, надлежности, органи и финансирање Града Приједора. 

 

Град Приједор послује у систему локалног трезора (СУФИ), у коме се као буџетски корисници 

појављују потрошачке јединице (ПЈ). Локални трезор се састоји из двије оперативне јединице: 

Градска управа и Остали корисници буџета града.  

 

Одлуком о оснивању Градске управе града Приједор број: 02-014-1/17 од 03.03.2017. године 

основана је Градска управа града Приједора која се односи на: оснивање, уређење и дјелокруг 

рада Градске управе, организацију Градске управе и заједничке одредбе руковођења 

организационим јединицама. 

 

Послови из дјелокруга рада Градске управе су:  

1) извршавање и спровођење прописа Скупштине Града и Градоначелника, 

2) припремање нацрта, одлука и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник, 

3) извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је  

извршење повјерено Граду, 

4) вршење стручних и других послова повјерених од стране Скупштине Града и Градоначелника 

 

Градска управа има организационе јединице које се дијеле на: 

- Основне организационе јединице 

- Посебне организационе јединице 

- Самосталне унутрашње организационе јединице 

Основне организационе јединице су одјељења, којим руководи начелник одјељења. У оквиру 

организационих одјељења формарају се одсјеци као унутрашње организационе јединице којим 

руководи шеф одсјека. У градској управи се због специфичних послова, формирају и одсјеци као 

самосталне унутрашње организационе јединице, којима руководи шеф одсјека. 

Кабинет градоначелника се формира као посебна организациона јединица за вршење 

савјетодавних, протоколарних и административно техничких послова. Стручна служба 

Градоначленика оснива се као посебна организациона јединица која за потребе органа Града 

Приједора обавља кадровске и организационе послове, послове јавних набавки, имовинско-

правне послове и послове заступања Града у поступцима одређеним законом, нормативно правне 

послове и другостепене послове. 

Основне организационе јединице у Градској управи су одјељења и то: 

- Одјељење за општу управу, 

- Одјељење за финансије, 

- Одјељење за привреду и пољопривреду, 

- Одјељење за друштвене дјелатности, 

- Одјељење за просторно уређење, 

- Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско- 

стамбене послове, 

- Одјељење за борачко инвалидску заштиту. 

 

Посебне организационе јединице су: 

- Кабинет Градоначелника, 
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- Стручна служба Градоначелника са унутрашњим организационим јединицама: Одсјек за 

људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак; одсјек за имовинске 

послове и евиденцију некретнина и одсјек за јавне набавке. 

 

Самосталне унутрашње ораганизационе јединице, које су директно подређене 

Градоначелнику и то: 

- Одсјек за интерну ревизију, 

- Одсјек за инспекцијске послове, 

- Одсјек за комуналне полиције, 

- Одсјек за цивилну заштиту, 

- Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем и 

- Територијална ватрогасна јединица. 

 

Самосталне унутрашње организационе јединице, које су подређене Градоначелнику путем 

Стручне службе Градоначелника су: 

- Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града, 

- Одсјек за информационо-комуникационе технологије, 

- Одсјек за заједничке послове и  

- Одсјек за мјесне заједнице. 

 

Органи Града су: Скупштина града и Градоначелник града.  

 

Надлежности органа Града регулисани су Статутом и другим актима Града.    

 

Градоначелник града, Далибор Павловић, је носилац извршне власти, која се остварује путем  

Градске управе. 

  

Корисници који се у цјелости финансирају из буџета Града Приједора су : 

 

- Градска управа Приједор на нивоу нижих  потрошачких јединица у распону ........................ 

.................................................................................................................од 00740110   до   00740210; 

- Центар за социјални рад (садржи двије потрошачке јединице),.. од 00740300 до 00740301); 

- Позориште Приједор ..................................................................................................(00740501);  

- ЈУ Галерија 96 .............................................................................................................(00740502); 

- Туристичка организација града Приједора...............................................................(00740510); 

- Агенција за економски развој града Приједора ,,Преда -Пд“Приједор ............... (00740910); 

- ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор“......................................................(00740920). 

 

Корисници буџета који се финансирају из буџета Града Приједора и буџета Републике Српске 

су: 

- Народна библиотека ,,Ћирило и Методије“ Приједор...............................................(0818003), 

- ЈУ Матични музеј „Козаре“ Приједор  у Приједору..................................................(0818055), 

- ЈУ Гимназија  ,,Свети Сава“, Приједор...................................................................... (0815028), 

- ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор............................................................(0815032), 

- ЈУ Машинска школа Приједор.....................................................................................(0815030), 

- ЈУ Електротехничка школа Приједор......................................................................... (0815029), 
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- ЈУ Пољопривредно – прехрамбена школа Приједор................................................ (0815031), 

- ЈУ Средњошколски центар Приједор у Приједору................................................... (0815033), 

- ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор...........................................................(0840002), 

- ЈУ „Центар Сунце“........................................................................................................(0840014). 

 

 

Регулаторни оквир и рачуноводствена основа  

за састављање извјештаја о извршењу буџета 

 

Према Закону о рачуноводству и ревизији РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 

94/15) и Правилнику о примјени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 128/11), Град као правно лице из јавног сектора, 

треба да примјењује  прихваћене  МРС ЈС. 

 

У систему трезорског пословања у 2020. години финансијске трансакције и књиговодствена 

евиденција за кориснике градског буџета се врши у складу са прописаним трезорским 

процедурама у оквиру: 

- главне књиге локалног трезора (ГКЛТ), 

- помоћних књига локалног трезора-модула (набавке, обавеза и поравнања), који су 

системски увезани са ГКЛТ, 

- помоћних књига  буџетских корисника. 

 

Евиденција потраживања, књижење сталне имовине (основних средстава), обрачун личних 

примања и благајничко пословање се воде у посебним евиденцијама у посебним књигама 

потрошачких јединица (ПЈ) Града изван трезорског система. 

 

Износи у финансијским извјештајима изражени су конвертибилним маркама (КМ).  

 

Пословне књиге буџетског корисника у систему главне књиге трезора отварају се приликом 

почетка обављања дјелатности буџетског корисника, кроз додјелу одговарајућег кода на коме ће 

се вршити његова књиговодствена евиденција. 

 

Буџетска класификација представља системски оквир који својим кодским структурама 

омогућава дефинисање и евидентирање финансијских активности према различитим захтјевима. 

Буџетски корисници воде књиговодство према прописаним стандардним класификацијама. 

 

Стандардне буџетске класификације су: фондовска, организациона, економска, подекономска 

(субаналитичка), функционалана и програмска (пројектна). 

Фондовска класификација даје информацију о изворима финансирања. 

Организациона класификација даје информацију о мјесту настанка трансакција. 

Економска класификација даје информацију о економској категорији трансакције (приходи, 

расходи, имовина, обавезе итд.). 

Подекономска (субаналитичка) класификација даје детаљније информације за праћење 

трансакција. 

Функционална класификација даје информације о сврси трансакција. 
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Програмска (пројектна) класификација даје информације о групи активности буџетског 

корисника на које се трансакције односе. 

Фондовска, организациона, економска и функционалана класификација прописане су од 

надлежног Министарства. 

Подекономска (субаналитичка) и програмска (пројектна) класификација су слободне и на захтјев 

буџетских корисника у трезорској апликацији отварају се њихове шифре са одговарајућим 

описима прилагођене потребама корисника. 

Буџетски корисници имају обавезу да воде књиговодство по начелу фондовског књиговодства. 

Буџетски корисници могу користити пет различитих фондова: 

- општи фонд (01) 

- фонд прихода по посебним прописима (02) 

- фонд грантова (03) 

- фонд средстава приватизације и сукцесије (04) 

- фонд за посебне пројекте (05). 

 

Организациона класификација књиговодствене евиденције у систему главне књиге трезора 

Републике и јединица локалне самоуправе у којима је уведено трезорско пословање, врши се у 

складу са Рјешењем о бројчаним ознакам (шифрама)  корисника буџета града  („Службеном 

гласнику Републике Српске“ број: 119/18). 

 

1.  ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

На основу Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2020. годину („Службени гласник Града 

Приједора“, број: 15/19) у даљем тексту Одлуке о усвајању  буџета Града за 2020. годину, 

утврђен буџет Града Приједора у укупном износу од 44.612.113 КМ. 

Одлуком  о усвајању буџета Града Приједора за 2020. годину дефинисан је план укупне буџетске 

потрошње, која је уравнотежена са укупним буџетским средствима, што се може сагледати из 

прегледа буџета на другом нивоу економске класификације: 

 

РЕД. 

БРОЈ 

ГРУПА 

КОНТА 
ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗНОС У КМ 

1. 2. 3. 4. 

I  Приходи, примици и задуживања одобрених буџетом  

1. 71 Порески приходи  30.469.380 

2. 72 Непорески приходи 9.129.453 

3. 73 Грантови 100.000 

4. 78 Трансфери између буџетских јединица раз.нивоа власти 2.246.360 

5. 81 Примици за нефинансијску имовину 1.428.520 

6. 91 Примици од финансијске имовине - 

7. 92 Примици од краткорочних и дугорочних задужења - 

8. 93 Остали примици 1.238.400 

9. 

*** Распоред суфицита из ранијег периода ( неутрошена 

намјенска и кредитна средства) - 

 
 Укупни приходи,примици и суфицит 

 
44.612.113 
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 II  Распоређени расходи, издаци  и отплате дугова  

1. 

41 Текући расходи – група конта 41 

(осим расхода обрачунског карактера) 35.214.347 

2. 48 Трансфери између и унутар јединица власти 387.226 

3. 51 Издаци за нефинансијску имовину  4.758.442 

4. 61 Издаци за финансијску имовину  - 

5. 62 Издаци за отплату дугова  2.782.650 

6. 63 Остали издаци  1.369.448 

III *** Текућа буџетска резерва 100.000 

 

  

Укупна потрошња за 2020. годину  44.612.113 

 

Из наведеног табеларног прегледа се може констатовати да је постигнута  задана равнотежа, јер 

су планирани приходи, примици и задуживања једнаки збиру плана распоређених расхода, 

издатака, отплате дугова и текуће буџетске резерве. Документациона основа уноса података у 

претходној табели је законски буџет за 2020. годину. („Службени гласник Града Приједор“; 

број:15/19). 

 

2. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ 

ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Чланом 15. до 26. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета 

Републике, општина и градова, дефинисани су обрасци, подносиоци, и рокови подношења 

периодичних и годишњих  извјештаја. На основу прокњижених образаца за трезорско пословање 

буџетских корисника и извршеног сравњења по прописаним класификацијама са буџетским 

корисницина, Одјељење за финансије је сачинило Извјештај о извршењу буџета Града Приједора 

за период јануар-децембар 2020. године.    

  

 
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020 ГОДИНЕ 

НА ДРУГОМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

ЕК. 

КОД 

 

ОПИС 

ПЛАН 

БУЏЕТА 

ИЗВРШЕЊ

Е БУЏЕТА 

ИНДЕ

КС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

 710000 

 

 Порески приходи  
30.469.380 26.832.510 88,1 

  

720000 

 

Непорески приходи  
9.129.453 5.617.506 61,5 

       

730000 

 

Грантови  
100.000 33.000 33,0 

     

780000 

 

Трансфери између буџетских јединица  
2.246.360 3.828.215 170,4 

 810000 

 

Примици за нефинансијску имовину  
1.428.520 262.125 18,4 
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 910000 

 

Примици од финансијске имовине  
- 253.318 * 

920000 

Примици од краткорочних и дугорочних 

задужења 
- 1.650.000 * 

930000 Остали примици 1.238.400 703.844 56,8 

*** 

Расподјела суфицита из ранијег периода       

(неутрошена намјенска и кредитна 

средства) 

- 326.244 * 

 

 

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ  

44.612.113 39.506.762 

 

 

88,6 

410000 

 

Текући расходи 
35.214.347 33.841.286 96,1 

480000 

Трансфери између и унутар јединица 

власти 
387.226 214.043 55,3 

510000 Издаци за за нефинансијску имовину  

 

4.758.442 

 

4.778.925 

 

100,4 

610000 Издаци за финансијску имовину  - - - 

620000 Издаци за отплату дугова 2.782.650 2.819.873 101,3 

630000 Остали издаци 1.369.448 650.971 47,5 

*** Текућа буџетска резерва 100.000 77.144 77,1 

 

 

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 44.612.113 42.382.242 

 

95 

 

Из претходних података приказаних на другом нивоу економске класификације, могу се 

сагледати основни параметри извршења буџета за 2020. годину у односу на усвојени буџет са 

прерасподјелом. Битно је навести да се претходни подаци односе само на фонд 01. 

 

   

2.1. ПРИХОДИ 

2.1.1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

И  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Приходи су бруто приливи економске користи или услужног потенцијала током извјештајног 

периода кад ти приливи доводе до повећања нето имовине/капитала, осим повећања које се 

односи на повећања која се одоносе на учешће власника. 

 

Приходи се признају на модификованом обрачунском основу, у рачуноводственом обрачунском 

периоду у којем су мјерљиви или расположиви:  

а) Приходи су мјерљиви када их је могуће исказати вриједносно и   

б) приходи су расположиви када су остварени унутар обрачунског периода или убрзо након тога, 

а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају 

Приходи обухватају пореске и непореске приходе (укључујући и укинуте врсте јавних прихода), 

грантове, приходе обрачунског карактера и трансфере између или унутар јединица власти.  
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Приходи се вреднују по номиналној вриједности  очекиваног прилива готовине или готовинских 

еквивалената  или друге економске користи.  

Приходи по основу дивиденди, учешћа у капиталу, приходи од хартија од вриједности  и 

финансијских деривата, приходи од камата и други приходи из трансакција размјене             

(трансфери) признају се на обрачунској основи у складу са МРС ЈС 9 и другим релевантним 

рачуноводственим стандардима и прописима. 

Грантови у новцу се признају као приход на готовинској основи. 

Помоћи у натури се признају као  средство унутар аналитичких конта биланса стања по фер 

вриједности, у складу са захтјевима релевантних рачуноводствених стандарда и прописа у 

корист синтетичког конта 717 – помоћ у натури.  

Властити приходи буџетских корисника уплаћују се на рачун јавних прихода и троше према 

утврђеним намјенама.  

Приходи обрачунског карактера не планирају се у буџету, него се евидентирају искључиво у 

циљу израде финансијског извјештаја. Њихово признавање и вредновање се врши у складу са 

релевантним рачуноводственим стандардима. 

 

Примици од нефинансијске имовине вреднују у номиналним износима оствареног прилива 

готовине или готовинских еквивалената и  евидентирају у оквиру затвореног система конта класе 

8. 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

 НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ-ФОНД 01 

Ек код 
 

Опис 

Буџет за  

2020 г. 

Извршењ

е буџета 

Индекс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

  
 

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  
41.945.193 36.311.231 86,6 

   710000 

 

П о р е с к и   п р и х о д и  
30.469.380 26.832.510 88,1 

 711000 

 

Приходи од пореза на доходак и добит 
250 1 0,4 

 712000 

 

Доприноси за социјално осигурање  
0 0 * 

 713000 

Порези на лична примања и приходе од 

самосталне дјелатности  
2.499.700 2.213.130 88,5 

 714000 

 

Порези на имовину  
2.575.000 1.560.102 60,6 

 715000 

 

Порези на промет производа и услуга  
24.430 33.868 138,6 

 716000 

 

Царине и увозне дажбине  
0 0 * 

 717000 

 

Индиректни порези дозначени од УИО  
25.300.000 22.866.060 90,4 

 719000 

 

Остали порески приходи  
70.000 159.349 227,7 
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 720000 

 

Н е п о р е с к и    п р и х о д и  
9.129.453 5.617.506 61,5 

      

721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних  курсних разлика  
386.521 366.047 94,7 

 722000 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга  
8.568.372 5.070.229 59,2 

 723000 

 

Новчане казне  
40.000 25.564 63,9 

 729000 

 

Остали непорески приходи  
134.560 155.666 115,7 

 730000 

 

Г р а н т о в и  
100.000 33.000 33 

 731000 

 

Грантови  
100.000 33.000 33 

 780000 

Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   б у џ е т с к и х    

ј е д и н и ц а  
2.246.360 3.828.215 170,4 

 787000 

Трансфери између буџетских јединица 

различитих нивоа власти  
2.246.360 2.297.095 102,3 

788000 

Трансфери унутар исте јединице власти 
0 1.531.120 * 

  
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  
1.428.520 262.125 18,4 

 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  
1.428.520 262.125 18,4 

 811000 

 

Примици за произведену сталну имовину  
 

1.136.530 

 

198.664 

 

17,5 

 812000 

 

Примици за драгоцјености  
0 0 * 

 813000 

 

Примици за непроизведену сталну имовину  
249.000 63.461 25,5 

 814000 

Примици од продаје сталне имовине намијењене 

продаји и обустављених пословања  
42.990 - * 

 815000 

 

Примици за стратешке залихе  
0 0 - 

 816000 

Примици од залиха материјала, учинака, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл.  
0 0 - 

880000 

Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти  
0 0 - 

881000 

Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица власти 
0 0 - 

  

В. УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (А+Б) 

43.373.713 36.573.356 84,3 

 



Извјештај о извршењу буџета Града Приједор 

 

12 

 

 

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2020. годину остварени су у 

износу од 36.573.356 КМ или 84,3 % у односу на план. 

 

 У претходном прегледу нису садржани подаци везани за рачуне  финансирања, а то су  примици 

од финансијске имовине (група конта 91), примици од задужења (група конта 92) и остали 

примици (група конта 93) и распоред намјенских средстава из ранијег периода. Подаци везани за 

рачуне финансирања су приказани у табеларном прегледу на страни 20. и 21. Збир приходовне 

стране буџета чине укупни приходи, примици и рачун финансирања. 

 

 

 
Порески приходи остварени су у износу од 26.832.510 КМ или 88,1% у односу на план. 

Најзначајније ставке пореских прихода чине: индиректни порези у износу од 22.866.060 КМ, 

порез на лична примања у износу од 2.213.130 КМ, порез на имовину у износу од 1.560.102 КМ, 

док су сви остали приходи остварени у износу од 193.217 КМ. 

 

Непорески приходи остварени су у износу од 5.617.506 КМ или 61,5 % у односу на план буџета.  

Најзначајније ставке у непореским приходима чине: накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга у износу од 5.070.229 КМ, приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика у износу од 366.047, остали непорески приходи износе  155.666 КМ, 

док су најмање новчане казне остварене су у износу од 25.564 КМ. 

 

Грантови (помоћи) остварени су у износу од 33.000 КМ или 33 % у односу на план буџета. 
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Трансфери између буџетских јединица (фонд 01) су остварени у износу од 3.828.215 КМ или 

170,4 %, а детаљније су наведени у табеларном прегледу који чини  саставни дио овог извјештаја. 

 

Примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 262.125 КМ, а састоје се од 

примитака за непроизведену сталну имовину и примитака за произведену сталну имовину. 

Примици за произведену сталну имовину остварени су у износу од 198.664 КМ или 17,5% у 

односу на план буџета.  

 

Примици за непроизведену сталну имовину у извјештајном периоду износили су 63.461 КМ или 

25.5 % у односу на план буџета. 

 

У следећем прегледу приказана је структура остварених прихода и примитака буџета 

за 2020. годину: 

 

Р.Б. ВРСТА ПРИХОДА 

 

ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРИХОДА И 

ПРИМИТАКА У 2020. 

год. 

 

СТРУКТУРА 

ПРИХОДА 

У % 

1. 2. 3. 4. 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 26.832.510 73,3 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 5.617.506 
15,3 

3. ГРАНТОВИ 33.000 0,1 

4. 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

ЈЕДИНИЦА 
3.828.215 

10,5 

5. 
ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ 
198.664 

0,6 

6. 
ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ  
63.461 

0,2 

У К У П Н О: 36.573.356 100,0 

 

Анализом структуре остварења текућих прихода, утврђено је да порески приходи представљају 

најзначајнију ставку остварења прихода и учествују са 73,3%, значајно учешће од 15,3% 

остварили су непорески приходи, док сви остали приходи збирно учествују са 11,4 %. 
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2.2. РАСХОДИ 

 

Према члану 93. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Града Приједора 

расходи се књиже на обрачунској основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање 

настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. 

 

Расходи су смањење економске користи или услужног потенцијала током извјештајног периода у 

облику одлива или утрошка средстава или настанка обавеза које доводе до смањења нето 

имовине капитала. 

Вредновање расхода врши се у висини очекиваног одлива готовине или других економских 

користи. 

Под расходима обрачунског карактера подразумијева се набавна вриједност реализованих 

залиха, амортизација, резервисања по основу обавеза, финансијски обрачунски расходи, губици 

од продаје имовине, расходи од усклађивања вриједности, дате помоћи у натури и други расходи 

који се не планирају у буџету.  

Плате и накнаде запосленим обрачунавају се и евидентирају као обавеза и расход периода на 

који се односе.  
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Расподјела средстава за грантове (помоћи) и начин коришћења дозначених средстава врши се у 

складу са унапријед дефинисаним критеријумима.  

 

Издаци за нефинансијску имовину су:  

1.Издаци за произведену имовину који се односе на издатке за прибављање грађевинских 

објеката (пословних, стамбених, саобраћајних и осталих објеката) и издатке за инвестиционо 

одржавање наведених објеката; 

2. Издаци за драгоцјености (умјетничке слике, скулптуре, књиге од посебног значаја и сл.); 

3. Издаци за непроизведену сталну имовину (земљиште,шуме, паркови и сл); 

4. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

 

Књиговодственом евидентирању на контима класе 5 претходи књижење пословног догађаја на 

одговарајућим билансним контима, који ће довести до новчаног одлива или затварања аванса за 

нефинансијку имовину из претходне године. Евидентирање се врши на обрачунском основу у 

периоду за који је настала обавеза издатака за нефинансијску имовину, независно од тога да ли је 

по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског одлива. Изузетак чини 

резервација средстава.  

 

Приходи и приливи, тако и расходи и одливи посматрају се кроз двије категорије: 

А) Прву категорију чине буџетски расходи и одливи који су планирани буџетом и приказани у 

пословним књигама кроз фонд 01. 

Б) Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом и не 

финансирају се из средстава буџета, већ из осталих извора средстава.  

Ова врста расхода евидентира се по фондовској класификацији: фонд 02, фонд 03 или фонд 05, 

зависно од извора финансирања. 

 

 

 

2.2.1. Буџетски расходи и одливи 

 

Одлуком о усвајању буџета Града Приједора за 2020. годину расходовна страна буџета је 

планирана као: 

1.Расходи и издаци за утврђене намјене у износу од ................ 44.512.113 КМ, 

2.Текућа буџетска резерва..................................................................100.000 КМ, 

У к у п н о: ( 1. + 2. )..........................................................................44.612.113 КМ. 

 

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у периоду јануар – децембар 2020. године,  

извршени су у износу од 38.911.398 КМ или  96,2 % у односу план. 
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 БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2020. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ –ФОНД 01 

Економски 

код 

 

Опис 

Буџет за 

2020. г. 

Извршење 

буџета 

Индекс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

   

А. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  35.701.573 34.132.473 95,6 

 

410000 

 

Т е к у ћ и   р а с х о д и  35.214.347 33.918.430 96,3 

411000 Расходи за лична примања  11.928.204 11.648.259 97,7 

412000 Расходи по основу коришћења робе и услуга 8.972.818 8.156.065 90,9 

**** Расходи по основу коришћења роба и услуга 

(буџетска резерва) - 1.344 * 

413000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 604.650 544.893 90,1 

414000 Субвенције  2.792.800 3.063.935 109,7 

415000 Грантови  4.477.941 4.203.844 93,9 

**** Грантови (буџетска резерва) - 75.800 * 

 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике  6.234.934 6.024.331 96,6 

**** Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (буџетска резерва) - - * 

418000 Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти 103.000 136.504 132,5 

419000 Расходи по судским рјешењима 
100.000 63.455 63,5 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 
387.226 214.043 55,3 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 387.226 214.043 55,3 

 

**** 

 

Буџетска резерва   100.000 * * 

  

Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  4.758.442 4.778.925 100,4 

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  
4.758.442 4.778.925 100,4 

511000 Издаци за произведену сталну имовину  4.610.858 4.699.684 101,9 

512000 Издаци за драгоцјености - - * 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину  50.000 504 1 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл.  97.584 78.737 80,7 
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518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми - - * 

580000 В.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 

ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ  - - * 

581000 Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица власти - - * 

 Г. УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ А + Б+В 40.460.015 38.911.398 96,2 

 

 
 

У претходној табели приказано је извршење буџетских расхода и издатака за нефинансијску 

имовину у односу на план са прерасподјелом по збирној - троцифреној економској 

класификацији.     

 

Расходи за лична примања извршени су у износу од 11.648.259 КМ или 97,7 % у односу на 

план, а односе се на: бруто плате, топли оброк, превоз радника, регрес за годишњи одмор, 

једнократне помоћи радницима, отпремнине за одлазак у пензију и сл. 

Расходи  по основу  коришћења роба и услуга извршени су у износу од 8.156.065 КМ  или 90,9 

% у односу на план и 1.344 КМ из буџетске резерве. 

Ову врсту расхода чине: канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће, стручна 

литература, часописи, набавка дневне штампе,  расходи за текуће одржавање, расходи по основу 
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путовања, утрошак горива, осигурање, услуге информисања и медија, одржавање јавних 

површина и заштиту животне средине, утрошак  енергије, комуналних и комуникацијских услуга 

и транспортних услуга, плаћање закупа, разни видови компјутерских услуга и остали 

непоменути расходи). 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (камате за примљене зајмове у земљи 

и иностранству и сл.) су извршени у износу од 544.893 КМ или 90,1 % у односу на план. 

Субвенције су додјељене у износу од  3.063.935 КМ или 109,7 % у односу на план. 

Грантови  су извршени у износу од 4.203.844 КМ или 93,9 % у односу на план и 75.800 КМ из 

буџетске резерве. 

Дознаке на име социјалне заштите  извршене су у износу од 6.024.331 КМ или 96,6 % у односу 

на план. 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти извршене су у износу од 136.504 КМ или 132,5 % у односу 

на план. 

Расходи по судским рјешењима су извршени у износу од 63.455 КМ или 63,5 % у односу на 

план. 

Трансфери између различитих јединица власти су извршени у износу од 214.043 КМ или   

55,3 % у односу на план. 

Издаци за произведену сталну имовину извршени су у износу од 4.699.684 КМ или 101,9 % у 

односу на план, а односе се на  изградњу или  набавку: зграда, пословних простора и сличних 

објеката, саобраћајних објеката, превозних средстава, канцеларијске опреме и инвентара, 

набавку грејно расхладне и заштитне опреме, комуникационе опреме,  издатке за инвестиционо 

одржавање опреме  и сл.) 

Издаци за непроизведену сталну имовину (набавка земљишта) извршени су у износу од 504 

КМ или 1 % у односу на план буџета. 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара извршени су у износу од 78.737 КМ 

или 80,7 % у односу на план. 

 

 

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

ПРИКАЗАНА ЈЕ У ПРЕГЛЕДУ, КАКО СЛИЈЕДИ: 

 

РБ 
ЕК.  

КОД 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 

ИЗВРШЕЊЕ  

ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР-

ДЕЦЕМБАР 

2020. ГОДИНЕ 

(фонд 01) 

СТРУКТУР

А 

РАСХОДА у 

% 

1 2 3 4 5 

1. 411 Расходи за лична примања 11.648.259 29,8 

2. 412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 8.156.065 21 

* * 
Расходи по основу коришћења роба и услуга из 

буџетске резерве 
1.344 * 

3. 413 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
544.893 1,4 



Извјештај о извршењу буџета Града Приједор 

 

19 

 

 

4. 414 Субвенције 3.063.935 7,9 

5. 415 Грантови 4.203.844 10,8 

* * Грантови из буџетске резерве 75.800 0,2 

6. 416 
Дознака на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета 
6.024.331 15,5 

7. 418 

Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене између 

или  унутар јединица власти 

136.504 0,3 

8. 419 Расходи по судским рјешењима 63.455 0,2 

9. 487 Трансфери између различитих јединица власти 214.043 0,6 

10. 511 Издаци за произведену сталну имовину 4.699.684 12,1 

11. 512 Издаци за драгоцјености  - * 

12. 513 Издаци за непроизведену сталну имовину 504 * 

13. 516 Издаци за залихе  ситног  инвентара 78.737 0,2 

    УКУПНО: 38.911,398 100,0 
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Образложење структуре расхода:  

 расходи за лична примања остварили учешће са 29,8 %, 

 расходи по основу коришћења роба  су остварили учешће са 21 %, 

 расходи финансирања и други финансијски трошкови остварили су учешће са 1,4 %,  

 субвенције су оствариле учешће са 7,9  %, 

 грантови су остварили учешће са 10,8 %, 

 дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета су оствариле учешће са 15,5 %, 

 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене 

између или  унутар јединица власти су остварили учешће са 0,3 %, 

 расходи по судским рјешењима су оствариле учешће са 0,2 %, 
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 трансфери између различитих јединица власти су остварили учешће са 0,6 % 

 издаци за произведену сталну имовину остварили су учешће са 12,1 %, 

 издаци за залихе ситног инвентара су остварили учешће од свега 0,2 %. 

 Грантови из буџетске резерве су остварили учешће од 0,2 % 

 Расходи по основу коришћења роба и услуга из буџетске резерве су остварили безначајно 

учешће и износе 1.344 КМ  

 

 

 

2.3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

 

Примици за финансијску имовину и задужења представљају затворен систем конта који служе за 

евидентирање примитака од финансијских задуживања (кредита). Евидентирају се на контима 

класе 9. 

Издаци за финансијску имовину и отплату дугова обухватају издатке за прибављање хартија од 

вриједности, за дате зајмове у земљи и иностранству, издатке по основу орочавања новчаних 

средстава, издатке за отплату дугова и остале издатке који утичу на текућу ликвидност. 

Евидентирају се преко конта класе 6, која представља затворен систем конта. 

Књиговодственом евидентирању на контима класе 6 претходи књижење пословног догађаја на 

одговарајућим билансним контима, који ће довести до новчаног одлива, укључујући и дате 

авансе који се затварају у следећој или наредним годинама. Књиговодствена евиденција на класи 

6. врши се на готовинском основу, у моменту ислате за финансијску имовину или отплату 

дугова, без обзира да ли се новчани ток реализовао. 

 

 

БУЏЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2020. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ЕКОНОИМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

Еконо

мски 

код 

Опис 

Буџет за 

2020.  

г. 

Извршење    

буџета за 

период 

јануар-

децембар 

2020. године 

Индек

с (4/3) 

1 2 3 4 5 

 
 

А.  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  (Б+В+Г+Д) -2.913.698 -537.438 
 

  
Б. 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  0 253.318 
0 

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   0 253.318 0 

911000 Примици од финансијске имовине  0 0 0 

918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција 

између или унутар јединица власти 0 253.318 
0 

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 0 0 0 
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611000 Издаци за финансијску имовину 0 0 0 

618000 

Издаци за финансијску имовину из трансакција 

између или унутар јединица власти 0 0 
0 

  
 

В.  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е  -2.782.650 -1.169.873 

 

42,0 

920000 П р и м и ц и  од  з а д у ж и в а њ а  0 1.650.000 0 

921000 Примици од задуживања  0 1.650.000 0 

928000 

Примици од задужења из трансакција између или 

унутар јединица власти 0 0 
0 

620000 И з д а ц и  з а  о т п л а т у  д у г о в а  2.782.650 2.819.873 101,3 

621000 Издаци за отплату дугова  2.752.650 2.783.507 101,1 

628000 

Издаци за отплату дугова из трансакција између 

или унутар јединица власти 30.000 36.366 

 

121,2 

 Г. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -131.048 52.873 * 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 1.238.400 703.844 56,8 

931000 Остали примици 981.500 516.413 52,6 

938000 

Остали примици из трансакција између или 

унутар јединица власти 256.900 187.431 

 

73,0 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 1.369.448 650.971 47,5 

631000 Остали издаци 1.097.848 421.084 38,4 

638000 

Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти 271.600 229.887 

 

84,7 

 

**** 

 

Д. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА ( НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА И 

КРЕДИТНА СРЕДСТВА) 0 326.244 

 

 

* 
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Примици од задуживања остварени су у износу од 1.650.000 КМ, а односе се на краткорочни 

кредит и нису планирани буџетом за 2020. годину. 

Издаци за отплату дугова извршени су у износу од  2.819.873 КМ или 101,3 % у односу на план. 

Остали примици остварени су у износу од  703.844 КМ  или 56,8 % у односу на план. 

Остали издаци извршени су у износу 650.971 КМ или 47,5 % у односу на план.  

У 2020. години Скупштина Града је усвојила Одлуку о расподјели неутрошених намјенских 

средстава бр. 01-022-6812, а која је једнака позитивној разлици у финансирању по Годишњем 

брачуну за 2019. годину и износи 372.845 КМ. 

Дио Одлуке у ком је наведено да се распоређена намјенска унесу у Ребаланс буџета за 2020. 

годину, није био могуће  реализовати, јер за 2020. годину није усвојен Ребаланс буџета од стране 

Скупштине Града. Дио улагања дефинисан овом Одлуком је доспио на плаћање у 2020. години, 

тако да су утрошена средства у износу од 326.244 КМ, од чега се износ од 178.515 КМ   односи 

на средстава Владе  из Фонда солидарности за санирање посљедица од поплаве у износу од 

178.515 КМ и  147.729 КМ се односи на одржавање путева из намјенских средстава за шуме. 
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Извршење буџета је приказано по економској, организационој, фондовској и функционалној  

класификацији и достављено је у прилозима. 

 

2.4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

2.4.1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИСКОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

У 2020. године одобрена су средстава буџетске резерве у  износу од  100.000 KM, а искориштена 

су у износу од 77.144 КМ.  

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве 

користе се за: 

•  покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету, 

• буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била 

довољна, 

• привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава и 

• изузетно за остале намјене у складу са одлукама Градоначелника Приједора. 

 

Распоред буџетске резерве у 2020. години по економској класификацији и према структури 

учешћа у укупнпм износу распоређене буџетске резерве, приказан је у следећем прегледу: 

 

Редн

и 

број 

Економ

ски код 
Опис* 

Износ 

прераспоређени

х средстава 

буџетске 

резерве 

% 

учешћа 

у 

укупном 

износу 

1 2 3 4 5 

1. 412900 Остали непоменути расходи 1.344 1,7 

2. 415200 Грантови у земљи 75.800 98,3 

 

 
 УКУПНО 77.144 100,00 

 

 

Из наведених показатеља се може сагледати распоред буџетске резерве по економској 

класификацији и учеће распоређене резерве  по економској класификацији у у збиру распоређене 

резерве. Детаљнији преглед распоређене буџетске резерве достављен је у прилогу бр. 7. 

У распоређеној резерви значајно учешће имају грантови у земљи и то 98,3%, док је на остале 

непоменуте расходе распоређено свега 1,7 % буџетске резерве.  
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3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОДЛИВА У ОДНОСУ НА ИЗВОРЕ                

ФИНАНСИРАЊА (ФОНДОВСКА КЛАСИФИКАЦИЈА) 

                  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Годишњи извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (ПИФ) представља преглед 

оставрених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примитака и 

издатака у извјештајном периоду, разврстан по рачуноводственим фондовима од 01 до 05 и за 

2020. годину  приказан је према  следећем збирном прегледу: 

 

КОНСОЛИДОВАНИ   ИЗВЈЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ПО ФОНДОВИМА 

01. јануар-31. децембар 2020.  

ОПИС Фонд 

01 

Фонд 

02 

Фонд 

03 

Фонд 

04 

Фонд 

05 

Укупно 

2020. 

А) ПРИХОДИ ФОНДА       

Порески приходи 26.832.510 0 0 0 0 26.832.510 

Непорески приходи 5.617.506 61.428 0 0 0 5.678.934 

Грантови 33.000 3.113 1.086.326 0 760.251 1.882.690 

Трансфери између или 

унутар јединица власти 3.828.215 0 330.196 423.922 1.542.120 6.124.453 

Б) РАСХОДИ ФОНДА       

Текући расходи 33.918.430 58.918 373.025 0 416.915 34.767.288 

Трансфери између и 

унутар јединица власти 214.043 0 0 0 1.531.120 1.745.163 

В) Бруто 

суфицит/дефицит 

фонда 2.178.758 5.623 1.043.497 423.922 354.336 4.006.136 

Г) Нето издаци  фонда 

за нефин. имовину -4.516.800 -9.560 -999.425 -177.580 -1.340.930 -7.044.295 

Примици за 

нефинан.имовину 262.125 0 0 0 0 262.125 

Издаци за 

нефинан.имовину 4.778.925 9.560 999.425 177.580 1.340.930 7.306.420 

Д) Суфицит/дефицит 

фонда -2.338.042 -3.937 44.072 246.342 -986.594 -3.038.159 

Ђ) Нето финансирање 

фонда -537.438 0 0 0 1.179.936 642.498 

Е) Нето примици 

фонда од фин. 

Имовине 253.318 0 0 0 0 253.318 

Примици од фин. 

имовине 253.318 0 0 0 0 253.318 

Издаци за фин. имовину 0 0 0 0 0 0 

Ж) Нето задуживање 

фонда -1.169.873 0 0 0 1.179.936 10.063 

З) Остали нето 

примици 52.873 0 0 0 0 52.873 
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Структура образца ПИФ даје информацију о изворима финансирања за сваки рачуноводствени 

фонд посебно. Као што је већ наведено на фонду 01 се налазе планирана средства, а на осталим 

фондовима су намјенска средства класификована у складу са прописаним буџетским 

класификацијама. 

Посматрајући разлику у финансирању на нивоу сваког фонда појединачно, видљиво је да је на 

нивоу  фонда 1 и фонда 2 остварена негативна разлика у финансирању у текућој години, а на 

нивоу фонда 3, фонду 4 и фонда 5, обзиром да се ради о намјенским средствима позитивна је 

разлика у финансирању и неутрошена средства се преносе у идућу годину. Системом 

елиминације, елеминише се износ 1.531.120 КМ, на конту 7881 фонд 01 и 4881 фонд 05. 

 

 

 

ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ, ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ ФОНДА 01    36.311.231 КМ 

 

Порески приходи остварени су у износу од 26.832.510 КМ. Најзначајније учешће у пореским 

приходима остварено је од индиректних пореза дозначених од УИО  у износу од 22.866.060 КМ, 

док је порез на лична примања остварен у износу од 2.213.130 КМ, порез на имовину остварен је 

у износу од 1.560.102 КМ, а остали приходи остварили су  учешће од 193.218 КМ, а односе се на 

приходе од пореза на промет и акцизе. 

Непорески приходи остварени су у износу од 5.617.506 КМ. Најзначајније учешће у непореским 

приходима остварено је од накнада, такса и прихода од пружања јавних услуга и износе 

5.070.229 КМ. 

 

Грантови у 2020. години остварени су у износу од 33.000 КМ, а односе се на грантове из земље у 

износу од 33.000 КМ. 

Трансфери између или унутар јединицама власти у 2020. години на фонду 01 остварени су у 

износу од 2.297.095 КМ, исти су приказани у табеларном прегледу који је саставни дио овог 

документа. 

 

Примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 262.125 КМ, а односе се на 

примитке за  произведену сталну имовину у износу од 198.664 КМ и примитке за непроизведену 

сталну имовину у износу од 63.461 КМ.  

Примици од задуживања износе 1.650.000 КМ  (краткорочни кредит  са роком отплате година 

дана до 25.11.2021.године). 

Примици од финансијске имовине износили су 253.318 КМ, и одное се на примитке од 

финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти. 

 

 

 

 

И) Расподјела 

суфицита фонда из 

ран. Периода 326.244     326.244 

Ј) Разлика у 

финансирању -2.875.480 -3.937 44.072 246.342 193.342 -2.395.661 
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ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ  ФОНДА 02                                                               64.541 КМ 

 

Непорески приходи у износу од 61.428 КМ се односе на накнаде по разним основама:  

   

- властити приходи средњих школа                                                               ..   36.404 КМ  

- остали непорески приходи Градске управе                                                         664 КМ 

- остали непорески приходи средњих школа                                                    24.360 КМ 

 

Грантови у износу од 3,113 КМ су грантови у земљи и то: 

 

- текући грантови прав.лица-Центар за социјални рад                                        1.650 КМ 

- текући грантови прав.лица- Центар Сунце                                                        1.313 КМ 

  

- текући грантови – Музеј Козара                                                                            150 КМ 

 

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 03                                 1.416.522 КМ 

 

 

- грантови из иностранства - Градска управа                                                    602.558 КМ                                              

- грантови из земље - Градска управа                                                                467.952 КМ        

- грантови из земље – остали корисници                                                             15.816КМ 

- трансфери од ентитета - Градска управа                                                        296.810 КМ 

- трансфери од ентитета -  остали корисници                                                     33.386 КМ 

 

 

ТРАНСФЕРИ ФОНДА 04                                                                                  423.922 КМ 

- трансфери од ентитета-клириншки дуг- Дворана Урије                              423.922 КМ 

 

 

 

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ ФОНДА 05                                 2.302.371 КМ 

 

- грантови из иностранства - Агенција Преда ПД                                           757.126 КМ 

- грантови из земље – Агенција Преда ПД                                                           3.125 КМ 

- трансфери унутар исте јединице власти – Фонд солидарности                1.531.120 КМ 

- трансфери унутар исте јединице власти – Мин.финансија                            11.000 КМ                                        

 

 

 

Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти у току 2020. године износили су 

4.593.333 КМ, а приказани су у табеларном прегледу који слиједи: 
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ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ТРАНСФЕРА (фонд 01-05) 

01. јануар-31. децембар 2020. године 

 

НАЗИВ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

КОЈА ЈЕ 

ДОЗНАЧИЛА 

СРЕДСТВА 

СВРХА ДОЗНАКЕ 
ИЗНОС 

У КМ  

КЊИГОВОДС

ТВЕНИ СТАВ  

ЕВИДЕНТИРА

ЊА 

ТРАНСФЕРА 

Ф 

О 

Н 

Д 

О 

В 

И 

 Д П  

МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА 

БЕЗБЈЕДНОСТ 
5.000 121212 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА И 

СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 1-12/20 

1.622.458 121212 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА И 

СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

ПОДРШКА У 

ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ 1-12/20 
29.373 129782 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА И 

СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 1-

12/20 
543.565 129782 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 

ТЕКТОН-ДВОРАНА УРИЈЕ 

КЛИРИНШКИ ДУГ 
286.885 014119 787211 04 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ 

ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 
4.000   121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 

ТЕКТОН - ДВОРАНА 

ОМАРСКА 
292.810 014119 787211 03 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 

НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ -КЛИР.ДУГ 
137.037 014119 787211 04 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 
3.520 129753 787311 01 
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ФОНДОВИ 

ОБАВЕЗНОГ 

ОСИГУРАЊА 

КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 116 129784 787411 01 

БУЏЕТ РС КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 5.612 129752 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 

ПОМОЋ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦАЈЦЕ-COVID 19 
11.000 121212 787211 05 

ФОНД 

СОЛИДАРНОСТИ 

ОТКЛАЊАЊЕ 

ПОСЉЕДИЦА -COVID 19 
1.531.120 121212 787211 05 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ И 

КУЛТУРЕ 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА-

МАТИЧНА ДЈЕЛАТНОСТ 
3.500 121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ И 

КУЛТУРЕ 

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ РАДОСТ 3.381 121212 787211 03 

ФОНД ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНУ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

КВАРТАЛНИ ЗАПИСНИЦИ 451 129752 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ 

СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА-

КАНАЛИЗАЦИЈА ЈАЊИЋА 

ПУМПА 

70.000 121211 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ И 

КУЛТУРЕ 

МАШИНСКА ШКОЛА-

ДЕФИЦИТАРНА 

ЗАНИМАЊА 

20.220 121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ И 

КУЛТУРЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНА 

ШКОЛА-ДЕФИЦИТАРНА 

ЗАНИМАЊА 

6.285 121212 787211 03 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ И 

КУЛТУРЕ 

МУЗЕЈ КОЗАРЕ 7.000 121211 787211 01 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ И 

КУЛТУРЕ 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА-

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ 
10.000 121211 787211 01 

Укупно: 4.593.333    

 

Трансфер од Министарства просвјете и културе за Машинску и Пољопривредну школу уплаћени 

су на Рачун посебних намјена за грантове и остале видове помоћи (фонд 03), и средства су 

намјенски утошена. 
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4. ПОДАЦИ О ПОЧЕТНОМ И ЗАВРШНОМ СТАЊУ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА 

СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 22. Правилника о форми и о садржају буџета и 

извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 102/16); 

дефинисан је садржај полугодишњег и годишњег извјештаја о извршењу буџета, односно 

прописано је  да извјештај о извршењу буџета Града треба да садржи и податке о почетном и 

завршном стању имовине и обавеза и извора средстава за извјештајни период. 

Ради јаснијег сагледавања података о почетном и завршном стању  имовине, обавеза и извора 

средстава,  детаљније су објашњене поједине  ставке. 

 

Текућу имовину чине: 

- краткорочна финансијска имовина (готовина и готовински еквиваленти, краткорочни пласмани, 

краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и сл). 

- нефинансијска имовина у текућим средствима (стална имовина намјењена продаји, залихе 

материјала, учинака и робе,  те ситан инвентар). 

 

Сталну имовиону чине: 

- дугорочна финансијска имовина и разграничења (дугорочни пласмани, дугорочна 

потраживања), 

- нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина, дргоцјености, 

непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми). 

 

Краткорочне обавезе обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе за лична примања 

запослених, обавезе из пословања, обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне 

заштите, краткорочна резервисања и разграничења и сл. 

 

Дугорочне обавезе и разграничења обухватају дугорочне финансијске обавезе, дугорочна 

резервисања и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или 

унутар јединица власти. 

 

Извори  средстава се формирају из иницијалних средстава (оснивачких улога), распоређеног 

финансијског резултата ранијих година и других извора у складу са прописима и стандардима. 
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Основни подаци  о почетном и завршном стању имовине и обавеза и извора средстава за 

извјештајни период приказани су у табеларном прегледу:  

 

 

 
 

Ред.

бр. 
О п и с 

Текућа 

година 

(2020.) 

Претходна 

година (2019.) 

Разлика 

(3-4) 

Индекс 

(3/4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Текућа имовина 16.903.029 16.940.818 -37.789 99,8 

2. Стална имовина 242.287.669 233.466.632 8.821.037 103,8 

 Пословна актива (1+2): 259.190.698 250.407.450 8.783.248 103,5 

3. Краткорочне обавезе 10.299.292 6.196.452 4.102.840 166,2 

4. Дугорочне обавезе 27.782.045 24.348.272 3.433.773 114,1 

 Укупно (3+4): 38.081.337 30.544.724 7.536.613 124,7 

5. Извори средстава 221.109.361 219.862.726 1.246.635 100,6 

 Пословна пасива: (3+4+5) 259.190.698 250.407.450 8.783.248 103,5 
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Из наведених показатеља се може константовати да је имовина Града и осталих буџетских 

корисника у 2020. години повећана за 8.783.248 КМ или за 3,5 % у односу на претходну годину. 

 

Текућа имовина је у 2020. години у односу на упоредни период претходне године остварила пад 

од  37.789 КМ или  је за 0,2%. 

Стална имовина је у 2020. години у односу на упоредни период претходне године остварила је 

раст од 8.821.037 КМ или  је већа за 3,8 % у односу на претходну годину, а највећим дијелом се 

односи на инвестициона улагања (Црно врело -  4.094.459,83 и Централни водоводни систем – 

3.594.414,58). 

 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми на дан 31.12.2020. године износи 

19.155.501 КМ, од чега се на Градску управу односи укупан износ. 

 

Износ од  19.155.501 КМ односи се на Градску управу и обухвата следеће:  

 

Ек.код О п и с Износ улагања 

014111 Социјално збрињавање Рашковац   111.695 

014112 Борацка зграда-посл.простори 496.344 

014112 Борацка зграда-посл.простори 248.090 

014113 Аеродром Урије 608.133 

014119 Дворана Урије            6.951.323 

014119 Дворана Омарска 342.754 

014119 Канализација Орловача,Ч.Поље,Свале 653.852 

014119 Водовод Црно врело 2.931.287 

014119 ОШ „ Вук Караџић“ Омарска 269.967 

014119 Канализација Тукови      1.775.997 

014119 Рек.централног водоводног система 76.703 

014119 Канализација Козарац 87.160 

014119 Канализација Омарска 3.459 

014119 Насип Гомјеница 47.610 

014119 Терцијална мрежа Црно врело 4.228.274 

014119 Канализациона мрежа Главица 202.536 

014119 Водовод Томашичка језера 120.317 

 У КУ П Н О  19.155.501 

 

У 2020. години извршено је искњижавање са инвестиција у току у корист повећања вриједности 

сталне имовине у износу од 8.622.194 КМ, а који се односи на: 

- Реконструкција водоводне мреже у Гомјеници-хитан опоравак од поплава у износу од 

312.187 КМ, 

- Реконструкција водоводне мреже у Врбицама у износу 71.213 КМ, 

- Реконструкција водоводне мреже у Чиркин Пољу у износу од 537.439 КМ, 

- Примарни водоводни систем Црно Врело у износу од 4.094.460 КМ, 

- Централни водоводни систем у износу од 3.594.415 КМ, 

- Кружна раскрсница М4  у износу 12.480 КМ. 
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На основу Пореског рачуна број: 06/1.01/0101-13176488/20 од 19.05.2020. године извршено је 

укњижавање имовине која је пријављена у сврху обрачуна пореза на непокретности, а у 

власништву је Града Приједора. Књижење је вршено на основу процјене вриједности од стране 

Пореске управе. Приликом пријаве и пописа наведене имовине извршена је економска 

класификација земљишта. Попис имовине града Приједора је континуиран процес који још 

увијек није окончан, те је у циљу што реалнијег приказивања имовине Града Приједора 

прихваћена процјена од стране стручних лица из Пореске управе. Вриједност нове набавке по 

том основу износи 1.228.195 КМ, износ од 1.213.408 КМ односи се на  промјена вриједности-

повећање, износ од 14.787 КМ односи се на промјена вриједности-умањење. 

 

Дугорочне обавезе и разграничења приказане у билансу стања (на групи конта 210000) 
остварене су у износу од 27.782.044 КМ, а  односе се на дугорочне финансијске обавезе у износу 

од 12.392.926 КМ,  дугорочна резервисања и разграничења у износу од 5.082.223 КМ (12.392.926 

+ 5.082.223 = 17.475.149 КМ – табела кредитних задужења) и  дугорочна обавезе и разграничења 

из трансакција између или унутар једница власти у износу од 10.306.895 КМ. 

 

Укупан износ дугорочних обавеза евидентиран је у оквиру оперативне јединице Градске управе. 

Износ приказан у износу од 22.699.730 КМ односи се на сљедећа задужења наведена у 

табеларном прегледу кредитних задужења који чине саставни дио овог текста- нота. 

 

Краткорочно обавезе и разграничења  остварене су у износу од 10.299.292 КМ, што је веће за 

4.102.840 КМ или 66,2 % у односу на претходну годину. 

 

Краткорочне финансијске обавезе чине: између осталих обавеза и дио обавеза по дугорочним 

зајмовима који доспјевају на наплату до годину дана у износу од 3.782.757 КМ.  

Према важећим рачуноводственим процедурама крајем календарске године врши искњижавање 

дијела обавеза по дугорочним кредитима на краткорочне обавезе, а односе се на 12 рата 

дугорочног кредита који доспјева на наплату у следећој години. 

 

Обавезе за лична примања запослених чине: обавезе за бруто плате запослених и бруто 

накнаде плате у износу од 858.880 КМ, и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, отпремнине и једнократне помоћи у износу од 137.182 КМ. 

 

Краткорочне обавезе из пословања остварене су у износу од 3.020.579 КМ и веће су у односу 

на претходну годину за 1.670.773 КМ  или за 123,8 %. 

 

Даљом анализом обавеза из пословања у земљи,  утврђено је да се износ од 2.816.410 КМ односи 

се на Градску управу, а износ од 202.851 КМ на остале кориснике. 

 

Износ од 2.816.410 КМ књиженог на Градску управу, обухвата следеће: 

Обавезе за набавку роба и услуга  ...................................................................... 464.021 КМ, 

Обавезе за набавку сталне имовине у земљи.................................................. 2.202.965 КМ, 

Обавезе према физичким лицима у земљи износу од ........................................48.934  КМ, 

Обавезе за поврат и прекњижавање........................................................................    112 КМ 

Обавезе за порезе и доприносе у износу од..........................................................27.702 КМ, 

Порез на додату вриједност у износу од .............................................................. 5.084 КМ, 
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Обавезе по основу разлике између обра. и аконта. ПДВ-а................................... 1.003 КМ, 

Обавезе за примљене авансе у земљи у износу од...............................................  2.766 КМ, 

Остале обавезе у земљи у износу од .....................................................................63.823 КМ. 

 

Обавезе из пословања у  иностранству остварене су у износу од 1.318 КМ. 

Ове обавезе се највећим дијелом односе на неподмирене обавезе из децембра 2020. године које 

су достављене након 31.12.2020. године, а измирене почетком 2021. године. 

 

Дугорочне обавезе са 31.12.2020. године остварене су у укупном износу од 27.782.045 КМ, а 

односе се на дугорочне финансијске обавезе и дугорочних обавеза и разграничења из 

трансакција између или унутар јединица власти. 

 

Дугорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 12.392.926 КМ и односе се на 

дугорочна кредитна задужења Градске управе. 

 

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти 

остварени су у износу од 10.306.895 КМ, а односе се на дугорочне обавезе по зајмовима од 

ентитета (ЕИБ и Свјетске Банке). 

 

 

Властити извори средстава у 2020. години су већи за 1.246.635 КМ у односу на упоредни 

период. 

Повећање извора средстава је резултирало повећањем финансијског резултата ранијих година 

који је највећим дијелом повећан преносом позитивне разлике прихода и расхода из претходне 

године. 

 

Напомена: Финансијски резултат ранијег периода је економска категорија која је резултирала 

позитивном разликом прихода над расходима и одражава се у Билансу стања и Билансу успјеха. 

У том резултату нису уобзирене промјене које се односе на примицима (класа 8 и класа 9), и 

издацима (класа 5 и класа 6), које чине цјелину извршења буџета.  

 

 

 

5. ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕЊУ, 

СУБВЕНЦИЈАМА И ГАРАНЦИЈАМА 

Задуженост 

Почетно стање задужености (01.01.2020. године) или крајње стање задужености 31.12.2019. 

године износило је 26.532.445.,66 КМ. У току године Град се задужио за краткорочно одржавање 

ликвидности у висини од 1.650.000 КМ, док је отплата дуга износила 2.819.873 КМ. Истовремено 

је повучено  1.179.936 КМ ЕИБ кредита, што је резутирало већом отплатом од задужености у 

износу од 10.063 КМ. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

Редни 

број 
Опис Износ у КМ 

1. 2. 3. 

1. Стање задужености 31.12.2019. године 26.532.445,66 

2. Краткорочни кредит у 2020.години 1.650.000,00 

    3. Отплате (главнице) у 2020. години -2.819.872,95 

4. Повучени дио кредита у 2020. години (инфраструктура) 1.179.935,67 

5. Пренос на краткорочне обавезе за отплату у 2021. години -2.328.466,82 

6. Краткорочни кредит  -1.514.311,81 

7. Дугорочно  задужење са 31.12.2020. године 22.699.729,75 

 

 

Напомена: У прилогу бр. 9 стања задужености наведени су износи главнице за повучене 

кредите. Подаци о неповученим кредитима и пројектованим каматама на основу амортизационих 

планова нису унесени у овај преглед. У овом прегледу су унесени подаци на основу 

књиговодствене евиденције. Плаћене камате су књижене на терет трошкова по годинама на 

основу стварних обрачуна камата.  

 

Дугорочна разграничења и резервисања 

Дугорочна резервисања и разграничења (217100) евидентирана су у износу од 5.082.224 

КМ. Износ од 5.053.248 КМ, припада Градској управи Приједор, од тога се   износ од 4.524.151 

КМ односи на Елнос БЛ Уговор о систему модернизације и одржавању јавне расвјете кроз модем 

финансирања из уштеде од електричне енергије у граду бр.02-404-85/19 од 03.04.2020. године а 

остатак у износу од 529.097 на уређење градског грађевинског земљишта и ренту, а дио од 28.976 

КМ се односи на Остале кориснике по разним основама. Уговор Елнос Бањалука се односи на 

неформално кредитирање инвеститора од стране добављача, јер се плаћање врши у 144 мјесечне 

рате, с тим да је износ ПДВ-а од 847.911 КМ укњижен у 2020. години и не улази у мјесечне рате. 

Приликом сравњења рачуна и прегледа уграђених расвјетних тијела по врстама и вриједностима 

од стране града Приједора је уочена разлика од 47.915,27 КМ те је из дугорочних обавеза 

искњижен износ од 40.953,22 КМ, а износ ПДВ-а од 6.962,05 КМ је смањен на терет ПДВ-а 2020. 

години (847.911-6.962,05=840.948,95). Наведени начин измирења обавезе према добављачу 

суштински представља дуг, иако као такав није дефинисан у Закону о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске (Службени гласник РС, број 71/12, 52/14, 114/17 и 131/20). 

Имајући у виду да је суштина важнија од форме, наведени износ засигурно представља 

дугорочно задужење Града које није прошло скупштинску процедуру, а наведени економски 

догађај оптерећује не само текући него и наредне буџете. 

 

Субвенције финансиране из буџета Града Приједора износе 3.063.935  КМ, а односе се на: 

 Средства за унапређење пољопривреде у износу од 764.652 КМ, 

 Субвенције јавним нефинансијским субјектима А.Д. Топлана Приједор у износу од 

1.000.000 КМ. 

 Средстава за развојне пројекте и подстицај запошљавању у износу од 1.260.724 КМ, 
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 Средства за исплату ђачког превоза у износу од 13.860 КМ. 

 Субвенције за грађане у стању социјалних потреба за водоводне/канализационе рачуне у 

оквиру МЕГ Пројекта у износу од 14.635 КМ. 

 Субвенција закупнине у оквиру непрофитног социјалног становања за грађане у стању 

социјалних потреба у износу од 10.063 КМ. 

 

Дате гаранције 

 

 Издата гаранција-Водовод а.д. (25.07.2022)     664.440 

 Издата гаранција – Топлана (06.02.2034) 5.951.920 

 Издата гаранција-Комуналне услуге 

(15.06.2028) 

1.724.971 

 Издата гаранција- Топлана ЕБРД (до 2029) 10.751.198 

УКУПНО: 19.092.529 

 

 

 

 

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

 

 

Финансијске трансакције буџета Града Приједора у 2020. године обављале су се преко 

трансакционих рачуна отворених код пословних банака у Републици Српској.  

 

Наведени рачуни се могу подијелити у следеће групе: 

 

• рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и 

са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене 

рачуне трезора Републике и рачуне општина и фондова. 

• јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина 

плаћања, у име и за рачун корисника буџета Града Приједора у КМ, 

• рачуне посебних намјена који се отварају углавном на захтјев међународних 

финансијских институција и донатора и за наплату средстава од продаје државног капитала у 

предузећима и банкама, 

• остале рачуне. 

Укупна новчана средства на рачунима Града Приједора на дан 31.12.2020. године износе 

4.592.542 КМ. Од тога се износ од 1.155.458 КМ односи на расположива средства на 

Јединственом рачуну трезора, а преостали износ од 3.437.084 односи се на намјенска средства 

која се користе искључиво за утврђене намјене. 

 

 Аналитички преглед стања новчаних средстава приказан је у табеларном прегледу 

Прилог број: 10. 
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7. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ 

Увидом у систем ОBEX, утврђено је да постоје унесени уговори који сe нису реализовали у 

периоду извјештавања, а да ће њихова реализација проузроковати додатно трошење буџетских 

средстава до износа 1.350.041 КМ. 

 

 

ПРЕГЛЕД НЕРЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА ИЗ 2020 ГОДИНЕ: 

 

Редни 

број 

Назив добављача Број уговора Опис посла Износ 

уговора 

(КМ) 

Реализовано 

(КМ) 

Нереализовано 

(КМ) 

1 ЕЛНОС ДОО 

Б.ЛУКА 

02-404-126/20 додатне услуге 

за обнову 

система јавне 

расвјете 

999.161,15 - 999.161,15 

2 НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ 

ДОО 

02-404-114/20 реконструкција 

путева на 

подручу града 

1.099.954,28 1.058.705,84 41.248,44 

3 НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ 

ДОО 

02-404-165/18 изградња 

фекалне 

канализационе 

мреже у 

насељима 

Главица И-ИВ 

303.191,11 200.079,30 103.111,81 

4 НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ 

ДОО 

02-404-4358/20, 

суфининансирање 

дијела уговора 

асвалтирање 

локалног пута  

Раковчани-

Ризвановићи- 

Бишћани 

17.696,25 0,00 17.696,25 

5 НИСКОГРАДЊА 

МАРЈАНОВИЋ 

ДОО 

02-404-84/18 саобраћајница 

и вањска 

расвјета поред 

источне 

трибине 

градског 

стадиона 

428.670,45 323.439,17 105.231,28 

6 ПРИЈЕДОРПУТЕВИ 02-404-135/19 регулација 

Микаревица 

23.347,35 16.637,51 6.709,84 
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АД ПРИЈЕДОР потока на 

Свалама и 

канала у 

Чиркин Пољу 

7 УНИВЕРЗАЛ БС 

ДОО Б.ЛУКА 

02-404-105/20 изградња 

објекта МЗ 

Ламовита 

124.001,95 50.571,19 73.430,76 

8 СЕВОИ ГРУПА 

ДОО Б.ЛУКА 

02-404-120/20 успостављање 

фин.управљања 

и контроле 

6.903, 00 3.451,50 3.451,50 

Укупно 1.350.041,03 
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8. УТВРЂИВАЊЕ  РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

(НА НИВОУ ФОНДА 1.) 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

 

У табеларном прегледу су приказани основни параметри 

извршења буџета за 2020.годину ( фонд 01): 

 

ОПИС ИЗНОС У КМ 

1. ПРИХОДИ  (7) 36.311.231 

2 . ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   (81) 262.125 

3.ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (91) 253.318 

4.ПРИМИТЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 1.650.000 

5. ОСТАЛИ МПРИМИЦИ  (93) 703.844 

6. РАСПОДЈЕЛА НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ И КРЕДИТНИХ   

СРЕДСТВА   ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА   
326.244 

7. УКУПНО  ( од 1. до 5. ) 39.506.762 

  

8. РАСХОДИ       (4)                                  34.132.473 

9. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (51) 4.778.925 

10. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА  (62) 2.819.873 

11. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ  (63) 650.971 

12. УКУПНО (од 7. до 10.) 42.382.242 

  

РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2020. ГОДИНЕ 

(КЊИГОВОДСТВЕНИ ДЕФИЦИТ). 
-2.875.480 

 

 

Увидом у табеларни преглед, утврђено је да је у периоду јануар-децембар 2020. године 

остварена негативна разлика у финансирању у износу од 2.875.480 КМ. 

Уколико узмемо у обзир чињеницу да су у систем ОBEX унесени уговори који нису 

реализовани у периоду извјештавања, може се закључити да би након резервисања средстава по 

овим уговорима негативна разлика у финансирању била већа од рачуноводствено утврђене  

негативне разлике у финансирању за 1.350.041 КМ, што збирно чини износ од – 4.225.521 КМ. 

Да би се извршила резервација буџетских средстава, потребно је да се испуне услови 

дефинисани рачуноводственим процедурама. Због недостатка расположивих буџетских 

средстава ови уговори нису укњижени.  
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На крају 2020. године видљив је пад готовинских средстава у односу на претходне године 

уз раст краткорочних потраживања и краткорочних обавеза.  

Као што је у претходном дијелу извјештаја већ наведено, Граду су на дан 31.12.2020. 

године била на располагању (по свим трансакционим рачунима) новчанa средстава у 

износу од 4.592.542 КМ. Већи дио новчаних средстава је из намјенских извора, док је на 

Јединственом рачуну трезора био износ од 1.155.458 КМ, а које је утрошен почетком 

наредне године  за покриће обавеза створених у 2020. години. 

Непокривена разлика у финансирању је настала због већег трошења буџетских средстава 

(по свим основама ) од остварених прихода, примитака и прилива.  

Резултат је видљив и кроз пад стања новчаних средстава, што угрожава ликвидност 

Града. 

 

 

У следећем табеларном прегледу наведени су збирни показатељи извршења буџета за 2020. 

годину: 

 

Пресјек резултата пословања  

за период јануар – децембар 2020. године 

 

Редни 

број 
Опис Износ у КМ 

1. 
Укупно приходи и примици и распоређена намјенска 

средства из ранијег периода  
39.506.762 

2.  Расходи и издаци  42.382.242 

3. Разлика финансирања (1 - 2) -2.875.480 

 

Из наведених података се може констатовати да је за период јануар – децембар 2020. 

године остварена негативна разлика у финансирању у износу од 2.875.480 КМ. 

 

 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ГРАДА ДА УСВОЈИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА  ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020 . ГОДИНЕ.  

 

 

 

                                                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК: 

 

 

ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД  

ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

- П р и л о з и - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приједор, априла 2021. године 
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Прилог 1 – ОПШТИ ДИО – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

     

Економски  

код 
Опис 

 ПЛАН 

БУЏЕТА ЗА 

2020. ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

ИНДЕКС 

4/3*100 

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 41.945.193 36.311.231 86,6 

710000 Порески приходи 30.469.380 26.832.510 88,1 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 250 1 0,4 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 - 

713000 
Порези на лична примања и приходи од 

самосталних дјелатности 
2.499.700 2.213.130 

88,5 

714000 Порези на имовину 2.575.000 1.560.102 60,6 

715000 Порези на промет производа и услуга 24.430 33.868 138,6 

716000 Царине и увозне дажбине 0 0 - 

717000 
Индиректни порези прикупљени преко 

УИО 
25.300.000 22.866.060 

90,4 

719000 Остали порески приходи 70.000 159.349 227,6 

720000 Непорески приходи 9.129.453 5.617.506 61,5 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 
386.521 366.047 

94,7 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 
8.568.372 5.070.229 

59,2 

723000 Новчане казне 40.000 25.564 63,9 

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и трансакција размјене између 

или унутар јединица власти 

0 0 
- 

729000 Остали непорески приходи 134.560 155.666 115,7 

730000 Грантови 100.000 33.000 33,00 

731000 Грантови 100.000 33.000 33,00 

780000 
Трансфери између или унутар јединица 

власти 
2.246.360 3.828.215 

170,4 

787000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
2.246.360 2.297.095 

102,3 
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788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 1.531.120 - 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 35.701.573 34.132.473 95,6    

410000 Текући расходи  35.214.347 33.918.430 
96,3    

411000 Расходи за лична примања запослених 11.928.204 11.648.259 97,6    

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
8.972.818 8.156.065 

90,9    

**** 
Расходи по основу коришћења роба и 

услуга (буџетска резерва) 
  1.344 

- 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
604.650 544.893 

90,1    

414000 Субвенције 2.792.800 3.063.935 109,7    

415000 Грантови 4.477.941 4.203.844 93,9    

**** Грантови (буџетска резерва)   75.800 - 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова 

6.234.934 6.024.331 
96,6    

**** 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова (буџетска резерва) 

  0 

- 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које 

исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 

0 0 
- 

418000 

Расходи финансирања, други финансијски 

трошкови и расходи трансакција размјене 

између или унутар јединица власти 

103.000 136.504 

132,5    

419000 Расходи по судским рјешењима 100.000 63.455 63,5    

480000 
Трансфери између и унутар јединица 

власти 
387.226 214.043 

55,3    

487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
387.226 214.043 

55,3    

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 - 

* * * * Буџетска резерва 100.000    

  
В. БРУТО БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 
6.243.620 2.178.758 

34,9    

  

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(И+ИИ-ИИИ-ИВ)   

-3.329.922 -4.516.800 

* 

810000 И Примици за нефинансијску имовину 1.428.520 262.125 
18,3    

811000 Примици за произведену сталну имовину 1.136.530 198.664 17,5    
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812000 Примици за драгоцјености 0 0 - 

813000 
Примици за непроизведену сталну 

имовину 
249.000 63.461 25,5 

814000 

Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 

пословања 

42.990 0 - 

815000 Примици за стратешке залихе 0 0 - 

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 - 

880000 

ИИ Примици за нефинансијску имовину 

из трансакција између или унутар 

јединица власти 

0 0 - 

881000 

Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0 - 

510000 ИИИ Издаци за нефинансијску имовину 4.758.442 4.778.925 100,4 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.610.858 4.699.684 101,9 

512000 Издаци за драгоцјености 0 0 - 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 50.000 504 1 

514000 
Издаци за сталну имовину намјењену 

продаји 
0 0 - 

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 - 

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
97.584 78.737 80,7 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми 
0 0  - 

580000 

ИВ Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0  - 

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0  - 

  
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(В+Г) 
2.913.698 -2.338.042 * 

          

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -2.913.698 -537.438 * 

  
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (И-ИИ)   
0 253.318  - 

910000 И Примици од финансијске имовине 0 253.318  - 

911000 Примици од финансијске имовине 0 0  - 

918000 

Примици од финансијске имовине из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 253.318  - 

610000 ИИ Издаци за финансијску имовину 0 0  - 

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0  - 
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618000 

Издаци за финансијску имовину из 

транскација између или унутар јединица 

власти 

0 0 -  

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (И-ИИ) -2.782.650 -1.169.873 * 

920000 И Примици од задуживања 0 1.650.000  - 

921000 Примици од задуживања    1.650.000  - 

928000 
Примици од задуживања из транскација 

између или унутар јединица власти 
0 0  - 

620000 ИИ Издаци за отплату дугова 2.782.650 2.819.873 101,3 

621000 Издаци за отплату дугова 2.752.650 2.783.507 101,1 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 

између или унутар јединица власти 
30.000 36.366 

121,2 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (И-ИИ) -131.048 52.873 * 

930000 И Остали примици 1.238.400 703.844 56,8 

931000 Остали примици 981.500 516.413 52,6 

938000 
Остали примици из трансакција између 

или унутар јединица власти 
256.900 187.431 

73,0 

630000 ИИ Остали издаци 1.369.448 650.971 47,5 

631000 Остали издаци 1.097.848 421.084 38,4 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 

унутар јединица власти 
271.600 229.887 

84,6 

**** 

И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ПЕРИОДА (РАСПОДЈЕЛА 

НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ И 

КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА) 

0 326.244 - 

          

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 -2.875.480 * 
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Прилог 2 – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

 

          

Економски  

код 
Опис 

ПЛАН 

БУЏЕТА ЗА 

2020. ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

ИНДЕКС 

4/3*100 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 41.945.193 36.311.231 86,6 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 30.469.380 26.832.510 88,1 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 250 1 0,4 

711100 Порези на доходак 250 1 0,4 

711200 Порези на добит правних лица 0 0 - 

711300 Порези на приходе капиталних добитака 0 0 - 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 - 

712100 Доприноси за социјално осигурање 0 0 - 

713000 
Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
2.499.700 2.213.130 88,5 

713100 
Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
2.499.700 2.213.130 88,5 

714000 Порези на имовину 2.575.000 1.560.102 60,6 

714100 Порези на имовину 2.575.000 1.560.102 60,6 

714200 Порези на насљеђе и поклоне 0 0 - 

714300 
Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 
0 0 - 

714900 Остали порези на имовину 0 0 - 

715000 Порези на промет производа и услуга 24.430 33.868 138,6 

715100 Порези на промет производа 20.230 18.553 91,7 

715200 Порези на промет услуга 4.000 15.315 382,9 

715300 Акцизе 200 0 - 

716000 Царине и увозне дажбине 0 0 - 

716100 Царине и увозне дажбине 0 0 - 

717000 
Индиректни порези прикупљени преко 

УИО 
25.300.000 22.866.060 90,4 

717100 
Индиректни порези прикупљени преко 

УИО – збирно 
25.300.000 22.866.060 90,4 

719000 Остали порески приходи 70.000 159.349 227,6 

719100 Остали порески приходи 70.000 159.349 227,6 
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720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 9.129.453 5.617.506 61,5 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 
386.521 366.047 94,7 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу 

и сличних права 
0 0 - 

721200 Приходи од закупа и ренте 386.221 365.975 94,8 

721300 
Приходи од камата на готовину и 

готовинске еквиваленте 
0 0 - 

721400 
Приходи од хартија од вриједности и 

финансијских деривата 
0 0 - 

721500 
Приходи од камата и осталих накнада на 

дате зајмове 
0 0 - 

721600 

Приходи по основу реализованих 

позитивних курсних разлика из пословних 

и инвестиционих активности 

300 72 24 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 
8.568.372 5.070.229 59,2 

722100 Административне накнаде и таксе 278.000 180.132 64,8 

722200 Судске накнаде и таксе 0 0 - 

722300 Комуналне накнаде и таксе 1.765.700 1.373.108 77,8 

722400 Накнаде по разним основама 5.373.972 2.789.900 51,9 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 1.150.700 727.089 63,2 

723000 Новчане казне 40.000 25.564 63,9 

723100 Новчане казне 40.000 25.564 63,9 

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и трансакција размјене између 

или унутар јединица власти 

0 0 - 

728100 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и трансакција са другим 

јединицама власти 

0 0 - 

728200 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и трансакција унутар исте 

јединице власти 

0 0 - 

729000 Остали непорески приходи 134.560 155.666 115,7 

729100 Остали непорески приходи 134.560 155.666 115,7 

730000 Г р а н т о в и 100.000 33.000 33 

731000 Грантови 100.000 33.000 33 

731100 Грантови из иностранства 0 0 - 

731200 Грантови из земље 100.000 33.000 33 

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 
2.246.360 3.828.215 170,4 

787000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
2.246.360 2.297.095 102,3 

787100 Трансфери од државе 0 0 - 
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787200 Трансфери од ентитета 2.231.860 2.293.459 102,8 

787300 
Трансфери од јединица локалне 

самоуправе 
11.500 3.520 30,6 

787400 
Трансфери од фондова обавезног 

социјалног осигурања 
3.000 116 3,9 

787900 Трансфери од осталих јединица власти 0 0 - 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 1.531.120 - 

788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0 1.531.120 - 

         

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.428.520 262.125 18,3 

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 
1.428.520 262.125 18,3 

811000 Примици за произведену сталну имовину 1.136.530 198.664 17,5 

811100 Примици за зграде и објекте 1.131.530 198.664 17,6 

811200 Примици за постројења и опрему 5.000 0 - 

811300 Примици за биолошку имовину 0 0 - 

811400 Примици за инвестициону имовину 0 0 - 

811900 Примици за осталу произведену имовину 0 0 - 

812000 Примици за драгоцјености 0 0 - 

812100 Примици за драгоцјености 0 0 - 

813000 
Примици за непроизведену сталну 

имовину 
249.000 63.461 25,5 

813100 Примици за земљиште 249.000 63.461 25,5 

813200 
Примици за подземна и површинска 

налазишта 
0 0 - 

813300 Примици за остала природна добра 0 0 - 

813900 
Примици за осталу непроизведену 

имовину 
0 0 - 

814000 

Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 

пословања 

42.990 0 - 

814100 

Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 

пословања 

42.990 0 - 

815000 Примици за стратешке залихе 0 0 - 

815100 Примици за стратешке залихе 0 0 - 

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 - 

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 - 

880000 

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   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 0 - 
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881000 

Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0 -  

881100 
Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим јединицама власти 
0 0 -  

881200 

Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 

0 0 -  

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

43.373.713 36.573.356 84,3 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



11 
 

Прилог 3 – ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ – 
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМВИНУ  

          

Економски  

код 
Опис 

 ПЛАН 

БУЏЕТА ЗА 

2020. ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

ИНДЕКС 

4/3*100 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 35.701.573 34.132.473 95,6 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 35.214.347 33.918.430 96,3 

411000 Расходи за лична примања запослених 11.928.204 11.648.259 97,7 

411100 Расходи за бруто плате запослених 9.650.826 9.453.498 98 

411200 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по 

основу рада 

1.931.608 1.858.839 96,2 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 

вријеме боловања (бруто) 
236.520 199.671 84,4 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (бруто) 
109.250 136.251 124,7 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
8.972.818 8.157.409 90,9 

412100 Расходи по основу закупа 66.500 38.963 58,6 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 

1.481.166 1.376.928 93 

412300 Расходи за режијски материјал 235.399 260.935 110,8 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 171.022 118.918 69,5 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.375.176 1.273.753 92,6 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 106.523 25.022 23,5 

412700 Расходи за стручне услуге 1.457.265 1.340.071 92 

**** 
Расходи за стручне услуге (буџетска 

резерва) 
  0 - 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 
1.874.000 1.918.881 102,4 

412900 Остали некласификовани расходи 2.205.767 1.802.594 81,7 

**** 
Остали некласификовани расходи 

(буџетска резерва) 
  1.344 - 

413000 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
604.650 544.893 90,1 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности 
0 0 - 

413200 
Расходи финансирања по основу 

финансијских деривата 
0 0 - 
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413300 
Расходи по основу камата на примљене 

зајмове у земљи 
599.700 544.890 90,9 

413400 
Расходи по основу камата на примљене 

зајмове из иностранства 
0 0 - 

413700 
Трошкови сервисирања примљених 

зајмова 
0 0 - 

413800 

Расходи по основу негативних курсних 

разлика из пословних и инвестиционих 

активности 

0 0 - 

413900 Расходи по основу затезних камата 4.950 3 0,1 

414000 Субвенције 2.792.800 3.063.935 109,7 

414100 Субвенције 2.792.800 3.063.935 109,7 

415000 Грантови 4.477.941 4.279.644 95,6 

415100 Грантови у иностранство 0 0 - 

415200 Грантови у земљи 4.477.941 4.203.844 93,9 

**** Грантови у земљи (буџетска резерва)   75.800 - 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и  градова 

6.234.934 6.024.331 96,6 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 
5.404.934 5.156.375 95,4 

**** 

Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 

(буџетска резерва) 

  0 - 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 

830.000 867.956 104,6 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које 

исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 

0 0 - 

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 0 0 - 

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 0 0 - 

417300 
Дознаке по основу осигурања од 

незапослености 
0 0 - 

417400 Дознаке по основу дјечије заштите 0 0 - 

418000 

Расходи финансирања, други 

финансијски трошкови и расходи 

трансакција размјене између или унутар 

јединица власти 

103.000 136.504 132,5 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови између јединица власти 
103.000 136.504 132,5 

418200 
Расходи из трансакције размјене између 

јединица власти 
0 0 - 

418300 

Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови из трансакција унутар исте 

јединице власти 

0 0 - 

418400 
Расходи из трансакције размјене унутар 

исте јединице власти 
0 0 - 
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419000 Расходи по судским рјешењима 100.000 63.455 63,5 

419100 Расходи по судским рјешењима 100.000 63.455 63,5 

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 
387.226 214.043 55,3 

487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
387.226 214.043 55,3 

487100 Трансфери држави 0 0 - 

487200 Трансфери ентитету 25.000 12.666 50,7 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 7.000 782 11,2 

487400 
Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања 
355.226 200.595 56,5 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 0 0 - 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 - 

488100 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 - 

**** Буџетска резерва 100.000 0 - 

**** Буџетска резерва 100.000   - 

         

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 4.758.442 4.778.925 100,4 

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 
4.758.442 4.778.925 100,4 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.610.858 4.699.684 101,9 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 
3.000.530 3.512.336 117,1 

511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

871.510 806.702 92,6 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 276.495 193.857 70,1 

511400 
Издаци за инвестиционо одржавање 

опреме 
0 0 - 

511500 Издаци за биолошку имовину 0 0 - 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0 0 - 

511700 
Издаци за нематеријалну произведену 

имовину 
462.323 186.789 40,4 

512000 Издаци за драгоцјености 0 0 - 

512100 Издаци за драгоцјености 0 0 - 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 50.000 504 1 

513100 Издаци за прибављање земљишта 50.000 504 1 

513200 
Издаци по основу улагања у побољшање 

земљишта 
0 0 - 

513300 
Издаци за прибављање подземних и 

површинских налазишта 
0 0 - 
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513400 
Издаци по основу улагања у побољшање 

подземних и површинских налазишта 
0 0 -  

513500 
Издаци за прибављање осталих природних 

добара 
0 0 -  

513600 
Издаци по основу улагања у побољшање 

осталих природних добара 
0 0 -  

513700 
Издаци за нематеријалну непроизведену 

имовину 
0 0 -  

514000 
Издаци за сталну имовину намјењену 

продаји 
0 0 -  

514100 
Издаци за сталну имовину намјењену 

продаји 
0 0 -  

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 -  

515100 Издаци за стратешке залихе 0 0 -  

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
97.584 78.737 80,7 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
97.584 78.737 80,7 

518000 
Издаци за улагање на туђим 

некретнинама, постројењима и опреми 
0 0 -  

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми 
0 0 -  

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 к а 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 0 -  

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0 -  

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим јединицама власти 
0 0 -  

581200 

Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 

0 0 -  

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

40.460.015 38.911.398 96,2 
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Прилог 4 - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ – 
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

         

Економски  

код 
Опис 

ПЛАН 

БУЏЕТА ЗА 

2020. ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

ИНДЕКС 

4/3*100 

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -2.913.698 -537.438 *  

  
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 
0 253.318 -  

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 
0 253.318 -  

911000 Примици од финансијске имовине 0 0 -  

911100 
Примици од хартија од вриједности (изузев 

акција) 
0 0 -  

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 0 0 -  

911300 Примици од финансијских деривата 0 0 -  

911400 Примици од наплате датих зајмова 0 0 -  

911500 
Примици по основу орочених новчаних 

средстава 
0 0 -  

918000 

Примици од финансијске имовине из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 253.318 -  

918100 
Примици од финансијске имовине из 

трансакција са другим јединицама власти 
0 253.318 -  

918200 

Примици од финансијске имовине из 

трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 

0 0 -  

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 
0 0 -  

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0 -  

611100 
Издаци за хартије од вриједности (изузев 

акција) 
0 0 -  

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0 0 -  

611300 Издаци за финансијске деривате 0 0 -  

611400 Издаци за дате зајмове 0 0 -  

611500 
Издаци по основу орочавања новчаних 

средстава 
0 0 -  

618000 

Издаци за финансијску имовину из 

транскација између или унутар јединица 

власти 

0 0 -  

618100 
Издаци за финансијску имовину из 

транскација са другим јединицама власти 
0 0 -  
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618200 

Издаци за финансијску имовину из 

транскација са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 

0 0 -  

          

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -2.782.650 -1.169.873 * 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0 1.650.000  - 

921000 Примици од задуживања 0 1.650.000  - 

921100 
Примици од издавања хартија од 

вриједности (изузев акција) 
0 0  - 

921200 Примици од узетих зајмова   1.650.000   - 

928000 
Примици од задуживања из транскација 

између или унутар јединица власти 
0 0  - 

928100 
Примици од задуживања код других 

јединица власти 
0 0  - 

928200 
Примици од задуживања код других 

буџетских корисника исте јединице власти 
0 0  - 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 2.782.650 2.819.873 101,3 

621000 Издаци за отплату дугова 2.752.650 2.783.507 101,1 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама 

од вриједности (изузев акција) 
0 0 - 

621200 
Издаци за отплату дуга по финансијским 

дериватима 
0 0 - 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова у земљи 
2.752.650 2.783.507 101,1 

621400 
Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених из иностранства 
0 0 - 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0 0  - 

628000 

Издаци за отплату дугова из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

30.000 36.366 121,2 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим 

јединицама власти 
30.000 36.366 121,2 

628200 

Издаци за отплату дугова према другим 

буџетским корисницима исте јединице 

власти 

0 0 - 

        

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -131.048 52.873 *  

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 1.238.400 703.844 56,8 

931000 Остали примици 981.500 516.413 52,6 

931100 
Примици по основу пореза на додату 

вриједност 
946.000 516.413 54,6 

931200 Примици по основу депозита и кауција 15.000 0 - 

931300 Примици по основу аванса 5.000 0  - 

931900 Остали примици 15.500 0 - 
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938000 
Остали примици из трансакција између 

или унутар јединица власти 
256.900 187.431 73 

938100 
Остали примици из трансакција са другим 

јединицама власти 
256.900 187.431 73 

938200 

Остали примици из трансакција са другим 

буџетским корисницама исте јединице 

власти 

0 0 - 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 1.369.448 650.971 47,5 

631000 Остали издаци 1.097.848 421.084 38,4 

631100 
Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
936.740 409.022 43,7 

631200 Издаци по основу депозита и кауција 15.000 0 - 

631300 Издаци по основу аванса 6.000 0 - 

631900 Остали издаци 140.108 12.062 8,6 

638000 
Остали издаци из трансакција између 

или унутар јединица власти 
271.600 229.887 84,6 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
271.600 229.887 84,6 

638200 

Остали издаци из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте јединице 

власти 

0 0 -  

**** 

РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ПЕРИОДА (РАСПОДЈЕЛА 

НЕУТРОШЕНИХ НАМЈЕНСКИХ И 

КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА) 

 326.244 - 
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Прилог 5 - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
 ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  

         

Економски  

код 
Опис 

ПЛАН 

БУЏЕТА ЗА 

2020. ГОД. 

ИЗВРШЕЊЕ 

31.12.2020. 

ГОДИНЕ 

ИНДЕКС 

4/3*100 

1 2 3 4 5 

01 Опште јавне услуге 6.484.671 6.508.442 100,4 

02 Одбрана 0 0 - 

03 Јавни ред и сигурност 395.200 311.569 78,8 

04 Економски послови 10.751.556 10.530.055 97,9 

05 Заштита животне средине 212.000 18.525 8,7 

06 Стамбени и заједнички послови 6.930.330 6.923.671 99,9 

07 Здравство 185.000 63.195 34,2 

08 Рекреација, култура и религија 2.177.406 3.270.022 150,2 

09 Образовање 4.018.502 3.572.518 88,9 

10 Социјална заштита 7.776.830 7.451.278 95,8 

11 Остало* 4.252.098 3.547.988 83,4 

  УКУПНО 01-11 : 43.183.593 42.197.263 97,7 

  
Примици за нефинансијску имовину 

(Класа 8.) 
1.428.520 262.125 18,3 

  
УКУПНО ПО БУЏЕТУ ЗА 

2020.ГОДИНУ : 
44.612.113 42.459.388 95,2 

          

Напомена:         

Под шифром функције 11 -Остало* приказани су:       

          

* ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0  - 

* ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.782.650 2.819.873 101,3 

* ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 1.369.448 650.971 47,5 

* 
НЕРАСПОРЕЂЕНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

01.01.-31.12.2020. 
100.000 77.144 77,1 

  УКУПНО ОСТАЛО* : 4.252.098 3.547.988 83,4 
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Прилог 6 - ИЗРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

ЕК КОД 
ФУНКЦ 
КЛАСА 

ЗА
ЈЕ

Д
Н

И
Ч

К
А

 

У
С

Л
У

ГА
/И

Н
Д

И
В

И
Д

У
А

Л
Н

А
 У

С
Л

У
ГА

 

БРОЈ 
ПОЗИЦИЈЕ  

ОПИС 
 БУЏЕТ ЗА 

2020.ГОДИНУ 

ПРЕРАСПОДЈЕЛА  
БУЏЕТА ЗА 

2020.ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ ЗА 
ПЕРИОД 01.01. 

-31.12.2020. 
ГОДИНЕ 

 ИНДЕX 
(8/7*100)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        
 И  -Градска управа (Оперативна 
јединица 1.) 33.412.179 33.609.643 31.619.895 

          
94,08     

        
Назив буџетске организације: 
Градоначелник 9.879.440 10.504.194 10.101.088 

          
96,16     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови кабинета Градоначелника  
Приједора 329.000 398.500 358.940 

          
90,07     

        Број потрошачке јединице: 00740120          

411200 0111 ЗУ 1 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 5.000 1.500 997,30 

          
66,49     

412300 0111 ЗУ 2 Расходи за режијски материјал  7.000 7.000 5.245,54 
          
74,94     

412500 0111 ЗУ 3 Расходи за текуће одржавање   500 500 172,70 
          
34,54     

412600 0111 ЗУ 4 Расходи по основу путовања   13.000 1.500 915,25 
          
61,02     

412700 0111 ЗУ 5 Расходи за стручне услуге   55.000 55.000 47.572,13 
          
86,49     

412900 0111 ЗУ 6 Остали непоменути расходи  70.000 75.000 67.241,86 
          
89,66     
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415200 0111 ЗУ 7 Грантови у земљи  15.000 55.000 51.136,93 
          
92,98     

416100 
1090 ЗУ 8 

Једнократне помоћи социјално 
угрожених по рјешењу 
Градоначелника  50.000 60.000 50.080,00 

          
83,47     

416100 1090 ЗУ 9 Остале дознаке грађанима 10.000 20.000 16.096,84 
          
80,48     

416100 1090 ЗУ 10 
Подршка за лијечење борачке 
популације 50.000 50.000 49.120,00 

          
98,24     

511300 0111 ЗУ 11 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  2.000 2.000 1.732,00 

          
86,60     

512100 0111 ЗУ 12 Издаци за драгоцијености 0 0 0,00   

516100 0111 ЗУ 13 Издаци за залихе материјала  2.000 2.000 1.430,81 
          
71,54     

631100 0000   14 Издаци по основу ПДВ-а  49.500 69.000 67.199,00 
          
97,39     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови манифестација од посебног 
интереса за промоцију Града 380.000 217.000 151.161 

          
69,66     

        Број потрошачке јединице: 00740123         

        Дочек Нове године на Тргу         

        Дочек дјечије Нове године         

        Обиљежавање Дана града         

        Обиљежавање Крсне славе града         

        Конференција беба         

        Међународни дан дјетета         

        Светосавски бал         

        Манифестација "Село весело"         

        Вечери културног стваралаштва         

        Дани зиме на Козари         
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Приједорска зима 2020. године 
(Зимска чаролија)         

        
Остале градске манифестације од 
интереса за промоцију Града         

412200 0111 ЗУ 15 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских  и 
транспортних услуга у Градској управи 
(Превоз учесника манифестација, 
услуге обезбјеђивања манифестација) 29.700 15.000 10.522,12 

          
70,15     

412700 0111 ЗУ 16 Расходи за стручне услуге   44.500 30.000 12.115,41 
          
40,38     

412900 0111 ЗУ 17 

Остали непоменути расходи (Уговори 
ван радног односа учесника 
манифестација, трошкови 
угоститељских услуга за учеснике 
манифестација ) 217.800 150.000 118.523,24 

          
79,02     

415200 0111 ЗУ 18 Грант  Удружењу грађана  "ША фест" 40.000 0 0,00   

415200 0820 ЗУ 19 
"Новогодишње караоке" - дјеца пјевају 
хитове 8.000 0 0,00  - 

415200 0820 ЗУ 20 Манифестација "Пулс фест" 40.000 10.000 10.000,00 
        
100,00     

415200 0820 ЗУ 20/1 
Остали грантови за промоцију Града 
Приједор 0 12.000 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови за услуге медијске 
промоције града 720.814 927.814 877.421,02 

          
94,57     

        Број потрошачке јединице: 00740123         

412700 0111 ЗУ 21 
Расходи за стручне услуге медијских 
промоција Града 20.000 200.000 169.615,02 

          
84,81     

412700 0111 ЗУ 22 
Расходи за стручне услуге медијских 
промоција Града за ФРЕЕ радио 50.000 37.000 37.000,00 

        
100,00     
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415200 0111 ЗУ 23 
Грантови у земљи - Учешће у 
финансирању АД  "Козарског вјесника" 440.000 480.000 459.992,00 

          
95,83     

415200 0111 ЗУ 24 

Грантови у земљи - Средства за 
измирење дуга по основу централног 
гријања АД "Козарски вјесник" 
Приједор 210.814 210.814 210.814,00 

        
100,00     

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за посебне намјене 349.400 451.970 435.670,48 

          
96,39     

        Број потрошачке јединице: 00740123         

415200 0840 ЗУ 25 
Грант вјерским институцијама за 
текуће и капиталне пројекте 50.000 150.000 136.006,51 

          
90,67     

415200 0840 ЗУ 26 Изградња црквене сале у Гомјеници 40.000 40.000 40.000,00 
        
100,00     

416100 1060 ЗУ 27 
Трошкови алтернативног смјештаја и 
расељена лица   59.400 59.400 57.100,00 

          
96,13     

416100 1060 ЗУ 28 Средства за подршку повратка  200.000 202.570 202.563,97 
        
100,00     

        

Назив потрошачке јединице: Средства 
за превентивну здравствену заштиту у 
борби против вируса Корона 0 500.000 387.062,64 

          
77,41     

        Број потрошачке јединице: 00740123         

412200 0111 ЗУ 28/1 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских  и 
транспортних услуга  0 25.000 12.064,72 

          
48,26     

412300 0111 ЗУ 28/2 Расходи за режијски материјал  0 40.000 26.461,05 
          
66,15     

412500 0111 ЗУ 28/3 Расходи за текуће одржавање    0 500 530,33 
        
106,07     

412800 0660 ЗУ 28/4 
Расходи за остале услуге одржавања 
јавних површина 0 84.500 44.420,48 

          
52,57     
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412900 0111 ЗУ 28/5 Остали некласификовани расходи 0 35.000 24.037,82 
          
68,68     

415200 0840 ЗУ 28/6 
Грантови непрофитним   
организацијама 0 250.000 233.446,14 

          
93,38     

511300 0111 ЗУ 28/7 Издаци за набавку опреме 0 30.000 18.941,72 
          
63,14     

516100 0111 ЗУ 28/8 Издаци за залихе материјала  0 35.000 27.160,38 
          
77,60     

        
Назив потрошачке јединице: Плате и 
накнаде запослених у Градској управи 8.100.226 8.008.910 7.890.832,32 

          
98,53     

        Број потрошачке јединице: 00740126         

411100 0412 ЗУ 29 Расходи за бруто плате  6.436.326 6.209.400 6.131.543,49 
          
98,75     

411200 0412 ЗУ 30 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 
по основу рада 1.195.000 1.127.500 1.130.460,08 

        
100,26     

411300 0412 ЗУ 31 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) који се не 
рефундирају 126.900 126.900 134.914,36 

        
106,32     

411300 0412 ЗУ 32 
 Средства за потенцијална боловања 
која се не рефундирају (бруто) 20.000 20.000 0,00  - 

411400 0412 ЗУ 33 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 85.000 95.470 103.482,24 

        
108,39     

412900 0111 ЗУ 34 
Остали непоменути расходи –Уговори 
о дјелу 97.000 289.640 288.389,91 

          
99,57     

638100 0000   35 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти (нето) -
Накнаде за породиљско одсуство и за 
вријеме боловања које се рефундира 110.000 110.000 102.042,24 

          
92,77     
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638100 0000   36 

 Средства за накнаде за потенцијално  
породиљско одсуство и за боловање 
преко 30 дана која се рефундирају 
(нето) 30.000 30.000 0,00  - 

        

 Назив буџетске организације: Стручна 
служба Градоначелника (Збир по 
шифрама потрошачких јединица: 
00740110 и 00740111) 2.400.994 2.179.561 1.891.486 

          
86,78     

        

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови стручне службе  
Градоначелника 1.449.873 1.200.050 997.650 

          
83,13     

        Број потрошачке јединице: 00740110         

        

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови стручне службе  
Градоначелника (три одсјека) 395.350 244.000 68.414 

          
28,04     

        
Шифра пројекта: 0741243 - Одсјек за 
јавне набавке         

        

Шифра пројекта: 0741244 - Одсјек за 
људске ресурсе, нормативно-правне 
послове и другостепени поступак         

        

Шифра пројекта: 0741245 - Одсјек за 
имовинске послове и евиденцију 
некретнина         

411200 0111 ЗУ 37 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 4.000 1.000 0,00  - 

412300 0111 ЗУ 38 Расходи за режијски материјал   11.950 5.000 3.984,74 
          
79,69     

412500 0111 ЗУ 39 Расходи за текуће одржавање  1.300 0 101,40  - 

412600 0111 ЗУ 40 Расходи по основу путовања  5.200 0 0,00  - 
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412700 0111 ЗУ 41 

Расходи за стручне услуге (расходи за 
осигурање  запослених, расходи за 
нотарске и преводилачке услуге, 
расходи за објаву огласа и конкурса, 
издаци за геодетско катастарске 
услуге, издаци за услуге вјештачења, 
издаци за остале услуге информисања 
и медија) 45.100 43.000 45.579,89 

        
106,00     

412900 0111 ЗУ 42 Остали непоменути расходи  7.100 1.000 561,40 
          
56,14     

511100 0660 ЗУ 43 
Средства за експропријацију за градске 
објекте (непокретности) 300.000 188.000 17.191,34 

            
9,14     

511300 0111 ЗУ 44 

Издаци за набавку постројења и 
опреме (Издаци за канцеларијски 
намјештај и издаци за рачунарску 
опрему) 5.500 1.000 995,00 

          
99,50     

516100 0111 ЗУ 45 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 200 0 0,00  - 

631200 0000   46 Издаци по основу депозита и кауција 15.000 5.000 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: Одсјек 
за стручне и административне 
послове Скупштине Града  73.540 27.500 26.929 

          
97,92     

        Број потрошачке јединице: 00740110         

        Шифра пројекта: 0741251         

411200 0111 ЗУ 47 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 2.000 500 20,00 

            
4,00     

412300 0111 ЗУ 48 Расходи за режијски материјал   7.000 3.000 3.821,25 
        
127,38     

412500 0111 ЗУ 49 Расходи за текуће одржавање  3.800 1.000 1.540,93 
        
154,09     

412600 0111 ЗУ 50 Расходи по основу путовања  1.200 0 221,60  - 
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412700 0111 ЗУ 51 

Расходи за стручне услуге ( расходи за 
објаву огласа и конкурса и остале 
услуге информисања и медија) 22.540 12.000 11.283,00 

          
94,03     

412900 0111 ЗУ 52 Остали непоменути расходи  9.500 9.000 8.869,70 
          
98,55     

511300 0111 ЗУ 53 

Издаци за набавку постројења и 
опреме (Издаци за канцеларијски 
намјештај и издаци за рачунарску 
опрему,издаци за набавку клима 
уређаја, набавка таблета за одборнике 
и набавка заштитиних ролетни) 27.000 2.000 1.111,50 

          
55,58     

516100 0111 ЗУ 54 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 500 0 61,00  - 

        
Одсјек за информационо 
комуникационе технологије 363.383 327.050 316.720 

          
96,84     

        Број потрошачке јединице: 00740110         

        Шифра пројекта: 0741254         

411200 0111 ЗУ 55 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 500 393,50 

          
78,70     

412200 0111 ЗУ 56 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских  и 
транспортних услуга у Градској управи 143.060 125.000 113.408,31 

          
90,73     

412300 0111 ЗУ 57 Расходи за режијски материјал   3.000 3.000 1.655,00 
          
55,17     

412500 0111 ЗУ 58 Расходи за текуће одржавање  5.250 3.000 4.013,32 
        
133,78     

412600 0111 ЗУ 59 Расходи по основу путовања  1.500 300 218,90 
          
72,97     
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412700 0111 ЗУ 60 

Расходи за стручне услуге  (Принт 
систем менаџмент, одржавање 
рачунарске опреме и одржавање 
софтвера) 112.000 132.000 134.080,96 

        
101,58     

412900 0111 ЗУ 61 Остали непоменути расходи  5.500 5.000 4.907,88 
          
98,16     

511300 0111 ЗУ 62 

Издаци за набавку постројења и 
опреме (Издаци за набавку намјештаја, 
издаци за набавку рачунарске опреме 
и набавку рачунарске мрежне опреме, 
издаци за набавку телефонске опреме, 
набавка сервера) 29.500 23.000 20.972,71 

          
91,19     

511700 0111 ЗУ 63 

Издаци за осталу нематеријалну 
произведену имовину (Лиценце,  
софтвери, антивирусни програми, 
софтвер за смс наплату паркинга, 
софтвер за бекап и репликацију 
постојећег сервера) 62.323 35.000 37.016,46 

        
105,76     

516100 0111 ЗУ 64 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 250 250 53,00 

          
21,20     

        Одсјек за заједничке послове  607.150 593.700 579.540 
          
97,62     

        Број потрошачке јединице: 00740110         

        Шифра пројекта: 0741252         

411200 0111 ЗУ 65 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 350 0 0,00  - 

412200 0111 ЗУ 66 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских  и 
транспортних услуга у Градској управи 475.250 500.000 506.208,72 

        
101,24     

412300 0111 ЗУ 67 Расходи за режијски материјал   24.950 30.000 25.440,29 
          
84,80     
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412500 0111 ЗУ 68 Расходи за текуће одржавање  50.100 30.000 29.817,05 
          
99,39     

412600 0111 ЗУ 69 Расходи по основу путовања  700 0 0,00 - 

412700 0111 ЗУ 70 

Расходи за стручне услуге (расходи за 
осигурање имовине , расходи за 
осигурање возила и технички преглед 
возила) 19.700 19.700 3.193,18 

          
16,21     

412900 0111 ЗУ 71 Остали непоменути расходи  9.000 6.000 6.284,85 
        
104,75     

511300 0111 ЗУ 72 

Издаци за набавку постројења и 
опреме (Издаци за набавку намјештаја, 
издаци за набавку рачунарске опреме 
и клима уређаја, издаци за набАвку 
стаза за зграду Градске управе) 9.600 3.000 2.761,20 

          
92,04     

516100 0111 ЗУ 73 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 17.500 5.000 5.835,04 

        
116,70     

        Одсјек за мјесне заједнице  10.450 7.800 6.047 
          
77,52     

        Број потрошачке јединице: 00740110         

        Шифра пројекта: 0741253         

411200 0111 ЗУ 74 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 100 0 0,00  - 

412300 0111 ЗУ 75 Расходи за режијски материјал   2.000 2.500 1.595,00 
          
63,80     

412500 0111 ЗУ 76 Расходи за текуће одржавање  600 2.100 1.916,68 
          
91,27     

412600 0111 ЗУ 77 Расходи по основу путовања  250 0 0,00  - 

412700 0111 ЗУ 78 Расходи за стручне услуге  1.500 0 0,00  - 

412900 0111 ЗУ 79 Остали непоменути расходи  1.000 100 226,50 
        
226,50     
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511300 0111 ЗУ 80 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 4.700 2.000 1.392,30 

          
69,62     

516100 0111 ЗУ 81 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 300 1.100 916,40 

          
83,31     

        

Назив потрошачке јединице: Остале 
посебне намјене из надлежности 
Градске управе 599.320 599.320 565.467 

          
94,35     

        Број потрошачке јединице: 00740111         

412900 0111 ЗУ 82 

Остали непоменути расходи -бруто 
накнаде одборницима, комисијама и 
одборима 500.320 500.320 466.467,46 

          
93,23     

415200 0111 ЗУ 83 
Грантови у земљи -Учешће у 
финансирању политичких партија  99.000 99.000 99.000,00 

        
100,00     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови избора  351.801 380.191 328.369 

          
86,37     

        Број потрошачке јединице: 00740111         

411200 0111 ЗУ 84 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 3.000 0 20,00   

412100 0111 ЗУ 85 
Расходи по основу закупа за бирачка 
мјеста 8.000 5.000 2.300,00 

          
46,00     

412200 0111 ЗУ 86 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  7.000 1.000 1.011,00 

        
101,10     

412300 0111 ЗУ 87 Расходи за режијски материјал  3.000 20.800 20.702,70 
          
99,53     

412500 0111 ЗУ 87/1 Расходи за текуће одржавање 0 4.060 0,00  - 

412600 0111 ЗУ 88 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја  3.000 150 172,23 

        
114,82     

412700 0111 ЗУ 89 Расходи за стручне услуге 16.000 12.000 1.853,28 
          
15,44     
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412900 0111 ЗУ 90 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 
чланова Градске изборне комисије и 
ангажованих лица у процесу техничке 
припреме и проводјења избора 120.711 142.000 137.342,19 

          
96,72     

412900 0111 ЗУ 91 
Расходи за бруто накнаде члановима 
бирачких одбора 189.090 189.090 158.886,58 

          
84,03     

511300 0111 ЗУ 92 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 2.000 1.400 1.390,00 

          
99,29     

516100 0111 ЗУ 92/1 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 0 4.691 4.690,82 

        
100,00     

        
 Назив буџетске организације: 
Јединица за интерну ревизију 5.700 2.500 2.091 

          
83,63     

        

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Јединице за  интерну 
ревизију 5.700 2.500 2.090,63 

          
83,63     

        Број потрошачке јединице: 00740121         

411200 0111 ЗУ 93 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0 0,00  - 

412300 0111 ЗУ 94 Расходи за режијски материјал  700 1.000 750,63 
          
75,06     

412500 0111 ЗУ 95 Расходи за текуће одржавање  0 0 0,00  - 

412600 0111 ЗУ 96 Расходи по основу путовања  1.500 0 0,00  - 

412700 0111 ЗУ 97 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0111 ЗУ 98 Остали непоменути расходи 3.000 1.500 1.340,00 
          
89,33     

511300 0111 ЗУ 99 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  0 0 0,00  - 

        
 Назив буџетске организације: Одсјек 
за инспекцијске послове 16.800 13.100 12.147 

          
92,73     



31 
 

        

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека за инспекцијске 
послове  16.800 13.100 12.147 

          
92,73     

        Број потрошачке јединице: 00740127         

411200 0111 ЗУ 100 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 800 0 0,00  - 

412300 0111 ЗУ 101 Расходи за режијски материјал  2.500 3.500 3.438,73 
          
98,25     

412500 0111 ЗУ 102 Расходи за текуће одржавање  500 100 327,70 
        
327,70     

412600 0111 ЗУ 103 Расходи по основу путовања  800 100 35,96 
          
35,96     

412700 0111 ЗУ 104 Расходи за стручне услуге  0 200 187,20 
          
93,60     

412900 0111 ЗУ 105 
Остали непоменути расходи-трошкови 
рушења објеката по налогу инспектора 0 0 0,00  - 

511300 0111 ЗУ 106 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  5.000 3.100 2.070,90 

          
66,80     

516100 0111 ЗУ 107 Издаци за ХТЗ опрему 7.200 6.100 6.087,00 
          
99,79     

        
Назив буџетске организације:  Одсјек 
комуналне полиције 15.400 10.200 10.771 

        
105,59     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека комуналне 
полиције  15.400 10.200 10.771 

        
105,59     

        Број потрошачке јединице: 00740128         

411200 0111 ЗУ 108 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 200 0 0,00  - 

412200 0111 ЗУ 109 
Расходи за остале комуникационе 
услуге-картице за услуге видеонадзора 900 500 380,00 

          
76,00     

412300 0111 ЗУ 110 Расходи за режијски материјал  2.000 2.000 1.089,76 
          
54,49     
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412500 0111 ЗУ 111 Расходи за текуће одржавање  500 300 242,69 
          
80,90     

412600 0111 ЗУ 112 Расходи по основу путовања  300 0 0,00  - 

412700 0111 ЗУ 113 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0111 ЗУ 114 
Остали непоменути расходи-уговорене 
услуге одсјека 0 0 0,00  - 

511300 0111 ЗУ 115 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  2.500 1.400 1.392,30 

          
99,45     

516100 0111 ЗУ 116 Издаци за ХТЗ опрему 9.000 6.000 7.665,86 
        
127,76     

        
 Назив буџетске организације: Одсјек 
за цивилну заштиту 81.300 13.800 12.794 

          
92,71     

        

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека за  цивилну 
заштиту 81.300 13.800 12.794 

          
92,71     

        Број потрошачке јединице: 00740131         

411200 0320 ЗУ 117 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 200 300 260,00 

          
86,67     

412200 0320 ЗУ 117/1 

Трошкови преноса сигнала 
видеонадзора и сигнала за јавно 
узбуњивање грађана кроз оптичку 
мрежу Мтел-а 0 0 0,00  - 

412300 0320 ЗУ 118 Расходи за режијски материјал  400 400 267,74 
          
66,94     

412500 0320 ЗУ 119 Расходи за текуће одржавање  0 1.000 1.000,00 
        
100,00     

412600 0320 ЗУ 120 Расходи по основу путовања  300 100 50,00 
          
50,00     

412700 0320 ЗУ 121 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0320 ЗУ 122 Остали непоменути расходи 400 0 0,00  - 
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415200 0320 ЗУ 123 

Грантови за удружења за подршку 
цивилне заштите (Ронилачком клубу, 
Радио клубу Козара и Црвеном крсту) 4.000 4.000 4.000,00 

        
100,00     

415200 0320 ЗУ 124 

Учешће у провођењу програма Владе 
Швајцарске и Уједињених нација - 
"Смањење ризика од катастрофа и 
одрживи развој у БиХ" 5.000 0 0,00  - 

415200 0320 ЗУ 125 

Помоћ при оснивању Подручног 
одјељења Цивилне заштите у 
Приједору 50.000 0 0,00  - 

511300 0320 ЗУ 126 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  20.000 8.000 7.215,86 

          
90,20     

516100 0320 ЗУ 127 

Набавка резервних дијелова и 
потрошног материјала за одржавање 
система видеонадзора и система за 
узбуњивање грађана 1.000 0 0,00  - 

        

 Назив буџетске организације: Одсјек 
за стратешко планирање, управљање 
пројектима и развојем 37.500 3.280 1.792,35 

          
54,64     

        

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека за стратешко 
планирање, управљање пројектима и 
развојем 7.500 3.280 1.792 

          
54,64     

        Број потрошачке јединице: 00740122         

411200 0111 ЗУ 128 
Путне дневнице у земљи и 
иностранству 2.000 200 140,00 

          
70,00     

412300 0111 ЗУ 129 Расходи за режијски материјал  1.000 1.000 511,98 
          
51,20     

412500 0111 ЗУ 130 Расходи за текуће одржавање  1.000 1.000 0,00  - 

412600 0111 ЗУ 131 Расходи по основу путовања  2.500 800 869,57 
        
108,70     

412700 0111 ЗУ 132 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 
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412900 0111 ЗУ 133 Остали непоменути расходи 0 100 91,30 
          
91,30     

511300 0111 ЗУ 134 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  1.000 0 0,00  - 

516100 0111 ЗУ 134/1 

Издаци за залихе ауто гума, ситног 
инвентара, материјала , робе и 
амбалаже и сл. 0 180 179,50 

          
99,72     

        
 Назив потрошачке јединице: 
Средства за пројекте Града 30.000 0 0   

        Број потрошачке јединице: 00740122         

412700 0111 ЗУ 135 
Израда Стратегије развоја Града 
Приједор 30.000 0 0,00  - 

        

Назив буџетске организације: 
Територијална ватрогасна јединица 
Приједор 396.550 410.105 399.508 

          
97,42     

        

Назив потрошачке јединице: 
Дјелатност  Територијане ватрогасне 
јединице Приједор 256.550 270.005 259.408 

          
96,08     

        Број потрошачке јединице: 00740129         

411200 0320 ЗУ 136 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 200 176,10 

          
88,05     

412200 0320 ЗУ 137 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  43.000 30.000 27.568,51 

          
91,90     

412300 0320 ЗУ 138 Расходи за режијски материјал 6.000 6.000 5.823,14 
          
97,05     

412400 0320 ЗУ 139 
Расходи за посебне намјене (Набавка 
пјенила за гашење пожара) 1.500 1.500 1.404,00 

          
93,60     

412500 0320 ЗУ 140 Расходи за текуће одржавање  33.000 33.200 36.631,63 
        
110,34     

412600 0320 ЗУ 141 Расходи по основу путовања  500 100 62,30 
          
62,30     
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412700 0320 ЗУ 142 Расходи за стручне услуге  25.100 7.500 6.364,34 
          
84,86     

412900 0320 ЗУ 143 Остали непоменути расходи 7.000 6.000 6.195,95 
        
103,27     

413300 0320 ЗУ 144 

Камате на кредит за доградњу 
ватрогасног дома из намјенских 
средстава 19.700 20.180 20.169,13 

          
99,95     

511200 0320 ЗУ 144/1 
Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију  грађевинских објеката 0 0 35.203,21  - 

511300 0320 ЗУ 145 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  12.600 13.000 12.251,30 

          
94,24     

511300 0320 ЗУ 145/1 
Издаци за набавку постројења и 
опреме из намјенских средстава 0 35.300 0,00  - 

511700 0320 ЗУ 145/2 
Израда плана заштите од пожара 
Града Приједор 0 14.625 14.625,00 

        
100,00     

516100 0320 ЗУ 146 
Издаци за залихе ситног инвентара, 
материјала, робе и амбалаже  24.500 20.000 10.564,73 

          
52,82     

621300 0000   147 

Отплата главнице по кредиту за 
доградњу ватрогасног дома из 
намјенских средстава 82.650 82.400 82.368,98 

          
99,96     

        

Назив потрошачке јединице: 
Финансирање добровољних 
ватрогасних друштава 140.000 140.100 140.100 

        
100,00     

        Број потрошачке јединице: 00740129         

415200 0320 ЗУ 148 

Финансирање добровољних 
ватрогасних друштава и изградња 
Ватрогасног дома у Козарцу 140.000 140.100 140.100,00 

        
100,00     

        
Назив буџетске организације:  
Одјељење за општу управу 61.100 47.680 47.120 

          
98,82     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за општу управу  61.100 47.680 47.120 

          
98,82     
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        Број потрошачке јединице: 00740130         

411200 0111 ЗУ 149 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0 0,00  - 

412200 0111 ЗУ 150 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских  и 
транспортних услуга-Набавка пелета за 
Мјесну заједницу Козарац 2.000 1.280 1.280,00 

        
100,00     

412300 0111 ЗУ 151 Расходи за режијски материјал  33.000 40.000 39.688,26 
          
99,22     

412500 0111 ЗУ 152 Расходи за текуће одржавање  1.000 400 394,60 
          
98,65     

412600 0111 ЗУ 153 Расходи по основу путовања  1.000 0 0,00  - 

412700 0111 ЗУ 154 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0111 ЗУ 155 Остали непоменути расходи  2.000 800 807,35 
        
100,92     

511300 0111 ЗУ 156 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  7.200 5.000 4.756,11 

          
95,12     

516100 0111 ЗУ 157 Издаци за залихе материјала  14.400 200 193,40 
          
96,70     

        
Назив буџетске организације: 
Одјељење за финансије 59.885 68.600 62.314 

          
90,84     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за финансије  59.885 68.600 62.314 

          
90,84     

        Број потрошачке јединице: 00740140         

411200 0111 ЗУ 158 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 3.500 1.000 633,50 

          
63,35     

412300 0111 ЗУ 159 Расходи за режијски материјал  12.000 10.000 8.747,08 
          
87,47     

412500 0111 ЗУ 160 Расходи за текуће одржавање  2.000 1.000 641,03 
          
64,10     
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412600 0111 ЗУ 161 Расходи по основу путовања  8.000 500 83,90 
          
16,78     

412700 0111 ЗУ 162 Расходи за стручне услуге  22.000 42.000 38.478,23 
          
91,61     

412900 0111 ЗУ 163 Остали непоменути расходи  6.385 6.000 4.978,96 
          
82,98     

511300 0111 ЗУ 164 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  5.000 8.000 8.605,36 

        
107,57     

516100 0111 ЗУ 165 Издаци за залихе материјала  1.000 100 146,01 
        
146,01     

        

Назив буџетске организације: 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду  2.023.230 2.617.162 2.463.144 

          
94,12     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за привреду и 
пољопривреду  8.800 5.750 5.423 

          
94,31     

        Број потрошачке јединице: 00740150         

411200 0111 ЗУ 166 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 100 78,20 

          
78,20     

412300 0111 ЗУ 167 Расходи за режијски материјал  3.000 3.000 2.858,24 
          
95,27     

412500 0111 ЗУ 168 Расходи за текуће одржавање  300 300 213,07 
          
71,02     

412600 0111 ЗУ 169 Расходи по основу путовања  1.000 100 38,45 
          
38,45     

412700 0111 ЗУ 170 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0111 ЗУ 171 Остали непоменути расходи  1.000 750 764,80 
        
101,97     

511300 0111 ЗУ 172 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  2.000 1.500 1.470,00 

          
98,00     

516100 0111 ЗУ 173 Издаци за залихе материјала  500 0 0,00  - 
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Назив потрошачке јединице: Средства 
за развојне пројекте и подстицај 
запошљавања   1.359.630 1.678.000 1.654.069 

          
98,57     

        Број потрошачке јединице: 00740204         

412700 0411 ЗУ 174 Расходи за стручне услуге  1.000 0 0,00  - 

414100 0421 ЗУ 175 

1.2.1.1. "Подршка увођења система за 
наводњавање код пољопривредних 
произвођача" 0 0 0,00  - 

414100 0421 ЗУ 176 
1.2.1.2. "Подршка подизању 
пластеника и стакленика" 45.000 0 0,00  - 

414100 0421 ЗУ 177 
1.2.1.5. "Подршка подизању нових 
засада воћа 18.000 10.200 10.175,86 

          
99,76     

414100 0421 ЗУ 178 

1.2.1.7. "Подршка изградње 
складишних објеката и набавци 
опреме за воћарске произвођаче" 72.000 0 0,00  - 

414100 0474 ЗУ 179 
1.4.2.4. "Предузетничка обука за 
младе" 5.000 0 0,00  - 

414100 0474 ЗУ 180 
1.4.3.1. "Израда и реализација 
акционог плана запошљавања" 2.000 2.000 2.000,00 

        
100,00     

414100 0474 ЗУ 181 

Учешће Града у подршци привредним 
субјектима за набавку машина, 
опреме или/и алата (по МЕГ Пројекту) 

120.000 140.000 121.554,66 
          

86,82     

Програм 4: Подршка конкурентности 
МСП 

1.4.1.1 Подршка иновацијама и 
инвестицијама у МСП 

Програм 8: Подршка развоју 
прерађивачке индустрије 

1.4.5.1 "Подршка развоју прехрамбене 
индустрије" 
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1.4.5.2 "Подршка развоју 
металопрерађивачке и машинске 
индустрије" 

1.4.5.3 "Подршка развоју електро 
индустрије" 

1.4.5.4 "Подршка развоју 
дрвопрерађивачке индустрије" 

1.4.5.4 "Подршка развоју осталих 
привредних дјелатности" 

414100 0474 ЗУ 182 

Учешће Града у реализацији пројеката 
из Стратегије, финансираних из 
екстерних извора (ЕУ фондови, 
билатерални донатори) 45.000 0 0,00  - 

414100 0474 ЗУ 183 

1.4.3.4. Учешће донатора   за подстицај 
запошљавања за металну и дрвну 
индустију, за набавку машина  0 0 0,00  - 

414100 0474 ЗУ 184 
1.4.3.5. "Подршка запошљавању теже 
запошљивих категорија" 0 0 0,00  - 

414100 0474 ЗУ 185 
1.4.4.3. "Јачање Фондације за развој 
(субвенција камата на кредите)" 100.000 85.000 87.385,86 

        
102,81     

414100 0474 ЗУ 186 

"Субвенција за измирење дуга за 
електричну енергију АД Водовод 
Приједор" 340.000 340.000 339.960,00 

          
99,99     

414100 0474 ЗУ 187 
Субвенције за измирење дуга АД 
"Градска тржница" 20.000 20.000 20.000,00 

        
100,00     

414100 0474 ЗУ 187/1 Субвенција Аутотранспорту АД  0 259.000 258.038,60 
          
99,63     

414100 0474 ЗУ 188 

Средства за развој привредних 
субјеката (подршка предузетништву - 
женском предузетништву и 400.000 335.000 350.500,00 

        
104,63     
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самозапошљавању; и подстицање 
новог запошљавања) 

414100 0474 ЗУ 188/1 

Субвенција за пословне субјекте за 
ублажавање последица изазваних 
корона вирусом 0 68.110 67.869,20 

          
99,65     

414100 0474 ЗУ 189 "Промоција домаћих производа" 9.000 0 0,00  - 

414100 0474 ЗУ 190 "Подршка развоја туризма" 18.000 3.000 3.239,42 
        
107,98     

        
Промоција привредних потенцијала 
града Приједора         

415200 0474 ЗУ 191 
 "Промоција привредних потенцијала 
Града Приједора"  0 0  0,00  - 

412900 0111 ЗУ 192 
Уговори о дјелу за учеснике по 
Пројекту 36.000 0 0,00  - 

415200 0474 ЗУ 193 
Пројекат: "Подршка увођењу 
стандарда квалитета (Сертификација)"  10.000 7.000 7.000,00 

        
100,00     

415200 0474 ЗУ 194 

1.4.1.1. "Подршка иновацијама и 
инвестицијама у мала  средња 
предузећа" 5.000 0 0,00  - 

415200 0474 ЗУ 195 
1.4.1.2. "Подршка пословним 
удружењима и кластерима" 27.000 0 0,00  - 

415200 0474 ЗУ 195/1 
Подршка удружењима за накнаду 
штете 0 38.910 38.910,00 

        
100,00     

415200 0421 ЗУ 195/2 
1.2.1.2. "Подршка подизању 
пластеника и стакленика" 0 22.000 21.912,00 

          
99,60     

415200 0474 ЗУ 196 
1.4.1.4. "Подршка интернационалном 
повезивању и умрежавању предузећа" 20.000 0 0,00  - 



41 
 

415200 0474 ЗУ 197 

1.4.2.2. "Креирање и извођење 
програма обуке и преквалификације 
према актуелној потражњи на тржишту 
рада" (Про-посао, ИЛО и сл.) 30.000 8.000 9.240,00 

        
115,50     

415200 0474 ЗУ 197/1 

Учешће Града у реализацији пројеката 
из Стратегије, финансираних из 
екстерних извора (ЕУ фондови, 
билатерални донатори) 0 58.100 34.013,27 

          
58,54     

415200 0474 ЗУ 198 
Трошкови обезбјеђења "Градске 
тржнице" а.д. Приједор 36.630 36.030 36.630,00 

        
101,67     

415200 0474 ЗУ 198/1 
Капитални грант за индустријску зону 
"Целпак" 0 43.000 43.000,00 

        
100,00     

511100 0950 ИУ 198/2 
Изградња хладњаче за складиштење 
воћа у Омарској 0 202.650 202.639,69 

          
99,99     

        

Пројекат: "Успостављање 
Дистрибутивног центра за воће 
Пријеедор" 0 70.340     

511100 0950 ИУ 198/3 

Учешће Града у Пројекту: "Изградња 
Дистрибутивног центра за воће  
Приједор" 0 66.837 0,00  - 

511300 0950 ИУ 198/4 

Учешће Града у Пројекту: "Опремање 
Дистрибутивног центра за  воће 
Приједор" 0 3.503 0,00  - 

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за унапређење пољопривреде  504.000 562.122 559.707 

          
99,57     

        Број потрошачке јединице: 00740151         

414100 0421 ЗУ 199 
Подстицај и развој у пољопривредној 
производњи  180.000 192.150 192.046,61 

          
99,95     

414100 0421 ЗУ 199/1 
Субвенција прољетне сјетве за набавку 
сјемена 0 85.000 84.035,29 

          
98,87     
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414100 0421 ЗУ 200 

Премије у износу од 0,02 КМ по литру 
произведеног и проданог крављег 
млијека 170.000 92.000 91.988,31 

          
99,99     

414100 0421 ЗУ 201 
Пројекат унапређења воћарске 
производње  45.000 46.522 45.621,30 

          
98,06     

414100 0421 ЗУ 202 
Пројекат производња поврћа и цвијећа 
у затвореном простору  40.000 50.450 50.356,00 

          
99,81     

414100 0421 ЗУ 203 
Регрес за обнову пољопривредне 
механизације  30.000 57.000 56.659,77 

          
99,40     

415200 0421 ЗУ 204 

Учешће у финансирању ЈП 
"Противградна превентива Републике 
Српске" а.д. Градишка 39.000 39.000 39.000,00 

        
100,00     

487400 1090 ЗУ 204/1 

 Средства за Фонд солидарности (5 % 
од цијене купљеног путничког возила )-
Набавка новог аутомобила 0 0 0,00  - 

511300 0421 ЗУ 204/2 

Издаци за набавку постројења и 
опреме- Набавка аутомобила за 
теренски рад Пољопривредне службе 0 0 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: Програм 
кориштења средстава од наплаћене 
накнаде по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе и закупнине 
за пољопривредно земљиште у 
својини Републике 93.800 243.950 243.945 

        
100,00     

        
Број потрошачке јединице: 00740151  
(Шифра пројеката) :  074407         

414100 0421 ЗУ 205 

1.2.1.1. "Подршка увођењу система за 
наводњавање код пољопривредних 
произвођача" 20.000 0 0,00  - 
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414100 0421 ЗУ 206 

1.2.1.8. "Подршка искоршћењу 
слободних пољопривредних површина 
за ратарску производњу" 38.800 0 0,00  - 

414100 0421 ЗУ 207 
Поправка и побољшање плодности 
земљишта 35.000 243.950 243.945,24 

        
100,00     

511700 0421 ЗУ 208 
Израда Основе кориштења 
пољопривредног земљишта 0 0 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: Средства 
од накнада за експлоатацију 
приватних шума 57.000 57.000 0   

        Број потрошачке јединице: 00740151                                                                                             

412900 0422 ЗУ 209 

Расходи по Програму од накнада за 
експлоатацију приватних шума из 
неутрошених средстава из 2018.г. 0 0 0,00  - 

412900 0422 ЗУ 210 

Расходи по Програму од накнада за 
експлоатацију приватних шума из 
неутрошених средстава из 2019.г. 57.000 0 0,00  - 

412900 0422 ЗУ 210/1 

Расходи по Програму од накнада за 
експлоатацију приватних шума за 2020. 
годину 0 57.000 0,00  - 

        
Назив буџетске организације: 
Одјељење за друштвене дјелатности 4.419.432 3.684.167 3.561.852 

          
96,68     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одјељења за друштвене 
дјелатности  11.300 5.330 6.123,29 

        
114,88     

        Број потрошачке јединице: 00740210         

411200 0111 ЗУ 211 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 2.000 130 170,00 

        
130,77     

412300 
0111 ЗУ 212 

Расходи за режијски материјал 
1.500 2.000 2.675,90 

        
133,80     

412500 
0111 ЗУ 213 

Расходи за текуће одржавање 
500 300 216,60 

          
72,20     
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412600 
0111 ЗУ 214 

Расходи по основу путовања 
2.000 100 108,50 

        
108,50     

412700 
0111 ЗУ 215 

Расходи за стручне услуге 
500 200 105,19 

          
52,60     

412900 
0111 ЗУ 216 

Остали непоменути расходи 
1.500 1.000 1.270,50 

        
127,05     

511300 
0111 ЗУ 217 

Издаци за набавку постројења и 
опреме  3.000 1.500 1.483,00 

          
98,87     

516100 0111 ЗУ 218 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара  300 100 93,60 

          
93,60     

        

Назив потрошачке јединице: Грантови 
за образовање и васпитање и пројекте 
из Стратегије развоја друштвеног 
сектора 1.308.010 1.027.965 927.973,03 

          
90,27     

        Број потрошачке јединице: 00740158         

412900 0950 ИУ 219 
Трошкови манифестације "Светосавска 
академија" 9.000 7.200 7.155,28 

          
99,38     

415200 0950 ИУ 220 
Пројекат "Инклузивне школе- 
инклузивне заједнице" 20.000 19.800 19.777,80 

          
99,89     

415200 0950 ИУ 221 Грантови за образовање и васпитање  70.000 88.000 92.228,33 
        
104,80     

415200 0941 ИУ 222 
Учешће у финансирању Рударског 
факултета 30.000 30.000 30.000,00 

        
100,00     

415200 0922 ИУ 223 
Грантови за научно-истраживачки рад 
ученика у образовању 4.000 0 0,00  - 

415200 0922 ИУ 224 
Субвенција превоза ученика и боравка 
дјеце у вртићима 40.000 0 0,00  - 

415200 0922 ИУ 224/1 

Грант за текуће одржавање и 
опремање  учионица за припремно 
одјељење у Основној школи "Вук 
Караџић" у Омарској 0 10.000 9.945,47 

          
99,45     
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416100 0941 ИУ 225 
Учешће у финансирању научно-
истраживачког рада 10.000 7.000 6.900,00 

          
98,57     

416100 0941 ИУ 226 Дознаке за издавачку дјелатност  4.000 4.000 4.000,00 
        
100,00     

416100 0950 ИУ 227 Средства за студентске стипендије 700.000 500.000 414.960,00 
          
82,99     

416100 0950 ИУ 228 Једнократне помоћи студентима 80.000 80.000 79.665,02 
          
99,58     

416100 0950 ИУ 229 
Средства за такмичење ученика 
основних и средњих школа 14.000 5.900 5.874,17 

          
99,56     

511100 0950 ИУ 229/1 
Изградња Спортске дворане у 
Омарској 0,00 90.138,00 30.084,44 

          
33,38     

511100 0941 ИУ 230 Изградња студентског дома 100.000 0 0,00  - 

511100 0950 ИУ 231 Изградња концертне сале 100.000 0 0,00  - 

511100 0950 ИУ 232 
 Изградњу спортског игралишта уз 
основну школу у Ризвановићима 30.000 0 0,00  - 

511200 0950 ИУ 233 

Средства за санацију фасадних 
стаклених стијена на ОШ  "Десанка 
Максимовић" 25.000 0 0,00  - 

511200 0950 ИУ 234 

Средства за санацију учионица за 
припремно одјељење у Основној 
школи "Вук Караџић" у Омарској 10.000 0 0,00  - 

511200 0950 ИУ 234/1 

Издаци за санацију и реконструкцију 
крова  ОШ "Доситеј Обрадовић" у 
Расавцима из пренесених кредитних 
средстава  0,00 135.927,00 135.926,84 

        
100,00     

511200 0950 ИУ 235 

Издаци за санацију и реконструкцију 
ОШ "Доситеј Обрадовић" у Расавцима 
из буџета Града Приједора  62.010 50.000 47.435,05 

          
94,87     
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511200 0950 ИУ 235/1 

Издаци за инвестиционо одржавање и 
реконструкцију  грађевинских објеката-
Машинска школа 0 0 44.020,63  - 

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за међународни фестивал хорова -
"Златна Вила" 75.000 400 311 

          
77,75     

        Број потрошачке јединице: 00740201  
(Шифра пројеката): 074711         

411200 0820 ИУ 236 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 198 0 0,00  - 

412200 0820 ИУ 237 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  0 0 0,00  - 

412600 0820 ИУ 238 Расходи по основу путовања 198 0 0,00  - 

412700 0820 ИУ 239 Расходи за стручне услуге 4.455 0 0,00  - 

412900 0820 ИУ 240 Остали непоменути расходи 63.714 400 310,98 
          
77,75     

415200 0820 ИУ 241 
Грантови у земљи за културне 
манифестације 6.435 0 0,00   

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за  манифестацију: "Књижевни 
сусрети на Козари" 60.000 48.250 47.780 

          
99,02     

        Број потрошачке јединице: 00740201  
(Шифра пројеката) : 074709         

411200 0820 ИУ 242 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 600 586,79 

          
97,80     

412200 0820 ИУ 243 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  5.000 1.300 0,00  - 

412600 
0820 ИУ 244 

Расходи по основу путовања 
1.000 3.350 1.216,18 

          
36,30     

412700 0820 ИУ 245 Расходи за стручне услуге 2.000 0 3.305,10  - 
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412900 
0820 ИУ 246 

Остали непоменути расходи (Уговори 
ван радног односа, трошкови 
манифестација и слично) 31.000 43.000 42.671,46 

          
99,24     

416100 0820 ИУ 247 

Дознаке за издавачку дјелатност за 
изабрана дијела лауреата књижевних 
сусрета на Козари и остале дознаке 
издавачке дјелатности и израда 
Фотомонографије Града Приједора 20.000 0 0,00  - 

        
Назив потрошачке јединице:  
Приједорско културно љето 37.000 0 0   

        Број потрошачке јединице: 00740201  
(Шифра пројеката) : 074722         

412200 0820 ИУ 248 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  1.683 0 0,00  - 

412400 0820 ИУ 249 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 0 0 0,00  - 

412600 0820 ИУ 250 Расходи по основу путовања 0 0 0,00  - 

412700 0820 ИУ 251 Расходи за стручне услуге 396 0 0,00  - 

412900 0820 ИУ 252 Остали непоменути расходи 12.921 0 0,00  - 

415200 0820 ИУ 253 
Грантови у земљи за културне 
манифестације 10.000 0 0,00  - 

415200 0820 ИУ 254 Приједор Град мурала 12.000 0 0,00  - 

        
Назив потрошачке јединице:   "3. 
Међународно бијенале радова на 
папиру" 0 0 0,00   

        Број потрошачке јединице: 00740201  
(Шифра пројеката) : 074266         

411200 0820 ИУ   

Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених - 
путне дневнице у земљи и 
иностранству 0 0 0,00  - 
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412200 
0820 ИУ   

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  0 0 0,00  - 

412400 
0820 ИУ   

Расходи за материјал за посебне 
намјене 0 0 0,00  - 

412600 0820 ИУ   Расходи по основу путовања 0 0 0,00  - 

412700 0820 ИУ   Расходи за стручне услуге 0 0 0,00  - 

412900 0820 ИУ   Остали непоменути расходи 0 0 0,00  - 

415200 0820 ИУ   Приједор Град мурала 0 0 0,00  - 

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за активности у физичкој култури 
Града Приједора 1.180.522 1.188.822 1.175.957 

          
98,92     

        Број потрошачке јединице: 00740156         

412500 0810 ИУ 255 Одржавање спортских терена 15.000 17.000 14.990,00 
          
88,18     

415200 0810 ИУ 256 
Дотације за спортске клубове по 
програму 400.000 400.000 399.109,00 

          
99,78     

415200 0810 ИУ 257 
Ревијалне градске и републичке 
манифестације  50.000 35.300 28.000,00 

          
79,32     

415200 0810 ИУ 258 Спортски савези и удружења РВИ 8.000 5.000 4.000,00 
          
80,00     

415200 0810 ИУ 259 
Финансирање закупа СД "Младост" 
Приједор 240.000 240.000 240.000,00 

        
100,00     

415200 0810 ИУ 260 

Отплата дугова за СД "Младост" 
Приједор за централно гријање из 
ранијег периода 247.522 247.522 247.522,00 

        
100,00     

415200 0810 ИУ 261 
Средства резерви за спортске 
активности   50.000 50.000 49.034,42 

          
98,07     

415200 0810 ИУ 262 
Дотације за Спортски боксерски клуб 
"Тим Јањанин" 10.000 8.500 8.500,00 

        
100,00     
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415200 0810 ИУ 263 

Грант- Помоћ Фудбалској спортској 
асоцијацији (ФСА) Приједор за 
функционсање и одржавање терена за 
потребе такмичења 8.000 8.000 8.000,00 

        
100,00     

415200 0810 ИУ 264 

Грант-Помоћ Школи фудбала "Црвена 
звијезда" Приједор за функционисање 
и одржавање међународног турнира 8.000 8.000 8.000,00 

        
100,00     

415200 0810 ИУ 265 Средства за развој школског спорта 50.000 0 0,00  - 

415200 0810 ИУ 266 
Капитални грант за реконструкцију 
свлачионица ФК "Омарска " у Омарској 12.000 8.000 8.000,00 

        
100,00     

416100 0810 ИУ 267 Финансирање врхунског спорта 12.000 3.500 3.400,05 
          
97,14     

511100 0810 ИУ 268 

Изградња терена са вјештачком травом 
по Пројекту "Развој инфраструктуре 
омладинског ногомета  у кроз ширу 
друштвену заједницу" 70.000 158.000 157.401,40 

          
99,62     

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за финансирање савеза, удружења и 
осталих НГО 944.600 822.100 819.067 

          
99,63     

        Број потрошачке јединице: 00740205         

415200 
0820 ИУ 269 

Финансирање  удружењиа у области 
аматеризма у култури 110.000 85.000 96.250,00 

        
113,24     

415200 
0840 ЗУ 270 

Финансирање пројеката националних 
мањина 22.500 20.000 17.500,00 

          
87,50     

415200 
1090 ЗУ 271 

Финансирање социјално хуманитарних 
савеза и удружења 90.000 90.000 78.696,77 

          
87,44     

415200 
1090 ЗУ 272 

Финансирање Удружења са четворо и 
више дјеце "Рода" Приједор 30.000 22.000 26.000,00 

        
118,18     

415200 
0840 ЗУ 273 

Финансирање Црвеног крста 
92.100 100.100 100.100,00 

        
100,00     
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415200 1090 ЗУ 274 

Учешће у финансирању једнократних 
помоћи, упућивања на бањско 
лијечење и трошкова дијела сахрана 
пензионера Града Приједор 250.000 250.000 247.530,00 

          
99,01     

415200 
0840 ЗУ 275 

Суфинансирање пројеката НВО 
58.000 64.000 63.000,00 

          
98,44     

415200 
0840 ЗУ 276 

Финансирање Удружења која се баве 
цивилним жртвама рата 40.000 10.000 8.000,00 

          
80,00     

415200 
0840 ЗУ 277 

Удружење "Дон" -Правна помоћ 
потрошачима града Приједора 30.000 30.000 30.000,00 

        
100,00     

415200 0840 ЗУ 278 

Пројектовање, изградња, опремање и 
наткривање отворене бине код ОШ 
"Вук Караџић" у Омарској за потребе 
Видовданских дана, Куд Омарска и ОШ 
"Вук Караџић" као и реконструкција 
унутрашње бине у Дому културе у 
Омарској 15.000 0 0,00  - 

415200 0840 ЗУ 279 

Финансирање"Регионалног удружења 
за избјегла и расељена лица са 
сједиштем у Приједору" 20.000 0 0,00  - 

415200 
0840 ЗУ 280 

Оснивање Јавног Градског хора у 
Приједору 50.000 50.000 50.000,00 

        
100,00     

415200 0840 ЗУ 281 

Реконструкција, опремање и 
наткривање отворене бине код Дома 
културе у Брезичанима за потребе КУД 
"Милан Егић" 25.000 6.000 6.000,00 

        
100,00     

415200 
0840 ЗУ 282 

Учешће у финансирању "Удружења за 
очување традиције" Приједор 20.000 20.000 20.000,00 

        
100,00     

416100 
0840 ЗУ 283 

Суфинансирање пројеката 
омладинских организација и програма 
младих 50.000 50.000 51.590,00 

        
103,18     
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416100 
0840 ЗУ 284 

Омладинска банка Приједор 
12.000 12.000 12.000,00 

        
100,00     

416100 
0840 ЗУ 285 

Пројекти из Омладинске политике 
Града Приједор за период  2018-
2022.годину 10.000 0 0,00  - 

416100 
0840 ЗУ 286 

Подршка изврсности младих талената 
10.000 3.000 2.400,00 

          
80,00     

416100 
0840 ЗУ 287 

Финансирање Омладинског савјета 
Приједор 10.000 10.000 10.000,00 

        
100,00     

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за социјалну заштиту  618.000 522.000 521.447 

          
99,89     

        Број потрошачке јединице: 00740203         

412900 1090 ЗУ 288 

Бруто накнаде за комисија за оцјену 
способности и разврставање 35.000 30.000 34.873,84 

        
116,25     

414100 
1090 ЗУ 289 

Субвенције ђачког превоза  
20.000 17.000 13.860,50 

          
81,53     

415200 
1090 ЗУ 290 

Учешће у финансирању јавних кухиња 
120.000 140.000 145.000,00 

        
103,57     

416100 
1090 ЗУ 291 

Превоз ђака оштећених слухом Бања 
Лука  16.000 15.000 12.900,00 

          
86,00     

416100 
1090 ЗУ 292 

Трошкови сахрана несталих и 
незбринутих лица 

32.000 40.000 38.473,47 
          
96,18     

416100 
1090 ЗУ 293 

Грант за вантјелесну оплодњу 
55.000 50.000 49.500,00 

          
99,00     

416100 
1090 ЗУ 294 

Фонд за наталитет Града Приједор 
200.000 200.000 206.200,00 

        
103,10     

416100 1090 ЗУ 295 

Финансирање камате на кредите за 
младе брачне парове, који купују прву 
некретнину на подручју Града 
Приједор 120.000 30.000 20.639,08 

          
68,80     
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416100 1090 ЗУ 296 

Финансирање пројеката из Акционог 
плана за рјешење проблема Рома у 
областима запошљавања, стамбеног 
збрињавања, образовања и културе и  
здравствене и социјалне заштите на 
подручју Града Приједор за период 
2019 - 2023. год. 20.000 0 0,00 -  

        
Назив потрошачке јединице: Средства 
за здравствену заштиту  185.000 69.300 63.195 

          
91,19     

        Број потрошачке јединице: 00740157         

412200 
0740 ИУ 297 

Дератизација и дезинсекција 
85.000 46.800 46.753,37 

          
99,90     

412900 
0740 ИУ 298 

Трошкови мртвозорства 
15.000 22.500 16.441,75 

          
73,07     

415200 0740 ИУ 299 Остали трошкови превентивне заштите 10.000 0 0,00  - 

415200 
0740 ИУ 300 

Помоћ при оснивању Регионалног 
центра Института за јавно здравство у 
Приједору 50.000 0 0,00  - 

415200 

0740 ИУ 301 

Средства за набавку биомикроскопа за 
Очно одјељење ЈЗУ Болница "Др. 
Младен Стојановић" Приједор 15.000 0 0,00  - 

415200 0740 ИУ 302 

Средства за набавку апарата за 
скрининг слуха новорођенчади, 
апарата за ЕКГ, инхалатора и отоскопа 
за бејби бокс и Дјечије одјељење ЈЗУ 
Болница "Др. Младен Стојановић" 
Приједор 10.000 0 0,00  - 

        
Назив буџетске организације: 
Одјељење за просторно уређење 455.928 450.900 177.678 

          
39,41     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за просторно 
уређење 54.400 47.900 40.535 

          
84,62     
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        Број потрошачке јединице: 00740160         

411200 0111 ЗУ 303 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0 0,00  - 

412300 0111 ЗУ 304 Расходи за режијски материјал  3.500 2.500 2.662,32 
        
106,49     

412500 0111 ЗУ 305 Расходи за текуће одржавање  400 300 204,37 
          
68,12     

412600 0111 ЗУ 306 Расходи по основу путовања  1.000 100 15,10 
          
15,10     

412700 0111 ЗУ 307 
1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а и 
остале стручне услуге  45.000 42.000 34.749,00 

          
82,74     

412900 0111 ЗУ 308 Остали непоменути расходи  1.000 700 648,75 
          
92,68     

511300 0111 ЗУ 309 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  3.000 2.300 2.255,77 

          
98,08     

        
Назив потрошачке јединице: Програм 
уређења грађевинског земљишта  401.528 403.000 137.142 

          
34,03     

        Број потрошачке јединице: 00740161         

412700 0111 ЗУ 310 Расходи за стручне услуге  1.528 3.000 2.708,90 
          
90,30     

511700 0111 ЗУ 311 
Набавка сталних средстава у облику 
права -Трошкови пројектовања  400.000 400.000 134.433,57 

          
33,61     

        

Назив буџетске организације: 
Одјељење за саобраћај,  комуналне 
послове  и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 6.818.800 7.785.718 7.328.265 

          
94,12     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови  Одјељења за саобраћај,  
комуналне послове  и заштиту 
животне средине и имовинско-
стамбене послове 18.000 18.000 11.703 

          
65,02     

        Број потрошачке јединице: 00740170         
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411200 0111 ЗУ 312 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 1.000 40,00 

            
4,00     

412200 0111 ЗУ 313 
Расходи за остале комуникационе 
услуге-картице за паркомате 4.000 4.000 4.054,52 

        
101,36     

412300 0111 ЗУ 314 Расходи за режијски материјал  3.000 3.000 1.925,98 
          
64,20     

412500 0111 ЗУ 315 Расходи за текуће одржавање  500 1.000 993,06 
          
99,31     

412600 0111 ЗУ 316 Расходи по основу путовања  1.500 1.000 247,70 
          
24,77     

412700 0111 ЗУ 317 Расходи за стручне услуге  1.000 1.000 673,74 
          
67,37     

412900 0111 ЗУ 318 Остали непоменути расходи  1.000 1.500 1.211,90 
          
80,79     

511300 0111 ЗУ 319 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  3.000 3.000 1.626,30 

          
54,21     

516100 0111 ЗУ 320 
Набавка ХТЗ одјеће и обуће и 
инвентара 3.000 2.500 930,00 

          
37,20     

        

Назив потрошачке јединице: Програм 
комуналне потрошње и 
инфраструктуре 2.339.000 2.259.000 2.897.523 

        
128,27     

        Број потрошачке јединице: 00740171         

412500 0660 ЗУ 321 
Одржавање свјетлосне саобраћајне 
сигнализације  40.000 40.000 29.543,67 

          
73,86     

412500 0660 ЗУ 322 Одржавање вертикалне  сигнализације 40.000 40.000 14.048,19 
          
35,12     

412500 0660 ЗУ 323 Одржавање уличне расвјете  107.000 70.000 39.750,84 
          
56,79     

412500 0660 ЗУ 324 
Набавка и постављане табли са 
именима улица и тргова  90.000 40.000 35.378,46 

          
88,45     



55 
 

412500 0660 ЗУ 325 

Набавка и постављање аутобуских 
станица у Доњим Орловцима код 
Друштвеног дома и засеока Миодрази 8.000 0 0,00  - 

412700 0660 ЗУ 326 
Средства за успоставу "Адресног 
регистра за подручје Града Приједор" 50.000 10.000 0,00  - 

412800 0660 ЗУ 327 Општа комунална потрошња  812.000 1.000.000 959.402,34 
          
95,94     

412800 0640 ЗУ 328 Јавна расвјета редовна потрошња  850.000 850.000 869.055,77 
        
102,24     

412800 0560 ЗУ 329 Средства за заштиту човјекове околине  12.000 4.000 3.105,00 
          
77,63     

415200 0560 ЗУ 330 

Учешће Града у суфинансирању 
одобрених пројеката од стране 
министарства и других донатора 200.000 110.000 38.739,86 

          
35,22     

416100 1090 ЗУ 331 
Суфинансирање непрофитабилних  
аутобуских линија 30.000 30.000 30.000,00 

        
100,00     

511100 0640 ЗУ 332 Инвестиције уличне расвјете  65.000 35.000 7.644,06 
          
21,84     

511100 0640 ЗУ 332/1 
Издаци за инфраструктуру за лед 
расвјету 0 0 840.948,50  - 

511100 0660 ЗУ 333 Изградња и увођење паркинг сервиса  5.000 0 0,00  - 

511200 0660 ЗУ 334 
Адаптација уличне расвјете на 
новоизграђену нисконапонску мрежу 30.000 30.000 29.906,37 

          
99,69     

        

Назив потрошачке јединице: Средства 
из трансфера Владе РС за комуналну 
инфраструктуру у индустријској зони 
"Целпак" 0 0 0,00   

        Број потрошачке јединице: 00740171         

511100 0630 ЗУ   
Изградња пута Ц 106 у Индустријској 
зони "Целпак" 0 0 0,00  - 

511100 0630 ЗУ   
Изградња улице Ц-106 и одговарајуће 
комуналне инфраструктуре 0 0 0,00  - 
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511100 0630 ЗУ   
Изградња атмосферске канализације у 
индустријској зони "Целпак"  0 0 0,00  - 

511100 0630 ЗУ   

Изградња СН вода и трафостанице у 
индустријској зони "Целпак" (изградња 
трансформаторске станице) из 
суфицита намјенских средстава 0 0 0,00  - 

511100 0630 ЗУ   

Учешће у изградњи екстеријера у 
Индустријској зони "Целпак" из 
суфицита намјенских средстава Владе 0 0 0,00  - 

        
Назив потрошачке јединице: Програм 
употребе средстава за градске објекте  157.800 98.000 85.587 

          
87,33     

        Број потрошачке јединице: 00740171         

412500 0660 ЗУ 335 Одржавање паркинг сервиса  10.000 5.000 4.915,88 
          
98,32     

412500 0660 ЗУ 336 
Одржавање   објеката у власништву 
Града   40.800 60.000 63.319,42 

        
105,53     

412500 0660 ЗУ 337 

Одржавање и уређење обала ријеке 
Сане- Уређење ушћа ријеке Гомјенице 
у ријеку Сану 60.000 25.000 13.335,19 

          
53,34     

412500 0660 ЗУ 338 

Рушење објеката у власништву Града и 
других објеката по налогу надлежних 
контролних органа 40.000 0 0,00  - 

412500 0660 ЗУ 339 

Уклањање графита непримјереног 
садржаја у сарадњи са канцеларијом 
ОСЦЕ-а 5.000 5.000 1.025,20 

          
20,50     

412900 0660 ЗУ 340 Остали непоменути расходи  2.000 3.000 2.991,25 
          
99,71     

        
Назив потрошачке јединице: Програм 
одржавања и изградње објеката у МЗ  570.000 303.578 236.974 

          
78,06     

        Број потрошачке јединице: 00740171         

412500 0660 ЗУ 341 
Одржавање домова и осталих објеката 
МЗ  10.000 20.000 6.836,63 

          
34,18     
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511100 0660 ЗУ 342 
Изградња водовода у селу Доњ 
Гаревци, заселак Кукићи 100.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 343 

Изградња пјешачког моста испод 
пијаце који повезује Рашковац и 
Пећане са изградњом прилаза 15.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 344 
Изградња "трим" стазе у насељу 
Пећани (стаза рубом Пећанског парка) 50.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 345 

Средства за ревитализацију постојећих 
зелених површина у Граду као и 
припреме и планирање за изградњу 
нових, израда техничких рјешења и 
грађевинске интервенције на 
постојећим парковима 80.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 346 

Средства Организационом одбору 
насеља Јањића пумпа за изградњу 
канализационе мреже за потраживања 
дуга извођачу радова на изградњи 30.000 0 0,00  - 

511100 0630 ЗУ 346/1 

Изградња канализационе мреже у 
насељу Јањића пумпа из средстава 
Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције 0 0 52.893,26  - 

511100 0660 ЗУ 347 
Изградња водоводне мреже у насељу 
Чаракову- Горње Поље 85.000 0 0,00  - 

511200 0660 ЗУ 348 

Средства за реконструкцију мјесног 
водовода који није у надлежности АД 
Водовод у селу Горња Ламовита 40.000 0 0,00  - 

511200 0660 ЗУ 349 
Реконструкција домова и осталих 
објеката у власништву Града 140.000 270.000 173.049,20 

          
64,09     

511200 0660 ЗУ 349/1 

Реконструкција дома културе у МЗ 
Чараково   у власништву Града из 
кредитних средстава 0 3.578 0,00  - 
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511300 0660 ЗУ 350 
Набавка опреме у мјесним 
заједницама  20.000 10.000 4.194,80 

          
41,95     

        

Назив потрошачке јединице: 
Суфинансирање пројеката  социјалног 
становања 205.000 120.000 76.534 

          
63,78     

        Број потрошачке јединице: 00740171         

414100 1060 ИУ 351 

Субвенција закупнине у оквиру 
непрофитног социјалног становања за 
грађане у стању социјалних потреба у 
граду Приједору 10.000 10.000 10.062,95 

        
100,63     

414100 1060 ИУ 352 

Субвенције  за грађане у стању 
социјалних потреба за 
водоводне/канализационе рачуне у 
оквиру МЕГ Пројекта у граду Приједор 10.000 15.000 14.635,06 

          
97,57     

415200 1060 ИУ 353 

Пројекат: "Државни пројекат 
стамбеног збрињавања у БиХ" 
(БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; БХ5) 30.000 20.000 15.802,04 

          
79,01     

415200 1060 ИУ 353/1 

Провођење тендерске процедуре, 
набавке и монтирања кућанских 
комплета за 17 расељеничких 
породица које ће бити смјештене у 
новоизграђеној згради у Рашковцу 0 23.500 23.500,00 

        
100,00     

511100 1060 ИУ 354 

Пројекат: "Регионално стамбено 
збрињавање корисника у циљу 
изналажења трајних рјешења за 
избјеглице и расељена лица": 32 стана 
у Рашковцу  30.000 6.500 0,00  - 

511100 1060 ИУ 355 

Пројекат: "Затварање колективних 
центара и алтернативног смјештаја 
путем осигурања јавних стамбених 
рјешења - ЦЕБ-2" - (20 станова 
Рашковац) 20.000 20.000 0,00  - 
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511100 1060 ИУ 356 
Изградња трафо станице за зграде у 
Рашковцу  100.000 20.000 12.533,54 

          
62,67     

511100 1060 ИУ 357 

Пројекат: "Регионално стамбено 
збрињавање корисника у циљу 
изналажења трајних рјешења за 
избјеглице и расељена лица" - (50 
станова Пећани) 5.000 5.000 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: План  
управљања и одржавања зграда 
социјалног становања Града 
Приједора за 2020. годину 0 26.340 8.265 

          
31,38     

        Број потрошачке јединице: 00740171         

412200 1060 ИУ 357/1 
Расходи за енергију, комуналне, и 
комуникацијске услуге 0 995 1.048,49 

        
105,38     

412300 1060 ИУ 357/2 Расходи за материјалне трошкове 0 345 0,00  - 

412500 1060 ИУ 357/3 Расходи за текуће одржавање 0 10.000 2.854,30 
          
28,54     

412900 1060 ИУ 357/4 Остали непоменути расходи 0 15.000 4.362,64 
          
29,08     

        
Назив потрошачке јединице: Програм 
кориштења водних накнада  225.000 465.000 442.834 

          
95,23     

        Број потрошачке јединице: 00740171         

412500 0660 ЗУ 358 

Одржавање водних објеката (пропусти, 
потпорни зидови, мостови, путни 
канали, уклањање шибља и растиња, 
чишћење мањих рјечица и мањих 
потока који угрожавају путне правце, 
санација путева са макадамским и 
оштећеним коловозним застором гдје 
је штета настала услед бујица, обилних 
падавина, поплава и слично)  40.000 10.000 7.722,00 

          
77,22     
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511100 0630 ЗУ 359 

Реконструкција водоводног система у 
улици Иве Андрића и Изградња 
водовода у улици ВИ Кајишке бригаде 
из пренесених намјенских средстава из 
2018. године 150.000 455.000 419.829,73 

          
92,27     

511100 0630 ЗУ 359/1 

Изградња водоводне мреже у насељу 
Врбице (Улица јасеновачких жртава, 6-

те Санске бригаде и Милошевачка 
улица)   0 15.281,89  - 

511100 0630 ЗУ 360 

Наставак изградње водоводног 
система од улице ВИ крајишке бригаде 
до Жегерског моста 35.000 0 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: Програм 
употребе надокнада по Закону о 
шумама   300.000 300.000 147.729 

          
49,24     

        Број потрошачке јединице: 00740154         

412500 0422 ЗУ 361 

Одржавање путева и путних објеката 
(пропусти, потпорни зидови, мостови, 
путни канали, уклањање шибља и 
растиња,санација путева са 
макадамским и асфалтним 
коловозним  застором) 180.000 180.000 147.729,23 

          
82,07     

412900 0422 ЗУ 362 Заштита изворишта питке воде 15.000 15.000 0,00  - 

412900 0422 ЗУ 363 
Спречавање ерозија од бујица и 
одрона земљишта 48.000 48.000 0,00  - 

415200 0422 ЗУ 364 

Изградња и одржавање 
инфраструктурних објеката у 
заштићеном подручју Националног 
парка "Козара" 50.000 50.000 0,00  - 

511300 0422 ЗУ 365 
Издаци за набавку опреме за гашење 
шумских пожара 7.000 7.000 0,00  - 
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Назив потрошачке јединице: Програм 
одржавања, реконструкције и 
изградње путева  2.271.000 3.515.800 2.774.022 

          
78,90     

        Број потрошачке јединице: 00740172         

412100 0660 ЗУ 366 Закуп имовине за паркиралишта  20.000 20.000 17.520,12 
          
87,60     

412500 0660 ЗУ 367 Расходи за одржавање улица и путева  497.000 1.100.000 542.267,30 
          
49,30     

412800 0660 ЗУ 368 Зимска служба и сл.услуге  200.000 200.000 42.897,33 
          
21,45     

415200 0422 ЗУ 369 

Грантови за суфинансирање 
инфраструктурних пројеката са 
учешћем грађана личним радом  100.000 110.000 100.689,04 

          
91,54     

511100 0660 ЗУ 370 

Изградња путева из буџетских 
средстава - (По одлуци о одеђивању 
путних праваца, њихове дужине, 
мјесне заједнице или насеља гдје ће се 
вршити асфалтирање, ("Службени 
гласник Града Приједора", број: 02/20) 
у износу од 392.000 КМ) 520.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 370/1 
Изградња путева из буџетских 
средстава  по Програму 0 1.320.000 1.278.595,26 

          
96,86     

511100 0660 ЗУ 371 
Изградња асфалтног пута у селу 
Криваја 70.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 372 

Учешће града Приједор у 
суфинансирању изградње путева у МЗ 
и са Министарством за избјеглице 
Федерације БиХ (суфинансирање града 
40%) 215.000 215.000 241.042,10 

        
112,11     

511100 0660 ЗУ 373 
Изградња- асфалтирање улице 39. 
дивизије 42.000 0 0,00  - 
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511100 0660 ЗУ 374 
Изградња- асфалтирање улице Бранка 
Тубића 41.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 375 

Изградња тротоара у Улици 
Митрополита Петра Зимоњића у 
насељу Пећани 66.000 0 0,00  - 

511100 0660 ЗУ 375/1 

Изградња путева из буџетских 
средстава (суфинансирање са Градом 
40%) 0 200.000 209.251,07 

        
104,63     

511200 0660 ЗУ 376 

Реконструкција путева из буџетских 
средстава (суфинансирање са Градом 
40%) 200.000 0 0,00  - 

511200 0660 ЗУ 376/1 Змај Јовина улица додатни радови   120.800 120.784,48 
          
99,99     

511200 0660 ЗУ 376/2 
Изградња и реконструкција путева из 
кредитних средстава 0 15.000 14.660,10 

          
97,73     

511200 0660 ЗУ 376/3 
Хитне санације путева из кредитних 
средстава 0 140.000 132.773,38 

          
94,84     

511200 0660 ЗУ 376/4 
Грабовац-Козарац-Камичани из 
кредитних средстава 0 70.000 69.642,61 

          
99,49     

511200 0660 ЗУ 377 

Реконструкција улице Мајора Милана 
Тепића (од Стадиона до улице Вожда 
Карађорђа) 300.000 0 0,00  - 

638100 0000   377/1 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти-Агенција за 
безбиједност саобраћаја 0 5.000 3.899,46 

          
77,99     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови координације по Програму 
уређења грађевинског земљишта  733.000 680.000 647.094 

          
95,16     

        Број потрошачке јединице: 00740172         

412700 0660 ЗУ 378 

Расходи за израду пројектне 
документације, надзора и остале 
стручне услуге 733.000 680.000 647.093,93 

          
95,16     
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Назив буџетске организације: 
Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту 476.700 385.400 377.282 

          
97,89     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за борачко 
инвалидску заштиту  11.700 5.400 4.769 

          
88,31     

        Број потрошачке јединице: 00740180         

411200 0111 ЗУ 379 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0 0,00  - 

412300 0111 ЗУ 380 Расходи за режијски материјал  2.500 1.500 1.216,34 
          
81,09     

412500 0111 ЗУ 381 Расходи за текуће одржавање  1.000 100 130,90 
        
130,90     

412600 0111 ЗУ 382 Расходи по основу путовања  1.000 0 0,00  - 

412700 0111 ЗУ 383 Расходи за стручне услуге  1.200 0 0,00  - 

412900 0111 ЗУ 384 Остали непоменути расходи  3.500 3.500 3.193,45 
          
91,24     

511300 0111 ЗУ 385 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  2.000 300 227,89 

          
75,96     

        

Назив потрошачке јединице: Остали 
расходи из надлежности за борачко 
инвалидску заштиту 465.000 380.000 372.513 

          
98,03     

        Број потрошачке јединице: 00740181         

415200 0111 ЗУ 386 Обиљежавање историјских датума  30.000 30.000 29.500,00 
          
98,33     

415200 0111 ЗУ 387 Финансирање удружења РВС-а  16.000 16.000 16.000,00 
        
100,00     

415200 0111 ЗУ 388 
Финансирање Удружења грађана- 
"Ветерани Републике Српске" 10.000 10.000 10.000,00 

        
100,00     

415200 0111 ЗУ 389 
Финансирање општинског одбора 
СУБНОР-а  25.000 25.000 25.000,00 

        
100,00     



64 
 

415200 0111 ЗУ 390 Финансирање борачке организације  105.000 105.000 105.000,00 
        
100,00     

415200 0111 ЗУ 391 
Финансирање организације породица 
погинулих бораца  89.000 89.000 89.000,00 

        
100,00     

415200 0111 ЗУ 392 
Капитални грантови мјесним 
заједницама  10.000 15.000 13.800,00 

          
92,00     

415200 1060 ИУ 393 
Изградња кућа РВИ  из средства буџета 
Града 50.000 10.000 4.313,23 

          
43,13     

416100 0111 ЗУ 394 
Дознаке по Одлуци о допунским 
правима бораца и РВИ  80.000 80.000 79.900,00 

          
99,88     

511200 1060 ЗУ 395 
Реконструкција кућа РВИ  из средства 
буџета Града 50.000 0 0,00  - 

        
Назив буџетске организације: Остала 
буџетска потрошња Града 6.263.420 5.433.276 5.170.564 

          
95,16     

        
Назив потрошачке јединице: Остала 
буџетска потрошња   6.263.420 5.433.276 5.170.564 

          
95,16     

        Број потрошачке јединице: 00740190         

412500 0111 ЗУ 395/1 

Нераспоређена намјенска средства  из 
2019. године од трансфера Фонда 
солидарности за санација штета од 
поплава 0 179.171 178.515,00 

          
99,63     

412900 0111 ЗУ 396 Порези, таксе и  накнаде Града  9.000 9.000 6.797,30 
          
75,53     

412900 0111 ЗУ 397 Поврат пореза 5.000 5.000 126,83 
            
2,54     

412900 0111 ЗУ 398 
Расходи за порез на непокретност за 
имовину Града 132.300 132.800 132.736,53 

          
99,95     

413300 0111 ЗУ 399 
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи  580.000 560.000 520.748,88 

          
92,99     

413300 0111 ЗУ 399/1 
Расходи по основу камата на 
краткорочно кредитно задужење 0 0 3.973,75  - 
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413900 0111 ЗУ 400 Затезне камате по судским споровима  4.950 4.000 0,00  - 

414100 0111 ЗУ 401 

Субвенција за измирење обавеза по 
основу кредита ЕБРД Топлани а.д. 
Приједор 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 

        
100,00     

418100 0111 ЗУ 402 
Расходи по основу камата на зајмове 
примљене од других јединица власти- 103.000 140.000 136.504,32 

          
97,50     

419100 0111 ЗУ 403 

Остали непоменути расходи (Судска 
пресуда за канализацију за МЗ Доњи 
Орловци (насеље Јањића Пумпа) и 
остале судске пресуде )  100.000 65.000 61.954,94 

          
95,32     

487200 0111 ЗУ 404 
Трансфери  ентитету-по записницима 
ПУ РС 25.000 10.000 12.665,67 

        
126,66     

487300 0111 ЗУ 405 
Трансфери јединицама локалне 
самоуправе-по записницима ПУ РС 7.000 3.000 782,11 

          
26,07     

487400 0111 ЗУ 406 

Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања-по записницима 
ПУ РС 10.000 5.000 1.913,34 

          
38,27     

487400 1090 ЗУ 407 

 Средства за Фонд солидарности (0,025 
% пореских и непореских прихода у 
претходној фискалној години) 8.400 8.800 8.721,00 

          
99,10     

511100 0630 ЗУ 408 

Издаци за изградњу водоводне 
инфраструктуре из учешћа грађана-
терцијарне водоводне мреже са 
кућним прикључцима у оквиру 
регионалног водовода "Црно врело" 626.530 137.505 26.999,97 

          
19,64     

513100 0660 ЗУ 409 
Куповина земљишта за потребе Града 
по одлукама Скупштине Града 50.000 10.000 503,76 

            
5,04     

621300 0000   410 
Издаци за отплату главнице за 
примљене зајмове у земљи  2.670.000 2.703.000 2.565.449,89 

          
94,91     

621300 0000   410/1 
Издаци за отплату главнице за 
краткорочно кредитно задужење  0 0 135.688,19  - 
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628100 0000   411 
Издаци  за отплату главнице по 
кредиту Свјетске банке  30.000 40.000 36.365,86 

          
90,91     

631100 0000   412 
Издаци по основу ПДВ-а у улазним 
фактурама  867.240 400.000 334.632,70 

          
83,66     

631300 0000   413 Издаци по основу аванса 6.000 6.000 0,00  - 

631900 0000   414 

Остали издаци у земљи за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих 
година (Рјешења ПУ РС) 24.000 10.000 5.252,42 

          
52,52     

638100 0000   415 
Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти  5.000 5.000 231,24 

            
4,62     

        
 ИИ -Остали буџетски корисници 
 (Оперативна јединица 2.) 11.099.934 10.902.470 10.685.202 

          
98,01     

        
Назив буџетске организације: ЈУ 
Центар за социјални рад Приједор 6.158.730 6.185.209 6.082.323 

          
98,34     

        
Назив потрошачке јединице: 
Дјелатност центра за социјални рад  1.328.170 1.308.075 1.266.275 

          
96,80     

        Број потрошачке јединице: 00740300         

411100 1090 ЗУ 416 Расходи за бруто плате  937.000 921.000 885.001,88 
          
96,09     

411200 1090 ЗУ 417 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  178.000 180.000 183.482,47 

        
101,93     

411300 1090 ЗУ 418 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) који се не 
рефундирају 37.620 37.620 51.353,48 

        
136,51     

411400 1090 ЗУ 419 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) и јубиларне награде 10.000 7.200 7.050,97 

          
97,93     

412200 1090 ЗУ 420 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга 67.000 65.000 65.739,58 

        
101,14     

412300 1090 ЗУ 421 Расходи за режијски материјал  7.600 9.000 7.978,63 
          
88,65     
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412500 1090 ЗУ 422 Расходи за текуће одржавање  3.000 3.000 2.591,21 
          
86,37     

412600 1090 ЗУ 423 Расходи по основу путовања 4.750 2.000 1.622,69 
          
81,13     

412700 1090 ЗУ 424 Расходи за стручне услуге  14.000 12.000 12.843,01 
        
107,03     

412900 1090 ЗУ 425 Остали непоменути расходи  28.000 28.000 27.613,22 
          
98,62     

419100 1090 ЗУ 425/1 Расходи по судским рјешењима 0 1.500 1.500,00 
        
100,00     

511300 1090 ЗУ 426 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  8.000 8.000 7.813,40 

          
97,67     

516100 1090 ЗУ 427 
Издаци за залихе ситног инвентара, 
ауто гума, ХТЗ и амбалаже  3.500 3.500 3.664,09 

        
104,69     

631900 0000   427/1 Остали издаци 0 555 0,00  - 

638100 0000   428 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти -Накнаде за 
породиљско одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира (нето) 29.700 29.700 8.020,15 

          
27,00     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови социјалне заштите  2.626.200 2.674.600 2.609.220 

          
97,56     

        Број потрошачке јединице: 00740301         

412500 1090 ЗУ 429 
Одржавање превозних средстава за 
теренски рад 3.600 600 543,16 

          
90,53     

412600 1090 ЗУ 430 
Расходи горива за теренски рад 
служби Центра 6.600 5.000 4.575,95 

          
91,52     

416100 1090 ЗУ 431 
Новчане помоћи лицима у стању 
социјалне помоћи од Града (50% ) 350.000 350.000 309.493,21 

          
88,43     

416100 1090 ЗУ 432 
Додатак за помоћ и његу другог лица 
од Града (50% ) 1.100.000 1.240.000 1.218.505,10 

          
98,27     
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416100 1090 ЗУ 433 Једнократне помоћи  100.000 85.000 85.989,92 
        
101,16     

416100 1090 ЗУ 434 Прихватна станица  4.500 2.000 1.895,41 
          
94,77     

416100 1090 ЗУ 435 
Остале текуће дознаке штићеницима 
социјалне заштите  9.000 4.500 4.319,60 

          
95,99     

416100 1090 ЗУ 436 
Уџбеници за ученике у стању 
социјалних потреба 9.500 9.500 9.480,00 

          
99,79     

416300 1090 ЗУ 437 Смјештај у установе  475.000 535.000 535.182,93 
        
100,03     

416300 1090 ЗУ 438 Збрињавање у хранитељску породицу 270.000 257.000 256.071,60 
          
99,64     

416300 1090 ЗУ 439 
Остале  дознаке пружаоцима услуга  
социјалне заштите  65.000 63.000 63.000,00 

        
100,00     

416300 1090 ЗУ 440 

Остале дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите "средства за 
проширено право на персоналну 
асистенцију" 20.000 15.000 13.701,40 

          
91,34     

487400 1090 ЗУ 441 
Здравствена заштита социјално 
угрожених  110.000 108.000 106.462,02 

          
98,58     

631900 0000   442 

Издаци у земљи за отплату 
неизмирених пореског дуга из ранијих 
година 103.000 0 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: Расходи 
из Републичких трансфера за 
трошкове социјалне заштите 2.204.360 2.202.534 2.206.828 

        
100,19     

        Број потрошачке јединице: 00740301         

416100 1090 ЗУ 443 

Новчане помоћи лицима у стању 
социјалне помоћи које суфинансира 
Република (50%) 350.000 350.000 314.510,12 

          
89,86     
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416100 1090 ЗУ 444 
Додатак за помоћ и његу другог лица 
које суфинансира Република (50%) 1.100.000 1.240.000 1.228.380,50 

          
99,06     

416100 1090 ЗУ 445 

Подршка изједначавања дјеце и 
омладине са сметњама у развоју које 
суфинансира Република 51.134 51.134 37.328,50 

          
73,00     

416100 1090 ЗУ 446 
Лична инвалиднина за лица са 
инвалидитетом 476.400 476.400 543.110,76 

        
114,00     

487400 1090 ЗУ 447 

Здравствена заштита корисника 
новчане помоћи и додатка за помоћ и 
његу другог лица које финансира 
Република  226.826 85.000 83.498,42 

          
98,23     

        
Назив буџетске организације:  ЈУ 
Дјечији вртић "Радост" Приједор 1.893.500 2.008.869 2.037.822 

        
101,44     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови дјелатности јавне установе  1.893.500 2.008.869 2.037.822 

        
101,44     

        Број потрошачке јединице: 00740400         

411100 0911 ИУ 448 Расходи за бруто плате  1.223.000 1.353.000 1.363.717,01 
        
100,79     

411200 0911 ИУ 449 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  230.000 269.369 271.047,04 

        
100,62     

411300 0911 ИУ 450 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) који се не 
рефундира 50.000 15.000 13.403,01 

          
89,35     

411400 0911 ИУ 451 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 4.750 12.000 11.757,05 

          
97,98     

412200 0911 ИУ 452 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  100.000 95.000 105.527,65 

        
111,08     

412300 0911 ИУ 453 Расходи за режијски материјал  11.700 11.700 13.088,25 
        
111,87     
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412400 0911 ИУ 454 
Расходи за материјал за посебне 
намјене  125.000 82.000 86.142,95 

        
105,05     

412500 0911 ИУ 455 Расходи за текуће одржавање  7.000 20.000 22.811,30 
        
114,06     

412600 0911 ИУ 456 Расходи по основу путовања  1.800 0 0,00  - 

412700 0911 ИУ 457 Расходи за стручне услуге  21.850 25.000 24.320,30 
          
97,28     

412900 0911 ИУ 458 Остали непоменути расходи  18.000 10.000 10.734,97 
        
107,35     

511300 0911 ИУ 459 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  9.500 4.000 4.704,39 

        
117,61     

516100 0911 ИУ 460 Издаци за залихе ситног инвентара  1.000 1.500 1.013,80 
          
67,59     

638100 0000   461 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти (нето) -
Накнаде за породиљско одсуство и за 
вријеме боловања које се рефундира 89.900 110.300 109.553,81 

          
99,32     

        
Назив буџетске организације: ЈУ 
Позориште Приједор  985.274 908.172 890.233 

          
98,02     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе и трошкови 
за припрему и реализацију представа 985.274 908.172 890.233 

          
98,02     

        Број потрошачке јединице: 00740501         

411100 0820 ИУ 462 Расходи за бруто плате  557.000 607.000 596.416,70 
          
98,26     

411200 0820 ИУ 463 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  99.000 118.762 119.222,19 

        
100,39     

411300 0820 ИУ 464 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) који се не 
рефундирају 0 0 0,00  - 
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411400 0820 ИУ 465 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 7.500 8.000 7.618,00 

          
95,23     

412200 0820 ИУ 466 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  71.500 85.000 83.845,31 

          
98,64     

412300 0820 ИУ 467 Расходи за режијски материјал  6.600 4.000 4.402,30 
        
110,06     

412500 0820 ИУ 468 Расходи за текуће одржавање  4.700 4.000 3.540,95 
          
88,52     

412600 0820 ИУ 469 Расходи по основу путовања  4.700 1.400 2.360,20 
        
168,59     

412700 0820 ИУ 470 Расходи за стручне услуге  8.500 7.000 7.847,64 
        
112,11     

412900 0820 ИУ 471 
Остали непоменути расходи -Средства 
за припрему представа  47.500 55.000 0,00  - 

412900 0820 ИУ 472 Остали непоменути расходи  20.000 17.000 63.970,83 
        
376,30     

412900 0820 ИУ 473 Фестивал позоришта "Златна Вила" 80.000 0 0,00  - 

511100 0820 ИУ 474 
 Изградња инвалидске рампе у 
Позоришту 50.000 0 0,00  - 

511300 0820 ИУ 475 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  2.000 1.010 1.009,01 

          
99,90     

511300 0820 ИУ 476 
Издаци за замјену постојећег система 
за ватродојаву 26.274 0 0,00  - 

638100 0000   477 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти -Накнаде за 
породиљско одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира (нето) 0 0 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови за припрему и реализацију 
представа 0 0 0,00   
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Број потрошачке јединице: 00740501, 
(Шифра пројекта) : 074306         

412200 0820 ИУ   

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  0 0 0,00  - 

412300 0820 ИУ   Расходи за режијски материјал  0 0 0,00  - 

412500 0820 ИУ   Расходи за текуће одржавање  0 0 0,00  - 

412600 0820 ИУ   Расходи по основу путовања  0 0 0,00  - 

412700 0820 ИУ   Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0820 ИУ   
Остали непоменути расходи -Средства 
за припрему представа  0 0 0,00  - 

412900 0820 ИУ   Фестивал позоришта "Златна вила" 0 0 0,00  - 

        
Назив буџетске организације: ЈУ 
"Галерија 96" Приједор 98.800 60.400 60.760 

        
100,60     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе "Галерија 
96"  98.800 60.400 60.760 

        
100,60     

        Број потрошачке јединице: 00740502         

411100 0820 ИУ 478 Расходи за бруто плате 52.000 35.250 35.155,43 
          
99,73     

411200 0820 ИУ 479 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  7.500 5.300 5.310,06 

        
100,19     

411300 0820 ИУ 480 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања који се не 
рефундирају (бруто) 0 0 0,00  - 

411400 0820 ИУ 481 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0 3.300 3.253,65 

          
98,60     

412200 0820 ИУ 482 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  13.500 7.000 8.002,72 

        
114,32     
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412300 0820 ИУ 483 Расходи за режијски материјал 800 300 257,47 
          
85,82     

412500 0820 ИУ 484 Расходи за текуће одржавање 500 100 105,00 
        
105,00     

412600 0820 ИУ 485 Расходи по основу путовања 1.000 0 146,71  - 

412700 0820 ИУ 486 Расходи за стручне услуге  3.000 500 872,65 
        
174,53     

412900 0820 ИУ 487 Трошкови дјелатности "Галерије 96"  20.000 8.350 7.433,82 
          
89,03     

511300 0820 ИУ 488 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  500 300 222,30 

          
74,10     

638100 0000   489 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти (нето) -
Накнаде за породиљско одсуство и за 
вријеме боловања које се рефундира 0 0 0,00  - 

        

Назив буџетске организације: ЈУ 
"Центар за приказивање филмова" 
Приједор 340.830 232.510 233.321 

        
100,35     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови ЈУ "Центар за приказивање 
филмова" Приједор 340.830 232.510 233.321 

        
100,35     

        Број потрошачке јединице: 00740920         

411100 0820 ИУ 490 Расходи за бруто плате  144.000 126.500 124.477,87 
          
98,40     

411200 0820 ИУ 491 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  33.900 25.000 25.225,58 

        
100,90     

411300 0820 ИУ 492 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) који се не 
рефундирају 0 0 0,00  - 

411400 0820 ИУ 493 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 1.000 800 800,00 

        
100,00     
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412200 0820 ИУ 494 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  20.530 16.500 17.094,81 

        
103,60     

412300 0820 ИУ 495 Расходи за режијски материјал  9.000 300 2.505,28 
        
835,09     

412400 0820 ИУ 496 
Расходи за материјал за посебне 
намјене  200 0 0,00  - 

412500 0820 ИУ 497 Расходи за текуће одржавање  9.500 7.300 7.292,24 
          
99,89     

412600 0820 ИУ 498 Расходи по основу путовања  1.000 500 387,46 
          
77,49     

412700 0820 ИУ 499 Расходи за стручне услуге  9.000 5.800 4.489,19 
          
77,40     

412900 0820 ИУ 500 
Расходи за дистрибутере филмова и 
остали неспоменути расходи 80.000 33.000 34.424,39 

        
104,32     

413900 0820 ИУ 500/1 Расходи по основу затезних камата 0 10 2,50 
          
25,00     

511300 0820 ИУ 501 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  4.700 2.800 2.723,02 

          
97,25     

516100 0820 ИУ 502 
Издаци за залихе ситног инвентара, хтз 
опреме и сл. 1.000 1.000 567,52 

          
56,75     

631100 0000   503 Издаци по основу ПДВ-а  20.000 8.000 7.190,54 
          
89,88     

638100 0000   504 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти -Накнаде за 
породиљско одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира (нето) 7.000 5.000 6.140,19 

        
122,80     

        

Назив буџетске организације: 
Агенција за економски развој Града 
Приједор "Преда-Пд" Приједор 374.700 379.600 368.290 

          
97,02     

        
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Јавне Установе   374.700 379.600 368.290 

          
97,02     
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        Број потрошачке јединице: 00740910         

411100 0474 ЗУ 505 Расходи за бруто плате  245.000 261.400 260.694,69 
          
99,73     

411200 0474 ЗУ 506 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  43.000 47.500 46.552,08 

          
98,00     

411300 0474 ЗУ 507 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) који се не 
рефундирају 2.000 1.000 0,00  - 

411400 0474 ЗУ 508 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 1.000 2.300 2.289,00 

          
99,52     

412200 0474 ЗУ 509 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  27.000 25.000 24.069,11 

          
96,28     

412300 0474 ЗУ 510 Расходи за режијски материјал  3.500 4.000 3.545,10 
          
88,63     

412500 0474 ЗУ 511 Расходи за текуће одржавање  6.700 2.000 2.052,92 
        
102,65     

412600 0474 ЗУ 512 Расходи по основу путовања  4.700 1.100 1.034,83 
          
94,08     

412700 0474 ЗУ 513 Расходи за стручне услуге  3.800 3.800 2.578,19 
          
67,85     

412900 0474 ЗУ 514 Остали непоменути расходи  18.000 18.000 17.179,33 
          
95,44     

511200 0474 ЗУ 515 

Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда 
(адаптација канцеларија 9.500 КМ и 
набавка рампе 5.000 КМ) 14.500 8.500 3.300,00 

          
38,82     

511300 0474 ЗУ 516 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  5.500 5.000 4.994,40 

          
99,89     

638100 0000   517 
Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти - Накнаде 0 0 0,00  - 
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за породиљско одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира (нето) 

        

Назив буџетске организације: 
Туристичка организација  Града 
Приједор 135.200 119.200 107.674 

          
90,33     

        

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе туристичке 
организације  88.500 88.400 86.664 

          
98,04     

        Број потрошачке јединице: 00740510         

411100 0473 ЗУ 518 Расходи за бруто плате  56.500 57.000 56.491,13 
          
99,11     

411200 0473 ЗУ 519 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених  9.000 7.800 7.296,09 

          
93,54     

411300 0473 ЗУ 520 

Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања који се не 
рефундирају (бруто) 0 0 0,00  - 

411400 0473 ЗУ 521 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 0 0 0,00  - 

412200 0473 ЗУ 522 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  6.000 6.000 5.622,67 

          
93,71     

412300 0473 ЗУ 523 Расходи за режијски материјал 800 400 384,45 
          
96,11     

412500 0473 ЗУ 524 
Расходи за текуће одржавање 
Установе  500 300 223,15 

          
74,38     

412600 0473 ЗУ 525 Расходи по основу путовања  200 200 0,00  - 

412700 0473 ЗУ 526 Расходи за стручне услуге  500 500 497,90 
          
99,58     

412900 0473 ЗУ 527 Остали непоменути расходи  15.000 16.200 16.148,17 
          
99,68     
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511300 0473 ЗУ 528 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  0 0 0,00  - 

638100 0000   529 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти -Накнаде за 
породиљско одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира (нето) 0 0 0,00  - 

        

Назив потрошачке јединице: Пројекти  
из стратегије развоја Туристичке 
организације Града Приједор 46.700 30.800 21.010 

          
68,21     

        Број потрошачке јединице: 00740510         

        
1.3.1.3. Унапређење остале туристичке 
инфраструктуре и садржаја         

        
1.3.1.4. Креирање и подстицај нових 
туристичких производа         

        
1.3.1.5. Промоција туристичке понуде 
града Приједора и Козаре         

411200 0473 ЗУ 530 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених - 
путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 500 273,00 

          
54,60     

412200 0473 ЗУ 531 
Трошкови превоза по пројектима 
туристичких манифестација 6.500 6.500 5.000,00 

          
76,92     

412500 0473 ЗУ 532 
Унапређење и одржавање туристичке 
сигнализације Града Приједора 6.000 4.000 3.978,00 

          
99,45     

412600 0473 ЗУ 533 
Путни трошкови за посјете сајмовима и 
спровођење пројеката 2.200 800 422,95 

          
52,87     

412700 0473 ЗУ 534 
Трошкови израде пројектне 
документације и графичког дизајна 11.000 5.000 3.802,95 

          
76,06     

412900 0473 ЗУ 535 

Трошкови промоције постојећих и 
нових пројеката из стратегије развоја 
Града 20.000 14.000 7.533,18 

          
53,81     
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Назив буџетске организације: Расходи 
средњих школа 920.000 880.060 768.591 

          
87,33     

        Назив и број потрошачке јединице:  800.060 800.060 690.487 
          
86,30     

        
ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор 
(08150028)         

        
ЈУ Електротехничка школа Приједор 
(08150029)         

        
ЈУ Машинска школа Приједор 
(08150030)         

        
ЈУ Пољопривредно прехрамбена 
школа Приједор (08150031)         

        
ЈУ Угоститељско економска школа 
Приједор (08150032)         

        
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" 
у Приједору (08150033)         

        
ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" 
Приједор (08400002)         

        
ЈУ Центар "Сунце" Приједор 
(08400014)         

411200 0922 ИУ 536 Расходи за превоз радника 86.310 86.310 64.458,48 
          
74,68     

411200 0922 ИУ 537 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 16.650 3.657 1.531,13 

          
41,87     

412100 0922 ИУ 538 Расходи по основу закупа за дворану 38.500 33.500 12.749,28 
          
38,06     

412200 0922 ИУ 539 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних,комуникац. и трансп. 
услуга  319.043 319.043 290.661,45 

          
91,10     

412300 0922 ИУ 540 Расходи за режијски материјал 54.400 54.400 54.448,30 
        
100,09     
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412400 0922 ИУ 541 
Расходи за материјал за посебне 
намјене за одвијање наставе 44.322 44.322 31.371,50 

          
70,78     

412500 0922 ИУ 542 
Расходи за текуће одржавање објеката 
и опреме 39.126 39.126 47.774,25 

        
122,10     

412600 0922 ИУ 543 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 22.350 22.350 8.086,10 

          
36,18     

412700 0922 ИУ 544 

Расходи за стручне услуге (систематски 
прегледи радника, осигурање радника 
и ученика, израда правилника: за 
процјену ризика, протупож. и сл.) 55.096 55.096 65.403,27 

        
118,71     

412900 0922 ИУ 545 

Остали непоменути расходи (Израда 
распореда, трошкови манифестација, 
слава школе и сл.) 67.900 60.000 34.213,83 

          
57,02     

511300 0922 ИУ 546 
Издаци за набавку постројење и 
опреме 32.821 58.000 64.781,55 

        
111,69     

511700 0922 ИУ 546/1 
Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 0 714 713,88 

          
99,98     

516100 0922 ИУ 547 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и слично  10.434 10.434 7.484,03 

          
71,73     

631900 0000   548 

Издаци у земљи за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих 
година 13.108 13.108 6.809,52 

          
51,95     

        Грант за ЈУ Центар "Сунце" 119.940 80.000 78.105 
          
97,63     

        

ЈУ Центар "Сунце" Приједор 
(08400014)         

415200 0922 ИУ 549 
Грантови у земљи превоз дјеце и 
исхрана дјеце у ЈУ Центар "Сунце 119.940 80.000 78.104,85 

          
97,63     

        

Назив буџетске организације: ЈУ 
Народна Библотека "Ћирило и 
Методије" Приједор 99.800 72.500 72.952 

        
100,62     
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Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе  96.300 69.000 72.952 

        
105,73     

        Број потрошачке јединице: 08180003         

411200 0820 ИУ 550 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 400 307,79 

          
76,95     

412100 0922 ИУ 550/1 
Расходи по основу закупа пословних 
објеката и простора 0 6.500 6.393,17 

          
98,36     

412200 0820 ИУ 551 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга 23.500 22.000 21.780,14 

          
99,00     

412300 0820 ИУ 552 Расходи за режијски материјал  7.200 9.400 10.654,90 
        
113,35     

412500 0820 ИУ 553 Расходи за текуће одржавање  5.000 1.700 1.313,69 
          
77,28     

412600 0820 ИУ 554 Расходи по основу путовања  4.500 2.000 1.596,34 
          
79,82     

412700 0820 ИУ 555 Расходи за стручне услуге  8.500 5.000 6.319,42 
        
126,39     

412700 0820 ИУ 556 

Издавачка Дјелатност Организационог 
Одбора Сусрети на Козари Едиција 
"Овјенчани" 4.000 0 3.000,00  - 

412900 0820 ИУ 557 Остали непоменути расходи Установе 23.000 10.000 9.836,65 
          
98,37     

412900 0820 ИУ 558 Остали непоменути расходи 7.000 2.000 1.287,00 
          
64,35     

511300 0820 ИУ 559 
Издаци за набавку опреме (књиге и 
остала опрема) 12.600 10.000 10.462,87 

        
104,63     

        

Назив потрошачке јединице: Расходи 
из Републичких трансфера за Матичну 
библиотеку 3.500 3.500 0                  -       

        Број потрошачке јединице: 08180003         

412600 0820 ИУ 560 Расходи по основу путовања  1.000 1.000 0,00                  -       
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412700 0820 ИУ 561 Расходи за стручне услуге  1.500 1.500 0,00                  -       

412900 0820 ИУ 562 Остали непоменути расходи  1.000 1.000 0,00                  -       

        

Назив буџетске организације: ЈУ 
Матични Музеј "Музеј Козаре 
"Приједор 93.100 55.950 63.237 

        
113,02     

        
Назив потрошачке 
јединице:Трошкови јавне установе 69.600 39.100 44.726 

        
114,39     

        Број потрошачке јединице: 08180055         

411200 0820 ИУ 563 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 900 200 157,35 

          
78,68     

412200 0820 ИУ 564 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга 28.000 25.000 24.465,30 

          
97,86     

412300 0820 ИУ 565 Расходи за режијски материјал  3.500 2.000 2.810,22 
        
140,51     

412500 0820 ИУ 566 Расходи за текуће одржавање  4.500 100 206,81 
        
206,81     

412600 0820 ИУ 567 Расходи по основу путовања  3.200 300 408,11 
        
136,04     

412700 0820 ИУ 568 Расходи за стручне услуге  9.500 5.000 8.638,94 
        
172,78     

412900 0820 ИУ 569 Остали непоменути расходи  19.000 6.000 7.739,43 
        
128,99     

511300 0820 ИУ 570 
Издаци за набавку постројења и 
опреме  1.000 500 300,00 

          
60,00     

        

Назив потрошачке јединице: Расходи 
из Републичких трансфера за Матични 
музеј 7.000 7.000 6.997 

          
99,95     

        Број потрошачке јединице: 08180055         

411200 0820 ИУ 571 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 0 0 0,00  - 
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412300 0820 ИУ 572 Расходи за режијски материјал  299 299 297,98 
          
99,66     

412600 0820 ИУ 573 Расходи по основу путовања  75 75 75,40 
        
100,53     

412700 0820 ИУ 574 Расходи за стручне услуге  0 0 0,00  - 

412900 0820 ИУ 575 Остали непоменути расходи  6.626 6.626 6.623,39 
          
99,96     

        
Назив потрошачке јединице:   "3. 
Међународно бијенале радова на 
папиру" 16.500 9.850 11.514 

        
116,89     

        Број потрошачке јединице: 08180055         

411200 0820 ИУ 576 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 0 0 0,00  - 

412200 
0820 ИУ 577 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникацијских и 
транспортних услуга  2.000 100 819,50 

        
819,50     

412400 
0820 ИУ 578 

Расходи за материјал за посебне 
намјене 0 0 0,00  - 

412600 
0820 ИУ 579 

Расходи по основу путовања 
1.000 50 50,00 

        
100,00     

412700 
0820 ИУ 580 

Расходи за стручне услуге 
3.500 3.500 3.499,48 

          
99,99     

412900 
0820 ИУ 581 

Остали непоменути расходи 
10.000 6.200 7.145,01 

        
115,24     

        
ИИИ  Нераспоређени приходи 
(Текућа буџетска резерва)  100.000 100.000 77.144 

          
77,14     

        РЕКАПИТУЛАЦИЈА:         

        
И  Градска управа ( Оперативна 
јединица 1.) 33.412.179 33.609.643 31.619.895,39 

          
94,08     

        
ИИ  Остали буџетски корисници 
(Оперативна јединица 2. ) 11.099.934 10.902.470 10.685.202 

          
98,01     
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ИИИ  Нераспоређени приходи (Текућа 
буџетска резерва)  100.000 100.000 77.144,48 

          
77,14     

        
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2020. 
ГОДИНУ: (И+ИИ+ИИИ)   44.612.113 44.612.113 42.382.241,91 

          
95,00     
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Прилог 7. - ИЗВЈЕШТАЈ О РАСПОРЕЂЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. 

ГОДИНИ 

 

 

 

Организаци

они код 

Буџетски 

корисник 
Опис* 

Износ 

прераспо

ређених 

средстава 

буџетске 

резерве 

Напомена ** 

Број 

рјешења 

Датум 

рјешења 

Намјена 

средстава 

1 2 3 4 5 

74120 Градоначелник 

4129-Остали 

некласификовани  

расходи 

1.344,48 
02-40-

3141/19 
02.03.2020. 

ЈУ МАТИЧНИ 

МУЗЕЈ КОЗАРА- 

ТРОШКОВИ 

АНГАЖОВАЊА 

ВОЛОНТЕРА СА 

ВСС 

74120 Градоначелник 
415200-Грантови у 

земљи 
2.000,00 

02-40-

3367/19 
13.02.2020. 

БОРАЧ.ОРГ.ГРА

ДА ПРИЈЕДОРА 

-БОР.ОРГ.МУП-

а,ОБИЉЕЖАВА

ЊЕ ПАРАСТОСА 

ПОГИНУЛИМ 

ДРУГОВИМА 

74120 Градоначелник  1.000,00 
02-40-

399/20 
19.02.2020. 

СЛОВЕНСКИ 

КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР БАЊА 

ЛУКА- 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЛДИХ 

ИНТЕРПРЕТАТО

РА ПОП 

МУЗИКЕ 

21.02.2020. 

БАНСКИ ДВОР 
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74120 Градоначелник  600,00 
02-40-

264/20 
24.02.2020. 

АФРОДИТА 

СТИЛЛ -

МОДНО 

СЦЕНСКИ 

ПРЕФОРМАНС 

У ПОЗОРИШТУ 

ПРИЈЕДОР 

74120 Градоначелник  1.800,00 
02-40-

477/20 
28.02.2020. 

МЗ ПЕТРОВ 

ГАЈ- САВЈЕТУ 

МЗ -КУПОВИНА 

ЦНЦ МАШИНЕ 

ЗА РАЗБИЈАЊЕ 

ДРВЕТА -

ЖЕЉКУ 

МЕЈАКИЋУ 

74120 Градоначелник  1.000,00 
02-40-

8/20 
16.03.2020. 

ШАХОВСКИ 

КЛУБ РУДАР 

ПРИЈЕДОР-

ТУРНИР 

ЈУТРОГОШТА 

08.01.2020.ГОД

. 

74120 Градоначелник  2.000,00 
02-40-

558/20 
16.03.2020. 

ПЛАНИНАРСКО 

СКИЈАШКО 

ДРУШТВО 

ПРЕВИЈА -

ГОРЊА 

ЛАМОВИТА- ЗА 

НЕСМЕТАН 

НАСТАВАК 

АКТИВНОСТИ 

74120 Градоначелник  700,00 
02-40-

950/20 
18.03.2020. 

СИМО 

СИМЕТИЋ -

ПРЕВАЗИЛАЖЕ

ЊЕ ТЕШКЕ 

МАТЕРИЈАЛНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

74120 Градоначелник  700,00 
02-40-

1736/20 
27.07.2020. 

СИМО 

СИМЕТИЋ -

ПРЕВАЗИЛАЖЕ

ЊЕ ТЕШКЕ 

МАТЕРИЈАЛНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
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74120 Градоначелник  1.000,00 
02-40-

2448/20 
16.06.2020. 

БОГОЉУБ 

СТАНКОВИЋ -

ЛИЈЕЧЕЊЕ 

СИНА ТЕШКА 

САОБРАЋАЈНА 

НЕСРЕЋА 

74120 Градоначелник  12.000,00 
02-40-

2938/20 
01.07.2020. 

БН 

ТЕЛЕВИЗИЈА- 

ПОКРОВИТЕЉС

ТВО ДОМАЋЕ 

СЕРИЈЕ "ДОБРО 

ЈУТРО 

КОМШИЈА"  

74120 Градоначелник  2.000,00 
02-40-

3009/20 
08.07.2020. 

БОРАЧ.ОРГ.ГРА

ДА ПРИЈЕДОРА 

-ИЗРАДА 

МОНОГРАФИЈЕ 

74120 Градоначелник  1.000,00 
02-40-

3023/20 
10.07.2020. 

ГОРАН АЈДЕР 

ПОДИЗАЊЕ 

СПОМЕНИКА 

ОЦУ 

ВОЈИСЛАВУ-

ЈЕДАН СИН 

РВИ,ДРУГИ 

ПОГИНУО. 

74120 Градоначелник  20.000,00 
02-40-

5108/20 
14.12.2020. 

КОМУНАЛНЕ 

УСЛУГЕ -

ЦАРИЊЕЊЕ И 

УВОЗ РОБЕ 

74120 Градоначелник  20.000,00 
02-40-

5109/20 
14.12.2020. 

ТОПЛАНА -

ЕКСТЕНЗИЈА 

ВРЕЛОВОДНОГ 

ПРИКЉУЧКА 

УЛ.ПРОТЕ 

М.НЕНАДОВИЋ

А 

74120 Градоначелник  10.000,00 
02-40-

2486/20 
22.06.2020. 

ОФК БРДО 

ПРИЈЕДОР - 

ИЗГРАДЊА 

ТРИБИНЕ НА 

СТАДИОНУ 

УКУПНО   77.144,48    
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

              

740120 Градоначелник 

412900-Остали                   

некласификовани  

расходи 1.344,48 

740120 Градоначелник 
415200-Грантови у 

земљи 75.800,00 

У к у п н о: 77.144,48 
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Прилог  8 - ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

 

ЕК КОД 
БРОЈ 

ПОЗИЦИЈЕ  
ОПИС 

 БУЏЕТ ЗА 
2020.ГОДИНУ 

ПРЕРАСПОДЈЕЛА 
БУЏЕТА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
ВИШЕ (7-6) МАЊЕ (6-7) 

1 4 5 6 7 8 9 

    
 И  -Градска управа 
(Оперативна јединица 1.) 33.412.179 33.499.643 6.362.163 6.164.699 

    
Назив буџетске организације: 
Градоначелник 9.879.440 10.504.194 1.122.180 497.426 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови кабинета 
Градоначелника  Приједора 329.000 398.500 84.500 15.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740120          

411200 1 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 5.000 1.500   3.500 

412300 2 Расходи за режијски материјал  7.000 7.000 0 0 

412500 3 Расходи за текуће одржавање   500 500 0 0 

412600 4 Расходи по основу путовања   13.000 1.500   11.500 

412700 5 Расходи за стручне услуге   55.000 55.000 0 0 

412900 6 Остали непоменути расходи  70.000 75.000 5.000   

415200 7 Грантови у земљи  15.000 55.000 40.000   

416100 
8 

Једнократне помоћи социјално 
угрожених по рјешењу 
Градоначелника  50.000 60.000 10.000   

416100 9 Остале дознаке грађанима 10.000 20.000 10.000   

416100 10 
Подршка за лијечење борачке 
популације 50.000 50.000 0 0 

511300 11 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  2.000 2.000 0 0 

512100 12 Издаци за драгоцијености 0 0 0 0 

516100 13 Издаци за залихе материјала  2.000 2.000 0 0 

631100 14 Издаци по основу ПДВ-а  49.500 69.000 19.500   

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови манифестација од 
посебног интереса за 
промоцију Града 380.000 217.000 12.000 175.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740123         
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    Дочек Нове године на Тргу         

    Дочек дјечије Нове године         

    Обиљежавање Дана града         

    
Обиљежавање Крсне славе 
града         

    Конференција беба         

    Међународни дан дјетета         

    Светосавски бал         

    Манифестација "Село весело"         

    
Вечери културног 
стваралаштва         

    Дани зиме на Козари         

    
Приједорска зима 2020. 
године (Зимска чаролија)         

    

Остале градске манифестације 
од интереса за промоцију 
Града         

412200 15 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских  и 
транспортних услуга у Градској 
управи (Превоз учесника 
манифестација, услуге 
обезбјеђивања манифестација) 29.700 15.000   14.700 

412700 16 Расходи за стручне услуге   44.500 30.000   14.500 

412900 17 

Остали непоменути расходи 
(Уговори ван радног односа 
учесника манифестација, 
трошкови угоститељских услуга 
за учеснике манифестација ) 217.800 150.000   67.800 

415200 18 
Грант  Удружењу грађана  "ША 
фест" 40.000 0   40.000 

415200 19 
"Новогодишње караоке" - 
дјеца пјевају хитове 8.000 0   8.000 

415200 20 Манифестација "Пулс фест" 40.000 10.000   30.000 

415200 20/1 
Остали грантови за промоцију 
Града Приједор 0 12.000 12.000   

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови за услуге медијске 
промоције града 720.814 927.814 220.000 13.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740123         

412700 21 
Расходи за стручне услуге 
медијских промоција Града 20.000 200.000 180.000   

412700 22 

Расходи за стручне услуге 
медијских промоција Града за 
ФРЕЕ радио 50.000 37.000   13.000 
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415200 23 

Грантови у земљи - Учешће у 
финансирању АД  "Козарског 
вјесника" 440.000 480.000 40.000   

415200 24 

Грантови у земљи - Средства за 
измирење дуга по основу 
централног гријања АД 
"Козарски вјесник" Приједор 210.814 210.814 0 0 

    
Назив потрошачке јединице: 
Средства за посебне намјене 349.400 451.970 102.570 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740123         

415200 25 
Грант вјерским институцијама 
за текуће и капиталне пројекте 50.000 150.000 100.000   

415200 26 
Изградња црквене сале у 
Гомјеници 40.000 40.000 0 0 

416100 27 
Трошкови алтернативног 
смјештаја и расељена лица   59.400 59.400 0 0 

416100 28 Средства за подршку повратка  200.000 202.570 2.570   

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за превентивну 
здравствену заштиту у борби 
против вируса Корона 0 500.000 500.000 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740123         

412200 28/1 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских  и 
транспортних услуга  0 25.000 25.000   

412300 28/2 Расходи за режијски материјал  0 40.000 40.000   

412500 28/3 Расходи за текуће одржавање     500 500   

412800 28/4 
Расходи за остале услуге 
одржавања јавних површина 0 84.500 84.500   

412900 28/5 
Остали некласификовани 
расходи 0 35.000 35.000   

415200 28/6 
Грантови непрофитним   
организацијама 0 250.000 250.000   

511300 28/7 Издаци за набавку опреме 0 30.000 30.000   

516100 28/8 Издаци за залихе материјала  0 35.000 35.000   

    

Назив потрошачке јединице: 
Плате и накнаде запослених у 
Градској управи 8.100.226 8.008.910 203.110 294.426 

    
Број потрошачке јединице: 
00740126         

411100 29 Расходи за бруто плате  6.436.326 6.209.400   226.926 

411200 30 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 1.195.000 1.127.500   67.500 
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411300 31 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) који се не 
рефундирају 126.900 126.900 0 0 

411300 32 

 Средства за потенцијална 
боловања која се не 
рефундирају (бруто) 20.000 20.000 0 0 

411400 33 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 85.000 95.470 10.470   

412900 34 
Остали непоменути расходи –
Уговори о дјелу 97.000 289.640 192.640   

638100 35 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 
(нето) -Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 110.000 110.000 0 0 

638100 36 

 Средства за накнаде за 
потенцијално  породиљско 
одсуство и за боловање преко 
30 дана која се рефундирају 
(нето) 30.000 30.000 0 0 

    

 Назив буџетске организације: 
Стручна служба 
Градоначелника (Збир по 
шифрама потрошачких 
јединица: 00740110 и 
00740111) 2.400.994 2.179.561 100.440 321.873 

    

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови стручне службе  
Градоначелника 1.449.873 1.200.050 52.600 302.423 

    
Број потрошачке јединице: 
00740110         

    

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови стручне службе  
Градоначелника  395.350 244.000 0 151.350 

    

Шифра пројекта: 0741243 - 
Одсјек за јавне набавке         

    

Шифра пројекта: 0741244 - 
Одсјек за људске ресурсе, 
нормативно-правне послове и 
другостепени поступак         

    

Шифра пројекта: 0741245 - 
Одсјек за имовинске послове 
и евиденцију некретнина         

411200 37 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 4.000 1.000   3.000 

412300 38 Расходи за режијски материјал   11.950 5.000   6.950 

412500 39 Расходи за текуће одржавање  1.300 0   1.300 

412600 40 Расходи по основу путовања  5.200 0   5.200 
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412700 41 

Расходи за стручне услуге 
(расходи за осигурање  
запослених, расходи за 
нотарске и преводилачке 
услуге, расходи за објаву 
огласа и конкурса, издаци за 
геодетско катастарске услуге, 
издаци за услуге вјештачења, 
издаци за остале услуге 
информисања и медија) 45.100 43.000   2.100 

412900 42 Остали непоменути расходи  7.100 1.000   6.100 

511100 43 

Средства за експропријацију за 
градске објекте 
(непокретности) 300.000 188.000   112.000 

511300 44 

Издаци за набавку постројења 
и опреме (Издаци за 
канцеларијски намјештај и 
издаци за рачунарску опрему) 5.500 1.000   4.500 

516100 45 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 200 0   200 

631200 46 
Издаци по основу депозита и 
кауција 15.000 5.000   10.000 

    

Назив потрошачке јединице: 
Одсјек за стручне и 
административне послове 
Скупштине Града  73.540 27.500 0 46.040 

    
Број потрошачке јединице: 
00740110         

    Шифра пројекта: 0741251         

411200 47 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 2.000 500   1.500 

412300 48 Расходи за режијски материјал   7.000 3.000   4.000 

412500 49 Расходи за текуће одржавање  3.800 1.000   2.800 

412600 50 Расходи по основу путовања  1.200 0   1.200 

412700 51 

Расходи за стручне услуге ( 
расходи за објаву огласа и 
конкурса и остале услуге 
информисања и медија) 22.540 12.000   10.540 

412900 52 Остали непоменути расходи  9.500 9.000   500 

511300 53 

Издаци за набавку постројења 
и опреме (Издаци за 
канцеларијски намјештај и 
издаци за рачунарску 
опрему,издаци за набавку 
клима уређаја, набавка таблета 
за одборнике и набавка 
заштитиних ролетни) 27.000 2.000   25.000 
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516100 54 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 500 0   500 

    
Одсјек за информационо 
комуникационе технологије 363.383 327.050 20.000 56.333 

    
Број потрошачке јединице: 
00740110         

    Шифра пројекта: 0741254         

411200 55 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 500   500 

412200 56 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских  и 
транспортних услуга у Градској 
управи 143.060 125.000   18.060 

412300 57 Расходи за режијски материјал   3.000 3.000 0 0 

412500 58 Расходи за текуће одржавање  5.250 3.000   2.250 

412600 59 Расходи по основу путовања  1.500 300   1.200 

412700 60 

Расходи за стручне услуге  
(Принт систем менаџмент, 
одржавање рачунарске опреме 
и одржавање софтвера) 112.000 132.000 20.000   

412900 61 Остали непоменути расходи  5.500 5.000   500 

511300 62 

Издаци за набавку постројења 
и опреме (Издаци за набавку 
намјештаја, издаци за набавку 
рачунарске опреме и набавку 
рачунарске мрежне опреме, 
издаци за набавку телефонске 
опреме, набавка сервера) 29.500 23.000   6.500 

511700 63 

Издаци за осталу 
нематеријалну произведену 
имовину (Лиценце,  софтвери, 
антивирусни програми, 
софтвер за смс наплату 
паркинга, софтвер за бекап и 
репликацију постојећег 
сервера) 62.323 35.000   27.323 

516100 64 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 250 250 0 0 

    Одсјек за заједничке послове  607.150 593.700 29.800 43.250 

    
Број потрошачке јединице: 
00740110         

    Шифра пројекта: 0741252         

411200 65 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 350 0   350 
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412200 66 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских  и 
транспортних услуга у Градској 
управи 475.250 500.000 24.750   

412300 67 Расходи за режијски материјал   24.950 30.000 5.050   

412500 68 Расходи за текуће одржавање  50.100 30.000   20.100 

412600 69 Расходи по основу путовања  700 0   700 

412700 70 

Расходи за стручне услуге 
(расходи за осигурање 
имовине , расходи за 
осигурање возила и технички 
преглед возила) 19.700 19.700 0 0 

412900 71 Остали непоменути расходи  9.000 6.000   3.000 

511300 72 

Издаци за набавку постројења 
и опреме (Издаци за набавку 
намјештаја, издаци за набавку 
рачунарске опреме и клима 
уређаја, издаци за набвку стаза 
за зграду Градске управе) 9.600 3.000   6.600 

516100 73 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 17.500 5.000   12.500 

    Одсјек за мјесне заједнице  10.450 7.800 2.800 5.450 

    
Број потрошачке јединице: 
00740110         

    Шифра пројекта: 0741253         

411200 74 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 100 0   100 

412300 75 Расходи за режијски материјал   2.000 2.500 500   

412500 76 Расходи за текуће одржавање  600 2.100 1.500   

412600 77 Расходи по основу путовања  250 0   250 

412700 78 Расходи за стручне услуге  1.500 0   1.500 

412900 79 Остали непоменути расходи  1.000 100   900 

511300 80 
Издаци за набавку постројења 
и опреме 4.700 2.000   2.700 

516100 81 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 300 1.100 800   

    

Назив потрошачке јединице: 
Остале посебне намјене из 
надлежности Градске управе 599.320 599.320 0 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740111         

412900 82 

Остали непоменути расходи -
бруто накнаде одборницима, 
комисијама и одборима 500.320 500.320 0 0 
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415200 83 

Грантови у земљи -Учешће у 
финансирању политичких 
партија  99.000 99.000 0 0 

    
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови избора  351.801 380.191 47.840 19.450 

    
Број потрошачке јединице: 
00740111         

411200 84 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 3.000 0   3.000 

412100 85 
Расходи по основу закупа за 
бирачка мјеста 8.000 5.000   3.000 

412200 86 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  7.000 1.000   6.000 

412300 87 Расходи за режијски материјал  3.000 20.800 17.800   

412500 87/1 Расходи за текуће одржавање 0 4.060 4.060   

412600 88 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја  3.000 150   2.850 

412700 89 Расходи за стручне услуге 16.000 12.000   4.000 

412900 90 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених чланова 
Градске изборне комисије и 
ангажованих лица у процесу 
техничке припреме и 
проводјења избора 120.711 142.000 21.289   

412900 91 
Расходи за бруто накнаде 
члановима бирачких одбора 189.090 189.090 0 0 

511300 92 
Издаци за набавку постројења 
и опреме 2.000 1.400   600 

516100 92/1 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 0 4.691 4.691 0 

    
 Назив буџетске организације: 
Јединица за интерну ревизију 5.700 2.500 300 3.500 

    

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Јединице за  
интерну ревизију 5.700 2.500 300 3.500 

    
Број потрошачке јединице: 
00740121         

411200 93 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0   500 

412300 94 Расходи за режијски материјал  700 1.000 300   

412500 95 Расходи за текуће одржавање  0 0 0 0 

412600 96 Расходи по основу путовања  1.500 0   1.500 

412700 97 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 

412900 98 Остали непоменути расходи 3.000 1.500   1.500 



96 
 

511300 99 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  0 0 0 0 

    

 Назив буџетске организације: 
Одсјек за инспекцијске 
послове 16.800 13.100 1.200 4.900 

    

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека за 
инспекцијске послове  16.800 13.100 1.200 4.900 

    
Број потрошачке јединице: 
00740127         

411200 100 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 800 0   800 

412300 101 Расходи за режијски материјал  2.500 3.500 1.000   

412500 102 Расходи за текуће одржавање  500 100   400 

412600 103 Расходи по основу путовања  800 100   700 

412700 104 Расходи за стручне услуге  0 200 200   

412900 105 

Остали непоменути расходи-
трошкови рушења објеката по 
налогу инспектора 0 0 0 0 

511300 106 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  5.000 3.100   1.900 

516100 107 Издаци за ХТЗ опрему 7.200 6.100   1.100 

    
Назив буџетске организације:  
Одсјек комуналне полиције 15.400 10.200 0 5.200 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека комуналне 
полиције  15.400 10.200 0 5.200 

    
Број потрошачке јединице: 
00740128         

411200 108 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 200 0   200 

412200 109 

Расходи за остале 
комуникационе услуге-картице 
за услуге видеонадзора 900 500   400 

412300 110 Расходи за режијски материјал  2.000 2.000 0 0 

412500 111 Расходи за текуће одржавање  500 300   200 

412600 112 Расходи по основу путовања  300 0   300 

412700 113 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 

412900 114 
Остали непоменути расходи-
уговорене услуге одсјека 0 0 0 0 

511300 115 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  2.500 1.400   1.100 

516100 116 Издаци за ХТЗ опрему 9.000 6.000   3.000 

    
 Назив буџетске организације: 
Одсјек за цивилну заштиту 81.300 13.800 1.100 68.600 

    

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека за  цивилну 
заштиту 81.300 13.800 1.100 68.600 
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Број потрошачке јединице: 
00740131         

411200 117 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 200 300 100   

412200 117/1 

Трошкови преноса сигнала 
видеонадзора и сигнала за 
јавно узбуњивање грађана 
кроз оптичку мрежу Мтел-а 0 0 0 0 

412300 118 Расходи за режијски материјал  400 400 0 0 

412500 119 Расходи за текуће одржавање  0 1.000 1.000   

412600 120 Расходи по основу путовања  300 100   200 

412700 121 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 

412900 122 Остали непоменути расходи 400 0   400 

415200 123 

Грантови за удружења за 
подршку цивилне заштите 
(Ронилачком клубу, Радио 
клубу Козара и Црвеном крсту) 4.000 4.000 0 0 

415200 124 

Учешће у провођењу програма 
Владе Швајцарске и 
Уједињених нација - "Смањење 
ризика од катастрофа и 
одрживи развој у БиХ" 5.000 0   5.000 

415200 125 

Помоћ при оснивању 
Подручног одјељења Цивилне 
заштите у Приједору 50.000 0   50.000 

511300 126 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  20.000 8.000   12.000 

516100 127 

Набавка резервних дијелова и 
потрошног материјала за 
одржавање система 
видеонадзора и система за 
узбуњивање грађана 1.000 0   1.000 

    

 Назив буџетске организације: 
Одсјек за стратешко 
планирање, управљање 
пројектима и развојем 37.500 3.280 280 34.500 

    

 Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одсјека за 
стратешко планирање, 
управљање пројектима и 
развојем 7.500 3.280 280 4.500 

    
Број потрошачке јединице: 
00740122         

411200 128 
Путне дневнице у земљи и 
иностранству 2.000 200   1.800 

412300 129 Расходи за режијски материјал  1.000 1.000 0 0 

412500 130 Расходи за текуће одржавање  1.000 1.000 0 0 

412600 131 Расходи по основу путовања  2.500 800   1.700 

412700 132 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 
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412900 133 Остали непоменути расходи 0 100 100   

511300 134 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  1.000 0   1.000 

516100 134/1 

Издаци за залихе ауто гума, 
ситног инвентара, материјала , 
робе и амбалаже и сл. 0 180 180   

    
 Назив потрошачке јединице: 
Средства за пројекте Града 30.000 0 0 30.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740122         

412700 135 
Израда Стратегије развоја 
Града Приједор 30.000 0   30.000 

    

Назив буџетске организације: 
Територијална ватрогасна 
јединица Приједор 396.550 410.105 51.105 37.550 

    

Назив потрошачке јединице: 
Дјелатност  Територијане 
ватрогасне јединице Приједор 256.550 270.005 51.005 37.550 

    
Број потрошачке јединице: 
00740129         

411200 136 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 200   800 

412200 137 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  43.000 30.000   13.000 

412300 138 Расходи за режијски материјал 6.000 6.000 0 0 

412400 139 

Расходи за посебне намјене 
(Набавка пјенила за гашење 
пожара) 1.500 1.500 0 0 

412500 140 Расходи за текуће одржавање  33.000 33.200 200   

412600 141 Расходи по основу путовања  500 100   400 

412700 142 Расходи за стручне услуге  25.100 7.500   17.600 

412900 143 Остали непоменути расходи 7.000 6.000   1.000 

413300 144 

Камате на кредит за доградњу 
ватрогасног дома из 
намјенских средстава 19.700 20.180 480   

511300 145 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  12.600 13.000 400   

511300 145/1 

Издаци за набавку постројења 
и опреме из намјенских 
средстава 0 35.300 35.300   

511700 145/2 
Израда плана заштите од 
пожара Града Приједор 0 14.625 14.625   

516100 146 

Издаци за залихе ситног 
инвентара, материјала, робе и 
амбалаже  24.500 20.000 0 4.500 
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621300 147 

Отплата главнице по кредиту 
за доградњу ватрогасног дома 
из намјенских средстава 82.650 82.400   250 

    

Назив потрошачке јединице: 
Финансирање добровољних 
ватрогасних друштава 140.000 140.100 100 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740129         

415200 148 

Финансирање добровољних 
ватрогасних друштава и 
изградња Ватрогасног дома у 
Козарцу 140.000 140.100 100   

    
Назив буџетске организације:  
Одјељење за општу управу 61.100 47.680 7.000 20.420 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за општу 
управу  61.100 47.680 7.000 20.420 

    
Број потрошачке јединице: 
00740130         

411200 149 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0   500 

412200 150 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских  и 
транспортних услуга-Набавка 
пелета за Мјесну заједницу 
Козарац 2.000 1.280   720 

412300 151 Расходи за режијски материјал  33.000 40.000 7.000   

412500 152 Расходи за текуће одржавање  1.000 400   600 

412600 153 Расходи по основу путовања  1.000 0   1.000 

412700 154 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 

412900 155 Остали непоменути расходи  2.000 800   1.200 

511300 156 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  7.200 5.000   2.200 

516100 157 Издаци за залихе материјала  14.400 200   14.200 

    
Назив буџетске организације: 
Одјељење за финансије 59.885 68.600 23.000 14.285 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за 
финансије  59.885 68.600 23.000 14.285 

    
Број потрошачке јединице: 
00740140         

411200 158 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 3.500 1.000   2.500 

412300 159 Расходи за режијски материјал  12.000 10.000   2.000 

412500 160 Расходи за текуће одржавање  2.000 1.000   1.000 

412600 161 Расходи по основу путовања  8.000 500   7.500 
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412700 162 Расходи за стручне услуге  22.000 42.000 20.000   

412900 163 Остали непоменути расходи  6.385 6.000   385 

511300 164 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  5.000 8.000 3.000   

516100 165 Издаци за залихе материјала  1.000 100   900 

    

Назив буџетске организације: 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду  2.023.230 2.617.162 1.184.182 590.250 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за 
привреду и пољопривреду  8.800 5.750 0 3.050 

    
Број потрошачке јединице: 
00740150         

411200 166 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 100   900 

412300 167 Расходи за режијски материјал  3.000 3.000 0 0 

412500 168 Расходи за текуће одржавање  300 300 0 0 

412600 169 Расходи по основу путовања  1.000 100   900 

412700 170 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 

412900 171 Остали непоменути расходи  1.000 750   250 

511300 172 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  2.000 1.500   500 

516100 173 Издаци за залихе материјала  500 0   500 

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за развојне пројекте 
и подстицај запошљавања   1.359.630 1.678.000 711.770 393.400 

    
Број потрошачке јединице: 
00740204         

412700 174 Расходи за стручне услуге  1.000 0   1.000 

414100 175 

1.2.1.1. "Подршка увођења 
система за наводњавање код 
пољопривредних 
произвођача" 0 0 0 0 

414100 176 
1.2.1.2. "Подршка подизању 
пластеника и стакленика" 45.000 0   45.000 

414100 177 
1.2.1.5. "Подршка подизању 
нових засада воћа 18.000 10.200   7.800 

414100 178 

1.2.1.7. "Подршка изградње 
складишних објеката и 
набавци опреме за воћарске 
произвођаче" 72.000 0   72.000 

414100 179 
1.4.2.4. "Предузетничка обука 
за младе" 5.000 0   5.000 

414100 180 
1.4.3.1. "Израда и реализација 
акционог плана запошљавања" 2.000 2.000 0 0 
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414100 181 

Учешће Града у подршци 
привредним субјектима за 
набавку машина, опреме 
или/и алата (по МЕГ Пројекту) 

120.000 140.000 20.000   

Програм 4: Подршка 
конкурентности МСП 

1.4.1.1 Подршка иновацијама и 
инвестицијама у МСП 

Програм 8: Подршка развоју 
прерађивачке индустрије 

1.4.5.1 "Подршка развоју 
прехрамбене индустрије" 

1.4.5.2 "Подршка развоју 
металопрерађивачке и 
машинске индустрије" 

1.4.5.3 "Подршка развоју 
електро индустрије" 

1.4.5.4 "Подршка развоју 
дрвопрерађивачке индустрије" 

1.4.5.4 "Подршка развоју 
осталих привредних 
дјелатности" 

414100 182 

Учешће Града у реализацији 
пројеката из Стратегије, 
финансираних из екстерних 
извора (ЕУ фондови, 
билатерални донатори) 45.000 0   45.000 

414100 183 

1.4.3.4. Учешће донатора   за 
подстицај запошљавања за 
металну и дрвну индустију, за 
набавку машина  0 0 0 0 

414100 184 

1.4.3.5. "Подршка 
запошљавању теже 
запошљивих категорија" 0 0 0 0 

414100 185 

1.4.4.3. "Јачање Фондације за 
развој (субвенција камата на 
кредите)" 100.000 85.000   15.000 

414100 186 

"Субвенција за измирење дуга 
за електричну енергију АД 
Водовод Приједор" 340.000 340.000 0 0 

414100 187 
Субвенције за измирење дуга 
АД "Градска тржница" 20.000 20.000 0 0 

414100 187/1 Субвенција Аутотранспорту АД  0 259.000 259.000   

414100 188 

Средства за развој привредних 
субјеката (подршка 
предузетништву - женском 
предузетништву и 
самозапошљавању; и 400.000 335.000   65.000 
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подстицање новог 
запошљавања) 

414100 188/1 

Субвенција за пословне 
субјекте за ублажавање 
последица изазваних корона 
вирусом 0 68.110 68.110   

414100 189 
"Промоција домаћих 
производа" 9.000 0   9.000 

414100 190 "Подршка развоја туризма" 18.000 3.000   15.000 

    
Промоција привредних 
потенцијала града Приједора     0 0 

415200 191 
 "Промоција привредних 
потенцијала Града Приједора"  0 0 0 0 

412900 192 
Уговори о дјелу за учеснике по 
Пројекту 36.000 0   36.000 

415200 193 

Пројекат: "Подршка увођењу 
стандарда квалитета 
(Сертификација)"  10.000 7.000   3.000 

415200 194 

1.4.1.1. "Подршка иновацијама 
и инвестицијама у мала  
средња предузећа" 5.000 0   5.000 

415200 195 
1.4.1.2. "Подршка пословним 
удружењима и кластерима" 27.000 0   27.000 

415200 195/1 
Подршка удружењима за 
накнаду штете 0 38.910 38.910   

415200 195/2 
1.2.1.2. "Подршка подизању 
пластеника и стакленика" 0 22.000 22.000   

415200 196 

1.4.1.4. "Подршка 
интернационалном 
повезивању и умрежавању 
предузећа" 20.000 0   20.000 

415200 197 

1.4.2.2. "Креирање и извођење 
програма обуке и 
преквалификације према 
актуелној потражњи на 
тржишту рада" (Про-посао, 
ИЛО и сл.) 30.000 8.000   22.000 

415200 197/1 

Учешће Града у реализацији 
пројеката из Стратегије, 
финансираних из екстерних 
извора (ЕУ фондови, 
билатерални донатори) 0 58.100 58.100   

415200 198 

Трошкови обезбјеђења 
"Градске тржнице" а.д. 
Приједор 36.630 36.030   600 
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415200 198/1 
Капитални грант за 
индустријску зону "Целпак" 0 43.000 43.000   

511100 198/2 
Изградња хладњаче за 
складиштење воћа у Омарској 0 202.650 202.650   

    

Пројекат: "Успостављање 
Дистрибутивног центра за 
воће Пријеедор"   70.340 70.340 0 

511100 198/3 

Учешће Града у Пројекту: 
"Изградња Дистрибутивног 
центра за воће  Приједор" 0 66.837 66.837   

511300 198/4 

Учешће Града у Пројекту: 
"Опремање Дистрибутивног 
центра за  воће Приједор" 0 3.503 3.503   

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за унапређење 
пољопривреде  504.000 562.122 136.122 78.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740151         

414100 199 
Подстицај и развој у 
пољопривредној производњи  180.000 192.150 12.150   

    
1.2.1.10. Подршка повећању 
сточног фонда         

    Подршка биљној производњи         

    
Подршка организацијама 
пољопривредних произвођача         

414100 199/1 
Субвенција прољетне сјетве за 
набавку сјемена 0 85.000 85.000   

414100 200 

Премије у износу од 0,02 КМ 
по литру произведеног и 
проданог крављег млијека 170.000 92.000   78.000 

414100 201 
Пројекат унапређења воћарске 
производње  45.000 46.522 1.522   

414100 202 
Пројекат производња поврћа и 
цвијећа у затвореном простору  40.000 50.450 10.450   

414100 203 
Регрес за обнову 
пољопривредне механизације  30.000 57.000 27.000   

415200 204 

Учешће у финансирању ЈП 
"Противградна превентива 
Републике Српске" а.д. 
Градишка 39.000 39.000 0 0 



104 
 

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм кориштења 
средстава од наплаћене 
накнаде по основу промјене 
намјене пољопривредног 
земљишта у 
непољопривредне сврхе и 
закупнине за пољопривредно 
земљиште у својини 
Републике 93.800 243.950 208.950 58.800 

    

Број потрошачке јединице: 
00740151  
(Шифра пројеката) :  074407         

414100 205 

1.2.1.1. "Подршка увођењу 
система за наводњавање код 
пољопривредних 
произвођача" 20.000 0   20.000 

414100 206 

1.2.1.8. "Подршка искоршћењу 
слободних пољопривредних 
површина за ратарску 
производњу" 38.800 0   38.800 

414100 207 
Поправка и побољшање 
плодности земљишта 35.000 243.950 208.950   

511700 208 
Израда Основе кориштења 
пољопривредног земљишта 0 0 0 0 

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства од накнада за 
експлоатацију приватних 
шума 57.000 57.000 57.000 57.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740151                                                                                             

412900 209 

Расходи по Програму од 
накнада за експлоатацију 
приватних шума из 
неутрошених средстава из 
2018.г. 0 0 0 0 

412900 210 

Расходи по Програму од 
накнада за експлоатацију 
приватних шума из 
неутрошених средстава из 
2019.г. 57.000 0   57.000 

412900 210/1 

Расходи по Програму од 
накнада за експлоатацију 
приватних шума за 2020. 
годину 0 57.000 57.000   

    

Назив буџетске организације: 
Одјељење за друштвене 
дјелатности 4.419.432 3.684.167 408.415 1.143.680 

    
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Одјељења за 
друштвене дјелатности  11.300 5.330 500 6.470 
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Број потрошачке јединице: 
00740210         

411200 211 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 2.000 130   1.870 

412300 212 Расходи за режијски материјал 1.500 2.000 500   

412500 213 Расходи за текуће одржавање 500 300   200 

412600 214 Расходи по основу путовања 2.000 100   1.900 

412700 215 Расходи за стручне услуге 500 200   300 

412900 216 Остали непоменути расходи 1.500 1.000   500 

511300 
217 

Издаци за набавку постројења 
и опреме  3.000 1.500   1.500 

516100 218 
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара  300 100   200 

    

Назив потрошачке јединице: 
Грантови за образовање и 
васпитање и пројекте из 
Стратегије развоја друштвеног 
сектора 1.308.010 1.027.965 254.065 534.110 

    
Број потрошачке јединице: 
00740158         

412900 219 
Трошкови манифестације 
"Светосавска академија" 9.000 7.200   1.800 

415200 220 
Пројекат "Инклузивне школе- 
инклузивне заједнице" 20.000 19.800   200 

415200 221 
Грантови за образовање и 
васпитање  70.000 88.000 18.000   

415200 222 
Учешће у финансирању 
Рударског факултета 30.000 30.000 0 0 

415200 223 

Грантови за научно-
истраживачки рад ученика у 
образовању 4.000 0   4.000 

415200 224 
Субвенција превоза ученика и 
боравка дјеце у вртићима 40.000 0   40.000 

415200 224/1 

Грант за текуће одржавање и 
опремање  учионица за 
припремно одјељење у 
Основној школи "Вук Караџић" 
у Омарској 0 10.000 10.000   

416100 225 
Учешће у финансирању 
научно-истраживачког рада 10.000 7.000   3.000 

416100 226 
Дознаке за издавачку 
дјелатност  4.000 4.000 0 0 

416100 227 
Средства за студентске 
стипендије 700.000 500.000   200.000 

416100 228 
Једнократне помоћи 
студентима 80.000 80.000 0 0 

416100 229 

Средства за такмичење 
ученика основних и средњих 
школа 14.000 5.900   8.100 
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511100 229/1 
Изградња Спортске дворане у 
Омарској 0,00 90.138 90.138   

511100 230 Изградња студентског дома 100.000 0   100.000 

511100 231 Изградња концертне сале 100.000 0   100.000 

511100 232 

 Изградњу спортског игралишта 
уз основну школу у 
Ризвановићима 30.000 0   30.000 

511200 233 

Средства за санацију фасадних 
стаклених стијена на ОШ  
"Десанка Максимовић" 25.000 0   25.000 

511200 234 

Средства за санацију учионица 
за припремно одјељење у 
Основној школи "Вук Караџић" 
у Омарској 10.000 0   10.000 

511200 234/1 

Издаци за санацију и 
реконструкцију крова  ОШ 
"Доситеј Обрадовић" у 
Расавцима из пренесених 
кредитних средстава  0,00 135.927 135.927   

511200 235 

Издаци за санацију и 
реконструкцију ОШ "Доситеј 
Обрадовић" у Расавцима из 
буџета Града Приједора  62.010 50.000   12.010 

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за 19. међународни 
фестивал хорова -"Златна 
Вила" 75.000 400 0 74.600 

    
Број потрошачке јединице: 
00740201  
(Шифра пројеката): 074711         

411200 236 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 198 0   198 

412200 237 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  0 0 0 0 

412600 238 Расходи по основу путовања 198 0   198 

412700 239 Расходи за стручне услуге 4.455 0   4.455 

412900 240 Остали непоменути расходи 63.714 400   63.314 

415200 241 
Грантови у земљи за културне 
манифестације 6.435 0   6.435 

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за  манифестацију: 
"Књижевни сусрети на 
Козари" 60.000 48.250 14.350 26.100 

    
Број потрошачке јединице: 
00740201  
(Шифра пројеката) : 074709         
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411200 242 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 600   400 

412200 243 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  5.000 1.300   3.700 

412600 244 Расходи по основу путовања 1.000 3.350 2.350   

412700 245 Расходи за стручне услуге 2.000 0   2.000 

412900 

246 

Остали непоменути расходи 
(Уговори ван радног односа, 
трошкови манифестација и 
слично) 31.000 43.000 12.000   

416100 247 

Дознаке за издавачку 
дјелатност за изабрана дијела 
лауреата књижевних сусрета 
на Козари и остале дознаке 
издавачке дјелатности и 
израда Фотомонографије 
Града Приједора 20.000 0   20.000 

    
Назив потрошачке јединице:  
Приједорско културно љето 37.000 0 0 37.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740201  
(Шифра пројеката) : 074722         

412200 248 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  1.683 0   1.683 

412400 249 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 0 0 0 0 

412600 250 Расходи по основу путовања 0 0 0 0 

412700 251 Расходи за стручне услуге 396 0   396 

412900 252 Остали непоменути расходи 12.921 0   12.921 

415200 253 
Грантови у земљи за културне 
манифестације 10.000 0   10.000 

415200 254 Приједор Град мурала 12.000 0   12.000 

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за активности у 
физичкој култури Града 
Приједора 1.180.522 1.188.822 90.000 81.700 

    
Број потрошачке јединице: 
00740156         

412500 255 Одржавање спортских терена 15.000 17.000 2.000   

415200 256 
Дотације за спортске клубове 
по програму 400.000 400.000 0 0 

415200 257 
Ревијалне градске и 
републичке манифестације  50.000 35.300   14.700 

415200 258 
Спортски савези и удружења 
РВИ 8.000 5.000   3.000 
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415200 259 
Финансирање закупа СД 
"Младост" Приједор 240.000 240.000 0 0 

415200 260 

Отплата дугова за СД 
"Младост" Приједор за 
централно гријање из ранијег 
периода 247.522 247.522 0 0 

415200 261 
Средства резерви за спортске 
активности   50.000 50.000 0 0 

415200 262 
Дотације за Спортски 
боксерски клуб "Тим Јањанин" 10.000 8.500   1.500 

415200 263 

Грант- Помоћ Фудбалској 
спортској асоцијацији (ФСА) 
Приједор за функционсање и 
одржавање терена за потребе 
такмичења 8.000 8.000 0 0 

415200 264 

Грант-Помоћ Школи фудбала 
"Црвена звијезда" Приједор за 
функционисање и одржавање 
међународног турнира 8.000 8.000 0 0 

415200 265 
Средства за развој школског 
спорта 50.000 0   50.000 

415200 266 

Капитални грант за 
реконструкцију свлачионица 
ФК "Омарска " у Омарској 12.000 8.000   4.000 

416100 267 Финансирање врхунског спорта 12.000 3.500   8.500 

511100 268 

Изградња терена са 
вјештачком травом по Пројекту 
"Развој инфраструктуре 
омладинског ногомета  у кроз 
ширу друштвену заједницу" 70.000 158.000 88.000   

    

Назив потрошачке јединице: 
Средства за финансирање 
савеза, удружења и осталих 
НГО 944.600 822.100 14.000 136.500 

    
Број потрошачке јединице: 
00740205         

415200 
269 

Финансирање  удружењиа у 
области аматеризма у култури 110.000 85.000   25.000 

415200 
270 

Финансирање пројеката 
националних мањина 22.500 20.000   2.500 

415200 
271 

Финансирање социјално 
хуманитарних савеза и 
удружења 90.000 90.000 0 0 

415200 
272 

Финансирање Удружења са 
четворо и више дјеце "Рода" 
Приједор 30.000 22.000   8.000 

415200 273 Финансирање Црвеног крста 92.100 100.100 8.000   
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415200 274 

Учешће у финансирању 
једнократних помоћи, 
упућивања на бањско 
лијечење и трошкова дијела 
сахрана пензионера Града 
Приједор 250.000 250.000 0 0 

415200 275 Суфинансирање пројеката НВО 58.000 64.000 6.000   

415200 
276 

Финансирање Удружења која 
се баве цивилним жртвама 
рата 40.000 10.000   30.000 

415200 
277 

Удружење "Дон" -Правна 
помоћ потрошачима града 
Приједора 30.000 30.000 0 0 

415200 278 

Пројектовање, изградња, 
опремање и наткривање 
отворене бине код ОШ "Вук 
Караџић" у Омарској за 
потребе Видовданских дана, 
Куд Омарска и ОШ "Вук 
Караџић" као и реконструкција 
унутрашње бине у Дому 
културе у Омарској 15.000 0   15.000 

415200 279 

Финансирање"Регионалног 
удружења за избјегла и 
расељена лица са сједиштем у 
Приједору" 20.000 0   20.000 

415200 
280 

Оснивање Јавног Градског хора 
у Приједору 50.000 50.000 0 0 

415200 281 

Реконструкција, опремање и 
наткривање отворене бине код 
Дома културе у Брезичанима 
за потребе КУД "Милан Егић" 25.000 6.000   19.000 

415200 
282 

Учешће у финансирању 
"Удружења за очување 
традиције" Приједор 20.000 20.000 0 0 

416100 
283 

Суфинансирање пројеката 
омладинских организација и 
програма младих 50.000 50.000 0 0 

416100 284 Омладинска банка Приједор 12.000 12.000 0 0 

416100 
285 

Пројекти из Омладинске 
политике Града Приједор за 
период  2018-2022.годину 10.000 0 0 10.000 

416100 
286 

Подршка изврсности младих 
талената 10.000 3.000   7.000 

416100 
287 

Финансирање Омладинског 
савјета Приједор 10.000 10.000 0 0 

    
Назив потрошачке јединице: 
Средства за социјалну заштиту  618.000 522.000 28.000 124.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740203         
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412900 288 

Бруто накнаде за комисија за 
оцјену способности и 
разврставање 35.000 30.000   5.000 

414100 289 Субвенције ђачког превоза  20.000 17.000   3.000 

415200 
290 

Учешће у финансирању јавних 
кухиња 120.000 140.000 20.000   

416100 
291 

Превоз ђака оштећених слухом 
Бања Лука  16.000 15.000   1.000 

416100 
292 

Трошкови сахрана несталих и 
незбринутих лица 

32.000 40.000 
8.000   

416100 293 Грант за вантјелесну оплодњу 55.000 50.000   5.000 

416100 
294 

Фонд за наталитет Града 
Приједор 200.000 200.000 0 0 

416100 295 

Финансирање камате на 
кредите за младе брачне 
парове, који купују прву 
некретнину на подручју Града 
Приједор 120.000 30.000   90.000 

416100 296 

Финансирање пројеката из 
Акционог плана за рјешење 
проблема Рома у областима 
запошљавања, стамбеног 
збрињавања, образовања и 
културе и  здравствене и 
социјалне заштите на подручју 
Града Приједор за период 2019 
- 2023. год. 20.000 0   20.000 

    
Назив потрошачке јединице: 
Средства за здравствену 
заштиту  185.000 69.300 7.500 123.200 

    
Број потрошачке јединице: 
00740157         

412200 297 Дератизација и дезинсекција 85.000 46.800   38.200 

412900 298 Трошкови мртвозорства 15.000 22.500 7.500   

415200 
299 

Остали трошкови превентивне 
заштите 10.000 0   10.000 

415200 
300 

Помоћ при оснивању 
Регионалног центра Института 
за јавно здравство у Приједору 50.000 0   50.000 

415200 

301 

Средства за набавку 
биомикроскопа за Очно 
одјељење ЈЗУ Болница "Др. 
Младен Стојановић" Приједор 15.000 0   15.000 

415200 302 

Средства за набавку апарата за 
скрининг слуха 
новорођенчади, апарата за 
ЕКГ, инхалатора и отоскопа за 
бејби бокс и Дјечије одјељење 
ЈЗУ Болница "Др. Младен 
Стојановић" Приједор 10.000 0   10.000 
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Назив буџетске организације: 
Одјељење за просторно 
уређење 455.928 450.900 1.472 6.500 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за 
просторно уређење 54.400 47.900 0 6.500 

    
Број потрошачке јединице: 
00740160         

411200 303 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0   500 

412300 304 Расходи за режијски материјал  3.500 2.500   1.000 

412500 305 Расходи за текуће одржавање  400 300   100 

412600 306 Расходи по основу путовања  1.000 100   900 

412700 307 
1.4.4.4. Унапређење примјене 
ГИС-а и остале стручне услуге  45.000 42.000   3.000 

412900 308 Остали непоменути расходи  1.000 700   300 

511300 309 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  3.000 2.300   700 

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм уређења 
грађевинског земљишта  401.528 403.000 1.472 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740161         

412700 310 Расходи за стручне услуге  1.528 3.000 1.472   

511700 311 

Набавка сталних средстава у 
облику права -Трошкови 
пројектовања  400.000 400.000 0 0 

    

Назив буџетске организације: 
Одјељење за саобраћај,  
комуналне послове  и заштиту 
животне средине и 
имовинско-стамбене послове 6.818.800 7.675.718 3.196.418 #ВАЛУЕ! 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови  Одјељења за 
саобраћај,  комуналне 
послове  и заштиту животне 
средине и имовинско-
стамбене послове 18.000 18.000 1.000 1.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740170         

411200 312 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 1.000 0 0 

412200 313 

Расходи за остале 
комуникационе услуге-картице 
за паркомате 4.000 4.000 0 0 

412300 314 Расходи за режијски материјал  3.000 3.000 0 0 

412500 315 Расходи за текуће одржавање  500 1.000 500   

412600 316 Расходи по основу путовања  1.500 1.000   500 

412700 317 Расходи за стручне услуге  1.000 1.000 0 0 
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412900 318 Остали непоменути расходи  1.000 1.500 500   

511300 319 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  3.000 3.000 0 0 

516100 320 
Набавка ХТЗ одјеће и обуће и 
инвентара 3.000 2.500   500 

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм комуналне 
потрошње и инфраструктуре 2.339.000 2.149.000 188.000 268.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740171         

412500 321 
Одржавање свјетлосне 
саобраћајне сигнализације  40.000 40.000 0 0 

412500 322 
Одржавање вертикалне  
сигнализације 40.000 40.000 0 0 

412500 323 Одржавање уличне расвјете  107.000 70.000   37.000 

412500 324 
Набавка и постављане табли са 
именима улица и тргова  90.000 40.000   50.000 

412500 325 

Набавка и постављање 
аутобуских станица у Доњим 
Орловцима код Друштвеног 
дома и засеока Миодрази 8.000 0   8.000 

412700 326 

Средства за успоставу 
"Адресног регистра за подручје 
Града Приједор" 50.000 10.000   40.000 

412800 327 Општа комунална потрошња  812.000 1.000.000 188.000   

412800 328 
Јавна расвјета редовна 
потрошња  850.000 850.000 0 0 

412800 329 
Средства за заштиту човјекове 
околине  12.000 4.000   8.000 

415200 330 

Учешће Града у 
суфинансирању одобрених 
пројеката од стране 
министарства и других 
донатора 200.000     90.000 

416100 331 

Суфинансирање 
непрофитабилних  аутобуских 
линија 30.000 30.000 0 0 

511100 332 Инвестиције уличне расвјете  65.000 35.000   30.000 

511100 333 
Изградња и увођење паркинг 
сервиса  5.000 0   5.000 

511100 333/1 
Доградња канализационе 
мреже у насељу Јањића пумпа 0 0 0 0 

511200 334 

Адаптација уличне расвјете на 
новоизграђену нисконапонску 
мрежу 30.000 30.000 0 0 

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм употребе средстава 
за градске објекте  157.800 98.000 20.200 80.000 
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Број потрошачке јединице: 
00740171         

412500 335 Одржавање паркинг сервиса  10.000 5.000   5.000 

412500 336 
Одржавање   објеката у 
власништву Града   40.800 60.000 19.200   

412500 337 

Одржавање и уређење обала 
ријеке Сане- Уређење ушћа 
ријеке Гомјенице у ријеку Сану 60.000 25.000   35.000 

412500 338 

Рушење објеката у власништву 
Града и других објеката по 
налогу надлежних контролних 
органа 40.000 0   40.000 

412500 339 

Уклањање графита 
непримјереног садржаја у 
сарадњи са канцеларијом 
ОСЦЕ-а 5.000 5.000 0 0 

412900 340 Остали непоменути расходи  2.000 3.000 1.000   

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм одржавања и 
изградње објеката у МЗ  570.000 303.578 143.578 410.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740171         

412500 341 
Одржавање домова и осталих 
објеката МЗ  10.000 20.000 10.000   

511100 342 
Изградња водовода у селу Доњ 
Гаревци, заселак Кукићи 100.000 0   100.000 

511100 343 

Изградња пјешачког моста 
испод пијаце који повезује 
Рашковац и Пећане са 
изградњом прилаза 15.000 0   15.000 

511100 344 

Изградња "трим" стазе у 
насељу Пећани (стаза рубом 
Пећанског парка) 50.000 0   50.000 

511100 345 

Средства за ревитализацију 
постојећих зелених површина у 
Граду као и припреме и 
планирање за изградњу нових, 
израда техничких рјешења и 
грађевинске интервенције на 
постојећим парковима 80.000 0   80.000 

511100 346 

Средства Организационом 
одбору насеља Јањића пумпа 
за изградњу канализационе 
мреже за потраживања дуга 
извођачу радова на изградњи 30.000 0   30.000 

511100 347 
Изградња водоводне мреже у 
насељу Чаракову- Горње Поље 85.000 0   85.000 
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511200 348 

Средства за реконструкцију 
мјесног водовода који није у 
надлежности АД Водовод у 
селу Горња Ламовита 40.000 0   40.000 

511200 349 

Реконструкција домова и 
осталих објеката у власништву 
Града 140.000 270.000 130.000   

511200 349/1 

Реконструкција дома културе у 
МЗ Чараково   у власништву 
Града из кредитних средстава 0 3.578 3.578   

511300 350 
Набавка опреме у мјесним 
заједницама  20.000 10.000   10.000 

    

Назив потрошачке јединице: 
Суфинансирање пројеката  
социјалног становања 205.000 120.000 28.500 113.500 

    
Број потрошачке јединице: 
00740171         

414100 351 

Субвенција закупнине у оквиру 
непрофитног социјалног 
становања за грађане у стању 
социјалних потреба у граду 
Приједору 10.000 10.000 0 0 

414100 352 

Субвенције  за грађане у стању 
социјалних потреба за 
водоводне/канализационе 
рачуне у оквиру МЕГ Пројекта у 
граду Приједор 10.000 15.000 5.000   

415200 353 

Пројекат: "Државни пројекат 
стамбеног збрињавања у БиХ" 
(БХ1/Ц1;БХЛ/Ц2:БХ2/Ц1; БХ4; 
БХ5) 30.000 20.000   10.000 

415200 353/1 

Провођење тендерске 
процедуре, набавке и 
монтирања кућанских 
комплета за 17 расељеничких 
породица које ће бити 
смјештене у новоизграђеној 
згради у Рашковцу 0 23.500 23.500   

511100 354 

Пројекат: "Регионално 
стамбено збрињавање 
корисника у циљу изналажења 
трајних рјешења за избјеглице 
и расељена лица": 32 стана у 
Рашковцу  30.000 6.500   23.500 

511100 355 

Пројекат: "Затварање 
колективних центара и 
алтернативног смјештаја путем 
осигурања јавних стамбених 
рјешења - ЦЕБ-2" - (20 станова 
Рашковац) 20.000 20.000 0 0 
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511100 356 
Изградња трафо станице за 
зграде у Рашковцу  100.000 20.000   80.000 

511100 357 

Пројекат: "Регионално 
стамбено збрињавање 
корисника у циљу изналажења 
трајних рјешења за избјеглице 
и расељена лица" - (50 станова 
Пећани) 5.000 5.000 0 0 

    

Назив потрошачке јединице: 
План  управљања и 
одржавања зграда социјалног 
становања Града Приједора за 
2020. годину 0 26.340 26.340 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740171         

412200 357/1 

Расходи за енергију, 
комуналне, и комуникацијске 
услуге 0 995 995   

412300 357/2 
Расходи за материјалне 
трошкове 0 345 345   

412500 357/3 Расходи за текуће одржавање 0 10.000 10.000   

412900 357/4 Остали непоменути расходи 0 15.000 15.000   

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм кориштења водних 
накнада  225.000 465.000 305.000 65.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740171         

412500 358 

Одржавање водних објеката 
(пропусти, потпорни зидови, 
мостови, путни канали, 
уклањање шибља и растиња, 
чишћење мањих рјечица и 
мањих потока који угрожавају 
путне правце, санација путева 
са макадамским и оштећеним 
коловозним застором гдје је 
штета настала услед бујица, 
обилних падавина, поплава и 
слично)  40.000 10.000   30.000 

511100 359 

Реконструкција водоводног 
система у улици Иве Андрића и 
Изградња водовода у улици ВИ 
Кајишке бригаде из 
пренесених намјенских 
средстава из 2018. године 150.000 455.000 305.000   

511100 360 

Наставак изградње водоводног 
система од улице ВИ крајишке 
бригаде до Жегерског моста 35.000 0   35.000 
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Назив потрошачке јединице: 
Програм употребе надокнада 
по Закону о шумама   300.000 300.000 0 0 

    
Број потрошачке јединице: 
00740154         

412500 361 

Одржавање путева и путних 
објеката (пропусти, потпорни 
зидови, мостови, путни канали, 
уклањање шибља и 
растиња,санација путева са 
макадамским и асфалтним 
коловозним  застором) 180.000 180.000 0 0 

412900 362 Заштита изворишта питке воде 15.000 15.000 0 0 

412900 363 
Спречавање ерозија од бујица 
и одрона земљишта 48.000 48.000 0 0 

415200 364 

Изградња и одржавање 
инфраструктурних објеката у 
заштићеном подручју 
Националног парка "Козара" 50.000 50.000 0 0 

511300 365 
Издаци за набавку опреме за 
гашење шумских пожара 7.000 7.000 0 0 

    

Назив потрошачке јединице: 
Програм одржавања, 
реконструкције и изградње 
путева  2.271.000 3.515.800 2.483.800 1.239.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740172         

412100 366 
Закуп имовине за 
паркиралишта  20.000 20.000 0 0 

412500 367 
Расходи за одржавање улица и 
путева  497.000 1.100.000 603.000   

412800 368 Зимска служба и сл.услуге  200.000 200.000 0 0 

415200 369 

Грантови за суфинансирање 
инфраструктурних пројеката са 
учешћем грађана личним 
радом  100.000 110.000 10.000   

511100 370 

Изградња путева из буџетских 
средстава - (По одлуци о 
одеђивању путних праваца, 
њихове дужине, мјесне 
заједнице или насеља гдје ће 
се вршити асфалтирање, 
("Службени гласник Града 
Приједора", број: 02/20) у 
износу од 392.000 КМ) 520.000 0   520.000 

511100 370/1 
Изградња путева из буџетских 
средстава  по Програму 0 1.320.000 1.320.000   

511200 370/2 
Реконструкција путева из 
буџетских средстава 0 120.800 120.800   
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511100 371 
Изградња асфалтног пута у 
селу Криваја 70.000 0   70.000 

511100 372 

Учешће града Приједор у 
суфинансирању изградње 
путева у МЗ и са 
Министарством за избјеглице 
Федерације БиХ 
(суфинансирање града 40%) 215.000 215.000 0 0 

511100 373 
Изградња- асфалтирање улице 
39. дивизије 42.000 0   42.000 

511100 374 
Изградња- асфалтирање улице 
Бранка Тубића 41.000 0   41.000 

511100 375 

Изградња тротоара у Улици 
Митрополита Петра Зимоњића 
у насељу Пећани 66.000 0   66.000 

511100 375/1 

Изградња путева из буџетских 
средстава (суфинансирање са 
Градом 40%) 0 200.000 200.000   

511200 376 

Реконструкција путева из 
буџетских средстава 
(суфинансирање са Градом 
40%) 200.000 0   200.000 

511200 376/1 
Изградња и реконструкција 
путева из кредитних средстава 0 15.000 15.000   

511200 376/2 
Хитне санације путева из 
кредитних средстава 0 140.000 140.000   

511200 376/3 
Грабовац-Козарац-Камичани 
из кредитних средстава 0 70.000 70.000   

511200 377 

Реконструкција улице Мајора 
Милана Тепића (од Стадиона 
до улице Вожда Карађорђа) 300.000 0   300.000 

638100 377/1 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти-
Агенција за безбиједност 
саобраћаја 0 5.000 5.000   

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови координације по 
Програму уређења 
грађевинског земљишта  733.000 680.000 0 53.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740172         

412700 378 

Расходи за израду пројектне 
документације, надзора и 
остале стручне услуге 733.000 680.000   53.000 

    

Назив буџетске организације: 
Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту 476.700 385.400 5.000 96.300 
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Назив потрошачке јединице: 
Трошкови одјељења за 
борачко инвалидску заштиту  11.700 5.400 0 6.300 

    
Број потрошачке јединице: 
00740180         

411200 379 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 500 0   500 

412300 380 Расходи за режијски материјал  2.500 1.500   1.000 

412500 381 Расходи за текуће одржавање  1.000 100   900 

412600 382 Расходи по основу путовања  1.000 0   1.000 

412700 383 Расходи за стручне услуге  1.200 0   1.200 

412900 384 Остали непоменути расходи  3.500 3.500 0 0 

511300 385 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  2.000 300   1.700 

    

Назив потрошачке јединице: 
Остали расходи из 
надлежности за борачко 
инвалидску заштиту 465.000 380.000 5.000 90.000 

    
Број потрошачке јединице: 
00740181         

415200 386 
Обиљежавање историјских 
датума  30.000 30.000 0 0 

415200 387 Финансирање удружења РВС-а  16.000 16.000 0 0 

415200 388 

Финансирање Удружења 
грађана- "Ветерани Републике 
Српске" 10.000 10.000 0 0 

415200 389 
Финансирање општинског 
одбора СУБНОР-а  25.000 25.000 0 0 

415200 390 
Финансирање борачке 
организације  105.000 105.000 0 0 

415200 391 
Финансирање организације 
породица погинулих бораца  89.000 89.000 0 0 

415200 392 
Капитални грантови мјесним 
заједницама  10.000 15.000 5.000   

415200 393 
Изградња кућа РВИ  из 
средства буџета Града 50.000 10.000   40.000 

416100 394 

Дознаке по Одлуци о 
допунским правима бораца и 
РВИ  80.000 80.000 0 0 

511200 395 
Реконструкција кућа РВИ  из 
средства буџета Града 50.000 0   50.000 

    

Назив буџетске организације: 
Остала буџетска потрошња 
Града 6.263.420 5.433.276 260.071 1.090.215 

    
Назив потрошачке јединице: 
Остала буџетска потрошња   6.263.420 5.433.276 260.071 1.090.215 

    
Број потрошачке јединице: 
00740190         
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412500 395/1 

Нераспоређена намјенска 
средства  из 2019. године од 
трансфера Фонда 
солидарности за санација 
штета од поплава 0 179.171 179.171   

412900 396 Порези, таксе,  накнаде Града  9.000 9.000 0 0 

412900 397 Поврат пореза 5.000 5.000 0 0 

412900 398 

Расходи за порез на 
непокретност за имовину 
Града 132.300 132.800 500   

413300 399 
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи  580.000 560.000   20.000 

413300 399/1 

Расходи по основу камата на 
краткорочно кредитно 
задужење 0 0 0 0 

413900 400 
Затезне камате по судским 
споровима  4.950 4.000   950 

414100 401 

Субвенција за измирење 
обавеза по основу кредита 
ЕБРД Топлани а.д. Приједор 1.000.000 1.000.000 0 0 

418100 402 

Расходи по основу камата на 
зајмове примљене од других 
јединица власти- 103.000 140.000 37.000   

419100 403 

Остали непоменути расходи 
(Судска пресуда за 
канализацију за МЗ Доњи 
Орловци (насеље Јањића 
Пумпа) и остале судске 
пресуде )  100.000 65.000   35.000 

487200 404 
Трансфери  ентитету-по 
записницима ПУ РС 25.000 10.000   15.000 

487300 405 

Трансфери јединицама 
локалне самоуправе-по 
записницима ПУ РС 7.000 3.000   4.000 

487400 406 

Трансфери фондовима 
обавезног социјалног 
осигурања-по записницима ПУ 
РС 10.000 5.000   5.000 

487400 407 

 Средства за Фонд 
солидарности (0,025 % 
пореских и непореских 
прихода у претходној 
фискалној години) 8.400 8.800 400   

511100 408 

Издаци за изградњу водоводне 
инфраструктуре из учешћа 
грађана-терцијарне водоводне 
мреже са кућним 
прикључцима у оквиру 626.530 137.505   489.025 
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регионалног водовода "Црно 
врело" 

513100 409 

Куповина земљишта за 
потребе Града по одлукама 
Скупштине Града 50.000 10.000   40.000 

621300 410 
Издаци за отплату главнице за 
примљене зајмове у земљи  2.670.000 2.703.000 33.000   

621300 410/1 

Издаци за отплату главнице за 
краткорочно кредитно 
задужење  0 0 0 0 

628100 411 
Издаци  за отплату главнице по 
кредиту Свјетске банке  30.000 40.000 10.000   

631100 412 
Издаци по основу ПДВ-а у 
улазним фактурама  867.240 400.000   467.240 

631300 413 Издаци по основу аванса 6.000 6.000 0 0 

631900 414 

Остали издаци у земљи за 
отплату неизмирених обавеза 
из ранијих година (Рјешења ПУ 
РС) 24.000 10.000   14.000 

638100 415 
Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти  5.000 5.000 0 0 

    

 ИИ -Остали буџетски 
корисници 
 (Оперативна јединица 2.) 11.099.934 10.902.470 712.689 910.153 

    

Назив буџетске организације: 
ЈУ Центар за социјални рад 
Приједор 6.158.730 6.185.209 345.455 318.976 

    

Назив потрошачке јединице: 
Дјелатност центра за 
социјални рад  1.328.170 1.308.075 5.455 25.550 

    
Број потрошачке јединице: 
00740300         

411100 416 Расходи за бруто плате  937.000 921.000   16.000 

411200 417 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  178.000 180.000 2.000   

411300 418 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) који се не 
рефундирају 37.620 37.620 0 0 

411400 419 

Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) и 
јубиларне награде 10.000 7.200   2.800 

412200 420 
Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 67.000 65.000   2.000 
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комуникацијских и 
транспортних услуга 

412300 421 Расходи за режијски материјал  7.600 9.000 1.400   

412500 422 Расходи за текуће одржавање  3.000 3.000 0 0 

412600 423 Расходи по основу путовања 4.750 2.000   2.750 

412700 424 Расходи за стручне услуге  14.000 12.000   2.000 

412900 425 Остали непоменути расходи  28.000 28.000 0 0 

419100 425/1 
Расходи по судским 
рјешењима 0 1.500 1.500   

511300 426 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  8.000 8.000 0 0 

516100 427 

Издаци за залихе ситног 
инвентара, ауто гума, ХТЗ и 
амбалаже  3.500 3.500 0 0 

631900 427/1 Остали издаци 0 555 555   

638100 428 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти -
Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 
(нето) 29.700 29.700 0 0 

    
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови социјалне заштите  2.626.200 2.674.600 200.000 151.600 

    
Број потрошачке јединице: 
00740301         

412500 429 
Одржавање превозних 
средстава за теренски рад 3.600 600   3.000 

412600 430 
Расходи горива за теренски 
рад служби Центра 6.600 5.000   1.600 

416100 431 

Новчане помоћи лицима у 
стању социјалне помоћи од 
Града (50% ) 350.000 350.000 0 0 

416100 432 
Додатак за помоћ и његу 
другог лица од Града (50% ) 1.100.000 1.240.000 140.000   

416100 433 Једнократне помоћи  100.000 85.000   15.000 

416100 434 Прихватна станица  4.500 2.000   2.500 

416100 435 

Остале текуће дознаке 
штићеницима социјалне 
заштите  9.000 4.500   4.500 

416100 436 
Уџбеници за ученике у стању 
социјалних потреба 9.500 9.500 0 0 

416300 437 Смјештај у установе  475.000 535.000 60.000   

416300 438 
Збрињавање у хранитељску 
породицу 270.000 257.000   13.000 

416300 439 
Остале  дознаке пружаоцима 
услуга  социјалне заштите  65.000 63.000   2.000 
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416300 440 

Остале дознаке пружаоцима 
услуга социјалне заштите 
"средства за проширено право 
на персоналну асистенцију" 20.000 15.000   5.000 

487400 441 
Здравствена заштита социјално 
угрожених  110.000 108.000   2.000 

631900 442 

Издаци у земљи за отплату 
неизмирених пореског дуга из 
ранијих година 103.000 0   103.000 

    

Назив потрошачке јединице: 
Расходи из Републичких 
трансфера за трошкове 
социјалне заштите 2.204.360 2.202.534 140.000 141.826 

    
Број потрошачке јединице: 
00740301         

416100 443 

Новчане помоћи лицима у 
стању социјалне помоћи које 
суфинансира Република (50%) 350.000 350.000 0 0 

416100 444 

Додатак за помоћ и његу 
другог лица које суфинансира 
Република (50%) 1.100.000 1.240.000 140.000   

416100 445 

Подршка изједначавања дјеце 
и омладине са сметњама у 
развоју које суфинансира 
Република 51.134 51.134 0 0 

416100 446 
Лична инвалиднина за лица са 
инвалидитетом 476.400 476.400 0 0 

487400 447 

Здравствена заштита 
корисника новчане помоћи и 
додатка за помоћ и његу 
другог лица које финансира 
Република  226.826 85.000   141.826 

    

Назив буџетске организације:  
ЈУ Дјечији вртић "Радост" 
Приједор 1.893.500 2.008.869 213.669 98.300 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови дјелатности јавне 
установе  1.893.500 2.008.869 213.669 98.300 

    
Број потрошачке јединице: 
00740400         

411100 448 Расходи за бруто плате  1.223.000 1.353.000 130.000   

411200 449 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  230.000 269.369 39.369   

411300 450 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) који се не 
рефундира 50.000 15.000   35.000 
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411400 451 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 4.750 12.000 7.250   

412200 452 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  100.000 95.000   5.000 

412300 453 Расходи за режијски материјал  11.700 11.700 0 0 

412400 454 
Расходи за материјал за 
посебне намјене  125.000 82.000   43.000 

412500 455 Расходи за текуће одржавање  7.000 20.000 13.000   

412600 456 Расходи по основу путовања  1.800 0   1.800 

412700 457 Расходи за стручне услуге  21.850 25.000 3.150   

412900 458 Остали непоменути расходи  18.000 10.000   8.000 

511300 459 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  9.500 4.000   5.500 

516100 460 
Издаци за залихе ситног 
инвентара  1.000 1.500 500   

638100 461 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 
(нето) -Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 89.900 110.300 20.400   

    
Назив буџетске организације: 
ЈУ Позориште Приједор  985.274 908.172 91.262 168.364 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе и 
трошкови за припрему и 
реализацију представа 985.274 908.172 91.262 168.364 

    
Број потрошачке јединице: 
00740501         

411100 462 Расходи за бруто плате  557.000 607.000 50.000   

411200 463 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  99.000 118.762 19.762   

411300 464 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) који се не 
рефундирају 0 0 0 0 

411400 465 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 7.500 8.000 500   

412200 466 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  71.500 85.000 13.500   

412300 467 Расходи за режијски материјал  6.600 4.000   2.600 

412500 468 Расходи за текуће одржавање  4.700 4.000   700 

412600 469 Расходи по основу путовања  4.700 1.400   3.300 

412700 470 Расходи за стручне услуге  8.500 7.000   1.500 
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412900 471 

Остали непоменути расходи -
Средства за припрему 
представа  47.500 55.000 7.500   

412900 472 Остали непоменути расходи  20.000 17.000   3.000 

412900 473 
Фестивал позоришта "Златна 
вила" 80.000 0   80.000 

511100 474 
 Изградња инвалидске рампе у 
Позоришту 50.000 0   50.000 

511300 475 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  2.000 1.010   990 

511300 476 
Издаци за замјену постојећег 
система за ватродојаву 26.274 0   26.274 

638100 477 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти -
Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 
(нето) 0 0 0 0 

    
Назив буџетске организације: 
ЈУ "Галерија 96" Приједор 98.800 60.400 3.300 41.700 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе 
"Галерија 96"  98.800 60.400 3.300 41.700 

    
Број потрошачке јединице: 
00740502         

411100 478 Расходи за бруто плате 52.000 35.250   16.750 

411200 479 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  7.500 5.300   2.200 

411300 480 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања који се не 
рефундирају (бруто) 0 0 0 0 

411400 481 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0 3.300 3.300   

412200 482 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  13.500 7.000   6.500 

412300 483 Расходи за режијски материјал 800 300   500 

412500 484 Расходи за текуће одржавање 500 100   400 

412600 485 Расходи по основу путовања 1.000 0   1.000 

412700 486 Расходи за стручне услуге  3.000 500   2.500 

412900 487 
Трошкови дјелатности 
"Галерије 96"  20.000 8.350   11.650 

511300 488 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  500 300   200 
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638100 489 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 
(нето) -Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 0 0 0 0 

    

Назив буџетске организације: 
ЈУ "Центар за приказивање 
филмова" Приједор 340.830 232.510 10 108.330 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови ЈУ "Центар за 
приказивање филмова" 
Приједор 340.830 232.510 10 108.330 

    
Број потрошачке јединице: 
00740920         

411100 490 Расходи за бруто плате  144.000 126.500   17.500 

411200 491 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  33.900 25.000   8.900 

411300 492 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) који се не 
рефундирају 0 0 0 0 

411400 493 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 1.000 800   200 

412200 494 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  20.530 16.500   4.030 

412300 495 Расходи за режијски материјал  9.000 300   8.700 

412400 496 
Расходи за материјал за 
посебне намјене  200 0   200 

412500 497 Расходи за текуће одржавање  9.500 7.300   2.200 

412600 498 Расходи по основу путовања  1.000 500   500 

412700 499 Расходи за стручне услуге  9.000 5.800   3.200 

412900 500 

Расходи за дистрибутере 
филмова и остали неспоменути 
расходи 80.000 33.000   47.000 

413900 500/1 
Расходи по основу затезних 
камата 0 10 10   

511300 501 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  4.700 2.800   1.900 

516100 502 
Издаци за залихе ситног 
инвентара, хтз опреме и сл. 1.000 1.000 0 0 

631100 503 Издаци по основу ПДВ-а  20.000 8.000   12.000 

638100 504 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти -
Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 7.000 5.000   2.000 
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боловања које се рефундира 
(нето) 

    

Назив буџетске организације: 
Агенција за економски развој 
Града Приједор "Преда-Пд" 
Приједор 374.700 379.600 22.700 17.800 

    
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови Јавне Установе   374.700 379.600 22.700 17.800 

    
Број потрошачке јединице: 
00740910         

411100 505 Расходи за бруто плате  245.000 261.400 16.400   

411200 506 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  43.000 47.500 4.500   

411300 507 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) који се не 
рефундирају 2.000 1.000   1.000 

411400 508 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 1.000 2.300 1.300   

412200 509 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  27.000 25.000   2.000 

412300 510 Расходи за режијски материјал  3.500 4.000 500   

412500 511 Расходи за текуће одржавање  6.700 2.000 0 4.700 

412600 512 Расходи по основу путовања  4.700 1.100   3.600 

412700 513 Расходи за стручне услуге  3.800 3.800 0 0 

412900 514 Остали непоменути расходи  18.000 18.000 0 0 

511200 515 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда (адаптација 
канцеларија 9.500 КМ и 
набавка рампе 5.000 КМ) 14.500 8.500   6.000 

511300 516 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  5.500 5.000   500 

638100 517 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти - 
Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 
(нето) 0 0 0 0 

    

Назив буџетске организације: 
Туристичка организација  
Града Приједор 135.200 119.200 1.700 17.700 

    

Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе 
туристичке организације  88.500 88.400 1.700 1.800 
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Број потрошачке јединице: 
00740510         

411100 518 Расходи за бруто плате  56.500 57.000 500   

411200 519 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених  9.000 7.800   1.200 

411300 520 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања који се не 
рефундирају (бруто) 0 0 0 0 

411400 521 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0 0 0 0 

412200 522 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  6.000 6.000 0 0 

412300 523 Расходи за режијски материјал 800 400   400 

412500 524 
Расходи за текуће одржавање 
Установе  500 300   200 

412600 525 Расходи по основу путовања  200 200 0 0 

412700 526 Расходи за стручне услуге  500 500 0 0 

412900 527 Остали непоменути расходи  15.000 16.200 1.200   

511300 528 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  0 0 0 0 

638100 529 

Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти -
Накнаде за породиљско 
одсуство и за вријеме 
боловања које се рефундира 
(нето) 0 0 0 0 

    

Назив потрошачке јединице: 
Пројекти  из стратегије развоја 
Туристичке организације 
Града Приједор 46.700 30.800 0 15.900 

    
Број потрошачке јединице: 
00740510         

    

1.3.1.3. Унапређење остале 
туристичке инфраструктуре и 
садржаја         

    
1.3.1.4. Креирање и подстицај 
нових туристичких производа         

    

1.3.1.5. Промоција туристичке 
понуде града Приједора и 
Козаре         

411200 530 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених - путне 
дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 500   500 
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412200 531 

Трошкови превоза по 
пројектима туристичких 
манифестација 6.500 6.500 0 0 

412500 532 

Унапређење и одржавање 
туристичке сигнализације 
Града Приједора 6.000 4.000   2.000 

412600 533 

Путни трошкови за посјете 
сајмовима и спровођење 
пројеката 2.200 800   1.400 

412700 534 

Трошкови израде пројектне 
документације и графичког 
дизајна 11.000 5.000   6.000 

412900 535 

Трошкови промоције 
постојећих и нових пројеката 
из стратегије развоја Града 20.000 14.000   6.000 

    
Назив буџетске организације: 
Расходи средњих школа 920.000 880.060 25.893 65.833 

    
Назив и број потрошачке 
јединице:  800.060 800.060 25.893 25.893 

    
ЈУ Гимназија "Свети Сава" 
Приједор (08150028)         

    
ЈУ Електротехничка школа 
Приједор (08150029)         

    
ЈУ Машинска школа Приједор 
(08150030)         

    

ЈУ Пољопривредно 
прехрамбена школа Приједор 
(08150031)         

    
ЈУ Угоститељско економска 
школа Приједор (08150032)         

    

ЈУ "Средњошколски центар 
Приједор" у Приједору 
(08150033)         

    
ЈУ Музичка школа "Саво 
Балабан" Приједор (08400002)         

    
ЈУ Центар "Сунце" Приједор 
(08400014)         

411200 536 Расходи за превоз радника 86.310 86.310 0 0 

411200 537 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 16.650 3.657   12.993 

412100 538 
Расходи по основу закупа за 
дворану 38.500 33.500   5.000 

412200 539 

Расходи по основу утрошка 
енергије, 
комуналних,комуникац. и 
трансп. услуга  319.043 319.043 0 0 

412300 540 Расходи за режијски материјал 54.400 54.400 0 0 
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412400 541 

Расходи за материјал за 
посебне намјене за одвијање 
наставе 44.322 44.322 0 0 

412500 542 
Расходи за текуће одржавање 
објеката и опреме 39.126 39.126 0 0 

412600 543 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 22.350 22.350 0 0 

412700 544 

Расходи за стручне услуге 
(систематски прегледи 
радника, осигурање радника и 
ученика, израда правилника: 
за процјену ризика, протупож. 
и сл.) 55.096 55.096 0 0 

412900 545 

Остали непоменути расходи 
(Израда распореда, трошкови 
манифестација, слава школе и 
сл.) 67.900 60.000   7.900 

511300 546 
Издаци за набавку постројење 
и опреме 32.821 58.000 25.179   

511700 546/1 
Издаци за нематеријалну 
произведену имовину 0 714 714   

516100 547 

Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично  10.434 10.434 0 0 

631900 548 

Издаци у земљи за отплату 
неизмирених обавеза из 
ранијих година 13.108 13.108 0 0 

    Грант за ЈУ Центар "Сунце" 119.940 80.000 0 39.940 

    

ЈУ Центар "Сунце" Приједор 
(08400014)         

415200 549 

Грантови у земљи превоз дјеце 
и исхрана дјеце у ЈУ Центар 
"Сунце 119.940 80.000   39.940 

    

Назив буџетске организације: 
ЈУ Народна Библотека 
"Ћирило и Методије" 
Приједор 99.800 72.500 8.700 36.000 

    
Назив потрошачке јединице: 
Трошкови јавне установе  96.300 69.000 8.700 36.000 

    
Број потрошачке јединице: 
08180003         

411200 550 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 1.000 400   600 

412100 550/1 
Расходи по основу закупа 
пословних објеката и простора 0 6.500 6.500   

412200 551 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга 23.500 22.000   1.500 
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412300 552 Расходи за режијски материјал  7.200 9.400 2.200   

412500 553 Расходи за текуће одржавање  5.000 1.700   3.300 

412600 554 Расходи по основу путовања  4.500 2.000   2.500 

412700 555 Расходи за стручне услуге  8.500 5.000   3.500 

412700 556 

Издавачка Дјелатност 
Организационог Одбора 
Сусрети на Козари Едиција 
"Овјенчани" 4.000 0   4.000 

412900 557 
Остали непоменути расходи 
Установе 23.000 10.000   13.000 

412900 558 Остали непоменути расходи 7.000 2.000   5.000 

511300 559 
Издаци за набавку опреме 
(књиге и остала опрема) 12.600 10.000   2.600 

    

Назив потрошачке јединице: 
Расходи из Републичких 
трансфера за Матичну 
библиотеку 3.500 3.500 0 0 

    
Број потрошачке јединице: 
08180003         

412600 560 Расходи по основу путовања  1.000 1.000 0 0 

412700 561 Расходи за стручне услуге  1.500 1.500 0 0 

412900 562 Остали непоменути расходи  1.000 1.000 0 0 

    

Назив буџетске организације: 
ЈУ Матични Музеј "Музеј 
Козаре "Приједор 93.100 55.950 0 37.150 

    

Назив потрошачке 
јединице:Трошкови јавне 
установе 69.600 39.100 0 30.500 

    
Број потрошачке јединице: 
08180055         

411200 563 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 900 200   700 

412200 564 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга 28.000 25.000   3.000 

412300 565 Расходи за режијски материјал  3.500 2.000   1.500 

412500 566 Расходи за текуће одржавање  4.500 100   4.400 

412600 567 Расходи по основу путовања  3.200 300   2.900 

412700 568 Расходи за стручне услуге  9.500 5.000   4.500 

412900 569 Остали непоменути расходи  19.000 6.000   13.000 

511300 570 
Издаци за набавку постројења 
и опреме  1.000 500   500 

    

Назив потрошачке јединице: 
Расходи из Републичких 
трансфера за Матични музеј 7.000 7.000 0 0 

    
Број потрошачке јединице: 
08180055         
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411200 571 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 0 0 0 0 

412300 572 Расходи за режијски материјал  299 299 0 0 

412600 573 Расходи по основу путовања  75 75 0 0 

412700 574 Расходи за стручне услуге  0 0 0 0 

412900 575 Остали непоменути расходи  6.626 6.626 0 0 

    
Назив потрошачке јединице:   
"3. Међународно бијенале 
радова на папиру" 16.500 9.850 0 6.650 

    
Број потрошачке јединице: 
08180055         

411200 576 
 Путне дневнице у земљи и 
иностранству 0 0 0 0 

412200 

577 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникацијских и 
транспортних услуга  2.000 100   1.900 

412400 
578 

Расходи за материјал за 
посебне намјене 0 0 0 0 

412600 579 Расходи по основу путовања 1.000 50   950 

412700 580 Расходи за стручне услуге 3.500 3.500 0 0 

412900 581 Остали непоменути расходи 10.000 6.200   3.800 

    
ИИИ  Нераспоређени приходи 
(Текућа буџетска резерва)  100.000 100.000 0 0 

              

              

              

    РЕКАПИТУЛАЦИЈА:         

    
И  Градска управа ( 
Оперативна јединица 1.) 33.412.179 33.609.643 6.362.163 6.164.699 

    

ИИ  Остали буџетски 
корисници 
(Оперативна јединица 2. ) 11.099.934 10.902.470 712.689 910.153 

    
ИИИ  Нераспоређени приходи 
(Текућа буџетска резерва)  100.000 100.000 0 0 

    
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА 2020. ГОДИНУ: (И+ИИ+ИИИ)   44.612.113 44.612.113 7.074.852 7.074.852 
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Прилог 9 – ПРЕГЛЕД КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ГРАДА ПРИЈЕДОР НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Назив 

кредитор

а 

Сврха 

кредита 

Отплатни 

период 

Партија 

кредита 

Почетна 

вриједност 

кредита у 

КМ 

Стање 

31.12.2019. 

године 

Повучени 

износ у 

2020. год 

Отплата 

(главнице) 

у 2020. у 

КМ 

Стање 

31.12.2020. 

године 

Пренос на 

краткороч

не обавезе 

отплата у 

2021.год 

Дугорочно 

задужење 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НЛБ  

БАНКА 

Реконструкци

ја путне 

мреже 

27.07.2007-

27.07.2026 
10576717 6.000.000 2.052.631,50   315.789,48 1.736.842,02 315.789,48 1.421.052,54 

НЛБ  

БАНКА 

Изградња 

канализације 

Тукови 

12.07.2008-

12.06.2027 
11266347 3.000.000 1.184.211,18   157.894,68 1.026.316,50 157.894,68 868.421,82 

НЛБ  

БАНКА 

Реконструкци

ја главне 

улице 

12.03.2008.-

12.02.2027 
11041132 3.000.000 1.131.579,62   157.894,68 973.684,94 157.894,68 815.790,26 

НЛБ  

БАНКА 

Реконструкци

ја уличне 

расвјете 

26.10.2007.-

26.09.2026 
10707838 1.000.000 355.263,88   52.631,52 302.632,36 52.631,52 250.000,84 

НЛБ  

БАНКА 

Пројекти 

инфраструкту

ре 

27.08.2008.-

27.07.2027 
11318240 4.056.637 1.619.096,01   213.507,24 1.405.588,77 213.507,24 1.192.081,53 

НЛБ  

БАНКА 

Комунална 

инфраструкту

ра 

05.12.2010.-

05.11.2020. 
13526656 2.000.000 244.517,30   244.517,30 0,00 0,00 0,00 

НЛБ  

БАНКА(И

РБ) 

Водоснадбјев

ање 

01.12.2011.-

01.07.2020. 
13175888 3.000.000 184.210,47   184.210,47 0,00 0,00 0,00 

УНИКРЕ

ДИТ 

БАНКА 

БЛ 

Учешће за 

изградњу 

водовода 

31.10.2012.-

30.09.2031 
646/11 2.000.000 1.236.841,24   105.263,26 1.131.577,98 105.263,16 1.026.314,82 
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НОВА 

БАНКА 

Инфраструкт

ура 

05.10.2014.-

05.09.2024. 

555000001

3282810 
3.200.000 1.749.979,19   329.612,56 1.420.366,63 349.211,81 1.071.154,82 

ЕИБ  

Канализација 

Тукови и 

Водовод 

Црно врело 

25 год. 8 

година грејс 

период 

ЕИБ 

25741 
15.750.299 8.219.963,31 1.179.935,67   9.399.898,98   9.399.898,98 

ИНТЕСА 

САНПАО

ЛО 

БАНКА 

Комунална 

инфраструкту

ра 

07.07.2016-

07.06.2026. 
214580/16 3.000.000 2.067.203,58   288.409,45 1.778.794,13 298.002,11 1.480.792,02 

СВЈЕТСК

А БАНКА 

Хитан 

опоравак од 

поплава 

25 год. 5 

година грејс 

период 
WБ ИДА 

5529-БА 
1.125.429 1.003.383,44   36.365,86 967.017,58 

32.622,21 
906.995,78 

Курсне разлике 27.399,59 

КОМЕРЦ

ИЈАЛНА 

БАНКА 

Комунал. 

инфраструкту

ра 

31.12.2017-

30.11.2027 

00-410-

1600307.5 
4.000.000 3.349.673,95   378.437,64 2.971.236,31 392.907,96 2.578.328,35 

ИНТЕСА 

САНПАО

ЛО 

БАНКА 

Комунал. 

инфраструкту

ра 

31.10.2018-

30.09.2028 
219189/18 2.400.000 2.133.890,99   219.650,62 1.914.240,37 225.342,38 1.688.897,99 

НЛБ 

БАНКА 

Краткорочни 

кредит 

25.11.2020.-

25.11.2021. 
18162679 1.650.000     135.688,19 1.514.311,81 0,00 0,00 

ЕИБ 

Канализација 

Тукови и 

Водовод 

Црно врело 

    5.182.181       0,00  0,00 

УКУПНО       60.364.546 26.532.445,66 1.179.935,67 2.819.872,95 26.542.508,38 2.328.466,82 22.699.729,75 
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Прилог 10 – ПРЕГЛЕД СТАЊА ЖИРО-РАЧУНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 
 

РЕД
. БР. 

НАЗИВ ЖИРО РАЧУНА БРОЈ ЖИРО РАЧУНА 

СТАЊЕ НА 
ДАН  

31.12.2020.го
д. 

1 2 3 4 

1. 
ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ 
ПРИЈЕДОР 

562-007-00002668-05 2.237.125,38 

2. 
ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

508-4101066315,  БА39       
562-007-80389396-57 

15.807,28 

3. 
РАЧУН - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕКРЕТНИНА 
(РПН001/01) 

562-007-80356964-62 133.185,82 

4. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА – ВОДОПРИВРЕДНА 
НАКНАДА (РПН002/01) 

562-007-80649027-74 259.580,59 

5. ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАДБЈЕВАЊА (РПН003/01) 562-007-80747370-22 34.434,25 

6. РПН ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА ШУМЕ (РПН004/01) 562-007-81136481-84 10.058,43 

7. 
РАЧУН  ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ВРАЋАЊЕ И 
ПРЕКЊИЖАВАЊЕ (РПН005/01) 

562-007-80804699-16 85,47 

8. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 
ИНФРАСТРУКТУРИ ИНВЕСТИЦИЈА (РПН009/01) 

562-007-80852585-15 306.856,05 

9. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПОДРАЧУН ЗА 
НАПЛАТУ ЗАКУПА (РПН017/01) 

562-007-81059518-16 47.000,90 

10. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА СРЕДСТАВА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ 
БУЏЕТА РС (РПН018/01) 

562-007-81067535-21 2.252,57 

11. 
РПН СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
(РПН019/01) 

562-007-81102380-52 165.371,35 

12. 
РПН ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ-КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 
(РПН028/01) 571-200-00000010-36 

673.393,25 

13. РПН МЕГ (РПН 030/03) 562-007-81482228-64 -17,20 

14. 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСОБАМА КОЈИМА ЈЕ 
ПРИЗНАТА МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА У БИХ 
(РПН006/02) 

562-007-80804732-14 138,15 

15. 
ПОДРАЧУН УПЛАТА НАКНАДА ТРОШКОВА 
ВЈЕНЧАЊА (РПН015/02) 

562-007-80956358-66 1.721,80 

16. РПН ФОНД 02 (РПН016/02) 562-007-80962607-40 31.303,58 

17. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ГРАНТОВЕ И 
ОСТАЛЕ ВИДОВЕ ПОМОЋИ (РПН007/03) 

562-007-80842490-36 204.700,62 

18. 
СРЕДСТВА ПО ПРОЈЕКТИМА И ГРАНТ ПРЕДА ПД 
(РПН014/05) 

562-007-80956372-24 
197.890,77 

19. РПН ФЕЕЛ КОЗАРА (РПН0031/05) 562-007-81464482-49 94.182,84 

20. РПН ПРОЈЕКАТ РЕПРО(РПН0032/05) 562-007-81594728-27 137.730,10 

21. РПН ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ВОЋА(РПН0033/03) 562-007-81607085-10 39.740,00 

  УКУПНО:   4.592.542,00 
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П Р И Ј Е Д Л О Г   

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 9. Статута града Приједора 

("Сл. гласник Града Приједора", број 12/17), Скупштина Града Приједора на сједници 

одржаној дана _______2021.године, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА  

БОРАЦА, РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА  

И УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА  

ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се утврђују допунска права бораца, ратних војних инвалида и 

породица погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске (у даљем тексту: Корисници права), услови, начин и поступак за 

остваривање допунских права, начин обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од 

значаја за остваривање права прописаних овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

 

Корисници права по овој одлуци су лица која остварују својство борца, ратног војног 

инвалида или члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске,  као и лица корисници породичне инвалиднине иза умрлог ратног војног инвалида, 

а која имају пребивалиште на подручју Града Приједора и на евиденцији су Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту Приједор. 

 

Члан 3. 

 

Допунска права по овој Одлуци су једнократне новчане помоћи за: 

1. случај болничког лијечења, лијечења хроничних болести и у случају тешког 

материјалног стања, 

2. школовање и набавку уџбеника, 

3. накнаду трошкова сахране,  

4. интервентно стамбено збрињавање и 

5. за рјешавање стамбеног питања. 

            У случају недовољног прилива средстава у буџет Града Приједора из члана 38. ове 

Одлуке, допунска права се одређују по приоритетима које утврди Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту или Борачка организација Града Приједор и Градска организација 

породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор у случају из члана 

37. став 2. и 3. ове Одлуке. 



 

1. Једнократна новчана помоћ у случају болничког лијечења и лијечења 

хроничних болести и у случају тешког материјалног стања. 

    

Члан 4. 

 

  Једнократна новчана помоћ за болничко лијечење  и лијечење хроничних болести 

додјељује се лицима из члана 2. ове Одлуке, без редовних мјесечних новчаних примања,  

осим примања из борачко инвалидске и социјалне заштите,  изузев лица корисника 

породичне инвалиднине која су корисници и пензионог примања, у следећим случајевима: 

a) која су била на болничком лијечењу као и лица обољела од хроничних болести, 

b) која користе лијекове а исти нису на позитивној листи Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске,  ако трошкови набавке лијекова превазилазе 

финансијске могућности подносиоца захтјева,  

c) којима обвезник уплате доприноса не уплаћује допринос за здравствено 

осигурање у случајевима хитне медицинске интервенције и 

d) која се налазе на болничком лијечењу,  а властитим средствима су учествовала у 

трошковима лијечења који превазилазе финансијске могућности подносиоца 

захтјева. 

Лица из члана 2. ове Одлуке могу остварити право на једнократну новчану помоћ и 

у случају тешке болести или повреде члана уже породице (брачни друг и дјеца). 

У изузетним случајевима, лице из члана 2.ове Одлуке, може остварити право на 

једнократну новчану помоћ и због тешког материјалног положаја ради задовољавања 

основних животних потреба. 

 

Члан 5. 

 

Право на једнократну новчану помоћ из члана 3. тачка 1.ове Одлуке може се 

остварити једанпут у току календарске године. 

 

Члан 6. 

 

Уз захтјев за  једнократну новчану помоћ у случају болничког лијечења  и лијечења 

хроничних болести  подносилац је дужан приложити следећа документа: 

a) доказ о својству лица из члана 2. ове Одлуке, 

b) у случају да није корисник породичне инвалиднине и пензије, доказ да није 

корисник редовних мјесечних новчаних примања осим примања из борачко-

инвалидске и социјалне заштите, 

c) за болничко лијечење  и лијечење хроничних болести, као доказ копија 

медицинске документација не старија од шест мјесеци и 

d) за лица из члана 4. став 2.ове Одлуке, доказ о сродству. 

У случају да се новчана помоћ тражи због тешког материјалног стања лица из члана 

2. ове Одлуке, изјава о члановима породичног домаћинства, приходима чланова 

домаћинства и друге доказе који се одреде у поступку. 

 

 

 



                                                                             Члан 7. 

 

Подносиоцу захтјева може се одобрити једнократна новчана помоћ из члана 4. ове 

Одлуке,  у износу до 300,00 КМ. 

Изузетно од става 1. овог члана, подносиоцу захтјева коме трошкови лијечења знатно 

прелазе његове материјалне могућности, може се одобрити помоћ у износу до 1.000,00 КМ. 

 

 

2. Новчана помоћ за школовање и набавку уџбеника.     

 

Члан 8. 

                                            

Право на помоћ за школовање и набавку уџбеника имају дјеца погинулих бораца, 

дјеца умрлих ратних војних инвалида корисници породичне инвалиднине, дјеца умрлих 

бораца И и ИИ категорије која се налазе на редовном школовању а најдаље до навршене 26 

године живота и дјеца ратних војних инвалида и дјеца бораца И и ИИ категорије без 

редовних мјесечних новчаних примања осим примања из борачко-инвалидске и социјалне 

заштите која се налазе на редовном школовању а најдаље до навршене 26 године живота. 

Висина помоћи из ставе 1. овог члана износи до: 

- 150,00 КМ за ученике основне школе, 

- 200,00 КМ за ученике средње школе и 

- 400,00 КМ за студенте друге и виших година, струковних као и академских 

студија. 

Право на помоћ за школовање и набавку уџбеника може се остварити једном у 

текућој школској години. 

 

Члан 9. 

 

 

Уз захтјев за додјелу новчане помоћи за школовање и набавку уџбеника, подносилац 

је дужан приложити следећа документа:  

a) доказ о својству лица из члана 8. став 1. ове Одлуке, 

b) увјерење о редовном школовању дјетета у текућој школској години и 

c) у случају да није корисник породичне инвалиднине, доказ да није корисник 

редовних мјесечних новчаних примања,  осим примања из борачко-инвалидске и 

социјалне заштите. 

 

3. Новчана помоћ за накнаду трошкова сахране.   

 

Члан 10. 

 

Новчана помоћ за накнаду трошкова сахране додјељује се у случају смрти лица са 

својством члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца И и ИИ 

категорије Одбрамбено-отаџбинског рата,  а које за живота није било корисник редовних 

новчаних примања осим примања из борачко-инвалидске и социјалне заштите. 



У изузетним случајевима, новчана помоћ из ставе 1. овог члана, додјељује се и у 

случају смрти лица са својством борца осталих категорија, под условом да је ово лице поред 

права из борачко-инвалидске заштите, било корисник и права из социјалне заштите.   

Помоћ остварује лице које је умрлог сахранило,  под условом да због тешке 

материјалне ситуације није у могућности сносити трошкове сахране и није остварило 

новчану помоћ на име трошкова сахране од другог правног лица. 

 

 

Члан 11. 

 

Помоћ за накнаду трошкова сахране по основу смрти лица из члана 10. ове Одлуке 

не може бити већа од 400,00 КМ. 

         

Члан 12. 

 

Захтјев за додјелу новчане помоћи за накнади  трошкова сахране може се поднијети 

у року од 30 дана од дана смрти лица из члана 10. ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

 

Уз захтјев за додјелу новчане помоћи за накнаду трошкова сахране, подносилац је 

дужан приложити следећа документа: 

a) доказ да је умрли за живота остваривао својство лица из члана 10. став 1. ове 

Одлуке,  

b) извод из матичне књиге умрлих, 

c) копију личне карте подносиоца захтјева, 

d) доказ да није остварио новчану помоћ на име накнаде трошкова за сахрану од 

других правних лица и     

e) други докази који се одреде у поступку. 

          

4. Новчана помоћ за интервентно стамбено збрињавање. 

 

Члан 14. 

 

Право на новчану помоћ за интервентно стамбено збрињавање имају лица са 

својством члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца И и ИИ 

категорије Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  а која немају редовна мјесечна 

примања осим примања из борачко-инвалидске и социјалне заштите.. 

Новчана помоћ из става 1 овог члана, додјељује се када је стамбени објекат који се 

користи оштећен од последица ванредних околности (пожар, поплава, потрес и слично) или 

је због тешке материјалне ситуације корисника урушен и неуслован за становање тако да 

његово кориштење може да доведе до тешких последица за здравље и живот корисника. 

 

                                                                       Члан 15. 

 

Новчана помоћ за интервентно стамбено збрињавање може се додијелити у износу 

до 2.500,00 КМ. 



 

Члан 16. 

 

Новчана помоћ из члана 15. ове Одлуке, може се додијелити и лицу са својством 

члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца И и ИИ категорије 

Одбрамбено-отаџбинског рата, у случају да исто лице због инвалидности има потребу 

уређења или прилагођавања стамбеног објекта за кориштење. 

 

 

 

Члан 17. 

 

Уз захтјев за додјелу новчане помоћи за интервентно стамбено збрињавање, 

подносилац је дужан приложити следећа документа: 

a) доказ о својству лица из члана 14. став 1. ове Одлуке 

b) доказ да није корисник редовних мјесечних новчаних примања, осим примања из 

борачко-инвалидске и социјалне заштите, 

c) за случај да се новчана средства траже због уништења или оштећења стамбеног 

објекта под околностима из члана 14. став 2.ове Одлуке,  доказ стамбене ситуације 

као и адекватни докази да је иста последица наведених околности, 

d) за случај да новчана средства се траже због околности из члана 16. ове Одлуке, доказ 

инвалидности и доказ о потреби прилагођавања стамбеног објекта за кориштење и 

e) други докази који се одреде у поступку. 

 

5. Новчана помоћ за рјешавање стамбеног питања.  

 

Члан 18. 

 

Новчану помоћ за рјешавање стамбеног питања по овој Одлуци имају лица из члана 

2. ове Одлуке, а која немају ријешено стамбено питање.   

Право на новчану помоћ за рјешавање стамбеног питања може остварити лице које 

је започело изградњу куће или стана,  или купује кућу или стан ради рјешавања стамбеног 

питања,  или је власник или посједник куће или стана као стамбене јединице неусловне за 

становање.  

Новчана помоћ из става 1. овог члана, за изградњу или куповину куће или стана, 

може се додијелити у износу до 5.000,00 КМ а за  реновирање куће или стана као стамбене 

јединице да би била условна за становање у износу до 2.000,00 КМ. 

Средства новчане помоћи из ставе 2. овог члана, се посебно обезбјеђују у буџету 

Града Приједора. 

 

      Члан 19. 

 

Право на новчану помоћ из члана 18. ове Одлуке, не могу остварити лица којим је 

додијељен стан ради рјешавања стамбеног питања или су била корисници новчаних 

средстава за стамбено збрињавање из буџета Града Приједора или Републике Српске, као 

ни лица која су била у власништву породичне куће или стана, па су ову непокретност 



продали, замјенили или на други начин отуђили у вријеме након завршетка одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске. 

Право на новчану помоћ не могу остварити ни лица  из заједничког домаћинства лица 

којем је додијељен стан или новчана помоћ из буџета Града Приједора или Републике 

Српске ради рјешавања стамбеног питања у случају да се стамбено питање рјешава у истом 

стамбеном објекту или је овај стамбени објекат продајом, замјеном, поклоном или на други 

начин отуђен. 

 

                                                                          Члан 20. 

 

Критеријуми на основу којих се врши одлучивање и бодовање подносиоца пријаве 

су следећи:  

- стамбена ситуација,  

- број чланова породичног домаћинства,  

- статус члана породице погинулог борца,  

- статус и категорија ратног војног инвалида,  

- статус и категорија борца и 

- здравствена ситуација. 

 

Члан 21. 

 

По критеријуму стамбене ситуације, подносилац пријаве се бодује: 

- станује као подстанар више од годину дана прије подношења пријаве и корисник 

алтернативног смјештаја, са ………………………………………… 15 бодова  

- станује као подстанар мање од годину дана прије подношења захтјева, са 

………………………………………………………………………… 12 бодова 

- станује у властитом стамбеном објекту чија изградња није завршена или 

неусловном за становање, са…. …………………………………… 10 бодова  

- станује у стамбеном објекту у власништву родитеља, брата, сестре или другог 

сродника, са…………………………………………………………… 5 бодова. 

Не сматра се подстанаром подносилац захтјева који станује у породичној кући лица 

између којих постоји обавеза међусобног издржавања према законским одредбама којим се 

уређују породични односи или у кући браће и сестара. 

 

Члан 22. 

 

По критеријуму својства подносилац пријаве се бодује; 

1. Својство члана породице погинулог борца са 25 бодова а у случају статуса по 

основу два или више погинулих бораца 40 бодова, 

2. Својство ратног војног инвалида:  

 прва категорија са …….………………………………………… 20 бодова, 

 друга категорија са……………….……………………………… 18 бодова, 

 трећа категорија са….………………….………….…………....... 16 бодова, 

 четврта категорија са….…….…………………………………… 14 бодова, 

 пета категорија са..……………………………..………………..  12 бодова, 

 шеста категорија са……………………………………...……….. 10 бодова, 



 седма категорија са……….…………………………………….. 8 бодова, 

 осма категорија са………….…………………………………… 6 бодова, 

 девета категорија са….…….……………………………………. 4 бода и 

 десета категорија са………….………………………………….. 2 бода. 

3. Својство борца:  

 прва категорија са….…….……………………………………… 14 бодова, 

 друга категорија са……….……………………………………… 12 бодова, 

 трећа категорија са……….………………………………………. 10 бодова, 

 четврта категорија са …….………………………………………. 8 бодова, 

 пета категорија са………….……………………………………... 6 бодова, 

 шеста категорија са…………….……………………………….. 4 бода и 

 седма категорија са …………….……………………………….. 2 бода. 

4. Корисник породичне инвалиднине иза умрлог ратног војног инвалида:  

 прве категорије са…….…….…………………………………… 12 бодова,  

 друге категорије са…….…….………………………………….. 10 бодова, 

 треће категорије са …….…….………………………………….. 8 бодова, 

 четврте категорије са…….…….………………………………… 6 бодова, 

 пете категорије са……….…….………………………………… 4 бода и 

 шесте категорије са……….…….………………………………... 2 бода. 

 

                                                                           Члан 23.  

 

По основу броја чланова породичног домаћинства, подносиоцу пријаве за сваког 

члана породичног домаћинства припада………………………………………………  2 бода. 

У случају да члан породичног домаћинства остварује својство из члана 2. ове Одлуке, 

наведено својство се бодује по критеријумина из члана 22. ове Одлуке.  

 

                                                                           Члан 24. 

 

По основу здравствене ситуације за болест подносиоца пријаве и чланова породичног 

домаћинства подносиоцу пријаве припадају………………………………………… 3 бода.   

 Под болестима из претходног ставе се сматрају: карцином, леукемија, хемодијализа, 

шећерна болест код које постоји овисности о инзулину, парализа, болест срца оперативно 

лијечена, тешке душевне болести и друга тешка обољења која су захтијевала издвајање из 

породичног домаћинства.  

 

 

 

 

 

6. Органи и поступак за додјелу новчане помоћи. 

 

Члан 25. 

 

Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи из члана 3. ове Одлуке, подноси се 

путем пријемне канцеларије Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту или Борачке 



организације Града Приједор и Градске организације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Приједор у случају из члана 37. став 2. и 3. ове Одлуке.  

Поступак додјеле новчане помоћи из став 1. овог члана, проводи Комисија за 

утврђивање приједлога додјеле новчане помоћи корисницима права из борачко-инвалидске 

заштите (у даљем тексту: Комисија), а која разматра захтјеве и утврђује приједлоге одлуке 

или Борачка организација Града Приједор и Градска организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Приједор у случају из члана 37. став 2. и 3. ове Одлуке.  

Ступањем на снагу ове Одлуке, Градоначелник ће именовати комисију из претходног 

ставе коју чине предсједник и два члана комисије са замјеницима од којих је: 

- један представник и замјеник представника Градске управе,  

- један представник и замјеник представника Борачке организација Града Приједор 

и  

- један представник и замјеник представника Организације породица заробљених 

и погинулих бораца и несталих цивила Града Приједор. 

 

Члан 26. 

 

О захтјеву за новчану помоћ из члана 25. став 1. ове Одлуке, одлучује се према 

редоследу подношења, осим у изузетним околностима када је потребно хитно дјеловање да 

би се спријечило наступање штетних последица. 

О начину рјешавања подносилац захтјева се писмено обавјештава. 

 

Члан 27. 

 

На приједлог Комисије за новчану помоћ из члана 25. став 1. ове Одлуке, Одјељење 

за борачко-инвалидску заштиту или Борачка организација Града Приједор и Градска 

организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор у 

случају из члана 37. став 2. и 3. ове Одлуке, доноси одлуку којом се одобрава исплата 

новчане помоћи . 

За реализацију одлуке из ставе 1. овог члана, задужује се Одјељење за финанције и 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту или Борачка организација Града Приједор и 

Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Приједор у случају из члана 37. став 2. и 3. ове Одлуке. 

Одлука из ставе 1 овог члана је коначна. 

 

Члан 28. 

 

Комисија из члана 25. ове Одлуке, у складу са чланом 18 и 19. ове Одлуке, расписује 

конкурс за додјелу новчане помоћи за рјешавање стамбеног питања, утврђује текст 

конкурса, утврђује приједлог одлуке ранг листе приоритета подносилаца пријаве и утврђује 

приједлог коначне одлуке о додјели новчане помоћи за рјешавање стамбеног питања. 

 

Члан 29. 

 

Комисија расписује конкурс по приоритетним групама лица из члана 2. ове Одлуке. 

         Приоритетне групе из ставе 1 овог члана, се утврђују како слиједи:  

1. Прва приоритетна група:  



 чланови породица погинулих бораца, 

 ратни војни инвалиди И до ВИИ категорије и борци И и ИИ категорије 

Одбрамбено-отаџбинског рата а који су незапослени и нису корисници 

пензионог примања и  

 чланови породица умрлих ратних војних инвалида корисници породичне 

инвалиднине. 

2. Друга приоритетна група:  

 категорије ратних војних инвалида и бораца које нису разврстане у прву 

приоритетну групу. 

 

Члан 30. 

 

Конкурс за додјелу једнократне новчане помоћи за рјешавање стамбених питања 

лица из члана 2. ове Одлуке, објављује се у средствима јавног информисања и на Огласној 

табли Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Приједор. 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања 

 

 

Члан 31. 

 

    Уз пријаву на конкурс из члана 29. ове Одлуке, прилажу се: 

- доказ којим се доказује постојећа стамбена ситуација, 

- рјешење надлежног органа о утврђеном својству подносиоца пријаве и чланова 

породичног домаћинства,  

- изјава о заједничком домаћинству,  

- доказ о власништву или посједу некретнина издат непосредно прије подношења 

захтјева,  

- овјерена изјава да подносилац пријаве као ни члан заједничког домаћинства није 

посједовао и отуђио стамбени објекат у вријеме након завршетка одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске. 

- доказ о кредитном задужењу подносиоца пријаве ради рјешавања стамбеног 

питања, 

- копију грађевинске дозволе о одобрењу изградње куће или стана са доказом 

започете изградње или уговор о куповини куће или стана у случају да се на овај 

начин рјешава стамбено питање, 

- медицинска документација о обољењу подносиоца пријаве и чланова породичног 

домаћинства,  

- овјерена изјава подносиоца пријаве да није био корисник новчаних средстава 

помоћи за рјешавање стамбеног питања из буџета Града Приједора и буџета 

Републике Српске, 

- предрачун трошкова радова за изградњу или реновирање куће или стана урађен 

од лица грађевинске струке, 

- друга доказна средства која одреди Комисија.  

У циљу утврђивања стварног чињеничног стања, Комисија може извршити обилазак 

стамбеног објекта и овом приликом ангажовати службено лице грађевинске струке из 

Градске управе, те у овом циљу предузети и друге потребне радње. 



   

Члан 32. 

 

Након закљученог конкурса, Комисија, на основу приложених доказа и утврђеног 

чињеничног стања у предмету, врши бодовање и утврђује приједлог одлуке, а Одјељење за 

борачко-инвалидску заштиту доноси одлуку о додјели новчане помоћи за рјешавање 

стамбеног питања и ранг листи приоритета подносиоца пријаве као саставном дијелу ове 

одлуке. 

Редослијед лица на ранг листи из става 1. овог члана одређује се према укупном броју 

бодова, са табеларно приказаним бројем бодова по сваком критеријуму посебно.  

Ако више лица има исти број бодова, предност се даје члану породице погинулог 

борца у односу на ратног војног инвалида а ратном војном инвалиду у односу на борца. 

 У случају да више лица са истим својством има исти број бодова, предност има лице 

са већим бројем бодова по основу стамбене ситуације а затим по броју чланова заједничког 

домаћинства. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се на Огласној табли Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту, а подносиоцима пријаве са ранг листе се доставља обавјештење о 

објављивању. 

 

Члан 33. 

     

Неблаговремене и непотпуне пријаве на приједлог Комисије, Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту закључком одбацује,  а пријаве које не испуњавају услове конкурса 

одлуком одбија као неосноване. 

 

 

 

Члан 34. 

           

Подносилац пријаве има право приговора на одлуку из члана 32. став 1.  и члана 33. 

ове Одлуке. 

Приговор се подноси Градоначелнику у року од 8 дана од дана достављања 

обавјештења о објављивању одлуке на Огласној табли или достављања одлуке из члана 33. 

ове Одлуке, подносиоцу пријаве. 

 

 

Члан 35. 

 

Након што је одлучено о приговорима, Комисија утврђује приједлог коначне одлуке 

а Одјељење за борачко-инвалидску заштиту доноси коначну одлуку о додјели новчане 

помоћи за рјешавање стамбеног питања и ранг листи приоритета подносиоца пријаве као 

саставном дијелу ове одлуке. 

Коначна одлука из става 1. овог члана, објављују се на огласној табли Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту. 

 

 

 



Члан 36. 

 

У поступку извршења коначне одлуке из члана 35. ове Одлуке, додјела новчане 

помоћи за рјешавање стамбених питања се врши према редослиједу са коначне ранг листе 

приоритета. 

Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, доноси рјешење којим се 

одобрава исплата помоћи и може средства обезбјеђена за текућу годину, својом одлуком 

расподијелити за додјелу корисницима са коначне ранг листе у одређеном омјеру с обзиром 

на њихово својство.  

Лице које одбије да прихвати средства која му по овој Одлуци припадају, сматрат ће 

се да је одустало од пријаве на конкурс. 

 

7. Прелазне и завршне одредбе. 

 

Члан 37. 

 

За остваривање права по овој Одлуци надлежно је Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту које обавља и административно техничке послове за Комисију, те води евиденцију 

корисника права по овој Одлуци осим у случају из става 2. и 3 овог члана. 

Додјела једнократне новчане помоћи из члана 3. тачка 1, 2 и 3. ове Одлуке, може се 

остваривати и путем Борачке организације Града Приједор и Градске организације 

породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Приједор, а које у овом случају 

своја правила за остваривање права морају ускладити са овом Одлуком. 

У случају да се права остварују путем Организација из ставе 2. овог члана, Начелник 

Одјељења за борачко инвалидску-заштиту, на почетку календарске године, а послије 

усвајања буџета Града Приједора, склапа споразум са представницима ових Организација о 

преносу надлежности  којим се утврђује начин обезбјеђења средстава, контрола рада, 

извјештавање и друга питања везана за остваривање права.    

 

Члан 38. 

 

Средства потребна за остваривање допунских права утврђених овом Одлуком, 

обезбјеђују се у буџету Града Приједора, а висина и број одобрених новчаних помоћи зависи 

од расположивих средстава планираних за текућу годину. 

   

Члан  39. 

 

Лице коме су исплаћена новчана средства по овој Одлуци, а иста је ненамјенски 

утрошило, дужно је вратити ова средства.  

О поврату средстава у смислу ставе 1. овог члана, одлуку доноси Комисија.  

 

    

Члан 40 

 

Код одређивања услова за новчану помоћ за стамбено збрињавање, критеријума и 

мјерила у поступку остваривања права, као и друга питања, која нису регулисана овом 

Одлуком или конкурсом, примјењиваће се одредбе Уредбе о стамбеном збрињавању 



породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Сл.гласник Републике Српске", број 26/19 и 77/20 ), односно Уредбе 

која је на снази у вријеме расписивања конкурса. 

 

Члан 41. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Скупштина Града Приједора на основу 

периодичних извјештаја о остваривању права утврђених Одлуком. 

 

Члан 42. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о допунским правима ратних 

војних инвалида, породица погинулих и умрлих бораца ("Службени гласник Општине 

Приједор", број 10/05 и 7/08). 

 

Члан 43. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 

 

 

          Број: ______________/21.                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Датум: ___________2021.године.                             Мирсад Дуратовић с.р. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

    

            Правни основ за доношење Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних 

инвалида и породица погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, садржан је у члану 10. Закључка Народне скупштине 

Републике Српске, број 01-393/04 од 09.05.2004.године ("Сл.гласник Републике Српске", 

број 45/04), а којим  Народна скупштина предлаже општинама да у складу са својим 

могућностима прошире обим права предвиђених Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одрбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, 

да обезбједе средства за остваривање тих права и пропишу поступак, услове и начин 

њиховог остваривања. 

            На основу наведеног, Скупштина општине Приједор донијела је Одлуку о допунским 

правима ратних војних инвалида, породица погинулих и умрлих бораца ("Сл.галсник 

Општине Приједор", број 10/05 и 7/08). У примјеном ове Одлуке утврђено је од стране 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Приједор, да се истом није прописало и право 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, већ се одређују права само  ратних 

војних инвалида и породица погинулих и умрлих бораца. Чињеница је да борци до навршене 

60-е године живота су у великом броју  незапослени и налазе се у врло тешкој материјалној 

ситуацији  а често и у стању социјалне потребе. 

          Исто тако,  због временског периода од прије петнаест година када је ова одлука 

донесена, дошло је до промјена које захтјевају доношење нове одлуке. 

          У вези са изнесеним у смислу члана 59. Правила за израду закона и других прописа 

Републике Српске ("Сл.гласник Републике Српске", број 24/14),  ово Одјељење је 

приступило изради приједлога нове Одлуке, а након што је утврдило да би измјенама и 

допунама одлуке на снази, дошло до измјене и допуне више од половине  одредаба основног 

текста одлуке. 

         Одјељење је утврдило и да одлуком на снази, поступак додјеле једнократне новчане 

помоћи за стамбено збрињавање није у потпуности одређен те да је и ово питање  потребно 

ријешити.   

          Новом Одлуком би се проширио круг корисника права из борачко-инвалидске заштите 

у односу на ранију одлуку а у смислу да се дефинишу и права незапослених бораца. 

Приједлогом Одлуке се потпуније уређује и поступак додјеле новчане помоћи као и друга 

питања из области допунских права корисника средстава.  

          Мишљење овог Одјељења је да ће се предложеном одлуком побољшати материјални 

положај корисника права из борачко-инвалидске заштите са пребивалиштем на територији 

града Приједора. 

           Имајући у виду напријед наведено, ово Одјељење предлаже Градоначелнику да 

Скупштини града Приједора предложи  а ова да усвоји приједлог Одлуке о допунским 

правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца и умрлих ратних 

војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.            

                                                                                        

                                                                                                в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

                                                                                                                  Ранко Колар 

 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 ) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“ број 12/17), Скупштина Града Приједора је на VII редовној сједници одржаној 
дана ----------- 2021.године, донијела  
 
 

О Д Л У К У 
 

о  доношењу Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана  
и ТС Приједор 1 

 
 

I 
 

Доноси се Зонинг план радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 
1 (у даљем тексту: План).  

 
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората 

Плана.   
 

                                                                           II 
 
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и Графичког дијела. 

 
ЕЛАБОРАТ ПЛАНА  
 
КЊИГА 1 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:  
 

А. ПРИПРЕМА 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Г. ЦИЉЕВИ 
Д. ПРОГРАМ (КОЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА) 
Ђ. ПЛАН 
Ђ.1. Организација простора 
Ђ.2. Планирани објекти 
Ђ.3. Становање 
Ђ.4.Привредне дјелатности 
Ђ.5. Јавне слуţбе и друштвене дјелатности 
Ђ.6. Парцелација , регулационе и грађевинске линије 
Ђ.7. Општи урбанистичко технички услови 
Ђ.8. Инфраструктура 
Ђ.9. Заштита природног и културног насљеђа 
Ђ.10. Заштита животне средине 
 
Е. ОДРЕДБЕ  И  СМЈЕРНИЦЕ  ЗА  ПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  
 
Ж. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 

 
 



ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:   
 
Карте стања: 

1. Постојеће  стање  изграђености  са  границом  обухвата  Р 1:1500 
2. Постојећи  план  парцелације са картом власништва  Р 1:1500 
3.    Нмјена  површина по зонама   Р 1:1500 
4. Постојећа функционална организација  П 1:1500 
5. Инжењерскогеолошка, хидрогеолошка  и  сејзмолошка  карта Р 1:1500 
6. Синхрона  мрежа  постојећих инфраструктурних  система Р 1:1500 

 
Карте планираног  рјешења:  

1. Зонинг карта са границом обухвата плана  Р 1:1500 
2. План  парцелације Р 1:1500 
3. План саобраћаја Р 1:1500 
4. План организације јавних површина  Р 1:1500 
5. План  хидротехничких  инсталација Р 1:1500 
6. План  електроенергетике  Р 1:1500 
7. План телекомуникација Р 1:1500 
8. План термотехнике Р 1:1500 
9. Синхрони  план  инфраструктуре Р 1:1500 
10. План  регулационих  и  грађевинских линија Р 1:1500 
11. Зонинг карта са прегледом урбаних блокова и урбанистичких 

параметара 
Р 1:1500 

   

КЊИГА 2 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 
I.  ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 
 
II.  РАЗВОЈНИ ПОЕТНЦИЈАЛИ  
 
III.  ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА 
 
IV. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА – ПОЈЕДИНАЧНИ ЛИСТОВИ 
 
ГРАФИЧКИ ДИО 
 
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА 

 
III 
 

Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор у мјесецу априлу 
2021.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

IV 
 

              План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење Градске 
управе Града Приједор, надлежног за послове просторног уређења. 
 

V 
 

               О провођењу ове Одлуке стараће се орган из тачке IV ове Одлуке. 



VI 
 
               Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе раније донесени спроведбени 
документи просторног уређења, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом. 
   

VII 
 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
 
    Број:                          /21                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
     Датум: ………… 2021.године                                                                   Мирсад Дуратовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   О Д Л У К Е 

 

A. Правни основ  
 
Правни основ за доношење Одлуке о доношењу Зонинг плана радне зоне на потезу 

жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1 ( у даљем тексту: План), садржан је у члану 38. 
став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19). 

        
Поступак  припреме и израде  Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, 

Топлана и ТС Приједор 1  покренут је на  основу  Одлукe о приступању изради бр. 01-022-171/18 
од 28.11.2018.год. (Сл. гласник Града Приједор бр.14/18).   

 
Планом је обухваћено подручје у укупној површини од  cca 64,1 ha које које се налази у 

југиостичном дијелу ужег урбаног подручја града Приједора, на потезу између жељезничке 
станице и фабрике кекса „Мира“ а.д. Приједор на сјеверу, ТС Приједор 1 и корита ријеке 
Милошевице на југу, те Централне радионе ArcelorMittala и Рударског факултета на западу и 
жељезничке пруге на истоку. 
 

 
 

Приказ обухвата Плана 

 
Такође, Интегралном стратегијом локалног развоја града Приједора 2014-2024.године 

обухваћена је и израда Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС 
Приједор 1 у области економског развоја, а у оквиру Пројекта оснивања пословних зона Града. 
Израда и доношење предметног спроведбеног документа преставља  реализацију наведеног 
Пројеката обухваћеног Стратегијом а доношењем истог стварају се предуслови за приступање 
активностима на формирању нових пословних зона и унапријеђењу стања у оквиру постојећих 
зона и привредних комплекса.   

Према Одлуци о приступању изради, Носилац  припреме Плана је Одјељење  за  
просторно  уређење а за Носиоца израде  Плана и поступку јавних набавки изабрано је ЈП „Завод  
за  изградњу  града“  Приједор. 
 



Након доношења Oдлуке о приступању изради, Скупштина Града је именовала Савјет 
Плана задужен  за  праћење  израде  Плана,  Рјешењем бр. 01-111-20/19 од 13.02.2019. године  

 
     Плански период за који се План израђује је 10 година, и исти  представља период изражен 

у годинама, за који су извршени анализа и оцјена потреба и могућности просторног развоја и 
утврђени циљеви и програм, односно концепција развоја обухваћеног подручја са 
оријентационим трошковима уређења грађевинског земљишта. 
 

У  припремној  фази  израде  Плана, у складу са прописаном процедуром, путем јавног 
оглашавања прикупљани  су  приједлози  за  планска  рјешења у сврху формирања програмских 
смјерница. Приједлози  су  достављани  у форми дописа и на обрасцима за планска рјешења и 
исти са попуњеним  анкетним  упитницима,  издатим  локацијским  условима  и  прибављеним  
смјерницама  од органа и правних лица одређених Одлуком бр. 06-363-1/19 oо 
18.08.2020.године, чине програмске смернице Плана.   

Такође, привредним субјектима који се налазе у обухвату Плана достављени су дописи са 
молбом да се изјасне о инвестиционим намјерама у наредних 10 година на предметном 
подручју, док су власницима индивидуалних стамбеним објектима уручени анкетни упитници.  
Привредни субјекти којима су послани захтјеви за програмске смјернице су:  

 „МИРА“ а.д. Приједор,  

 „Метална индустрија Приједор“ д.о.о. Приједор,  

 „Боснамонтажа“ а.д. Приједор,  

 „АrcelorМittal“ d.o.o. Prijedor – Централна радиона,  

 „Рударски институт“ д.о.о. Приједор,  

 „Топлана“ а.д. Приједор,  

 „Поште Српске“ а.д. Бања Лука,  

 „CEMEX BH d.o.o. Mostar  

 „Електропренос“ а.д. Бања Лука и  

 „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој 

Захтјев за смјернице у виду анкетног упитника достављенe су и Ц.И.Б.О.С. д.о.о. Приједор – 
рециклажа металног отпада и „Санпром траде“ д.о.о. Приједор али  се  исти у остављеном року 
нису одазвали и доставили своје потребе и захтјеве.  
 

Одговоре, односно програмске смјернице су доставили правна лица: “Боснамонтажа“ а.д. 
Приједор, „АrcelorМittal“ d.o.o. Prijedor – Централна радиона, „Поште Српске“ а.д. Бања Лука, 
„Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој, „МИРА“ а.д. Приједор и „Електропренос“ а.д. Бања 
Лука. Од физичких лица приједлоге за планска рјешења доставили су Згоњањин Радојка, 
Пећанац Радојка и Брандалик Јосип. 
На  терену  је  подијељено  26 анкетних  упитника физичким лицима која  живе на овом подручју  
али  ни један  попуњен анкетни  упитник  са приједлогом за планско рјешење није  достављен 
носиоцу  припреме  и  носиоцу  израде  Плана 
 

У фази израде преднацрта Зонинг плана, вршено је усаглашавање са надлежним 
градским  органима и комуналним организацијама.  

По изради преднацрта Плана, у складу са Одлуком о одређивању органа и правних лица 
од којих се прибављају мишљења на приједлоге планских рјешења за простор обухвата Зонинг 
плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1, Носилац припреме 
плана је материјал преднацрта послао органима и организацијама од којих се обавезно 
прибављају мишљења као и члановима Савјета Плана. 

По одржавању стручне расправе Закључком бр. 01-022-18/21 од 03.02.2021.године 
утврђен ја Нацрт Плана од стране Скупштине Града Приједора на приједлог Носиоца припреме 
и Градоначелника, након чега је оглашен и организован јавни увид на материјал нацрта Плана у 
трајању од 30 дана.  



Комплетан материјал Нацрта Плана био је изложен у просторијама Одјељења за 
просторно уређење Градске управа Града Приједора, просторијама новиоца израде, ЈП „Завод 
за изградњу града“ Приједор и просторијама Регионалане канцеларије Приједор, као Законом 
одређеним мјестима за излагање материјала нацрта спроведбених докумената просторног 
уређења.  

Јавни увид је трајао од 19.02. до 19.03.2021.године. У току јавног увида сви 
заинтерсовани су имали могућност да изврше увид у понуђено планско рјешење и евентуално 
дају своје примједбе, сугестије и приједлоге на материјал Нацрт Плана. За вријеме трајања јавног 

увида а у остављеном року, била је једна упућена писмена примједба правног лица („МИРА“ а.д. 
Приједор) која је прихваћена од стране Носиоца израде Плана. У Књигама примједби које су 
биле изложене на Законом прописаним мјестима, није било уписаних писмених примједби. 

 
По сачињавању одговора на упућену писмену примједбу, Носилац израде је формирао 

нацрт Приједлога Плана за потребе одржавања јавне расправе. Иста је одржана  дана 
12.04.2021.године уз учешће, представника Носиоца израде и Носиоца припреме, чланова 
Савјета Плана, представника одређених органа и правних лица и представника организационих 
јединица Градске управе.  
На јавној расправи присутни су укратко поново путем видео презентације упознати са планским 
рјешењем из Нацрта Плана као и садржајем одговора на писмену примједбу „МИРА“ а.д. 
Приједор. Учесници у расправи су се сложили с Одговором израђеним од стране Носиоца 
израде. У дискусији је сугерисана и потреба да се планирају одређене нове трасе подземне 
електроенергетске инфраструктуре као и изградања објекта спорта (базен) ако је то могуће на 
дијелу обухвата уз Градску топлану. Од стране Носиоца израде је посебно  наглашена потреба 
провођења одређених активности након доношења Плана како у погледу стварања услова за 
заштиту подручја за планско уређење предметног подручја, тако и провођење потребних 
активности на припремању и опремању подручја за потребе планиране изградње, имајући у 
виду значајан просторни потренцијал обухвата Плана. 

На основу дискусије у току расправе те изнесених приједлога, мишљења и сугестија,  
представник Носиоца припреме је предложио да се Текстуални дио Плана, а и Графички ако је 
потребно, допуни према истима, имајући у виду природу спроведбеног документа какав је 
зонинг план. Образложени приједлог Плана је прихваћен од стране присутних и Носиоца израде.  
 

Након завршетка јавног увида на Нацрт Плана и одржавања Јавне расправе, привредно 
друштво  CEMEX BH d.o.o. Mostar се обратило Одјељењу писменом Примједбом и приједлогом 
од 15.04.2021.године, на Нацрт Плана. Допис је у овом Одјељењу као Носиоцу припреме 
запримљен 22.04.2021.године, након чега је, имајући у виду разлоге подносиоца примједбе за 
закашњење са доставом исте и уопште разлозима за неодазивање у вријеме прикупљања 
приједлога за планска рјешења од стране Носиоца припреме и Носиоца израде, извршена 
достава Носиоцу израде на израду одговора, иако је примједба упућена након затварања јавног 
увида. 

Носиоц израде је сагледавајући упућену примједбу (боље речено двије примједбе), исте 
одбио са образложењем за њихово одбијање. У том смислу упућена примједба није имала 
утицаја на приједлог Плана прихваћен на јавној расправи.  
 

Према Закону о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), у току израде Плана затражено је усаглашавање начина израде 
предметног спроведбеног документа са Министарством за просторно уређење, грађевинарство 
и екологију, према одредбама чл. 179 став (3) Правилника о начину израде, садржају и 
фомирању документа просторног уређења (Сл. гласник Републике Српске бр. 69/13). Начин 
израде предметног Плана усаглашен је актом Министарства бр. 15.02.-052-7542/20 од 
29.09.2020.године. 

 



Након провођења свих наведених прописаних активности стекли су се услови за 
утврђивање приједлога Плана од стране Носиоца припреме (Закључак бр. 06-363-1/19 од 
05.05.2021.године) и израду приједлога Одлуке о доношењу Плана,  те на приједлог Носиоца 
припреме  и Градоначелника њено упућивање у Законом одређеном року Скупштини Града на 
разматрање и одлучивање.  
 

Б.  Разлози за доношење 

Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.година (Сл. гласник Града Приједора бр. 7/14) 
предметно подручје је плански одређено у виду: радне зоне, зоне производних дјелатности и 
мале привреде, зоне у функцији објеката из области термоенергетике и електроенергетике, зоне 
трговине, услуга и снабдјевања, зоне администрације, зоне у функцији жељезничког саобраћаја 
и зона урбаног и заштитног зеленила. За привођење предметног подручја планираној намјени 
одређена је израда спроведбеног документа просторног уређења. 
 

Законом о уређењу простора и грађењу, чл.86 став (1) (Сл. гласник РС бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), одређено да сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са документима 
просторног уређења.  

Да би се могло приступити прибављању прописане документације за изградњу и 
уређење подручја обухвата Плана у складу са планским рјешењем, у поступку израде истог 
дефинисани су сви потребни услови за планирану изградњу, уређење и заштиту околног 
подручја као и заштиту животне средине.   
 

В. Циљеви и ефекти израде плана  
 

Израда Плана је у функцији планског уређења и изградње подручја обухвата Плана. 
Доношењем предметног спроведбеног документа просторног уређења створиће се потребни 
прописани услови за покретање активности на прибављању прописане документације за трајно 
привођење намјени подручја обухвата Плана а тиме и реализацији планиране изградње и 
уређењу комплетног подручја обухвата Плана.   

Код израде планског рјешења водило се рачуна да се у складу са важећим прописима који 
се односе на област просторног и урбанистичког планирања и заштиту животне средине, изврши 
усклађење и да се задрже одређене природне вриједности, карактер и намјена околног 
подручја и његових дијелова који су одређени важећим документом вишег реда, уз дефинисање 
организације и услова изградње и уређења простора у оквиру граница обухвата Плана, све за 
плански хоризонт  за  који  се План  ради (10 год.).   
 

I  Постојеће стање   
 

Oбухват Плана у површини од 64,1 ha nалази се у југоисточном дијелу ужег урбаног 
подручја града Приједора, које је територијално дио постојеће Мјесне заједнице Кокин град. 
Ради се о подручју смјештеном између жељезничке станице и фабрике кекса „Мира“ а.д. на 
сјеверу, те ријеке Милошевице на југу. Источна граница обухвата дефинисана је жељежничком 
пругом Бања Лука – Приједор – Добрљин укључујући и објекте колске радионице за ремонт 
шинских возила смјештене између магистралног пута М – 4 Бања Лука – Приједор – Нови Град и 
жељезничке пруге Бања Лука – Приједор – Добрљин. Западна граница иде западно и сјеверно 
од комплекса Централне радионице РЖР Љубија, те улицама Бошка Бухе и Петра Петровића 
Његоша до раскрснице са Улицом Краља Александра. 

Ово је подручје радне зоне гдје су раније егзистирали велики привредни погони попут 
ГИК Мраковица, Боснамонтаже, Металне индустрије Приједор, Житопромет, Фабрике кекса 
Мира, Централне радионе, Колске  радионе, у склопу којих је прије рата било запослено 
неколико хиљада радника. Радна зона је и данас значајна јер је у контакту са индустријском 
зоном „Целпак“, а ове двије просторне цјелине представљају велики просторни потенцијал за 
развој привреде и запошљавање. Потребно је напоменути да, како се ради углавном о радној 



зони,  стамбене зоне у обухвату Плана нису заступљене у великој мјери, него се јављају 
спорадично -тачкасто дуж Рудничке улице и Улице Гертруде Штерн, те уз жељезничку пругу. 

 
Саобраћајна  инфраструктура  предметног подручја  представља дио градске мреже, а 

чине је: дионица улице П.П.Негоша, улица Бошка Бухе, улица Гертруде Штерн, саобраћајница 
поред пруге и саобраћајница Целпак – Топлана. Наведене улице се користе као интегрисане 
саобраћајне површине за колски, бициклистички  и  пјешачки  саобраћај  јер  нема  уређених  
пјешачких  површина – тротоара  изузев, једнострано  у  профилу  Рудничке улице и  дијелом 
улице  Бошка  Бухе  и  П.П. Његоша. Из наведеног разлога постоји потреба за реконструкцијом 
постојеће градске саобраћајне мреже у обухвату Плана. Остали дијелови саобраћајне мреже 
(приступне саобраћајнице) су слабије развијени са недовољном ширином попречног профила и 
уском регулацијом а има и дијелова који се слијепо завршавају, без окретница. У јужним 
дијеловима обухвата гдје се појављују пољопривредне и запуштене пољопривредне повшине 
не постоји саобраћајна мрежа. Источном границом обухвата Плана пролази пруга Бања Лука – 
Приједор – Добрљин, чије стање није на задовољавајућем нивоу, те је потребна реконструкција 
исте. 

На подручју обухвата постоји изграђена јавна градска водоводна мрежа и јавна градска 
фекална канализациона мрежа која се користи као канализација мјешовитог типа. Оборинске 
канализације нема. У овом подручју не постоје стални значајнији водотоци, док је у контактном 
подручју присутна ријека Милошевица (јужно од обухвата). 

 
Преко обухвата предметног обухвата прелазе 20kV и 110kV далеководи., а у обухвату је 

и ТС Приједор 1, која је у надлежности Електропреноса БиХ. 
 
На подручју које обухвата Плана постоји изграђена приступна подземна ТК 

инфраструктура у улицама: Рудничка, Петра Петровића Његоша, Бошка Бухе, Гертруде Штерн и 
пут Приједор - Орловача. 

  
Иако се у обухвату Плана налази објекат Старе Топлане, загријавање постојећих објеката 

остварује се из сопствених извора топлотне енергије. Потребно је напоменути да магистрални 
вод креће од Нове Топлане (ван обухвата) до Старе Топлане одакле се у Рудничкој улици рачва 
на два крака, од којих један иде према ужем градском језгру.   

На предметном подручју не постоји гасовод. 
 
 
II  Планирано рјешење  
 
 
Циљ оствареног планског рјешења је формирање нове атрактивне радне зоне и њено 

саобраћајно и функционално повезивање са индустријском зоном „Целпак“, магистралним 
путним правцима и аутопутем Бањалука - Приједор (кад се за то стекну услови), те самим тим  
стварање могућности за отварање нових радних мјеста и економски раст и развој на локалном 
нивоу. Такође, циљ је и интервенисање у неискоришћеним пољопривредним зонама и 
површинама (непродуктивним и запуштеним), те рециклажа  земљишта и његово ефикасно 
коришћење ради успостављања одрживог окружења и формирање погодног терена за 
формирање зона у функцији предузетништва и јачања привреде. 

Стога су планским рјешењем предвиђене зоне у којима су дефинисане дозвољене, 
условно дозвољене и недозвољене активности, које ће на најбољи начин омогућити изградњу и 
развој овог простора и самим тим испуњење циљева који су напријед наведени.  

 
У складу са планским рјешењем, најзначајније су  зоне производних дјелатности и оне 

заузимају 22% површине у обухвату. На планираним површинама предвиђа се изградња нових 
прерађивачко производних погона који не производе претјерано штетне посљедице по животну 
средину, односно допуштена је  производња која не захтјева употребу великих количина течних 



нафтних горива и друге опасне материје, те погони који не производе отпадне технолошке воде 
и веће количине отпадног материјала и штетних гасова, затим објекти спортске намјене и 
инфраструктурни објекти. 

 

 
 

Извог из Плана организације простора – зонинг план 

 
Пратећи концепт радне зоне, али и постојећу организацију простора и постојање 

привредних активности на овом подручју, развој привреде треба омогућити планирана зона 
индустрије (која је предвиђена у проширеним капацитетима постојеће зоне око Металне 
индустрије, гдје је забрањена изградња која није у функцији постојеће намјене), зона сервиса и 
услуга, те зона складишта.  

Зона сервиса и услуга обухвата постојеће изграђене просторне цјелине ове намјене у 
западном дијелу обухвата, а у овој зони се може одобрити изградња пословних објекта са 
секундарним, терцијарним и квартарним дјелатностима као што су производни погони без 
штетних утицаја на животну сердину, администарција, објекти угоститељства за смјештај и 
исхрану, спортски објекти, садржаји образовања и науке те саобраћајни објекти и објекти друге 
пратеће инфраструктуре. 

Зона складишта обухвата постојеће изграђене просторне цјелине на којима се одвија 
дјелатност складиштења секундарних сировина и складиштење и прерада жита, а у склопу истих 
може се дозволити изградња нових капацитета у складу са просторним условима. 

 
С обзиром на овакво планско рјешење, стамбене зоне су сведене на постојеће просторне 

оквире, те њихово проширење није могуће, док је санација и текуће одржавање објеката могућа.  
Пословно стамбене зоне се јављају на двије локације са различитим режимом уређења. 

У зони ове намјене на углу Улица Рудничке и Бошка Бухе планирана је изградња пословних 
садржаја у функцији радне зоне укључујући и становање у објектима хотела, мотела, 
преноћишта, пословних апартмана. У пословно стамбеној зони у контакту са жељезничком 
пругом постојећа дјелатност сервиса и услуга са станом власника се може задржати, те није 
могуће повећање површине под стамбеним простором. 
 
Саобраћај 

Када је жељезнички саобраћај у питању, планом је предвиђена модернизација пруге, 
која подразумијева извођење радова на прузи ради побољшавања саобраћајно-техничких и 
безбједносних карактеристика и којима се обавља захват ван пружног појаса постојеће пруге и у 



земљишту ван опсега јавне жељезничке инфраструктуре. Такође, ради потпуног искоришћавања 
потенцијала овог простора, али и омогућавања лакшег пословања предвиђена је санација 
индустријског колосјека према индустријској зони „Целпак“. 

Када је друмски саобрацај у питању, међу планираним саобраћајним површинама 
најзначајнија је „кратка обилазница” која предметну радну зону и индустријску зону „Целпак“ 
повезује са магистралним правцима М4 Приједор-Бања Лука и преко Улице Милана Врховца и 
са магистралним правцем М15.  Друга планирана мање важна саобраћајна веза повезује насеље 
Нова Орловача са централном зоном, односно Улицом Рудничком и уједно представља 
саобраћајну везу са неизграђеним подручјем –прерађивачко-производним зонама. За постојеће 
саобраћајнце је предвиђена реконструкција. 

 
Водовод и канализација 

Постојећи  и  планирани  капацитети  треба  да  подмире  потребе  постојећег и  
планираног  конзумног  подручја  за  плански период  пд  10 година  и  дуже.  

Узимајући у обзир стање постојеће водоводне мреже и планиране зоне, односно 
повећање броја корисника простора, планом је предвиђена изградња нових цјевовода 
дуж новопланираних улица РЗ101, РЗ103, РЗ105, кратке обилазнице, али и постојећe 
улице Бошка Бухе, дијела Рудничке улице и улице Гертруде Штерн. У складу са 
прописима из области противпожарне заштите, планским документом је планиран и 31 
надземи хидрант. 
 

У подручју ообухвата Плана планирана фекална канализација треба да гравитира ка 
постојећим цјевоводима у окружењу.  
Како је постојећа инфраструктура дотрајалан неопхоеопходну замјену постојећих дотрајалих 
инсталација. Предвиђена је изградња засебног система атмосферске канализације коју треба 
што већим дијелом предвидјети да се упушта у водотоке Милошевице или рекулисаног тока 
Бикаревића потока уз претходни третман, односно сепаратор. 
 
Електроенергетска инфраструктура 

Да би снабдевање електричном енергијом у планском периоду било задовољавајуће, 
потребно је изградити нове трансформаторске станице типа МБТС (5 - које ће бити распоређене 
у центрима будуће потрошње )  и реконструисати  4 постојеће трансформаторске станице које 
учествују у напјању овог подручја (повећати инсталисану снагу истих). Сви новопланирани 20 kV 
кабловски водови ће бити полагани подземно.  
Јавна расвјета ће бити дефинисана потребном пројектном документацијом за сваку улицу или 
простор посебно. Напајање исте извести кабловским водовима подземно и надземно по 
стубовима нисконапонске мреже. 
 
Телекомуникације 

За новопланиране објекте у зони обухвата предметног зонинг плана предвиђена је 
изградња ТК канализације, са припадајућим окнима за исту.  
 
Термоенергетика 

Планом се предвиђа приступити изградњи рејонских котловница, као и изградњи  
потребних траса вреловода и гасовода.  
Кад су у питању услови за изградњу котловница и кућних инсталација гријања, услови су да 
гориво за котлове може бити само чврсто или гасовито с обзиром на положај подручја у односу 
на обале ријеке Сане и Гомјенице. Предвиђена је и могућност снабдијевања објеката природним 
гасом. Уколико дође до реализације гасификације подручја града котловнице могу користити 
природни гас као гориво.  
 

Израдом овог спроведбеног документа стварају се услови за заштиту, уређење и 
унапријеђење услова кориштења предметног подручја у складу са принципима: одрживог 



развоја, интегралног планирања, усаглашавања природних вриједности са људским 
дјеловањем, заштите свих елемената животне средине, заштите културно-историјског и 
природног наслијеђа, усаглашавање законитости проистеклих из предходних фаза развоја и 
планирања, уважавање потреба дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима, 
усаглашавање приватног и јавног интереса, равномјерног привредног, друштвеног и културног 
развоја подручја, јавности и слободног приступа подацима и документима важним за просторно 
планирање и успостављање јединственог информационог система у сврху планирања, 
коришћења земљишта и заштите простора.  

 
Такође, израдом овог Плана за предметни простор стварају се прописани услови за све 

даље активности типа грађења и уређења простора обухвата Плана. Исти је основ за 
дефинисање грађевинских парцела за редовну употребу постојећих и планираних објеката као 
и планско уређење и заштиту неизграђеног простора који се обрађује овим документом.  
Планом  се  такође резервишу и подручја за изградњу нових зона и комплекса, те површина, и 
објеката у њиховој функцији, саобраћајних површина, тј. парцеле  за  изградњу  саобраћајница 
и  потребне инфрастуктуре као и других површина јавне намјене.   
 

Израда зонинг плана  као посебног и самосталног докумената просторног уређења, 
његов садржај и разлози за његову израду утврђени су чл.34. Закона о уређењу простора и 
грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) а припрема, 
начин израде и доношења, те садржај Плана уређени су Правилником о начину израде, садржају 
и фомирању докумената просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13).   

    
 
 

                 ОБРАЂИВАЧ                                                                                                           ПРЕДЛАГАЧ 
        
Одјељење за просторно уређење 
             В.Д. НАЧЕЛНИКА                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                  

           Данијел Зрнић                                                                                        Далибор Павловић 
 
 
                  
 



 
 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу  (Сл. гласник Републике 

Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града 
Приједора, бр.12/17), Скупштина  Града  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана 
....................  2021. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

о именовању Савјета за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне 
Приједора са споменичким комплексом - II Фаза 

 
 
 

I 
 

Образује се Савјет за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом - II Фаза 

 
 

II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх. 
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 
4. Бјељац Драгана, Одсјек за мјесне заједнице 
5. ..................................., одборник 
6. ..................................., одборник 
7. ..................................., одборник 

 
III 

 
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  

(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 
 

 
IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 
 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                       Мирсад Дуратовић 



ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 67. тачка 3. Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) и члана 39. став (2) тачка 2. Закона о локалној 
саомоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члан 39. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједор“ број 12/17) Скупштина града Приједор, на 
сједници одржаној дана _________године, д о н о с и: 
 
 

 
О Д Л У К У 

о обављању посебног превоза туристичким возићем  
на подручју града Приједор 

 
 

Члан 1.  
 

У циљу унапређења туристичке понуде на подручју градa Приједор, организује се посебан вид 
превоза туристичким возићем. 
 

Члан 2. 
 

Туристички возић саобраћаће по унапријед утврђеној траси: 
 
Трг мајора Зорана Карлице – улица Милоша Обреновића – улица Вука Караџића – улица Николе 
Пашића – улица Светосавска – улица Проте Матејa Ненадовића – Краља Петра I Ослободиоца – 
улица Ускочка – улица Светосавска – улица Николе Пашића – улица Академика Јована Рашковића  
– улица Милоша Обреновића – Трг мајора Зорана Карлице. 
 

Члан 3.  
 

Туристички возић састоји се од локомотиве и прикључних возила. 
 

Члан 4. 
 

Додјела трасе уговара се за период трајања туристичке сезоне по уговору закљученом између 
превозника и Градоначелника града Приједор а на основу приједлога надлежног Одјељења. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обвјављивања у „Службеном гласнику град 
Приједор“. 
 
 
 
 

 
Број: 

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Приједор, Мирсад Дуратовић, с.р. 

Датум:  

 



 
 
                                                                 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 
 ПРАВНИ ОСНОВ  
 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке је чл.67. тачка 3. Закона о безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске („ Сл. Гласник РС“ број 63/11) који прописује да је дозвољен превоз лица туристичким 
возом на траси, коју је посебном одлуком, одредио надлежан орган јединице локалне самоуправе.   
 
Овом Одлуком уређује се  посебан превоз туристичким возићем на унапријед утврђеној траси у времену 
трајања туристичке сезоне а у циљу подизања ниво услуге у туризму. 

 
 
              
            ОБРАЂИВАЧ: 
                                                                                                                         в.д. Начелника Одјељења 
                                                                                                                   Драгослав Кабић, дипл. инг. грађ. 

 



 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 8. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник 
града Приједор“ број:12/17)  и члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/18 и 36/19), Скупштина Града 
Приједора, на _________ сједници, одржаној дана ___.__.2021.године, донијела је 
 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног огласа за именовање 

Градске изборне комисије Приједор 
 
 
 

Члан 1. 
Расписује се Јавни оглас за именовање седам (7) чланова Градске изборне комисије 

Приједор. 
 
 
 

Члан 2. 
 

Јавни оглас из члана 1. је саставни дио  ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 
 
 
 
Број: 01-022-___/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ____.2021. године Мирсад Дуратовић 

 



ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 2.12. став 5.  Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, 
број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, 
броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“  број: 29/18 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и Одлуке о расписивању Јавног  огласа за 
именовање Градске изборне комисије Приједор, број: ______, Скупштина Града Приједора 
расписује 

 
 

Ј А В Н И   О Г Л А С 
за именовање седам (7) чланова Градске изборне комисије Приједор 

 

I-Расписује се Јавни оглас за именовање седам (7) чланова Градске изборне комисије Приједор. 

II- Чланови Градске изборне комисије Приједор не заснивају радни однос. 

III- Мандат чланова Градске изборне комисије Приједор 

Члановима Градске изборне комисије Приједор мандат траје седам година  и почиње 
тећи од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на Рјешење о именовању 
Градске изборне комисије Приједор донесено од стране Скупштине Града Приједора. 

Састав Градске изборне комисије Приједор  треба да одражава заступљеност 
конситутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва 
као и одговарајућу заступљеност полова.   

IV-  Општи услови које кандидати морају испуњавати:  

1. да имају право гласа- лице старије од 18 година 
2. да су лица са одговарајућом стручном спремом и искуством у провођењу избора 

За чланове Градске изборне комисије, не може бити именовано лице:  

1. које се не може кандидовати  у смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона 
Босне и Херцеговине; 

2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције; 
(предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или 
главног одбора); 

3. које је носилац изабраног мандата или је члан  извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног закона; 

4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти;  
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних  закона или 

прописа за коју је лично одговорно, у последње 4 године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке; 

6. које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбама члана 1.8 став (6) Изборног 
закона, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара Босне и 
Херцеговине (Влада Федерације Босне и Херцеговине, Влада Републике Српске, 
Кантонална влада). 
 
 
 



V-Посебни услови:  

1. да имају пребивалиште у граду Приједору (образац ПБА – 3) 
2. да имају завршен факултет, односно VII/1 степен стручне спреме или завршену 

факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ЕТЦС бодова;  
3. да посједују искуство у провођењу избора. 

Под искуством у провођењу избора подразумијева се:  

а)чланство у изборној комисији,  
б)чланство у бирачком одбору,  
ц)рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора  и  
д)објављивање стручних и научних радова из области избора. 

VI- Потребна документа 

Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих 
и посебних услова: 

1. Краћа биографија са личним подацима кандидата (име, презиме, име оца, јединствени 
матични број, тачна адреса, број телефона за контакт, као и податке о кретању у 
служби); 

2. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном степену и врсти стручне спреме; 
3. Овјерена фотокопија личне карте; 
4. Овјерена фотокопија доказа о пребивалишту на подручју града Приједора; (ПБА – 3 не 

старије од 6 мјесеци) 
5. Доказ о изборном искуству за кандидата (потврда градске/општинске изборне комисије 

о раду на бирачком мјесту, рјешење о именовању у градску/општинску изборну 
комисију или бирачки одбор или неки други доказ који може потврдити да кандидат 
има изборно искуство); 

6. Својеручно потписана и од надлежног органа овјерена лична изјава да не постоје 
сметње из члана 2.3. Изборног закона БиХ. 

7. Овјерену изјаву од стране надлежног органа о националној припадности. 

 

VII- Рок за подношење  пријава 

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске". 
 Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 

По затварању Јавног огласа, Комисија за избор ће извршити класификацију кандидата. 
Са кандидатима који испуњавају услове Јавног огласа, Комисија за избор ће обавити 

интрервју, након чега ће сачинити Ранг листу са редослиједом кандидата, према успјеху  
постигнутом на интервјуу. 

Скупштина Града Приједора ће, цијенећи положај кандидата на Ранг листи, извршити 
именовање и своје рјешење  доставити на сагласност Централној изборној комисији БиХ.  
 

 

 

 



Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 Пријаве се могу доставити путем пријемне канцеларије града Приједора или путем 
поште, на адресу: Град Приједор - Одсјек за стручне и административне послове Скупштине 
града Приједор, Трг ослобођења бр. 1. 79102 Приједор, са назнаком „Комисији за спровођење 
поступка именовања чланова Градске изборне комисије Приједор“. 
 

Број: 01-022-___/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ____.2021. године Мирсад Дуратовић 

 



 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), а у вези са чланом 348. став 10. Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 60/15 и 107/19), и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број 12/17), Скупштина града Приједор на  
сједници одржаној дана_____________2021. године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
 

о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, ради 
реализације инвестиционих пројеката на територији Града Приједор  

 
Предмет располагања 

Члан 1. 
Овом Одлуком дефинишу се услови располагања изграђеним и неизграђеним земљиштем (у 
даљем тексту: непокретности) у својини Града Приједора, ради изградње производно-
пословних и других објеката, у складу са Интегралном стратегијом развоја Града Приједора за 
период 2014 - 2024. година и важећим документима просторног уређења.  
 

Члан 2. 
(1) Град Приједор (у даљем тексту: Град) располаже својим непокретностима по више модела, 
и то:  
 
а) продаја непокретности; 
б) оснивање права грађења на непокретности; 
ц) закуп непокретности; 
д) отуђење непокретности испод тржишне цијене или без накнаде.  
 
(2) Услови, права и обавезе по основу неког од понуђених модела располагања 
непокретностима, дефинисани су Правилником о начину вредновања и оцјене инвестиционих 
пројеката у циљу давања на располагање непокретности у својини Града Приједор, под 
посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији града 
Приједора, те  Уговором који ће се претходно усагласити између заинтересованих страна.  
 

Појам и дефиниција инвеститора 

Члан 3.  
(1) Инвеститором се сматра сваки домаћи или страни улагач, који као правно или физичко лице 
улаже одређен капитал у неки инвестициони пројекат из области производних дјелатности и 
других дјелатности које обезбјеђују покретање и/или повећање привредних активности, 
запошљавање одређеног броја радника и директно утичу на економски развој Града. 
 
(2) Инвестицијом од значаја за економски развој Града сматра се свака инвестиција чија је 
укупна вриједност у обртним и основним средствима од 100.000 КМ до 1.000.000 КМ 
(конвертибилнихмарака) и/или која запошљава до 10 радника. 
 
(3) Инвестицијом од посебног значаја за економски развој Града сматра се свака инвестиција 
чија укупна вриједност у обртним и основним средствима износи од 1.000.000 до 5.000.000 КМ 
(конвертибилнихмарака) и/или која запошљава од 10 до 50 радника. 
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(4) Инвестицијом од стратешког значаја за економски развој града Приједора сматра се свака 
инвестиција чија укупна вриједност у обртним и основним средствима прелази износ од 
5.000.000 КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава 50 и више радника.  
 

Продаја непокретности и оптерећење правом грађења 

Члан 4. 
(1) Продаја и оптерећење правом грађења непокретности у својини Града врши се на основу 
јавног конкурса, усменим јавним надметањем - лицитацијом у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске бр. 20/12), изузев у 
случајевима реализације инвестиционих пројеката од значаја за локални економски развој.   
 
(2) Услови и начин располагања непокретностима у својини Града, према моделу продаје 
непокретности и оптерећења правом грађења, детаљно ће се дефинисати у складу са важећом 
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту града Приједора.  

 
Закуп непокретности 

Члан 5. 
(1) Закуп непокретности у својини Града врши се на основу јавног конкурса, усменим јавним 
надметањем - лицитацијом у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, 
изузев у случајевима реализације инвестиционих пројеката од значаја за локални економски 
развој. 
 
(2) Услови и начин располагања непокретностима у својини Града, према моделу закупа, 
детаљно ће се дефинисати у складу са важећом одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту Града Приједора и важећим документом којим се уређују услови закупа и висина 
закупнине за непокретности у својини Града Приједора. 
 
(3) Приоритет у давању непокретности у својини Града у закуп, имају инвеститори који ће на 
закупљеној непокретности обављати производну дјелатност. 
 
(4) Све појединости у вези цијене закупа непокретности детаљно ће се дефинисати посебним 
Уговором о закупу непокретности.  
 

Отуђење непокретности испод тржишне цијене или без накнаде 

Члан 6. 
(1) Непокретности у својини Града, могу се, изузетно, отуђити испод тржишне цијене или без 
накнаде, уколико се ради о инвестиционом пројекту за који се утврди да је од значаја за 
локални економски развој.  
 
(2) Под отуђењем непокретности у смислу претходног става, подразумијева се продаја 
изграђеног и неизграђеног земљишта, као и оптерећење правом грађења неизграђеног 
грађевинског земљишта по цијени нижој од тржишне вриједности или без накнаде, уз 
испуњавање одређених услова од стране инвеститора, прописаних овом Одлуком.  
 
(3) Инвестиционим пројектом од значаја за локални економски развој, у смислу ове Одлуке, 
сматра се инвестициони пројекат чијом реализацијом ће се повећати укупан број запослених 
радника у привреди на подручју Града и значајно утицати на друге економске показатеље.  
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Правила дефинисања цијена непокретности  
 

Члан 7. 
Правила дефинисања цијена непокретности неизграђеног и изграђеног земљишта односе се на 
понуђене моделе располагања непокретностима из чланова 4. и 6. ове Одлуке. 
 
(1) Цијена непокретности - неизграђеног земљишта, одређује се на основу претежне 
дјелатности и бодовања инвестиционог пројекта у складу са „Правилником о начину 
вредновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на располагање непокретности у 
својини Града Приједора, под посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката 
на територији града Приједора“ и то на сљедећи начин:  
а) ради изградње пословних објеката намијењених производњи и преради за потребе 
индустријских и/или занатских дјелатности, цијена износи од 1 до 12 КМ/м2;  
б) ради изградње пословних објеката намијењених складиштењу и логистици/сервисима за 
потребе индустријских и/или занатских дјелатности, цијена износи од 12 до 30 КМ/м2.  
 
(2) Цијена непокретности - изграђеног земљишта, одређује се на основу претходно 
процијењене вриједности предметне непокретности, процентуално умањено по основу 
бодовања инвестиционог пројекта у складу са „Правилником о начину врједновања и оцјене 
инвестиционих пројеката у циљу давања на располагање непокретности у својини Града 
Приједора, под посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији 
града Приједора“ и то на сљедећи начин: 
 
а) За инвестиционе пројекте који се тичу изградње пословних објеката намијењених 
производњи и преради за потребе индустријских и/или занатских дјелатности: 
 
1. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 90% до 100% 
за инвестиционе пројекте који спадају у I групу по испуњености критеријума који се тичу 
изградње пословних објеката намијењених производњи и преради за потребе индустријских 
и/или занатских дјелатности; 
2. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 70% до 80% 
за инвестиционе пројекте који спадају у II групу по испуњености критеријума који се тичу 
изградње пословних објеката намијењених производњи и преради за потребе индустријских 
и/или занатских дјелатности; 
3. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 50% до 65% 
за инвестиционе пројекте који спадају у III групу по испуњености критеријума који се тичу 
изградње пословних објеката намијењених производњи и преради за потребе индустријских 
и/или занатских дјелатности;  
4. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 10% до 40% 
за инвестиционе пројекте који спадају у IV групу по испуњености критеријума који се тичу 
изградње пословних објеката намијењених производњи и преради за потребе индустријских 
и/или занатских дјелатности.  
 
б) За инвестиционе пројекте који се тичу изградње пословних објеката намијењених 
складиштењу и логистици/сервисима за потребе индустријских и/или занатских дјелатности:  
 
1. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 80% до 90% 
за инвестиционе пројекте који спадају у I групу по испуњености критеријума за дјелатности 
сладиштења, логистике и сервиса за потребе индустрије и занатства; 
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2. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 60% до 70% 
за инвестиционе пројекте који спадају у II групу по испуњености критеријума за дјелатности 
сладиштења, логистике и сервиса за потребе индустрије и занатства; 
3. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се од 40% до 50% 
за инвестиционе пројекте који спадају у III групу по испуњености критеријума за дјелатности 
сладиштења, логистике и сервиса за потребе индустрије и занатства;  
4. процијењена вриједност непокретности - изграђеног земљишта, умањује се до 30% за 
инвестиционе пројекте који спадају у IV групу по испуњености критеријума за дјелатности 
сладиштења, логистике и сервиса за потребе индустрије и занатства. 
 
(3) Све појединости у вези цијене непокретности детаљно ће се дефинисати посебним 
Уговором о располагању непокретностима. 

 

Поступак утврђивања постојања интереса од значаја за локални економски развој 
 

Члан 8. 
(1) Поступак утврђивања постојања интереса од значаја за локални економски развој покреће 
се на основу претходно изражене иницијативе једног или више инвеститора да приступе 
реализацији инвестиционог пројекта (писмо намјера), који одговара критеријумима из ове 
Одлуке и треба да садржи:  
- Писмо намјере за одређену непокретност примјерено планираном технолошком процесу, 
- Увјерење о непостојању доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској управи РС, Управи 
за индиректно опорезивање и Граду Приједору (уколико се ради о правном лицу 
регистрованом на територији Републике Српске или Босне и Херцеговине), 
- Изјаву о власнички повезаним правним лицима подносиоца иницијативе (удио власника у 
другим друштвима и удио подносиоца захтјева у другим привредним друштвима); 
- Информације о инвестиционом пројекту приказане у посебно креираном Обрасцу, као Прилог 
1 важећег Правилника, који осим основних информација о инвеститору и инвестиционом 
пројекту садржи:  
● опис инфраструктурних потреба и специфичних захтјева за инфраструктуром уколико постоје; 

● опис технолошког процеса за постојећу и/или планирану дјелатност са наведеном врстом и 
асортиманом производа; 

● изјаву о расположивом потенцијалу за реализацију инвестиције и његова структура (властити 
капитал и/или капитал из других извора);  

● изјаву и образложење потребе и оправданости ангажовања одређеног броја нових радника, 
као и ефеката њиховог ангажовања по питању обука и/или преквалификације;  

● за привредне субјекте/инвеститоре који послују дуже од 3 године, доказ о оствареним 
пословним резултатим за последње 3 године пословања (биланс стања и биланс успјеха), те 
пројекције прихода и расхода за наредне 3 године, за привредна друштва и предузетнике, 
односно план обима привређивања за новоосноване привредне субјекте.  

(2) Иницијатива   о   утврђивању   постојања   интереса   од  значаја  за  локални економски 

развој  може  бити  примијењена   и на остале моделе располагања  непокретностима  из члана 

2. став 1. ове Одлуке.  

(3) Предмет отуђења испод тржишне цијене или без накнаде, могу бити једна или више 

катастарских парцела (које чине грађевинску парцелу) на којима је, у складу са важећим 

документом просторног уређења, изграђен производно-пословни објекат или је предвиђена 

изградња производно-пословних објеката у функцији реализације инвестиционог пројекта.  
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Услови коришћења непокретности  

Члан 9.  

(1) Стицаоци непокретности из ове Одлуке могу бити домаћи и страни инвеститори који искажу 
свој интерес за располагање непокретностима на предметним локацијама по неком од 
предложених модела, те који испуњавају законом предвиђене услове за стицање права 
својине, других стварних права и права закупа.   
(2) Услови, права и обавезе по основу неког од понуђених модела располагања 
непокретностима из члана 2. став 1. ове Одлуке, дефинисани су „Правилником о начину 
врједновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на располагање непокретности 
у својини Града Приједор, под посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката 
на територији града Приједора“, те  Уговором који ће се претходно усагласити између 
заинтересованих страна.  

Члан 10. 
Свим заинтересованим инвеститорима биће претходно омогућен увид у важећа документа 
просторног уређења за локације у власништву Града, увид у изводе из јавних евиденција о 
непокретностима, те обилазак парцела и увид у стање истих на предметним локацијама. 

Члан 11. 
Са оним инвеститорима за чији инвестициони пројекат се оцијени да је од значаја за Град 
Приједор, након усвајања Одлуке Скупштине Града Приједора, израде нацрта уговора од 
стране нотара и прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске Сједиште 
замјеника Приједор, Градоначелник ће закључити Уговор о располагању над непокретностима 
по основу неког од усвојених модела располагања непокретностима, како је наведено у члану 
2. став 1. ове Одлуке.  

Члан 12. 
Стицалац непокретности који потпише уговор дужан је да: 
(1) У року од 15 дана након закључивања уговора о располагању непокретностима по неком од 
предложених модела уплати уговорену цијену за предметне непокретности на јединствени 
рачун трезора Града Приједора;  
(2) У року од 12 мјесеци од дана закључивања уговора прибави одобрење за грађење, односно 
другу документацију у складу са одабраним моделом располагања непокретностима; 
(3) У року од 18 мјесеци од дана закључивања уговора на предметној непокретности изгради 
објекте у складу са важећим документом просторног уређења или приведе употреби 
непокретности у складу са одабраним моделом располагања над истим; 
(4) Најдуже у року од 24 мјесеци од дана закључивања уговора прибави употребну дозволу, 
стави објекат у функцију и запосли одређен број радника, у складу са Уговором;  
(5) Обавијести Градску управу уколико се појаве неке непредвиђене или отежавајуће 
околности у процесу прибављања документације или извођења радова, а за шта се процијени 
да би могло утицати на непоштовање или продужетак уговорених рокова; 
(6) Приложи банкарску гаранцију у износу од 10% процијењене тржишне вриједности 
непокретности, или нека друга законом предвиђена средства обезбjеђења које ће одредити 
Град Приједор и која ће бити важећа до момента испуњења уговором дефинисаних обавеза.  

Члан 13. 
(1) Након закључивања уговора по основу неког од уговорених модела располагања 
непокретностима, Град ће извршити предају непокретности у посјед стицаоца и/или увођење у 
посјед, онако како је то законом предвиђено.  
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(2) Стицалац непокретности не може вршити прометовање непокретностима, нити уписивати 
терете по било којем основу, без претходне сагласности Града, а прије извршења уговорних 
обавеза.  
(3) С тим у вези, стицалац је дужан трпити да Град Приједор у „Ц“ теретном листу извода из 
земљишних књига и/или листу непокретности, упише забиљешку забране даљег отуђења и 
оптерећења непокретности без сагласности Града Приједор, у временском периоду од дана 
потписивања уговора о стицању непокретности, до истека уговорних обавеза.  
(4) Град Приједор се обавезује да ће, ангажујући овлаштеног вјештака грађевинске струке, 
извршити процјену вриједности предметне непокретности у виђеном стању и у стању пуне 
изграђености инфраструктуре, а која процијењена вриједност ће представљати основ за 
утврђивање висине банкарске гаранције коју је купац непокретности у обавези доставити као 
инструмент обезбјеђења. 
 

Члан 14. 
Са инвеститорима/стицаоцима који не буду испуњавали обавезе у уговореним роковима Град 
ће раскинути уговор, извршити поврат непокретности, извршити поврат уплаћених средстава 
инвеститору/стицаоцу, те искористити дате гаранције за накнаду настале штете.  

Члан 15. 
Град се обавезује да ће по потреби и у договору са инвеститором, о свом трошку обезбиједити 
потребну инфраструктуру према важећем документу просторног уређења, а ради намјенског 
кориштења предметне непокретности.  
 

Члан 16. 
Саставни дио ове Одлуке чине сљедећи документи које је Комисија за вредновање и оцјену 
инвестиционих пројеката дужна примијенити и доставити као пратећу документацију уз 
Извјештај са препорукама:  
● Правилник о начину вредновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на 
располагање непокретности у својини Града Приједор, под посебним условима, ради 
реализације инвестиционих пројеката на територији града Приједора;  
● Образац за вредновање и оцјену инвестиционих пројеката; 
● Критеријуми за оцјену инвестиционог пројекта; 
● Групе приоритетних дјелатности. 
 

Члан 17. 
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, а тичу се права и обавеза уговорних страна, 
примјењиваће се Закон о облигационим односима и Закон о стварним правима.  

Члан 18. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о располагању непокретностима у 
својини Града Приједора, под посебним условима, ради изградње производно-пословних 
објеката и других објеката („Службени гласник Града Приједор“, бр.10/18). 
 
 Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједор. 
 
 
Број: 01- ___________/21                 ПРЕДСЈЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ 
             
Датум:  ________2021. год.    Мирсад Дуратовић 
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ПРАВИЛНИК 

о начину врjедновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на располагање 

непокретности у својини Града Приједор, под посебним условима, ради реализације 

инвестиционих пројеката на територији града Приједора 

 

 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђује се начин врједновања и оцјене инвестиционих 

пројеката на основу којих се утврђују услови и модели располагања непокретностима у 

својини Града Приједора, под посебним условима, ради реализације инвестиционих 

пројеката на територији Града Приједора (у даљем тексту: инвестициони пројекат), а у 

складу са важећим документима просторног уређења. 

 

Члан 2. 

 (1) Поступак врједновања и оцјене инвестиционих пројеката спроводи Комисија 

за вредновање и оцјену инвестиционих пројеката (у даљем тексту: Комисија). 

 (2) Комисију чини најмање 5 чланова именованих из реда службеника Градске 

управе Града Приједора и Агенције „ПРЕДА-ПД“. 

 

Члан 3. 
 (1) У поступку врједновања и оцјене инвестиционих пројеката обавезно се 

утврђују следећи критеријуми: 

 1) Година оснивања, односно временски период обављања пословне дјелатности 

привредног субјекта/инвеститора;  

 2) Сједиште привредног субјекта/инвеститора - овим критеријумима се 

утврђује да ли је сједиште привредног субјекта/инвеститора на територији града 

Приједора; 

 3) Референце инвеститора - овај критеријум оцјењује се у складу са бонитетом 

инвеститора, односно, на основу претходних инвестиционих пројеката у земљи и 

свијету, угледа који инвеститор има у пословању и реализацији инвестиционих 

пројеката, као и динамике раста пословања;  

 4) Приоритетна дјелатност у оквиру инвестиционог пројекта - утврђује се на 

основу претходно дефинисаних дјелатности од значаја за привредни развој града 

Приједора;  

 5) Технолошки ниво инвестиције - овај критеријум утврђује се по основу 

технолошког нивоа дјелатности која је предмет улагања, односно нивоа кориштења 

технолошки напредне опреме и/или поступака у производном процесу; 

 6) Број запослених радника - овај критеријум оцјењује се по основу броја 

запослених радника према последњој евиденцији привредног субјекта/инвеститора; 

   

 7) Планирани број новозапослених радника - овај критеријум оцјењује се по 

основу планираног броја новозапослених радника током реализације инвестиционог 

пројекта;  

 8) Број високообразованих радник -, овај критеријум оцјењује се по основу 

броја запослених високообразованих радника према последњој евиденцији привредног 

субјекта/ инвеститора;  



 9) Планирани број високообразованих радника - овај критеријум оцјењује се 

по основу планираног броја високообразованих радника током реализације 

инвестиционог пројекта;  

 10) Висина досадашњих улагања - овај критеријум оцјењује се по основу висине 

укупно реализованих инвестиционих улагања у основна средства;  

 11) Висина планираних улагања - овај критеријум оцјењује се по основу висине 

укупно планираних инвестиционих улагања у основна средства за реализацију 

инвестиционог пројекта;  

 12) Локални добављачи - оцјена овог критеријумима врши се по основу сарадње 

привредног субјекта/инвеститора са локалним добављачима и планираног удјела 

локалних добављача;  

 13) Извозна орјентисаност - оцјена критеријума врши се по основу претходног 

и планираног обима међународног промета (прије и након инвестиционог пројекта);  

 14) Ниво оствареног промета - овај критеријум оцјењује се по основу нивоа 

оствареног промета привредног субјекта/инвеститора;  

 15) Просјечна висина зарада - овај критеријум се оцјењује по основу просјечне 

висине зарада запослених радника у нето износу;  

 16) Измирене обавезе - елиминаторни критеријум, који се утврђује на темељу 

доказа о доспјелим и измиреним обавезама по основу пореза и доприноса, као и 

кредитних задужења. 

 

 (2) У поступку врједновања и оцјене инвестиционих пројеката могуће је 

утврђивати и друге чињенице, а у зависности од специфичности сваког појединачног 

пројекта.  

 

Члан 4. 
 Поступак врједновања и оцјене инвестиционих пројеката проводиће се 

рангирањем и бројчаним врједновањем сваког појединачног критеријума постављеног у 

матрицу, а коју ће израдити и усагласити Комисија из члана 2. овог Правилника, за сваки 

појединачни инвестициони пројекат.  

 

Члан 5. 
 У поступку врједновања и оцјене инвестиционих пројеката, Комисија може 

предложити укључивање у рад и екстерних стручњака из појединих области, те 

предложити израду евентуалних студија, елабората, мишљења и сличних докумената, 

усљед недостатка стручних кадрова или уколико се укаже потреба.  

 

Члан 6. 
 (1) Комисија након разматрања инвестиционог пројекта, његовог врједновања и 

оцјене, сачињава Извјештај са препроукама, који са пратећим документима упућује 

Гградоначелнику на увид и одобравање.  

 (2) Након увида у извјештај, Градоначелник доноси Закључак којим се даје 

сагласност или одбија извјештај Комисије.  

 (3) Уколико се донесе Закључак којим се одобрава извјештај Комисије, исти се 

доставља Стручној служби Градоначелника - Одсјеку за имовинске послове и евиденцију 

некретнина на даље поступање, које припрема приједлог Одлуке о располагању 

непокретности која се шаље Скупштини града, која исту може усвојити или утврдити да 

није погодна за реализацију.  

 

 



 

Члан 7. 
 Инвестициони пројекти, на основу њихових карактеристика, разврставају се у три 

вриједносне категорије, односно, разреда, и то: 

 (1) Инвестицијом од значаја за економски развој Града Приједора сматра се 

свака инвестиција чија је укупна вриједност у обртним и основним средствима у распону 

од 100.000 КМ до 1.000.000 КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава до 10 

радника. 

 (2) Инвестицијом од посебног значаја за економски развој града Приједора 

сматра се свака инвестиција чија укупна вриједност у обртним и основним средствима 

износи од 1.000.000 до 5.000.000 КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава од 

10 до 50 радника. 

 (3) Инвестицијом од стратешког значаја за економски развој града Приједора, 

сматра се свака инвестиција чија укупна вриједност у обртним и основним средствима 

прелази износ од 5.000.000 КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава 50 и више 

радника.  

 

Члан 8. 
 (1) Сваки инвестициони пројекат, без обзира на његов значај и категорију, треба 

бити разматран од стране Комисије и треба да садржи образложење циљева 

инвестиционог пројекта са описом техничких, технолошких, инфраструктурних, 

финансијских, економских и других елемената од значаја за оцјену истог.  

 

 (2) Образац за врједновање и оцјену инвестиционог пројекта садржи све елементе 

побројане у претходном ставу и саставни је дио овог Правилника као његов.  

 

Члан 9. 
 Поступак утврђивања интереса за локални економски развој и вјеродостојности 

инвеститора, покреће се на основу претходно изражене иницијативе једног или више 

инвеститора да приступе реализацији инвестиционог пројекта и треба да садржи: 

 (1) Писмо намјере за одређену непокретност или начелно исказану намјеру, 

примјерено планираном производно-технолошком процесу, 

 (2) Рјешење о упису у судски регистар, са свим измјенама – за правна лица и 

Рјешење о регистрацији дјелатности – за предузетнике,   

 (3) Увјерење о непостојању доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској 

управи РС, Управи за индиректно опорезивање и Граду Приједору (уколико се ради о 

правном лицу регистрованом на територији РС или БиХ), 

 (4) Изјаву о власнички повезаним правним лицима подносиоца иницијативе 

(удио власника у другим друштвима и удио подносиоца захтјева у другим привредним 

друштвима) и 

 (5) Информације о инвестиционом пројекту, као овог Правилника.  

 

 

Члан 10. 
 (1) Град Приједор располаже непокретностима у својој својини по више модела, 

и то:  

 1) продаја непокретности; 

 2) оснивање права грађења на непокретности; 

 3) закуп непокретности; 

 4) отуђење непокретности испод тржишне цијене или без накнаде.  



 

 (2) Услови, права и обавезе по основу неког од понуђених модела располагања 

непокретностима, дефинисаће се уз примјену овог Правилника, утемељеног на Одлуци 

о располагању непокретностима у својини Града Приједор, под посебним условима, ради 

изградње производно-пословних објеката и других објеката Уговором који ће се 

претходно усагласити између заинтересованих страна.  

 

Члан 11. 

 Са оним инвеститорима за чији пројекат се оцијени да је од значаја за Град 

Приједор, Градоначелник ће након спроведене процедуре у складу са позитивним 

законским прописима Републике Српске и БиХ, закључити Уговор о располагању 

непокретностима по основу неког од усвојених модела распологања непокретностима, а 

у складу са чланом 10. овог Правилника.  

 

Члан 12. 
 Циљеви који се желе постићи примјеном овог Правилника, утемељеног на Одлуци 

о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, 

ради реализације инвестиционих пројеката на територији града Приједора су: 

 (1) Подршка инвеститорима у првим годинама њиховог пословања, те стварање 

услова за развој индустрије и њену интеграцију у локалне, регионалне и глобалне ланце 

вриједности; 

 (2) Успостављање пословно-техничке сарадње по неком од понуђених модела 

располагања непокретностима у својини Града; 

 (3) Подршка развоју привреде и повећању запошљавања на подручју града; 

 (4) Обезбјеђење квалитетне инфраструктуре за обављање привредне активности 

на подручју града; 

 (5) Допринос у повезивању привредних субјеката;  

 (6) Подстицање иновација и трансфера нових технологија;  

 (7) Допринос у јачању извозних потенцијала и интернационализацији локалних 

привредних субјеката. 

 

 



Као прилог Правилника о начину вредновања и оцјене инвестиционих пројеката, у 

циљу давања на располагање непокретности у својини Града Приједора, под 

посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији 

града Приједора, у наставку слиједи:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З А Ц 
за врједновање и оцјену инвестиционог пројекта 

 
(Прилог 1) 
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Основни подаци о подносиоцу инвестиционог пројекта 

Назив инвеститора / подносиоца 
инвестиционог пројекта 

 
 

Адреса  

Број телефона  

Број факса  

Е-маил  

ЈИБ  

ПДВ број  

Власник / Одговорна особа  

 

Назив инвестиционог пројекта  

 

Статус инвеститора Постојећи   
Нови  

 

Основни подаци о инвестиционом пројекту 

1. Датум регистрације пословног 
субјекта / Година оснивања 

 

 

2. Сједиште пословног субјекта  
 

 

 

3. Референце инвеститора  Оцјењује се у складу са бонитетом инвеститора, односно, 
на основу претходних инвестиционих пројеката у земљи и 
свијету, угледа који инвеститор има у пословању и 
реализацији инвестиционих пројеката, као и динамике 
раста пословања 

 
 

 

4. Приоритетна дјелатност  
шифра претежне дјелатности и опис 
дјелатности 

 

 

5. Технолошки ниво инвестиције Укратко опишите технолошки ниво дјелатности која је 
предмет улагања (ниво кориштења технолошки напредне 
опреме и/или поступака у производном и/или услужном 
процесу 

 
 

 

6. Тренутни број запослених  
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радника 

7. Планирани број новозапослених 
радника 

 

8. Број високообразованих 
радника 

 

9. Планирани број 
високообразованих радника 

 

 

 

10. Висина досадашњих улагања 
процјена укупно реализованих 
инвестиционих улагања у основна 
средства  

 

 

11. Висина планираних улагања  
процјена укупно планираних 
инвестиционих улагања у основна 
средства за реализацију инвестиционог 
пројекта 

 

 

12. Ангажовање локалних добављача  
опишите сарадњу са локалним 
добављачима и планирани удио локалних 
добављача  

 

 

13. Извозна орјентисаност  
наведите претходни и планирани обим 
међународног промета (прије и након 
инвестиционог пројекта) - изразити у % 

 

 

14. Ниво оствареног 
промета  

2019. година (у КМ) 2018. година (у КМ) 

  

 

15. Просјечна висина зарада  
навести просјечне висине зарада 
запослених радника у нето износу 
(у КМ) 

 

 

16. Измирене обавезе  
доказ на темељу доспјелих и измирених 
обавеза по основу пореза и доприноса, као и 
кредитних задужења, елиминаторни 
критериј 

НЕ ДА  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ 

Врста инвестиције Greenfield  
Brownfield  

Локација   
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Потребна инфраструктура Укратко описати примарне и секундарне инфраструктурне 
потребе на локацији, као и специфичне захтјеве уколико постоје  
 
 
Струја кW Интернет Вода л/с или 

м3 
Канализација 

    

Остала инфраструктура  
 
 

Опис пословног субјекта Укратко опишите историју пословања, фазе развоја, сарадњу са 
другим компанијама и сл. 
 
 
 

Основни производи / услуге Укратко опишите који су главни производи и/или услуге 
пословног субјекта, да ли је производ и/или услуга саставни дио 
ланца вриједности (навести којег) 
 
 

Процјењена вриједност 
инвестиције 

 
 

Извори финансирања и 
износи 

Властита средства (%):  

Кредитна средства (%):  
Грант средства/подстицајна средства (%):  
Други извори (%) _________________________: 
 

Временски период 
инвестиције 

Очекивани почетак:  

Очекивани завршетак:  

Циљеви/Разлози за 
реализацију инвестиције 

 
 
 
 

Ефекти инвестиције на 
запослене раднике по 
питању обука и 
преквалификације 

 

 

План прихода и расхода 

Опис Година 1 Година 2 Година 3 

Очекивани приходи (КМ)    

Очекивани расходи/трошкови (КМ)    

 

 

 

У Приједору, дана _______________________ 
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Име и презиме, функција овлаштене особе подносиоца инвестиционог плана: 

 

Потпис: ___________________________________ 

Печат: 

 

 

Име и презиме, функција особе која је попуњавала Образац: 

 

Потпис: ___________________________________ 



УКУПНО: 0

Оцјена *X УКУПНО

1 . Година оснивања 0 2 0

2 . Сједиште компаније 0 3 0

3 . Референце инвеститора 0 4 0

4 . Приоритетна дјелатност 0 5 0

5 . Технолошки ниво инвестиције 0 8 0

6 . Број запослених 0 5 0

7 . Планирани број новозапослених 0 9 0

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

Производне и прерађивачке дјелатности

Опис критеријума: година оснивања компаније, 

односно временски период обављања пословне 

дјелатности субјекта

Опис критеријума: оцјена критеријума по основу 

сједишта компаније

Опис критеријума: оцјењује се на основу 

претходних инвестиционих пројеката у земљи и 

свијету, угледа који има у пословању и 

реализацији инвестиционих пројеката, као и 

динамике раста пословања

Оцјењивање се врши на начин да се по сваком критеријуму додјељују оцјене у распону од 1 

до 5, како слиједи:  1 = мало; 2 = довољно; 3 = задовољава; 4 = добро; 5 = изврсно 

*Појединим критеријумима ће бити додјељен одговарајући мултипликатор (*X) ради 

њихове важности за оцјену инвестиционог пројекта и његове успјешности.

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу 

претходно дефинисаних приоритетних 

дјелатности значајних за развој привреде града 

Приједора

Опис критеријума: оцјена по основу броја 

запослених радника према последњој 

евиденцији

Опис критеријума: оцјена по основу планираног 

броја новозапослених радника током 

реализације пројекта

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу 

технолошког нивоа дјелатности која је предмет 

улагања (ниво кориштења технолошки напредне 

опреме и/или поступака у производном процесу



8 . Број високообразованих радника

0 5 0

9 .
Планирани број високообразованих 

радника
0 8 0

10 . Висина досадашњих улагања 0 5 0

11 . Висина планираних улагања 0 7 0

12 . Локални добављачи 0 3 0

13 . Извозна орјентисаност 0 4 0

14 . Ниво оствареног промета 0 3 0

15 . Просјечна висина зарада 0 7 0

16 . Измирене обавезе 0 2 0

просјечна оцјена → 0,00 УКУПНО: 0

Опис критеријума: оцјена по основу претходног и 

планираног обима међународног промета (прије 

и након инвестиционог пројекта)

Опис критеријума: оцјена по основу нивоа 

оствареног промета компаније

Опис критеријума: оцјена по основу просјечне 

висине зарада запослених радника у нето износу

Опис критеријума: оцјена по основу броја 

запослених високообразованих радника у 

компанији

Опис критеријума: оцјена по основу сарадње 

компаније са локалним добављачима и 

планирани удио локалних добављача

Опис критеријума: оцјена критерија на темељу 

доспјелих и измирених обавеза по основу пореза 

и доприноса, као и кредитних задужења

Опис критеријума: оцјена по основу висине 

укупно реализованих инвестиционих улагања у 

основна средства

Опис критеријума: оцјена по основу висине 

укупно планираних инвестиционих улагања у 

основна средства за реализацију инвестиционог 

пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу планираног 

броја новозапослених високообразованих 

радника у току реализације пројекта



1 . Година оснивања 1 2 3 4 5
до 6 мј. 6-12 мј. 12-36 мј. 36-60 мј. преко 60 мј. 

2 . Сједиште компаније 1 5

ПЈ Приједор

3 . Референце инвеститора 1 2 3 4 5

мало дов. зад. добро изврсно

4 . Приоритетна дјелатност 1 2 3 4 5

V група IV група III група II група I група

5 . Технолошки ниво инвестиције 1 2 3 4 5

мало дов. зад. добро изврсно

6 . Број запослених 1 2 3 4 5
до 5  6-10  11-24 25-49  50+

7 . Планирани број новозапослених 1 2 3 4 5
до 5  6-10  11-24 25-49  50+

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

Производне и прерађивачке дјелатности

Опис критеријума: оцјена се утврђује по 

основу технолошког нивоа дјелатности која је 

предмет улагања (ниво кориштења 

технолошки напредне опреме и/или 

поступака у производном процесу

Оцјењивање се врши на начин да се по сваком критеријуму додјељују оцјене у 

распону од 1 до 5, како слиједи: 1 = мало; 2 = довољно; 3 = задовољава; 4 = 

добро; 5 = изврсно 

*Појединим критеријумима ће бити додјељен одговарајући мултипликатор (*X) 

ради њихове важности за оцјену инвестиционог пројекта и његове успјешности.

Опис критеријума: оцјењује се на основу 

претходних инвестиционих пројеката у земљи 

и свијету, угледа који има у пословању и 

реализацији инвестиционих пројеката, као и 

динамике раста пословања

Опис критеријума: година оснивања 

компаније, односно временски период 

обављања пословне дјелатности субјекта

Опис критеријума: оцјена критеријума по 

основу сједишта компаније

Опис критеријума: оцјена по основу броја 

запослених радника према последњој 

евиденцији

Опис критеријума: оцјена по основу 

планираног броја новозапослених радника 

током реализације пројекта

Опис критеријума: оцјена се утврђује по 

основу претходно дефинисаних приоритетних 

дјелатности значајних за развој привреде 

града Приједора



8 . Број високообразованих радника 0 2 3 4 5
0  1-2  3-5  6-9  10+

9 .
Планирани број високообразованих 

радника 0 2 3 4 5
0  1-2  3-5  6-9  10+

10 . Висина досадашњих улагања 1 2 3 4 5
< 100.000 100.000-300.000 300.000-500.000 500.000-1.000.000 > 1.000.000

11 . Висина планираних улагања 1 2 3 4 5
≤ 100.000 100.000-300.000 300.000-500.000 500.000-1.000.000 > 1.000.000

12 . Локални добављачи 1 2 3 4 5

нема ≤ 20% 20-50% 50-75% > 75%

13 . Извозна орјентисаност 1 2 3 4 5

нема ≤ 30% 30-50% 50-75% > 75%

14 . Ниво оствареног промета 1 2 3 4 5
< 100.000 100.000-500.000 500.000-1 мил. 1 mil.-3.000.000 > 3.000.000

15 . Просјечна висина зарада 1 2 3 4 5
≤ 600 KM 601 - 850 KM 851 - 1.000 1.001 - 1.300 > 1.300

16 . Измирене обавезе 0 5

не да

Опис критеријума: оцјена по основу броја 

запослених високообразованих радника у 

компанији

Опис критеријума: оцјена по основу 

планираног броја новозапослених 

високообразованих радника у току 

реализације пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу висине 

укупно реализованих инвестиционих улагања 

у основна средства

Опис критеријума: оцјена по основу висине 

укупно планираних инвестиционих улагања у 

основна средства за реализацију 

инвестиционог пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу сарадње 

компаније са локалним добављачима и 

планирани удио локалних добављача

Опис критеријума: оцјена по основу 

претходног и планираног обима 

међународног промета (прије и након 

инвестиционог пројекта)

Опис критеријума: оцјена по основу нивоа 

оствареног промета компаније

Опис критеријума: оцјена по основу 

просјечне висине зарада запослених радника 

у нето износу

Опис критеријума: оцјена критерија на 

темељу доспјелих и измирених обавеза по 

основу пореза и доприноса, као и кредитних 

задужења



Значај инвестиције Распони

400 - 370

369 - 340

339 - 310

309 - 280

279 - 250

249 - 220

219 - 190

189 - 160

159 - 140

139 - 120

119 - 90

> 90

*Обрачун по основу цјеновних разреда

Значај инвестиције Распони

400 - 370

369 - 340

339 - 310

309 - 280

279 - 250

249 - 220

219 - 190

189 - 160

159 - 140

139 - 120

119 - 90

> 90

*Обрачун по основу умањење почетне цијене

 = 3,00 КМ/м2 

Цјеновни разреди

III ГРУПА

 = 9,00 КМ/м2 

 = 4,00 КМ/м2 

 = 8,00 КМ/м2 

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД СТРАТЕШКОГ 

ЗНАЧАЈА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА

20%

80%

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД СТРАТЕШКОГ 

ЗНАЧАЈА

Испуњеност критеријума

I ГРУПА

II ГРУПА

 = 1,00 КМ/м2 

 = 2,00 КМ/м2 

 = 12,00 КМ/м2

IV ГРУПА
 = 11,00 КМ/м2

 = 5,00 КМ/м2 

 = 6,00 КМ/м2 

 = 7,00 КМ/м2 

65%

60%

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

30%
IV ГРУПА

10%

Умањење

40%

50%

 = 10,00 КМ/м2

Испуњеност критеријума

II ГРУПА
70%

III ГРУПА

100%
I ГРУПА

90%

55%



р.бр. Оцјена *X УКУПНО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Опис критеријума: оцјена по основу броја запослених радника према последњој 

евиденцији

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

2

ГОДИНА ОСНИВАЊА 

Опис критеријума: година оснивања компаније, односно временски период 

обављања пословне дјелатности субјекта

СЈЕДИШТЕ КОМПАНИЈЕ 

Опис критеријума: оцјена критерија по основу сједишта компаније

РЕФЕРЕНЦЕ ИНВЕСТИТОРА                                                                                                        

Опис критеријума: оцјењује се на основу претходних инвестиционих пројеката у 

земљи и свијету, угледа који има у пословању и реализацији инвестиционих 

пројеката, као и динамике раста пословања

ПРИОРИТЕТНА ДЈЕЛАТНОСТ 

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу претходно дефинисаних 

приоритетних дјелатности значајних за развој привреде града Приједора

ТЕХНОЛОШКИ НИВО ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу технолошког нивоа дјелатности која је 

предмет улагања (ниво кориштења технолошки напредне опреме и/или поступака у 

производном процесу

0

0

0

0

0

0

3

4

5

8 0

05

К Р И Т Е Р И Ј У М И

0

0

0

0

Производне и прерађивачке дјелатности

Оцјењивање се врши на начин да се по сваком критеријуму додјељују оцјене у распону од 1 до 5, како слиједи:  1 = мало; 2 = 

довољно; 3 = задовољава; 4 = добро; 5 = изврсно 

*Појединим критеријумима ће бити додјељен одговарајући мултипликатор (*X) ради њихове важности за оцјену 

инвестиционог пројекта и његове успјешности.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА



8 .

ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ 

Опис критеријума: оцјена по основу планираног броја новозапослених радника током 

реализације пројекта

БРОЈ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ РАДНИКА 

Опис критеријума: оцјена по основу броја запослених високообразованих радника у 

компанији

7 .

0

0

9

9 . ПЛАНИРАНИ БРОЈ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ РАДНИКА 

Опис критеријума: оцјена по основу планираног броја новозапослених 

високообразованих радника у току реализације пројекта
0 8 0

10 . ВИСИНА ДОСАДАШЊИХ УЛАГАЊА 

Опис критеријума: оцјена по основу висине укупно реализованих инвестиционих 

улагања у основна средства
0 5 0

11 .

0 3 0

0

0

4 0

5

3 0

15 . ПРОСЈЕЧНА ВИСИНА ЗАРАДА 

Опис критеријума: оцјена по основу просјечне висине зарада запослених радника у 

нето износу 0 7 0

12 . ЛОКАЛНИ ДОБАВЉАЧИ 

Опис критеријума: оцјена по основу сарадње компаније са локалним добављачима и 

планирани удио локалних добављача

14 . НИВО ОСТВАРЕНОГ ПРОМЕТА 

Опис критеријума: оцјена по основу нивоа оствареног промета компаније 0

13 . ИЗВОЗНА ОРЈЕНТИСАНОСТ 

Опис критеријума: оцјена по основу претходног и планираног обима међународног 

промета (прије и након инвестиционог пројекта)
0

ВИСИНА ПЛАНИРАНИХ УЛАГАЊА 

Опис критеријума: оцјена по основу висине укупно планираних инвестиционих 

улагања у основна средства за реализацију инвестиционог пројекта 0 7 0



0УКУПНО:

16 . ИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Опис критеријума: оцјена критерија на темељу доспјелих и измирених обавеза по 

основу пореза и доприноса, као и кредитних задужења
0 2 0



УКУПНО: 0

Оцјена *X УКУПНО

1 . Година оснивања 0 3,5 0

2 . Сједиште привредног субјекта 0 1 0

3 . Референце инвеститора 0 3 0

4 . Приоритетна дјелатност 0 5 0

5 . Технолошки ниво инвестиције 0 7 0

6 . Број запослених 0 7 0

Оцјењивање се врши на начин да се по сваком критеријуму додјељују оцјене у распону од 1 до 5, 

како слиједи:  1 = мало; 2 = довољно; 3 = задовољава; 4 = добро; 5 = изврсно 

*Појединим критеријумима ће бити додјељен одговарајући мултипликатор (*X) ради њихове 

важности за оцјену инвестиционог пројекта и његове успјешности.

складишта/логистика/сервиси

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

Опис критеријума: година оснивања привредног 

субјекта, односно дужина пословања субјекта

Опис критеријума:оцјена критеријума по основу 

сједишта привредног субјекта

Опис критеријума: оцјењује се на основу претходних 

инвестиционих пројеката у земљи и свијету, угледа 

који има у пословању и реализацији инвестиционих 

пројеката, као и динамике раста пословања

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу 

претходно дефинисаних приоритетних дјелатности 

значајних за развој привреде града Приједора

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу 

технолошког нивоа дјелатности која је предмет 

улагања (ниво кориштења технолошки напредне 

опреме и/или поступака у производном и/или 

услужном процесу

Опис критеријума: оцјена по основу броја запослених 

радника према последњој евиденцији



7 . Планирани број новозапослених 0 7 0

8 . Број високообразованих радника 0 5 0

9 . Планирани број високообразованих радника 0 7 0

10 . Висина досадашњих улагања 0 5 0

11 . Висина планираних улагања 0 5,5 0

12 . Локални добављачи 0 3 0

13 . Ниво оствареног промета 0 5 0

14 . Просјечна висина зарада 0 5 0

15 . Измирене обавезе 0 3 0

просјечна оцјена → 0,00 УКУПНО: 0

Опис критеријума: оцјена по основу планираног броја 

новозапослених радника током реализације пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу броја запослених 

високообразованих радника прије реализације 

пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу планираног броја 

новозапослених високообразованих радника у току 

реализације пројекта

Опис критеријума: оцјена критерија на темељу 

доспјелих и измирених обавеза по основу пореза и 

доприноса, као и кредитних задужења

Опис критеријума: оцјена по основу висине укупно 

реализованих инвестиционих улагања у основна 

средства

Опис критеријума: оцјена по основу висине укупно 

планираних инвестиционих улагања у основна 

средства за реализацију инвестиционог пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу сарадње 

компаније са локалним добављачима и планирани 

удио локалних добављача

Опис критеријума: оцјена по основу нивоа оствареног 

промета привредног субјекта

Опис критеријума: оцјена по основу просјечне висине 

зарада запослених радника у нето износу



1 . Година оснивања 1 2 3 4 5
до 6 мј. 6-12 мј. 12-36 мј. 36-60 мј. преко 60 мј. 

2 . Сједиште привредног субјекта 1 5

ПЈ Приједор

3 . Референце инвеститора 1 2 3 4 5

мало дов. зад. добро изврсно

4 . Приоритетна дјелатност 1 2 3 4 5

V група IV група III група II група I група

5 . Технолошки ниво инвестиције 1 2 3 4 5

мало дов. зад. добро изврсно

6 . Број запослених 1 2 3 4 5
1  2-3  4-6  7-9  10+

7 . Планирани број новозапослених 1 2 3 4 5
1  2-3  4-6  7-9  10+

8 . Број високообразованих радника 0 2 3 4 5
0  1-2  3-5  6-9  10+

Опис критеријума: година оснивања привредног 

субјекта, односно дужина пословања субјекта

Опис критеријума:оцјена критеријума по основу 

сједишта привредног субјекта

Опис критеријума: оцјењује се на основу 

претходних инвестиционих пројеката у земљи и 

свијету, угледа који има у пословању и 

реализацији инвестиционих пројеката, као и 

динамике раста пословања

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

складишта/логистика/сервиси

Оцјењивање се врши на начин да се по сваком критеријуму додјељују оцјене у распону од 1 до 5, како слиједи:   1 = 

мало; 2 = довољно; 3 = задовољава; 4 = добро; 5 = изврсно 

*Појединим критеријумима ће бити додјељен одговарајући мултипликатор (*X) ради њихове важности за оцјену 

инвестиционог пројекта и његове успјешности.

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу 

претходно дефинисаних приоритетних 

дјелатности значајних за развој привреде града 

Приједора

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу 

технолошког нивоа дјелатности која је предмет 

улагања (ниво кориштења технолошки 

напредне опреме и/или поступака у 

производном и/или услужном процесу

Опис критеријума: оцјена по основу броја 

запослених радника према последњој 

евиденцији

Опис критеријума: оцјена по основу планираног 

броја новозапослених радника током 

реализације пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу броја 

запослених високообразованих радника прије 

реализације пројекта



9 .
Планирани број високообразованих 

радника 0 2 3 4 5
0  1-2  3-5  6-9  10+

10 . Висина досадашњих улагања 1 2 3 4 5
< 50.000 50.000-100.000 100.000-500.000 500.000-1 мил. > 1.000.000

11 . Висина планираних улагања 1 2 3 4 5
< 50.000 50.000-100.000 100.000-500.000 500.000-1 мил. > 1.000.000

12 . Локални добављачи 1 2 3 4 5

nema ≤ 20% 20-50% 50-75% > 75%

13 . Ниво оствареног промета 1 2 3 4 5
< 50.000 50.000-300.000 300.000-800.000 800.000-1.5 мил. > 1.500.000

14 . Просјечна висина зарада 1 2 3 4 5
≤ 600 KM 601 - 750 KM 751 - 900 KM 901 - 1.200 > 1.200

15 . Измирене обавезе 0 5

не да

Значај инвестиције Распони

360 - 340

339 - 330

329 - 310

309 - 290

289 - 270

269 - 250

249 - 240

239 - 230

I ГРУПА
 = 13,00 KM/м2 

 = 14,00 KM/м2 

 = 15,00 KM/м2 

 = 16,00 KM/м2 

 = 17,00 KM/м2 

 = 18,00 KM/м2 

 = 19,00 KM/м2 

III ГРУПА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА II ГРУПА

Опис критеријума: оцјена по основу планираног 

броја новозапослених високообразованих 

радника у току реализације пројекта

Цјеновни разреди Испуњеност критеријума

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД СТРАТЕШКОГ 

ЗНАЧАЈА

Опис критеријума: оцјена по основу висине 

укупно реализованих инвестиционих улагања у 

основна средства

Опис критеријума: оцјена по основу висине 

укупно планираних инвестиционих улагања у 

основна средства за реализацију инвестиционог 

пројекта

Опис критеријума: оцјена по основу сарадње 

компаније са локалним добављачима и 

планирани удио локалних добављача

Опис критеријума: оцјена по основу нивоа 

оствареног промета привредног субјекта

Опис критеријума: оцјена по основу просјечне 

висине зарада запослених радника у нето 

износу

 = 12,00 KM/м2 

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

Опис критеријума: оцјена критерија на темељу 

доспјелих и измирених обавеза по основу 

пореза и доприноса, као и кредитних задужења



229 - 220

219 - 210

209 - 200

199 - 190

189 - 180

179 - 170

169 - 160

159 - 150

149 - 140

139 - 130

> 130

*Обрачун по основу цјеновних разреда

Значај инвестиције Распони

360 - 340

339 - 330

329 - 290

289 - 250

249 - 220

219 - 200

> 200

*Обрачун по основу умањење почетне цијене

III ГРУПА

 =20,00 KM/м2 

 = 21,00 KM/м2

 = 22,00 KM/м2

 = 23,00 KM/м2

 = 30,00 KM/м2

IV ГРУПА

 = 24,00 KM/м2

 = 25,00 KM/м2

 = 26,00 KM/м2

 = 27,00 KM/м2

80%

Умањење

 = 28,00 KM/м2

III ГРУПА

 = 29,00 KM/м2

40%

30%

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД СТРАТЕШКОГ 

ЗНАЧАЈА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

IV ГРУПА

Испуњеност критеријума

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
70%

II ГРУПА
60%

50%

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

90%
I ГРУПА



р.бр. Оцјена *X УКУПНО

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

складишта/логистика/сервиси

Оцјењивање се врши на начин да се по сваком критеријуму додјељују оцјене у распону од 1 до 5, како слиједи:  1 = мало; 2 = 

довољно; 3 = задовољава; 4 = добро; 5 = изврсно 

*Појединим критеријумима ће бити додјељен одговарајући мултипликатор (*X) ради њихове важности за оцјену 

инвестиционог пројекта и његове успјешности.

К Р И Т Е Р И Ј У М И

1 .

1 0

ТЕХНОЛОШКИ НИВО ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу технолошког нивоа дјелатности која је 

предмет улагања (ниво кориштења технолошки напредне опреме и/или поступака у 

производном и/или услужном процесу

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Опис критеријума: оцјена по основу броја запослених радника према последњој 

евиденцији

СЈЕДИШТЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Опис критеријума: оцјена критерија по основу сједишта кпривредног субјекта

5 0

4 .

ГОДИНА ОСНИВАЊА 

Опис критеријума: година оснивања компаније, односно временски период 

обављања пословне дјелатности субјекта

7 0

0 3,5 0

0

6 .

5 .

0

2 .

ПРИОРИТЕТНА ДЈЕЛАТНОСТ 

Опис критеријума: оцјена се утврђује по основу претходно дефинисаних 

приоритетних дјелатности значајних за развој привреде града Приједора
0

РЕФЕРЕНЦЕ ИНВЕСТИТОРА

Опис критеријума: оцјењује се на основу претходних инвестиционих пројеката у 

земљи и свијету, угледа који има у пословању и реализацији инвестиционих 

пројеката, као и динамике раста пословања

0 3 0

3 .

0 7 0



ИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Опис критеријума: оцјена критерија на темељу доспјелих и измирених обавеза по 

основу пореза и доприноса, као и кредитних задужења

НИВО ОСТВАРЕНОГ ПРОМЕТА 

Опис критеријума: оцјена по основу нивоа оствареног промета привредног субјекта

ВИСИНА ПЛАНИРАНИХ УЛАГАЊА 

Опис критеријума: оцјена по основу висине укупно планираних инвестиционих 

улагања у основна средства за реализацију инвестиционог пројекта

ЛОКАЛНИ ДОБАВЉАЧИ 

Опис критеријума: оцјена по основу сарадње компаније са локалним добављачима и 

планирани удио локалних добављача

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ РАДНИКА 

Опис критеријума: оцјена по основу планираног броја новозапослених 

високообразованих радника у току реализације пројекта

ВИСИНА ДОСАДАШЊИХ УЛАГАЊА 

Опис критеријума: оцјена по основу висине укупно реализованих инвестиционих 

улагања у основна средства

ПРОСЈЕЧНА ВИСИНА ЗАРАДА 

Опис критеријума: оцјена по основу просјечне висине зарада запослених радника у 

нето износу

ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ 

Опис критеријума: оцјена по основу планираног броја новозапослених радника током 

реализације пројекта

БРОЈ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ РАДНИКА 

Опис критеријума: оцјена по основу броја запослених високообразованих радника 

прије реализације пројекта

7 .

0 7 0

8 .

11 .

0 5,5 0

9 .

0 7

13 .

0 5 0

0 5 0

12 .

10 .

0

0 5 0

0 3 0

УКУПНО: 0

14 .

0 5 0

15 .

0 3 0



I - ГРУПЕ ДЈЕЛАТНОСТИ привредних друштава

ОЦЈЕНА

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

Рачунарско програмирање

Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности; интернетски портали
Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко 

савјетовање

Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и 

технолошким наукама

Производња осталих производа примарне прераде челика

Производња базних племенитих и осталих обојених метала

Производња парних котлова, осим котлова за централно гријање

Производња сјечива, алата и металне робе за општу намјену

Производња осталих саобраћајних средстава

Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

Производња производа од дрвета, плута, сламе и плетарских материјала

Рециклажа (прерада) разврстаних материјала

Производња осталих готових производа од метала

Производња осталих производа од порцелана и керамике

Производња цемента, креча и гипса

Производња производа од бетона, цемента и гипса

Производња производа за металне конструкције

Производња цистерни, резервоара и посуда од метала

Производња намјештаја

Производња и дистрибуција филмова, видео-филмова и телевизијског 

програма

Производња производа од гуме и пластичних маса

Производња стакла и производа од стакла

Производња ватросталних производа

Производња производа од печене глине за грађевинарство

Површинска обрада и превлачење метала, машинска обрада метала
Производња рачунара, електронских и оптичких производа

Производња електричне опреме

Производња машина и опреме

Производња моторних возила, приколица и полуприколица

Производња млијечних производа

Производња двопека и кекса, трајних пецива и колача

Производња осталих прехрамбених производа

Производња готове хране за животиње

Производња пића

Производња производа од папира и картона

5

4

3

Производња цијеви, цријева, отворених профила и припадајуће опреме од 

челика

Прерада и конзервирање меса и производња производа од меса

Прерада и конзервирање рибе, љускара и мекушаца

Прерада и конзервирање воћа и поврћа

Производња биљних и животињских уља и масти



41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

Производња оружја и муниције

Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе)

Производња коже и производа од коже

Ливење метала

Сјечење и обликовање камена

Производња хемикалија и хемијских производа

Производња основних фармацеутских производа и препарата

Ковање, пресовање, штанцање и ваљање метала, металургија праха

Производња текстила

Производња одјеће

Остала прерађивачка индустрија

Складиштење робе

3

2

1



I - ГРУПЕ ДЈЕЛАТНОСТИ самостални предузетници

ОЦЈЕНА

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .
1

4

3

2

5

Производња еурокорнета

Производња макарона

Производња пива и ракије

Производња од пластике за грађевинарство

Обликовање и обрада равног стакла

Производња машина за обраду метала

Површинска обрада метала

Машинска обрада метала

Производња осталих готових производа од метала

Производња кухињског намјештаја

Производња осталог намјештаја

Остале производне дјелатности

Рачунарско програмирање

Производња млијека, меса и јаја

Производња остале грађевинске столарије

Производња амбалаже од папира

Производња металних конструкција

Производња производа од ланаца, жице и опруга

Столар

Поправка индустријских машина

Производња готових текстилних производа

Производња од текстила - кројач

Производња палета и осталих производа од дрвета

Штампање и остало штампање

Производња ватросталних производа

Поправка готових производа од метала

Производња текстилних влакана - вуновлачар

Производња накита

Прикупљање неопасног отпада

Производња предмета од дрвета - тестерисање и блањање

Производња гријача

Производња ортопедских помагала - оптика

Производња производа од бетона

Производња производа од камена - каменорезац



ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању 

и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/18 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор је 

на ___. сједници, одржаној ___.2021. године, донијела  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка именовања чланова  
Градске изборне комисије Приједор 

 

 

I – Именује се Комисија за спровођење поступка именовања чланова Градске изборне комисије 
Приједор, у саставу: 
 

1. Александар Миљешић, предсједник 

2. Горан Велаула, замјеник предсједника 

3. Душко Милетић, члан  

4. Хаснија Скопљак, члан  

5. Соња Ившиновић, члан 

 

 

II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у складу са расписаним Јавним огласом 

изврши класификацију кандидата. Са кандидатима који испуњавању услове Јавног огласа, 

Комисија ће обавити интервију, након чега ће сачинити ранг листу са редосљедом кандидата, 

према успјеху постигнутом на интервјуу и доставити је Скупштини града. 

 

III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

 

Број: 01-111-___/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на __ сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове 

и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове. 

 

1. Драгослав Кабић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове, због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-32/21 од 3.2.2021. године 

Драгослав Кабић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове на 

временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да је наведени преиод истекао, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  



 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), на приједлог 

Градоначелника, Скупштина Града Приједор је на __ сједници, одржаној __.__.2021. 

године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове  

и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове 

 

1. Драгослав Кабић, мастер грађевине из Приједора именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине 

и имовинско-стамбене послове. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора начелника 

Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је начелнику Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове Градске управе Града Приједор 



истекао  мандат, Скупштина Града је на приједлог Градоначелника, а у складу са горе 

наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

  

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20)  Скупштина града Приједора је на 

__________сједници одржаној дана _____2021.године , донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Приједор 

 

 

 

1. Милорад Радић, дипломирани економиста из Приједора разрјешава  се дужности  
вршиоца   директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор. 
 
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 

Образложење 
 
 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-34/21 од 3.2.2021. године именован је 
Милорад Радић из Приједора за вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Приједор на период до 90 дана. Обзиром да је наведени период истекао 
донешено је Рјешење као у диспозитиву. 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и члана 143. 

Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 

2/20)  Скупштина града Приједора је на __________сједници одржаној дана _____2021.године , 

донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Приједор 

 

 

 

1. Милорад Радић дипломирани економиста, из Приједора именује се за вршиоца 
дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор,  на период до 
90 дана. 
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједорa“. 

 

Образложење 
 

На упражњену позицију директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор именује 
се Милорад Радић дипломирани економиста,  за вршиоца дужности директора као у 
диспозитиву овог рјешења. 

 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20)  Скупштина града Приједора је на _______ сједници 

одржаној дана _______2021.године , донијела је 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града 

Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 

 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се дужности 
вршиоца  директора Агенције за економски развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“. 

 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 

 
 
 

Образложење 
 
 

Рјешењем Скупштине града Приједор, број: 01-111-36/21 од 3.2.2021. године именован је 
Александар Дрљача из Приједора за вршиоца дужности директора Агенције за економски развој 
града Приједорa „ПРЕДА-ПД“ на период до 90 дана. Обзиром да је наведени период истекао 
донешено је Рјешење као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20)  Скупштина града Приједора је на 

__________сједници одржаној дана _____2021.године , донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  вршиоца дужности директора Агенције за  

економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ 

 

 

1. Александар Дрљача, дипломирани економиста  из Приједора, именује се за вршиоца 
дужности директора Агенције за економски развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“ на 
период до 90 дана. 
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 

Образложење 
 
 

На упражњену позицију директора Агенције за економски развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“ 
именује се Александар Дрљача дипломирани економиста, за вршиоца дужности директора као 
у диспозитиву овог рјешења. 

 
 
 
 
 

 
Број: 01-111-_____/21      ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ___.___.2021. године                                 Мирсад Дуратовић 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АД „ТОПЛАНА“ ПРИЈЕДОР  
У 2020. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приједор, Мај 2021. године 
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1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

Топлана је основана 1979. године као радна организација са основном дјелатношћу – 
производња и дистрибуција топлотне енергије од стране оснивача: Општина Приједор, РЖР 
„Љубија“ Приједор, „Целпак“ Приједор и СИЗ за стамбено-комуналне послове Приједор. 

Од 1989. године послује под називом Јавно комунално предузеће „Централна Топлана“ 
Приједор. 

На основу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима извршена је 
промјена облика организовања у акционарско друштво. Ова промјена уписана је у судски 
регистар код Основног суда у Бања Луци, Рјешењем број: У/И-2195/04 од 14. марта 2005. године. 
Државни капитал којим је управљао акцијски фонд чинио је већински дио капитала са 63,60% 
учешћа, Фонд за реституцију са 4,54%,  те фонд ПИО са 9,08% учешћа. Ступањем на снагу Закона 
о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне 
дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,                 
број: 50/10), већински власник постаје Град Приједор. Структура капитала се значајно мијењала 
докапитализацијама које су извршене од стране Града (прва 2012. године и друга 2013. године)  
и на дан 31.12.2020. године. Град је власник капитала са 99,68%. 
 До 2002. године основна дјелатност је обављана (уз прекид од 1992. до 1998.године)  на 
основу  пословно-техничке сарадње са енерганом из „Целпака“, а затим се приступа инвестицији 
за реконструкцију и уградњу нових котлова на мазут укупне снаге 60 МW. Радови на 
реконструкцији и уградњи нових котлова завршени су крајем 2004. године када су и пуштени у 
производњу. Међутим, због драстичног повећања цијена сирове нафте на свјетском тржишту 
коју цијена услуге није могла пратити, Управа предузећа је интензивно  тражила нова рјешења. 
Крајем 2014. године потписан је Уговор са Европском банком за обнову и развој за изградњу 
новог котловског постројења на биомасу, гориво које је вишеструко јефтиније, еколошки 
прихватљивије и које имамо на територији нашег града. Изградња новог постројења завршена 
је и котлови су пуштени у рад крајем 2015. године. У 2015. години предузеће се дорегистровало 
и за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (производња електричне 
енергије из когенеративног постројења на дрвну биомасу). 
 

2. ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 
 Предузеће обавља дјелатност од општег интереса и своје пословање и управљање 
уређује на основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“,                 
број: 75/04 и 78/11) и Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13). 
 Према Уредби о класификацији дјелатности  („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 119/10) предузеће обавља основну дјелатност:  
 
35.30 Производња и снабдјевање паром и климатизација: 

 изградња, доградња, одржавање објеката и постројења од производних погона 
предузећа до потрошача за властите потребе, 

 извођење, изградња, доградња и одржавање инсталација централног гријања код 
потрошача, 

 сервисирање и ремонт пумпи за трећа лица, 

 вршење надзора над извођењем радова изградње централног гријања. 
35.11 Производња електричне енергије 
43.11 Уклањање објеката 
43.12 Припремни радови на градилишту 
43.21 Електроинсталациони радови 
43.22 Увођење инсталација за гријање 
43.29 Остали грађевински инсталациони радови 
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Остале послове који су потврђени Статутом предузећа за дјелатности од посебног 
друштвеног интереса доносиће се посебни Програми са одговарајућим изворима финансирања 
на органима предузећа и по потреби и на надлежним органима Скупштине Града. 

 
 

3. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА 
 

       Површина, број корисника и статус 
 
 Укупна површина која је на мрежи даљинског гријања износи 361.245,28 м², од чега је 
искључено са система даљинског гријања 97.603,01 м² или 27,01%. Од укупно 5.184 корисника, 
искључено је 1.660, обрачун по м² односи се на  3.170 корисника, а уграђене  мјерне инструменте  
има 354 корисник. 
 

Табела број 1. – Физички обим услуга 

Ред.бр. Статус Број корисника Површина м2 
1 Стамбени корисници    3.062 165.271,44 
2 Стамбени корисници - калориметар               174 8.627,03 
3 Стамбени корисници - искључени              1.465 85.691,51 
4 Привредни корисници 95 9.364,54 
5 Привредни корисници - калориметар 160 43.622,38 
6 Привредни корисници - искључени 195 11.911,50 
7 Буџетски корисници                                               13 7.698,11 
8 Буџетски корисници - калориметар                                              20 29.058,77 
9 Буџетски корисници - искључени                                               0 0 
 УКУПНО: 5.184 361.245,28 

 
 

4. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА  
 
 Правни статус предузећа: Акционарско друштво. 

 
Регистрација 

 
Последња регистрација извршена код Окружног привредног суда у Бања Луци       

18.04.2017. године, ознака и број уписника суда 057-О-Рег-17-000676. 
 
Уписани и уплаћени основни капитал: 2.040.000 КМ 
Директор: Кнежевић Зоран 
Адреса: Рудничка 66  
Матични број: 1157272 
ЈИБ: 4400700950002 
ПИБ: 400700950002 
Облик организовања: акционарско друштво 
Дјелатност:  35.30 - Производња и снабдјевање паром и климатизација 
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Власничка структура предузећа је приказана у табели број 2.: 
 

 Табела број 2. - Структура капитала АД „Топлана“  31.12.2020. године 

 
ОПИС 

 

%учешће у укупном 
капиталу 

Вриједност капитала Број акција 

Интерни дионичари 0,080 1.635 1.635 
Ваучер понуда 0,198 4.045 4.045 
Фонд за реституцију 0,040 808 808 
Готовинска продаја 0 0 0 
Град Приједор 99,682 2.033.512 2.033.512 
У К У П Н О 100% 2.040.000 2.040.000 

Укупан акцијски капитал:  2.040.000 КМ. 
 
Топлана а.д. Приједор је до сада, у складу са законом и другим прописима, емитовала и 

регистровала укупно четири емисије обичних (редовних) акција код Комисије за хартије од 
вриједности: 

 Прва емисија обичних акција – Јавна понуда, редовне акције класе А, укупно емитовано 
2.360.500, номиналне вриједнсоти 1,00 КМ, укупна вриједност 2.360.500,00 КМ, 

 Друга емисија обичних акција – приватна понуда, редовне акције класе А, укупно 
емитовано 2.940.448 акција, номиналне вриједности 1,00 КМ, укупна вриједност 
2.940.448,00 КМ, датум одлуке о емисији 23.11.2011. године, датум одобрења проспекта 
16.12.2011. године, 

 Трећа емисија обичних акција – смањење капитала без обавезе објављивања проспекта. 
Основни капитал након смањења износи 40.000 КМ, подијељен на 40.000 обичних 
акција, 

 Четврта емисија обични акција – квалификованом инвеститору, редовне акције класе А, 
укупно емитовано 2.000.000 обичних акција, номинална вриједност 1,00 КМ, укупна 
вриједност 2.000.000,00 КМ. 
 
 
5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ  

 
       Органи друштва 

 
Органи друштва су : 

 Скупштина друштва - као орган власника капитала 

 Надзорни одбор - као орган надзора 
- Смиљанић Велимир - предсједник, 
- Бјелић Мирослав - члан 
- Новаковић Драгослав - члан  

 Управа (менаџмент) - као орган пословођења 
- Директор: Кнежевић Зоран, струковни инжењер електротехнике и рачунарства  
- Извршни директор економског сектора: Пекија Винка, дипл.ек. 
- Извршни дитректор техничког сектора Зоран Драгојевић, дипл.инг.машинства 
- в.д. Извршног директора правног сектора: Добријевић Биљана, дипл. правник 

Скупштина Друштва именовала је Одбор за ревизију. 
Одбор за ревизију именовао је Директора одјељења за интерну ревизију. 
Надлежности ових органа су утврђене Статутом Друштва. 
НАПОМЕНА: Наведени органи друштва: директор и надзорни одбор су обављали те 

дужности до 12.03.2021. године. 
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6. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

 У „Топлана“ а.д. Приједор, према организационој шеми предузећа, те стварном стању, 
укупно је запослен 61 радник. Сви радници су запослени по Уговору о раду. Од 61 запосленог 
радника, њих 12 су жене (19,67 %). 
 
      Табела број 3. - Квалификациона структура запослених у АД „Топлана“ Приједор 

Редни 
број 

ОПИС БРОЈ РАДНИКА 

1. ВСС 11 
2. ВШС 0 
3. ССС 17 
4. ВК 11 
5. КВ 17 
6. ПК 1 
7. НК 4 
 УКУПНО: 61 

 
     Табела број 4. - Старосна структура запослених у АД „Топлана“ Приједор 

Редни 
број 

ГОДИНЕ БРОЈ РАДНИКА 

1. Од 20 до 24 године 4 
2. Од 25 до 29 године 1 
3. Од 30 до 34 године 5 
4. Од 35 до 39 године 5 
5. Од 40 до 44 године 7 
6. Од 45 до 49 године 12 
7. Од 50 до 54 године 13 
8. Од 55 до 59 године 8 
9. Од 60 до 64 године 6 

10. Старији од 64 године 0 

 УКУПНО: 61 

 
  

7. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

„Топлана“ а.д. Приједор, у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, остварила је 
добитак  у износу од  27.543,00  КМ. 
1. Пословни приход..................................................................................................... 5.918.113,00 КМ 
2. Пословни расходи.................................................................................................... 5.540.254,00 КМ 
3. Пословни добитак (1-2)........................................................................................ 377.859,00 КМ 
4. Финансијски приходи................................................................................................. 282.097,00 КМ 
5. Финансијски расходи.................................................................................................. 717.438,00 КМ 
6. Губитак редовне активности (3+4-5)...................................................................... 57.482,00 КМ 
7. Остали приходи........................................................................................................ 1.025.656,00 КМ 
8. Остали расходи............................................................................................................ 940.631,00 КМ 
9. Добитак  по основу осталих прихода и расхода (7-8)...........................................  85.025,00 КМ 
10. Остварени укупни  приходи................................................................................... 7.225.866,00 КМ 
11. Остварени укупни расходи.................................................................................... 7.198.323,00 КМ 

 
Укупан добитак  текуће године................................................................................. 27.543,00 КМ 
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У периоду 01.01.- 31.12.2020. године остварен је укупан приход од 7.225.866,00 КМ и већи 
је за 3,91 % од планираних прихода за 2020. годину, а односно за 2,51 % од остварених прихода 
у 2019. години. Планом пословања за 2020. годину предвиђен је приход од производње 
електричне енергије у износу од 300.000,00 КМ, а остварен је у износу од 311.888,00 КМ и већи 
је за 3,96% од планираног, односно 8,28% у односу на остварени у 2019. години. Укупни расходи 
износе 7.198.323,00 КМ и већи су за 4,41% од планираних расхода за 2020. годину, а за 2,86% од 
остварених расхода у 2019. години. Нето добитак у 2020. години износи 27.543,00 КМ, док је нето 
добитак у 2019. години износио 50.900,00 КМ . 

Губитак је остварен из редовне активности и износи 57.482,00 КМ, а на његову висину 
пресудан  утицај су имали расходи по основу трошкова електричне енергије и трошкови камата 
због неблаговременог плаћања обавеза према добављачима. 

Крајем 2015. године отпочело је са редовном производњом ново постројење за 
производњу топлотне енергије на биомасу. Пуштањем у рад новог постројења на биомасу 
трошкови производње топлотне енергије су значајно смањени. Значајно је напоменути да су 
приходи смањени у износу од 2.026.239,00 КМ за дио прихода које бисмо остварили да  са мреже 
није искључено 1.660 корисника чија је грејна површина 97.603 м². Пословни расходи износе 
5.540.254,00 КМ и већи су за 6,72% у односу на 2019. годину, а за 0,03%  у односу на план. 

У 2020. години остварени су остали приходи у износу од 1.025.656,00 КМ. Што се тиче 
осталих расхода, они  са 31.12.2020. године  износе 940.631,00 КМ и односе се у највећој мјери 
на расходе по основу отписа потраживања од купаца (утужени) за 2019. годину.  

Остварен је губитак од финансирања у износу од  435.341,00 КМ. Овај губитак остварен 
је као разлика између прихода од обрачунатих камата нередовним платишама (стамбени и 
привредни сектор) у износу од  282.097,00 КМ,  те обрачунате камате на кредите и затезне камате   
у износу од 717.438,00 КМ.           

 
 
7.1.    СТРУКТУРА  УКУПНОГ  ПРИХОДА 
 
 
Укупни приходи остварени у 2020. години износе 7.225.866,00 КМ  и за 3,91 % су већи од 

планираних укупних прихода и за 2,51% од  остварених у претходној години. 
Анализа прихода показује да пословни приходи  у 2020. години износе 5.918.113,00 КМ 

и већи су за 1,05 % у односу на претходну годину и учествују са 81,91 % у структури укупних 
прихода, финансијски приходи учествују са 3,90 %, док остали приходи учествују са 14,19 %.  

Приходи од услуга за испоручену топлотну и електричну енергију износе 4.876.201,00 КМ 
и чине 82,39% пословних прихода, или 67,48% укупних прихода; приходи од субвенција су 
1.014.520 КМ и чине 17,14% пословних прихода, остали приходи од услуга 24.192,00 КМ – 0,41%,  
као и остали приходи 0,06 % од пословних прихода. 

 
НАПОМЕНА: 
Приходе од субвенција сачињавају: 

 Приходи од субвенција Града 1.000.000,00 КМ-28.621,71 КМ = 971.378,29  КМ. 
Износ од 28.621,71 КМ односи се на уплаћени ПДВ.  

 

 Приход од субвенције Владе Републике Српске на име израде вреловода у ул. 
Проте Матије Ненадовића  у износу од 43.141,71 КМ. 
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Табела број 5. -  Структура укупних  прихода у  2018., 2019. и 2020. години са % учешћа (у КМ) 

Р. 
Бр. 

 
Врста прихода 

 
2018. 2019. 2020. 

% уч.у 
ук.  пр. 
за 2020. 

%  уч. у 
посл.пр. 
за 2020. 

1. 
Приходи од гријања – 
физичка лица 

 
2.997.674,00 

 
3.008.535,00 

 
2.951.185,00 

 
40,85 49,87 

2. 
Приходи од гријања – 
правна  лица 

 
1.003.857,00 

 
929.564,00 

 
901.744,00 

 
12,48 15,24 

3. 
Приходи од гријања – 
буџетски корисници 

 
692.447,00 

 
701.606,00 

 
711.384,00 

 
9,84 12,02 

4. 
Приходи од производње 
електричне енергије 

 
281.119,00 

 
288.034,00 

 
311.888,00 

 
4,31 5,27 

 Укупно (1+2+3+4) 4.975.097,00 4.927.739,00 4.876.201,00 67,48 82,40 

5. 
Приходи од прикључне 
таксе 

 
7.094,00 

 
6.309,00 

 
0 

 
  

6. Приходи од услуга 27.979,00 5.269,00 24.192,00 0,33 0,41 

7. Остали пословни приходи 2.483,00 0 3.200,00 0,04 0,05 

8. Приходи од субвенција 970.940,00 917.350,00 1.014.520,00 14,05 17,14 

 Укупно пословни прих. 5.983,593,00 5.856.667,00 5.918.113,00 81,90 100,00 

9. Приходи од камата 582.496,00 376.282,00 282.097,00 3,90  

10. 
Приходи од смањења 
обавеза 

 
231.608,00 

 
341.941,00 

 
579.886,00 

 
8,02 

 

11. Остали приходи 309.407,00 473.892,00 445.770,00 6,18  

 Укупно остали приходи 1.123.511,00 1.192.115,00 1.307.753,00  18,10  

 УКУПНО 7.107.104,00 7.048.782,00 7.225.866,00   

У 2020. години пословни приходи износе 5.918.113,00 КМ и  мањи су за 1,05 % у односу 
на 2019. годину.  

Приходи од гријања и приходи од производње електричне енергије учествују у укупним 
приходима са 67,48% и мањи су за 2,43% у односу на претходну годину. Ови приходи учествују у 
пословним приходима са 82,40%, а највеће учешће имају приходи од гријања становништва – 
49,87%. Значајно учешће у пословним приходима имају приходи од субвенција који учествују са 
17,14%, док је учешће осталих прихода у пословним приходима занемариво и учествује са         
0,05%. 

Ставка приходи од услуга износи 24.192,00 КМ и учествује у пословним приходима са 
0,41%. Приходи од камата износе 282.097,00 КМ, а у укупним приходима учествују са 3,90 %. Ови 
приходи су изузетно високи  због све теже наплате од купаца.  

Приходи од камата односе се на приходе од камата за неблаговремено плаћање обавеза 
стамбених корисника 264.246,00 КМ и приходе од камата за неблаговремено плаћање обавеза 
од стране привредних корисника у износу од 17.851,00 КМ 

Остали приходи износе 1.025.656,00 КМ, а учествују у укупним приходима са 14,20 %  и 
односе се на наплаћена отписана потраживања у износу од 579.886 КМ која су у претходном 
периоду утужена и књижена на терет трошка, а у 2020. години су наплаћени у износу од 
445.770,00 КМ и приходи од укидања резервисања за примљене донације од: 
- Владе РС  по одлуци број. 04/1-012-2-2356/15 у износу од 5.427,60 КМ, 
- Града Приједора Нот.уг. ОПУ-904/15 од 02.09/15 у износу од 3.498,00 КМ, 
- SIDA-SWEDEN према Уговор бр. 101-2020/14 у износу од 25.489,80 КМ, 
- SIDA-SWEDEN према Уговор бр. UG-C31780/SWME-2014-11 у износу од 53.241,44 КМ, 
- SIDA-SWEDEN према Уговору бр.010-2088/15 од 13.07.2015 у износу од 143.651,72 КМ, 
- SIDA-SWEDEN према уговору  UG-C31331/SWME у износу од 63.576,00 КМ, 
- SIDA-SWEDEN реконструкција подстаница 75.797,58 КМ, 
- као и остали непоменути приходи у износу од 75.087,49 КМ. 
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7.2.    СТРУКТУРА  УКУПНИХ  РАСХОДА 
 

Укупни расходи у 2020. години износе 7.198.323,00 КМ и мањи су у односу на 2019.  
годину за 2,86%. Анализа расхода показује да: 

- пословни расходи износе 5.540.254,00 КМ, од чега трошкови материјала у производњи 
износе 2.647.019,00 КМ и чине 36,77% укупних расхода: 

- трошкови бруто зарада износе 1.021.872,00 КМ и чине 14,19% укупних расхода, 
- остали лични расходи износе 242.781,00 КМ или 3,37%, 
- трошкови осталих услуга износе 99.226,00 КМ или 1,38%, 
- трошкови амортизације износе 1.014.363,00 КМ или 14,10% укупних расхода, 
- трошкови осталог материјала износе 301.116,00 КМ или 4,18%, 
- трошкови за текуће одржавање износе 106.280,00 КМ или 1,48%, 
- остали пословни расходи (трошкови осталих услуга, нематеријални трошкови, трошкови 

осигурања, репрезентације, пореза и доприноса, чланарина, провизија и сл.) износе 
107.597,00 КМ или 1,50% од  укупних расхода.  

 
Табела број 6. - Структура укупних расхода у 2018., 2019. и 2020. години са % учешћа  

Ред. 
број 

 

 
Врста расхода 

 

 
2018. 

 

% уч.у 
Ук.рас 

у 
2018.г. 

 

2019. 

% уч.у 
Ук.рас 

у 
2019.г. 

 

 
2020. 

 

% уч.у 
Ук.рас у 
2020.г. 

 

1. Трошкови мазута и 
дрвне биомасе 

 
2.559.070,00 

 
34,40 

 
2.062.640,00 

 
29,47 

 
2.328.660,00 

 
32,35 

2. Трошкови ел. енер. 304.145,00 4,09 305.682,00 4,37 304.379 4,23 
3. Остали трошк. произв. 13.311,00 0,18 8.975,00 0,13 13.980,00 0,19 

 
4. 

 
Укупно ( 1+2+3) 

 
2.876.526,00 

 
38,67 

 
2.377.297,00 

 
33,97 

 
2.647.019,00 

 
36,77 

5. Трошкови ост. матер. 314.290,00 4,22 266.460,00 3,81 301.116,00 4,18 
6. Трошкови бруто 

зарада 

 
935.051,00 

 
12,57 

 
1.013.343,00 

 
14,48 

 
1.021.872,00 

 
14,19 

7. Остали лични расходи 255.745,00 3,44 241.099,00 3,45 242.781,00 3,37 
8. Трошкови текућег 

одржавања 

 
70.973,00 

 
0,95 

 
83.795,00 

 
1,19 

 
106.280,00 

 
1,48 

9. Трошкови осталих 
услуга 

 
51.361,00 

 
0,70 

 
55.568,00 

 
0,79 

 
99.226,00 

 
1,38 

10. Трошкови амортизац. 895.388,00 12,05 1.013.775,00 14,49 1.014.363,00 14,10 
11. Остали посл. расходи 196.462,00 2,64 140.088,00 2,00 107.597,00 1,50 

12. Ук. посл. Расходи 
(4+5+6+7+8+9+10+11) 
 

 
5.595.796,00 

 
75,24 

 
5.191.425,00 

 
74,18 

 
5.540.254,00 

 
76,97 

13. Финансијски 
расходи-камате 

 
705.029,00 

 
9,48 

 
666.977,00 

 
9,53 

 
717.439,00 

 
9,97 

14. Отпис краткорочних 
потраживања 

 
1.133.468,00 

 
15,24 

 
1.139.480,00 

 
16,29 

 
937.947,00 

 
13,72 

15. Остали непоменути 
расходи 

 
3.270,00 

 
0,04 

 
 

  
2.683,00 

 

16. Укупно остали 
расходи (14+15) 

 
1.136.738,00 

 
15,28 

 
1.139.480,00 

 
16,29 

 
940.630,00 

 
13,06 

 УКУПНО (12+13+16) 7.437.563,00 100,00 6.997.882,00 100,00 7.198.323,00  100,00 
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Трошкови осталог материјала и трошкови текућег одржавања чине 5,66% укупних 
трошкова. Значајне ставке у структури укупних расхода чине камате са 9,97%, отпис краткорочних 
потраживања са 13,72% . 

Изградњом нове топлане изменила се структура пословних расхода. У 2020. години 
произведено је 50.034 МWх  топлотне енергије док је у 2019. години произведено 48.081 МWх 
топлотне. За производњу  1 МWх топлотне енергије у 2020. години утрошено је 46,54 КМ мазута 
и дрвне биомасе, док је  у 2019. години  за 1 МWх утрошено 42,90 КМ  дрвне биомасе. 

Изградњом нове топлане прешло се на 24-часовну испоруку топлотне енергије. Као 
посљедица таквог режима су и повећани трошкови електричне енергије. 

Трошкове осталог материјала сачињавају: 
-трошкови материјала за поправку и одржавање, 
-трошкови отписа ситног алата и инвентара те ХТЗ опреме, 
-трошкови канцеларијског материјала и остали трошкови, 
-трошкови ел.енергије –режијски трошкови, 
-трошкови горива за механизацију. 
Ови трошкови су већи у односу на претходну годину за 13,00%. До повећања ових 

трошкова дошло је због повећаног обима интервенција на вреловодној и топловодној мрежи. 
За одржавање  мреже издвајан је  минималан износ који се односио на непоходне интервенције 
на мрежи. За дугорочно санирање кварова на вреловодној и топловодној мрежи потребно је 
извршити комплетну реконструкцију исте што захтјева велика новчана средства које Топлана 
није у стању сама да обезбједи. 

Трошкови зарада и накнада зарада су за 0,81 % већи у односу на претходну годину. 
Трошкови текућег одржавања износе 106.280,00 КМ и односе се на трошкове одржавања 

возног парка, дистрибутивне мреже, одржавање котловнице као и трошкове одржавања 
програма. 

Значајну ставку у структури трошкова чине трошкови амортизације који износе 
1.014.363,00 КМ. Повећан износ амортизације у односу на претходну годину је резултат 
активирања основних средстава финансираних од стране шведске агенције SIDA-SWEDEN.  За 
исти износ су повећани и приходи од смањења обавеза.    
            Код ставке остали расходи који износе 107.597,00 КМ највећи дио се односи на трошкове 
платног промета од 16.391,00 КМ, трошкове непроизводних услуга (здравствене, стручно 
образовање и остале непроизводне услуге) у износу од 29.194,00 КМ, трошкови премије 
осигурања 25.747,00 КМ, трошкове пореза и доприноса, као и остале нематеријалне трошкове у 
износу од 36.265,00 КМ. 
 Финансијски расходи већи су у 2020. години за 7,56 % у односу на претходну годину, а 
њихово учешће у укупним расходима је 9,97 %. 

 Износ камата по основу краткорочних кредита износи 497.219,00 КМ  мањи је у односу 
на 2019. годину за 8,90 % . Обрачунате су камате по уговору са ЕБРД-ом у износу од 112.775 КМ. 
У 2020. години обрачунате су и камате за кашњење у плаћању добављачима од 104.984,00 КМ. 
Поред ових камата обрачунате су и затезне камате по основу кашњења у плаћању обавеза по 
емитованим обвезницама у износу од 2.461,00 КМ. 

Отпис краткорочних потраживања износи 937.947,00 КМ и односи се на расходе настале 
по основу отписа краткорочних потраживања која су старија од годину дана, а утужена су у  2019. 
години. 
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Проценат наплате  потраживања од купаца за 2019. и 2020. годину приказан је у табели 
број 7.  

 
  Табела број 7. - Проценат наплате потраживања од купаца за 2019. и 2020. годину 

 
 

КОРИСНИЦИ 
 

НАПЛАТА 
 

 

2019. 2020. 

 
Дугује 

 
Потраж. 

% 
напл. 

 
Дугује 

 
Потраж. 

 
% напл. 

Услуге 338.888,00 380.778,00 112,36 399.775,00 362.065,00 90,57 

Станови  3.480.574,00 3.790.202,00 108,89 3.395.463,00 3.257.483,00 95.94 

Привреда 1.106.886,00 1.227.283,00 110,88 1.077.386,00 1.440.809,00 133,73 

Буџет. корис. 820.883,00 721.465,00 87,89 832.324,00 768.224,00 92,30 

УКУПНО 5.747.231,00 6.119.728,00 106,48 5.704.948,00 5.838.581,00 102,34 

 
 Из табеле број 7. је видљиво да се у 2020. години у односу на 2019. годину, проценат 
наплате је смањен као последица пандемије. Предузеће је донијело одлуку да се корисницима 
гријања омогући репрограм обавеза на период од 60 мјесеци уз отпис 50% камате, или код 
једнократне уплате цјелокупног дуга отпис камате која је обрачуната закључно са 31.12.2019. 
године. Треба напоменути да се у наплаћеним потраживањима налази и дио наплаћених 
потраживања по тужбама из претходног периода. 
 Проценат наплате у 2020. години је за 4,14 % мањи у односу на проценат наплате у 2019. 
години. 

Ипак, треба напоменути да и поред проведених свих мјера за повећање наплативости 
(репрограм, утуживање итд.) потраживања по основу испоручене топлотне енергије са 
31.12.2020. године износе 6.618.324,00 КМ што је предузеће довело до хроничног недостатка 
обртних средстава. 
  
 

8. ИЗВРШЕНИ  РАДОВИ  У  2020.  ГОДИНИ 
 

Програмом рада за 2020. годину планирана је годишња производња и дистрибуција 
топлотне енергије, редовни ремонт производног постројења и дистрибутивне мреже, радови на 
проширењу дистрибутивне мреже, радови по захтјеву корисника услуга, радови на 
модернизацији вреловодних станица и обнављању опреме (мјерења, уградња аутоматике), а 
све у складу са финансијским могућностима. Поред тога предвиђена је и производња и испорука 
електричне енергије из когенеративног постројења, као и производња дрвне сјечке за потребе 
производње топлотне и електричне енергије. 

У 2020. години реализоване су слиједеће активности: 

- Произведено је 50.034 МWх топлотне енергије и 1.293 МWх електричне енергије, 

- Извршена је: 

 Реконструкција вреловода у П.М.Ненадовића 

 Реконструкција вреловода у ул. Милоша Обреновића 

 Реконструкција топловода и вреловода на подстаници „Суљановић“ 

 Реконструкција мокрог чвора у управној згради 

 Ремонт покретне механизације 
 

- Остварени су  контакти са представницима етажних заједница, 
- Извршена је анализа наплативости и мјере стимулације за повећање наплате, 
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- Медијско представљање, 
- Утужени су корисници гријања по основу дуговања за испоручену топлотну енергију у 

2019. години, 
- Обављена Ревизија финансијских извјештаја за годину која се завршава 31.12.2019. 

године, од стране независног ревизора, који је дао позитивно мишљење. Према  
мишљењу ревизора, приложени финансијски извјештаји фер презентирају у свим 
значајним одредницама финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2019. 
године, те резултате његовог пословања и промјене у новчаном току за годину која је 
тада завршила у складу с Међународним стандардима финансијског извјештавања.    

 
 

9.   ПРОБЛЕМИ  СА  КОЈИМА  СЕ  СУСРЕЋЕ  АД „ТОПЛАНА“ ПРИЈЕДОР 
 
 Присутни проблеми који отежавају пословање АД „Топлана“ Приједор су: 
 
- недостатак обртног капитала који је резултат поскупљења елемената за производњу 

топлотне и електричне енергије као што је дрвна биомаса, електрична енергија, нафта и 
обрачун ПДВ на субвенцију Града, 

- угрожена финансијска стабилност, 
- недовољан ниво наплативости услуга, 
- искључени корисници, 
- спорост у рјешавању Извршних приједлога утужених корисника,  
- неријешени имовинско - правни односи (вреловод, топловод и подстанице), 
- непостојање Закона о топлотној енергији као и подзаконских аката,  
- дотрајала вреловодна и топловодна мрежа, што изискује све већа финансијска средства 

за одржавање, повећава трошкове енергената (гориво, струја, вода, хемикалије за 
припрему воде), проузрокује нередовност у снабдјевању корисника и ствара 
незадовољство, 

- дотрајала механизација и возни парк, 
- недостатак средстава за модернизацију и проширење дистрибутивне мреже, 
- постојање спора са УИО по основу позајмица Града из претходног периода.   

 
 
       

                 Обрађивачи:                                                                                                                 Предлагач:                 
                                                                                                                                                                 
1. „Топлана“ а.д. Приједор                                                                                                    Градоначелник 
2. Одјељење за привреду и предузетништво                                                                 Далибор Павловић 
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Увод  

 

Годишњи извјештај о пословању Градске тржнице Приједор садржи информације о 
пословним активностима и финансијским резултатима пословања у периоду од                              
01.01. до 31.12.2020. године. 

 
Остварен је нето добитак у износу од 153,74 КМ.   

Оснивање и дјелатност 

 

 „Градска тржница“ а.д. Приједор је Друштво које се бави пружањем тржно-пијачних 
услуга, а као самосталан привредни субјекат настало је диобом Јавног предузећа „Комград“ 
Приједор дана 01.10.2000. године.                
Диобним билансом регулисани су права и обавезе које преузимају новонастала предузећа                 
( „Водовод“, „Комуналне услуге“ и „Градска тржница“).                
 „Градска тржница“ а.д. Приједор  послује као Друштво по одредбама Закона о јавним 
предузећима,  Закона о трговини  и Закона о привредним друштвима. 

Друштво располаже и са 12 складишних простора изграђених изван објекта Основну 
дјелатност чини   трговина на мало на тезгама и пијацама  тј. пружање услуга „Градске тржнице“ 
трећим лицима која користе простор којим управља тржница. 
              

Трансформацијом предузећа у Акционарско друштво, основна дјелатност је у значајној 
мјери проширена, чиме је отворена могућност проширења обима послова из области трговачке 
дјелатности. Тако ће Друштво убудуће моћи да обавља дјелатности пружања услуга тржнице на 
велико и мало, као и трговине на велико и мало. 

Након извршене промјене својине државног капитала дошло је до промјене облика друштва 
у акционарско друштво Градска тржница а.д. 27.03.2007. године извршена је регистрација у 
Основном суду у Бањој Луци под бројем регистарског улошка 1-11853-00. Трансформацијом у 
акционарско друштво, основна дјелатност је у значајној мјери проширена, чиме је отворена 
могућност проширења обима послова из области трговачке дјелатности. Друштво убудуче може 
обављати дјелатност пружања услуга тржнице на мало и велико, као и трговине на велико и 
мало. Друштво остварује приход на двије локације у граду и то: 

 

 отворени и затворени дио „Зелене пијаце“ у улици М. Обреновића бб  и 

 Нова мјешовита пијаца „Пећани“. 
 

Тржнице који чине једну цјелину од укупно 204 м2. Просјечан број запослених у 2020. и 2021. 
години је 10 радника.  

Сједиште Друштва је у Приједору у улици Милоша Обреновића бб. 
Усвојен је и нови Статут „Градске тржнице“ а.д. Приједор. Исти је усклађен са Законом о 
привредним друштвима (сл. гл. РС 127/08), а извршено је и усклађивање са Законом о 
класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у  РС. Наведене 
промјене су уписане у судски регистар Окружног привредног суда Бања Лука дана 12.04.2012. 
године. 
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Физички обим посла  

 

Укупан приход „Градска тржница“ а.д. Приједор тренутно остварује на двије локације у 

граду и то: 

- отворени и затворени дио „Зелене пијаце“ у улици М. Обреновића бб  и 
- мјешовита пијаца „Пећани“ 

 
Тржница располаже и са 12 складишних простора изграђених изван објекта тржнице и 

који чине једну цјелину од укупно 204 м2, од којих је 7 издато у закуп,  док је 5 простора тренутно 
слободно. 
 

Отворени и затворени дио „Градске тржнице“ располаже са укупно 125 бетонских тезги 
на којима се врши пружање тржно-пијачних услуга са физички одвојеним подцјелинама, а у 
зависности од роба којима се прометује ( млијеко и млијечни производи, воће и поврће, свјежа 
пилетина, цвијеће и сл. ). 

 
Просјечна попуњеност пијачних тезги у 2020. години на тржници у Улици Милоша 

Обреновића била је 56 тезги односно 45 %.                 
 

На мјешовитој пијаци „Пећани“ постављено је укупно 126 тезги на зеленој пијаци и 12 
продајних мјеста на робној пијаци, а 18 на кванташкој пијаци.  Такође, на новој пијаци Пећани 
имамо једног закупца пословног простора угоститељске намјене. 
 
Просјечна попуњеност продајних капацитета у 2020. години била  је сљедећа: 

 зелена пијаца 24 тезге или 19 % 

 робна пијаца 5  тезги или  42 % 

 кванташка пијаца  5 тезги  или  28 %. 
 

Укупна попуњеност свих расположивих капацитета  „Градске тржнице“ у 2020. години је 
износила 32 % .  
 

„Градска тржница“ а.д. Приједор врши и услуге наплате воде и смећа по основу уговора 
са „Комуналним услугама“ а.д. Приједор и „Водоводом“ а.д. Приједор. Приход који се остварује 
је провизија у висини од 3 % од укупно наплаћеног износа. 

 

Правни статус и власничка структура  

   

Уписом у судски регистар Основног суда у Бања Луци дана 27.03.2007. године, број 

регистарског улошка 1-11853-00, ознака и број рјешења 071-0-Рег-06-002443, и допуном уписа у 

Окружни привредни суд у Бања Луци дана 12.04.2012. године, број 057-0-Рег-11-003538, 

„Градска тржница“ је добила сљедећи правни статус: 

- Назив прдузећа: Акционарско друштво „Градска тржница“ Приједор 
- Скраћена назив предузећа:  „Градска тржница“ а.д. Приједор 
- Сједиште: Приједор, Милоша Обреновића бб 
- Матични број:  1938959 
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- ПИБ:   400677010005 
- ЈИБ:    4400677010005 
- Тел/фах:  052/232-494 
- е-маил  градскатрзницапд@гмаил.цом 
- Жиро-рачуни    НЛБ развојна банка 562-007-00000-11695 

                                                   Нова банка  555-048-00552-74571 

„Градска тржница“ а.д. Приједор уписана је у: 

1. Регистар еминената код Комисије за хартије од вриједности РС Рјешењем број 01-3-РЕ-
936/08 од 11.03.2008. године 

2. Централни региостар хартија од вриједности а.д Бања Лука Рјешењем број 06-11/08 од 
26.03.2008. године 

3. Бањалучку берзу а.д. Бања Лука Рјешењем број 08-369/08 од 27.03.2008. године 
Рјешењем Окружног привредног суда број: 057-0-Рег-15-001633 од 21.08.2015. године уписана 
је промјена лица за заступање. Лице овлашћено за заступање без ограничења је Дарко 
Згоњанин.  

Оснивачки капитал Градске тржнице износио је 407.378 КМ, који је подијељен на 
407.378 редовних (обичне) акције номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији.   

Градска тржница има 549 акционара. Структура акцијског капитала на дан 
31.12.2020. приказана је у сљедећој табели: 

 
  Табела број 1. 

Назив % учешћа 
% учешћа са 

правом гласа 

ГРАД ПРИЈЕДОР 74,700401 74,700401 

ГРУПА ФОРТИС ДОО БАЊА ЛУКА 14,882002 14,882002 

ЈЕЖ ЂОРЂО 0,203742 0,203742 

ВИЛА РАНКО 0,129118 0,129118 

ПАЧАРИЗ ДИАНА 0,119545 0,119545 

БАБИЋ МЛАДЕН 0,113408 0,113408 

ЈУРИШИЋ БОРО 0,107026 0,107026 

КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВ 0,097698 0,097698 

ЈАГОДИЋ СПОМЕНКО 0,097698 0,097698 

МУТИЋ ДРАШКО 0,094998 0,094998 

[Извор: Централни регистар хартија од вриједности РС] 
Датум: 31.12.2020. 

 

 

mailto:gradskatrznicapd@gmail.com
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=GRAD+PRIJEDOR
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=GRUPA+FORTIS+DOO+BANJA+LUKA
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=JE%c5%bd+%c4%90OR%c4%90O
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=VILA+RANKO
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=PA%c4%8cARIZ+DIANA
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=BABI%c4%86+MLADEN
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=JURI%c5%a0I%c4%86+BORO
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=KOVA%c4%8cEVI%c4%86+MIROSLAV
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=JAGODI%c4%86+SPOMENKO
https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?sh=MUTI%c4%86+DRA%c5%a0KO
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Табела број 2. 

 

Број акционара 

% власништва од 

укупног капитала 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

< 5% 547 0 547 10,42 0,00 10,42 

5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

10%-25% 1 0 1 14,88 0,00 14,88 

> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70 

УКУПНО 549 0 549 100,00 0,00 100,00 

[Извор: Централни регистар хартија од вриједности РС] 

Органи Градске тржнице 

Скупштина 

Дијана Стојић - Град Приједор 
 

Надзорни одбор 

 Мутић Божо  – предсједник,     

 Буцало Предраг – члан 

 Миле Јанић – члан                        

Запослени, број и структура  

 „Градска тржница“ а.д. Приједор запошљавала је у 2020. години укупно 10 радника, 4 
жене и 6 мушкараца.  Структура запослених описана је у сљедећој табели:  

 
Табела број 3. 

Квалификациона 

структура 

Број радника Систематизација Планирани 

број 

ВСС 1 Директор                                      1 

ВШС 1 Управник                                      1 

ССС 3 Пословођа пијаце „ Пећани“       1 

КВ 4  Пословођа „Градске тржнице“  
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НК 1  Интерни контролор 1 

   Инкасант                                      2 

  Благајник                                       1 

   Чистач                                          3 

 

Није попуњено мјесто пословође Градске тржнице. Ту функцију уједно обавља Управник 

Тржнице. 

Финансијски показатељи  

Пословни и остали приходи  
Пословни приходи обухватају: приходе од плацарине и закупнине тезги. 

 

Укупни приходи 

  Табела број 4.  

Ред. 

Бр. 
Опис 

01.01-

31.12.2019. 

01.01-

31.12.2020. 
Индекс 

Удио у  

пословни

м 

приходи

ма (%) 

1 Приходи од плацарине 38.311,75 36.858,56 96,2 14,3 

2 Приходи од закупнина 174.472,94 157.649,13 90,4 61,2 

3 Остали финансијски приходи 0,00 0,00   0,0 

4 Приходи од донација 40.559,63 61.386,27 151,3 23,8 

5 

Приходи по основу продаје 

основних средстава  
0,00 0,00   0,0 

6 Приходи по основу отписа обавеза 4,70 0,76 16,2 0,0 

7 

Приходи од усклађивања 

вриједности некретнина 
1.800,00 1.800,00 100,0 0,7 

 Укупно 255.149,02 257.694,72 101,0 100,0 

 

Приходи од усклађивања вриједности некретнина се односе на укидање разграничених 
прихода (донација Града Приједор) у износу од 1.800,00 КМ.  
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Укупни пословни расходи 
 Табела број 5. 

Ред. 

бр. 
Опис 

Износ 
Индекс 

2019. 2020. 

1 Трошкови канцелар. и осталог материјала 1.350,78 2.026,34 150,0 

2 Трошкови горива и енергије 28.872,33 30.443,86 105,4 

3 Трошкови бруто зарада 110.755,33 118.590,82 107,1 

4 Накнаде за топли оброк 22.187,75 22.529,44 101,5 

5 Накнаде НО 8.955,36 8.928,72 99,7 

6 Отпремнине и трошкови уговора о дјелу 2.884,63 1.617,69 56,1 

7 Амортизација 9.950,75 9.962,16 100,1 

8 Трошкови производних услуга 16.886,88 17.580,77 104,1 

9 Нематеријални трошкови 39.236,77 39.841,41 101,5 

10 Трошкови за таксе и порезе 1.816,49 1.802,04 99,2 

11 Трошкови доприноса 203,61 137,23 67,4 

 Укупно 243.100,68 253.460,48 104,3 

 

Услуге обезбјеђења су класификоване као нематеријални трошкови и у 2020. години  
износе 30.774 КМ. Трошкови електричне енергије износе 25.921,03 КМ и већи су за 5,10 % у 
односу на 2019. годину.  

 Финансијски расходи 
  Табела број 6. 

Ред. 

бр. 
Опис 

Износ 
Индекс 

2019. 2020. 

1 Расходи камата 4.203,33 3.547,92 84,4 

1 Остали расходи 130,38 0,00 0,0 

  Укупно 4.333,71 3.547,92 81,9 
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Остали расходи 
  Табела број 7. 

Ред. 

бр. 

Опис Износ Индекс 

2019. 2020. 

1 Остали расходи финансирања 731,55 531,66 72,7 

2 Отпис обртних средстава 0  0  0  

3 Расходи ранијих година и остали 1,00 0,92 92,0 

4 Укупно 732,55 532,58 72,7 

 

Укупно признати приходи у пореском билансу су већи од признатих трошкова, али због 
акумулираних губитака из ранијих година за период извјештавања нема обрачунатог пореза на 
добит 

„Градска тржница“ а.д. Приједор, пословну 2020. годину завршила је са позитивним 
финансијским резултатом у износу од  153,74 КМ. 

Плански задаци и реализација  

Планом и програмом рада „Градске тржнице“ за 2020. годину предвиђене и реализоване 

активности су сљедеће: 

 постављање унутрашње и вањске расвјете  
 оправка штандова. 

Омогућено је несметано паркирање возила запосленим на Тржници. Постављањем лед 
расвјете и реконструкцијом нисконапонске мреже рачун за утрошену електричну енергију је 
смањен за 40%. Такође, послије реконструкције санитарних чворова, утрошак воде је смањен за 
20%. Кречењем канцеларија и промјеном крова, објекат је заштићен од даљег пропадања и 
створени су бољи услови за рад. Израдом застора омогућен је несметан рад маркета „ТУТИ-
ФРУТИ“ и послије затварања тржнице . 
Активности које су предвиђене, а још увијек нису реализоване: 

 уређење додатних паркинг простора за кориснике тржно-пијачних услуга, 
 изнајмљивање простора и складишта, 
 иницирање и одржавања оснивачке скупштине Заједнице етажних власника, 
 уградња сензорских врата на улазе у пијачни простор, 
 изградња просторије за рад инспекцијских органа, 
 рјешење саобраћајне гужве око “Градске тржнице“.  

Ограничења и перспективе пословања  

Ограничења у обављању основне дјелатности је много, али овдје наводимо: 

1. Тржница Ул. Милоша Обреновића 
 дотрајао објекат тржнице; 
 недостатак паркинг простора; 
 недовољна контрола полицијских органа у ноћним сатима; 
 нефункционисање Заједнице етажних власника;  
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 дотрајао кров мале надстрешнице. 
 

2. Пијаца Пећани 
 неизграђени намјенски штандови  за робну пијацу (постоји Пројекат); 
 неизграђена складишта на кванташкој пијаци; 
 нема електро-инсталација испод надстрешнице на пијаци Пећани; 
 недовршен дио за смјештај меснице, рибарнице, роштиљнице, пекаре. 

 

Објекат тржнице се неадекватно одржава, кров је пропао изнад продајног простора и на 
више мјеста прокишњава. У љетним мјесецима су огромне врућине јер нема кровне изолације, 
те се јавља проблем одржавања намирница у свјежем и хигијенско-здравствено исправном 
стању. 
Насупрот тога, зими су велике хладноће, јер тржница нема врата тако да су продавци и 
посјетиоци изложени утицају хладноће и промаје. Многи продавци одустају од закупа простора 
у најхладнијим мјесецима. Постављањем изолационих покровних панела и сензорских врата на 
улаз и излаз Тржнице ови недостаци би се отклонили, те побољшали услови рада закупаца на 
Тржници. 
Проблем за несметано функционисање у пружању тржно-пијачних услуга на „Градској тржници“ 
представља неподношљива саобраћајна гужва са горње стране тржнице (кружни ток). Иако је 
кроз пројекат третирана као приступна саобраћајница, велика концентрација возила (и 
паркираних и пролазних) ремети нормалан рад на тржници Преусмјеравањем саобраћаја, 
проблем паркинг простора би се могао адекватно ријешити.  
Учесталим контролама полицијских службеника, спријечиле би се окупљања у ноћним сатима и 
причињавање штете на имовини Тржнице.     
 
У објекту Градске тржнице налази се цца 40 приватних локала од којих је већи број у функцији. 
Заједница етажних власника није формирана, јер већина власника не жели да издваја законску 
накнаду за инвестиционо одржавање, те Градска тржница а.д. има додатне трошкове стварања 
услова за нормално одвијање регистроване дјелатности као што су трошкови одштопавања 
канализације, крпљења дотрајалог крова, одржавања дијела заједничког степеништа и 
стубишта, чишћење снијега и леда у зимском периоду и друго. Укључивањем надлежних органа 
Града Приједора и примјеном законске регулативе, исти би се приморали да формирају 
Заједницу етажних власника, чиме би се обезбједила неопходна средства за одржавање 
цјелокупног објекта Тржнице. 
Што се тиче објекта на пијаци Пећани, поред наведеног, у току зиме дошло је до драстичног пада 
броја закупаца, те је донекле угрозило нормално функционисање пијаце. 
 И поред позитивног пословања у задњих пет година ,па и у  2020. години, Тржница има проблем 
за одржавање ликвидности због огромних губитака из претходних година и наслеђених обавеза 
према добављачима и кредитне обавезе према Новој банци. 
         

ОБРАЂИВАЧИ :                                                                                                                   ПРЕДЛАГАЧ : 

1. “Градска тржница” а.д. Приједор                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
2.  Одјељење за привреду и                                                                                        Далибор Павловић                                                                     
            предузетништво                                                                                                    
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„VODOVOD“ a.d. PRIJEDOR 

 
 
OPŠTE NAPOMENE: 
 

U toku svog postojanja ovo preduzeće je promjenilo nekoliko organizacionih oblika. Ovako  
transformisano preduzeće posluje od 2005. godine, kada je izvršena vlasnička transformacija dijela 
državnog kapitala i kada je registrovano pod nazivom „Vodovod“ - Akcionarsko društvo Prijedor, a 
akcije preduzeća se nalaze na berzi od 19.01.2006. godine. 
 
DJELATNOST PREDUZEĆA: 
 
“Vodovod“A.D. se bavi osnovnim djelatnostima koje su od opšteg i društvenog interesa: 
 

 Proizvodnja i distribucija vode, 

 Održavanje vodovodnih sistema, 

 Opravka i baždarenje vodomjera, 

 Odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, 

 Održavanje kanalizacione mreže i kolektora, 

 Izgradnja vodovodne mreže, 

 Izvođenje priključaka vodovoda i kanalizacije, 

 Popravke kućnih instalacija (po zahtjevu). 

 Projektovanje i  izvođenje hidro-tehničkih objekata. 
 

      Obavljanjem navedenih djelatnosti ovo preduzeće, pored drugih subjekata, značajno doprinosi 
obezbjeđenju uslova za zdrav i normalan život naselja, razvoj grada, zaštite izvorišta od zagađenja i 
očuvanje prirodne sredine. 

      Ostvarivanje funkcije sistema snabdjevanja pitkom vodom i odvođenjem otpadnih voda u 2020. 
godini zasnivalo se na principu samofinansiranja, a na osnovu:  

- naplate za isporučene količine pitke vode i odvođenje upotrebljene vode, prema usvojenim 
tarifama, 

- naplate za ostale usluge preduzeća. 
 
FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE VODE: 
 
             Ljetni mjeseci 2020. godine: juni, juli i avgust su bili topli, sa visokim temperaturama, i sa 
povećanom potrošnjom vode. U zavisnosti od potrebe, sva naša izvorišta su bila u funkciji. Može se 
konstatovati da je vodosnabdjevanje, u toku 2020. godine, bilo zadovoljavajuće. 
  
- Centralni sistem - Grad 
 
             Puštanjem u rad sistema vodosnabdjevanja SECO, krajem 2011, godine, uspostavljeno je 
kontinuirano vodosnabdjevanje iz bunara u Tukovima. 
             U toku 2020. godine, snabdjevanje potrošača u prvoj visinskoj zoni je bilo uredno. Pumpe na 
bunaru B-1 su, već ranije isključene, zbog nedostatka vode (projektom SECO nije predviđena 
rekonstrukcija objekta bunara B-1). Pumpa na bunaru B-3 je radila po potrebi, najviše u ljetnim 
mjesecima, kao i pumpa na bunaru EB-1 (koja je uključena u sistem u maju 2015. godine). Pumpe na 
bunarima EB-1 i EB-3 su radile skoro kontinuirano. Pumpe na bunarima rade kontinuirano 24 časa, a 
montirane su prije više od 10 godina, tako da je potrebno nabavljati rezervne pumpne agregate. U 
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proteklih nekoliko godina „Vodovod“ je uspio izvršiti nabavku rezervnih pumpi, za bunare koji daju 
veću količinu vode. 
 
-Centralni sistem - Prigradska naselja 
 

Druga visinska zona centralnog sistema se snabdjeva sa bunara EB-3 i bunara „Prijedorčanka“. 
Potrošači u ovoj zoni i to u:  Brezičanima, Čejrecima, Gornjoj  i Donjoj  Puharskoj, Aerodromskom 
naselju, dijelu Urija, Čirkin Polja i Orlovače – sve do ulice 25.maja, u 2020. su imali uredno 
vodosnabdjevanje. 
 
-Sistem Ljubija 
 

Snabdjevanje vodom usputnih naselja na potezu prema Ljubiji i za pumpanje vode prema 
Ljubiji koristi se iz rezervoara Hambarine (700 m3). 

Punjenje rezervoara na Hambarinama se vrši iz pumpne stanicena bunaru B-2 i iz bunara EB-2, 
dok se punjenje sabirne komore, uz bunar B-2, vrši iz bunara B-3/2. Potrošači u usputnim naseljima na 
potezu prema Ljubiji (Hambarine, Rakovčani, Bišćani, Jugovci, Cikote)  i u Gornjoj i Donjoj Ljubiji su 
imali, uglavnom, redovno snabdjevanje vodom. Pumpna stanica Tomrci nije bila u funkciji (nije bilo 
potrebe), odnosno vodosnabdjevanje Ljubije je vršeno iz rezervoara Hambarine. Opravkom kvarova na 
tom području, uspostavljeno je redovno snabdjevanje i potrošača u gornjem dijelu Gornje Ljubije. 
Veliki problem u vodosnabdjevanju naselja Ljubija su bili i česti nestanci električne energije, kao i stara 
i dotrajala vodovodna mreža, odnosno veliki gubici u mreži..  
 
-Sistem Kozarac i okolna naselja 

 
Puštanjem u rad sistema vodosnabdjevanja SECO krajem 2011. godine, uspostavljeno je 

kontinuirano vodosnabdjevanje područja Kozarca iz pravca grada, uz korištenje i postojećeg izvorišta 
Ratkovo vrelo. Vodosnabjevanje ovog područja u 2020. godini je bilo uredno. 

Voda se pumpa iz rezervoara Pašinac (postojeći rezervoar 1000 m3 i novoizgrađeni 4000 m3) 
u rezervoar Vlačine (500 m3), a iz rezervaora Vlačine do rezervoara Barakovac (stari rezervoar 200 m3 
i novoizgrađeni od 500 m3). 

Stručni tim Vodovoda je,  u saradnji sa Hidrosanitasom iz Trebinja, na pilot postrojenju završio 
ispitivanja mogućnosti i uslova uklanjanja mutnoće iz vode Ratkovog Vrela. Nakon završetka ovih 
ispitivanja izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju brzih filtera za uklanjanje i kontrolu 
mutnoće i hlorisanje vode izvora Ratkovo Vrelo i Vrijeska, kako bi se omogućilo racionalno korištenje 
voda ovih izvora i kontrola kvaliteta vode koja se pušta u sistem vodosnabdjevanja, ali to nije 
realizovano, jer treba obezbijediti finansijska sredstva. 
 
ANALIZA KVALITETA: 

 

Voda iz našeg sistema vodosnabdijevanja redovno se kontroliše u laboratoriji „Vodovoda“ a.d. 
Prijedor,  Institutu za javno zdravstvo RS i Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. U labaratoriji 
„Vodovod“-a Prijedor je urađena fizičko-hemijska  analiza ukupno  1004 uzorka vode.  Ovom aktivnošću 
su skoro na dnevnom nivou praćeni indikatori eventualne neispravnosti vode. 
 
Tabela 1. -  Fizičko-hemijske i Mikrobiološke analize u 2020.godini 

 
Broj uzetih uzoraka u 
2020. godini 
 

FIZIČKO - HEMIJSKE ANALIZE MIKROBIOLOŠKE ANALIZE 

Ispravni uzorci 
Neispravni 

uzorci 
Ispravni uzorci 

Neispravni 
uzorci 

Broj % Broj % Broj % Broj % 

371 366 98,6% 5 1,3% 366 98,6% 5 1,3% 
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U 2020. godini za potrebe analize zdravstvene ispravnosti vode za piće, rađene na Institutu za 

javno zdravstvo Republike Srpske, uzet je 371 uzorak vode za piće. Od toga je pet uzoraka bilo 
mikrobiološki neispravno, a takođe pet uzoraka je bilo neispravno prema fizičko-hemijskim analizama. 
Zdravstvena neispravnost uzoraka vode za piće nije mogla imati niti akutnog niti hroničnog uticaja na 
zdravlje naših korisnika.  
 
Tabela  2. - Spisak objekata sa ugrađenom osnovnom opremom 

 R.
b
r 
 

Objekat 
 

Pumpe 
 

Pogon 
 

Kol. 
 

Zapremina 
 

Prenos 
signala 

 

P
R

IJ
ED

O
R

SK
A

 G
R

A
D

SK
A

 M
R

EŽ
A

 (
P

G
M

) 

1 Bunar  B-3 
Potopna pumpa  -
37kW 

Frekventni  
regulator 

1 
 
 

Optičko 
vlakno 

2 Bunar  B-4 
Potopna pumpa  -
132kW 

Frekventni  
regulator 

1  
Optičko 
vlakno 

3 Bunar  B-5 
Potopna pumpa  - 
92kW 

Frekventni  
regulator 

1  
Optičko 
vlakno 

4 Bunar  EB-1  
Potopna pumpa  -
30kW 

 1  
Optičko 
vlakno 

5 Bunar EB-3 
Potopna pumpa  -
200kW 

Frekventni 
regulator 

1  
Optičko 
vlakno 

6 
Rezervoar PS-
Ljubičići 

 
Hidro stanica -
3×5kW 
 

Frekventni 
regulator 

 
1 
 

36m3 Nema 

7 
PS-V.Palanč.-
Kragulji 

Hidro stanica -
2×2,2kW 

 1 
 
 

IPMPLS 
VPN (m:tel) 

8 
Rezervoar 
Simatovići 

  20m3 Nema 

9 Bunar  PB-3 
Potopna pumpa  -
55kW 

Frekventni 
regulator 

1  
Optičko 
vlakno 
(m:tel) 

1
0 

Most preko 
rijeke Sane 

    

1
1 

Regulator 
pritiska Ul. 
Osmana Dzafića 

 1  
GPRS 

(m:tel) 

1
2 

Regulator 
pritiska Ul. 
Milana Vrhovca 

 1  
GPRS 

(m:tel) 

1
3 

Regulator 
pritiska  Ul. 
Kozarska 

Elektro ventil  1  
Optičko 
vlakno 

M
R

EŽ
A

 
H

A
M

B
A

R
IN

E 
– 

LJ
U

B
IJ

A
 (

H
-L

J)
 

1 
Sabirna komora i 
PS Bunar B-2 

Horizontalna 
pumpa  -30kW  

Soft starter  2 

300 m3 
Optičko 
vlakno Horizontalna 

pumpa  -45kW  
Soft starter  3 

2 Bunar B-3/2 
Potopna pumpa  -
45kW  

Frekventni 
regulator 

1  
Optičko 
vlakno 
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3 
Rezervoar i PS 
Hambarine 

 
Horizontalna 
pumpa  -45kW   

 
Frekventni 
regulator   

2 700 m3 
Optičko 
vlakno 

4  PS Čarakovo 
Hidro stanica -
5.5kW 

 2  
IPMPLS 

VPN (m:tel) 

5 
Rezervoar            
Čarakovo 

  90m3 Nema 

6 PS Šumići 
Horizontalna 
pumpa  -3kW  

 1  Nema 

7 
Rezervoar 

G.Ljubija 
  200 m3 

Optičko 
vlakno 

8 
Rezervoar 

D.Ljubija 
  200 m3 

IPMPLS 
VPN (m:tel) 

9 Kaptaža Tomrci    Nema 

1
0 

PS Tomrci 
Horizontalna 
pumpa  -2.2kW  

 3  
Optičko 
vlakno 

1
1 

Prekidna komora 
Kurevo 

   16 m3 Nema 

M
R

EŽ
A

 P
A

ŠI
N

A
C

 K
O

ZA
R

A
C

 K
A

M
IČ

A
N

I (
P

a
-K

o
-K

a)
 

1 
Rezervoari i PS 
Pašinac 

    
Horizontalna 
pumpa  -55kW   

 
Soft starter  
 

2 
4000 m3+ 
1000 m3 

Optičko 
vlakno 

2 
PS Malo 
Palančište 
(Matijaši) 

Hidro stanica -
5.5kW   

 2  
Optičko 
vlakno 

3 
Rezervoar Malo 
Palančište 
(Matijaši) 

   70m3 Nema 

4 
Rezervoar i PS 
Vlačine 

Horizontalna 
pumpa  -75kW    

Soft starter  
 

2 500 m3 
Optičko 
vlakno 

5 
Rezervoar 
Barakovac 

  
 

500 m3+ 
200 m3 

Optičko 
vlakno 

6 
Kaptaža 
Ratkovo Vrelo 

    Nema 

7 
Rezervoar 

Crkvine 
   200 m3 Nema 

8 
Kaptaža 

Vrijeska 
    Nema 

9  Rezervoar Babići 
 
 
 

  75 m3 Nema 

V
O

D
O

V
O

D
N

I  
SI

ST
EM

  D
. 

D
R

A
G

O
TI

N
JA

 

1 
Bunar EBDD-2 
D.Dragotinja 

Potopna pumpa  -
13kW    

 1  
Optičko 
vlakno 
(m:tel) 

2  R1-D.Dragotinja    75 m3 Nema 

3  R2.D.Dragotinja    100 m3 Nema 

4 
 R3 i PS  

D.Dragotinja 
Hidro stanica -
1kW  

 2 20 m3 Nema 

5 R5 D.Dragotinja    30m3 Nema 
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             U gornjoj tabeli su dati svi objekti sistema, ugrađenim pumpama, načinom pogona, 
zapreminom rezervoara i načinom prenosa signala. Trenutno Vodovod upravlja sa ukupno 38 raznih 
objekata u funkciji vodosnabdjevanja. Najvećim dijelom ovi objekti su optičkim kablom ili nekim drugim 
načinom prenosa signala uvezani sa nadzorno-upravljačkim centrom (SCADA) gdje se vrši nadzor i 
upravljanje. 

Ispravnost pumpnih postrojenja bila je dobra. To je rezultat uspješnog održavanja pumpnih 
postrojenja, kao i činjenica da su pumpna postrojenja zamjenjena novim na većini bunara (Tukovi već 
od polovine 2011.godine (projekat SECO). Kraći prekidi u radu pumpnih postrojenja prouzrokovani su 
nestankom električne energije, dok pumpna stanica Tomrci u Gornjoj Ljubiji veći dio godine nije 
puštana u funkciju, kao i pumpe B-3 i EB-1 u Tukovima. Bunar, odnosno pumpna stanica PB-1 
(Prijedorčanka) nije u funkciji od 22.09.2014. godine, kada je došlo do kvara na pumpi a zatim i 
kolonama bunara ( od juna 2015. godine nije u našoj nadležnosti, koristi tvornica Prijedorčanka za svoje 
potrebe). 
 
Tabela 3.- Prodaja vode po kategorijama potrošača u periodu 2016.–2020. godine 

R.b. Kategorija 
potrošača 

Ostvarenje 
2016.(m3) 

Ostvarenje 
2017.(m³) 

Ostvarenje 
2018.(m³) 

Ostvarenje 
2019.(m³) 

Ostvarenje 
2020.(m³) 

Indeks 
7/6 

1. Domaćinstva 1.943.723 1.992.827 1.952.162 1.867.444 1.830.231 98,0 

2. Industrija i 
budžetski 
potr. 

201.552 210.898 189.899 176.563 163.539 92,6 

3. Zanatski 
sektor 

109.971 116.390 123.275 127.448 104.557 82,0 

UKUPNO: 2.255.246 2.320.115 2.265.336 2.171.455 2.098.327 96,6 

 
 U 2020. godini prodano je 2.098.327 m³ vode i to: domaćinstvima 1.830.231 m³, industrijskom 
sektoru 163.539 m³ i zanatskom sektoru 104.557 m³. Prodana količina vode u odnosu na 2019. godinu 
manja je za 73.128 m³ ili 3,4%. Isporučena količina vode potrošačima utvrđuje se mjerenjem potrošnje 
vode korisnicima koji imaju ugrađene mjerne instrumente (vodomjer). Kod potrošača koji nemaju 
mjerni instrument potrošnja se utvrđuje paušalno (po članu domaćinstva 6 m³). „Vodovod“ a.d. 
ugrađuje vodomjere svim potrošačima koji su omogućili ugradnju vodomjera (izgradili priključni šaht).  
 
Tabela 4. - Broj evidentiranih potrošača 

Kategorija potrošača 2017. 2018. 2019. 2020. 5/4 

Domaćinstva 20.537 20.945 21.280 21.395 100,5 

Industrija i budžetski potr. 411 437 447 467 104,4 

Zanatski sektor 1.409 1.438 1.449 1.455 100,4 

UKUPNO: 22.357 22.820 23.176 23.317 100,6 

 
Ukupan broj potrošača sa 31.12.2020. godine je 23.317  i u odnosu na 2019. godinu povećan 

je za 0,6% ili 141 potrošača, dok je u odnosu na 2017. godinu povećan za 4,2% ili 960 potrošača.    
 
 
Tabela 5. - Opravka i baždarenje brojila 

Opravka i baždarenje Indeks Zamjena  Indeks 

Plan za 
2020 

Ostvareno 
2019 

Ostvareno 
2020 

3/1 3/2 Plan za 
2020 

Ostvareno 
2019 

Ostvareno 
2020 

8/6 8/7 

3.000 2.604 1.831 61,0 70,3 3.692 2.611 1.409 38,1 53,9 

 
 Plan opravke i baždarenja vodomjera u vlastitoj baždarnici nije ispunjen. Ostvarenje je  manje 
od planiranog. Plan zamjene vodomjera nije ispunjen. Broj zamjenjenih vodomjera je manji u 2020. 
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godini u odnosu na 2019.godinu zbog pojave pandemije KOVID 19. Opravka i baždarenje vodomjera, 
uglavnom prati broj zamjenjenih vodomjera. Sa zamjenom vodomjera u kategoriji domaćinstva planski 
se počelo krajem 2005. godine i akcija permanentno traje. U 2014. godini počela je da radi ekipa za 
zamjenu vodomjera, koja broji dva člana i obavlja, pored zamjene vodomjera, i kontrolu priključaka 
nakon ugradnje vodomjera i opravlja kvarove u vodovodnim šahtovima. O svom radu ekipa piše 
mjesečni izvještaj, a njihov rad je normiran prema Odluci o normiranju rada na zamjeni vodomjera. Od 
2016. godine ova ekipa radi u sklopu Odjeljenja za  smanjenje gubitaka. 
 
 
PRAVNI STATUS I VLASNIČKA STRUKTURA PREDUZEĆA 
 
 
Pravni status preduzeća je: Akcionarsko društvo. 
Vlasnička struktura preduzeća je sledeća: 
 

- 74,69% kapital Grada Prijedor, 
- 14,95% Fortis Grupa, 
- 10,36 % Vaučer ponuđači i interni dioničari, 

Privremeni Nadzorni Odbor je imenovan 29.01.2021. godine, broji tri člana i to: Rajko Drinić-
predsjednik, Živko Babić-član i Nikola Kesić - član. 

Odbor za Reviziju je imenovan 23.10.2020. godine, broji tri člana i to: Vinka Pekija-predsjednik, 
Radana Petković-član član i Manojlo Marčetić-član. 

Predsjednik Skupštine akcionara: Vera Čađo. 
Predstavik kapitala Grada Prijedor: Rade Rosić. 
Adresa: Kozarska br. 87 Prijedor. 
Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo. 
Djelatnost: proizvodnja, prečišćavanje, distribucija vode, sakupljanje i odvođenje fekalne, 

industrijske i atmosferske vode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
-Organizaciona  struktura i menadžment preduzeća: 
  
Tabela 6. Organizaciona struktura preduzeća “Vodovod “ a.d. Prijedor 
 

 
 
 
 
Upravu preduzeća čine: 
Direktor preduzeća:  Vlado Reljić, imenovan od strane NO 13.08.2017. godine 
Izvršni direktor za tehničke poslve:  Stamenić Dragan, imenovan od strane NO 01.11.2019.godine 
Izvršni direktor za ekonom. poslove: Pašalić Aleksandra, imenovana od strane NO10.08.2018.godine 
 
              „Vodovod“ a.d. Prijedor je u sklopu MEG projekta napravio optimalnu organizaciju službi i 
radnih mjesta, koja u potpunosti može ispuniti sva očekivanja i potrebe grada. Određeni nazivi službi 
su prilagođeni potrebama projekta, a poseban akcenat je stavljen na formiranje tima za odnose sa 
korisnicima usluga, kartiranje i GIS, te detekciju gubitaka. 
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BROJ  I  STRUKTURA  ZAPOSLENIH 
 
U "Vodovod" a.d. Prijedor je zaposlen 101 radnik. 
 
Tabela  7. - Kvalifikaciona struktura zaposlenih 

R.br. 
Kvalifikaciona 

struktura 

 

2017 2018           2019                      2020 

1. VSS     14      13     13     14 

2. VŠS       5        4       4       3 

3. SSS     35       33     33      29 

4. VK       5         5       5       5 

5. KV     47       43     43      45 

6. NK      4         4      4       5 

7. NS      -         -     -       - 

8. PK      -         -     -       - 

UKUPNO 110 102 102 101 

 
U toku 2020. godine radni odnos su zasnovala 2 radnika i to, jedan na određeno a drugi na 

neodređeno radno vrijeme, što je bilo neophodno zbog normalnog odvijanja radnog procesa. Radni 
odnos zbog odlaska u penziju u toku 2020. godine je prestao za jednog radnika. Zbog otkaza Ugovora 
o radu od strane radnika, radni odnos je prestao za jednog radnika. Zbog otkaza Ugovora o radu od 
strane poslodavca, radni odnos je prestao za jednog radnika. 
 
FINANSIJSKI  POKAZATELJI  PO ZAVRŠNOM  RAČUNU ZA  2020. godinu 
 

        „Vodovod“ a.d. Prijedor, u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, je poslovao sa dobiti 
u iznosu od 13.302,92 KM. 
 

Ukupan prihod  .............................................................................   5.180.026,08 KM 
Ukupan rashod  .............................................................................   5.166.723,16 KM 

      Dobit............................................................................................... 13.302,92 KM 
 
 

Ostvaren ukupan prihod u 2020. godini u iznosu od 5.166.723,16 KM je za 7,45% veći u odnosu 
na isti period prethodne godine. 
 
 
Tabela 8. - Struktura ukupnih prihoda u periodu 2017.–2020.godine sa indeksom i % učešća 

R. 
br. 

Vrsta prihoda 2017. 2018. 2019. 2020. 6/5 
% uč.u 

uk.pr.za 
2020. 

1. Prihodi od vode-
domaćinstva 

3.084.134 3.055.479 2.977.310 2.950.512 99,0 56,9 

2. Prihodi od vode– 
privreda 

447.726 446.021 478.746 431.113 90,0 7,9 

3. Prihodi od vode– 
zanatski sektor 

351.215 377.253 387.169 330.265 85,3 6,4 

4. Ostali poslovni 
prihodi 

618.932 427.155 555.640 619.757 111,5 11,9 
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POSLOVNI PRIHODI 4.502.010 4.305.909 4.398.866 4.331.648 98,4 83,7 

5. Finansijski prih. 503.104 307.781 195.690 141.989 72,5 2,7 

6. Ostali prihodi 70.221 266.595 226.401 706.389 312,0 13,6 

FINANS. I OSTALI 
PRIHODI: 

573.326 574.377 422.092 848.378 200,9 16,3 

UKUPNO: 5.075.336 4.880.286 4.820.959 5.180.026 107,4 100,0 

 
Od ukupno ostvarenih prihoda, prihodi od vode iznose 3.711.890 KM, što čini 71,2% ukupnih 

prihoda, a ostali poslovni prihodi 619.757KM ili 11,9%. Prihodi od isporuke vode stanovništvu iznose 
2.950.512KM, privredi i budžetskim potrošačima 431.113KM i zanatskom sektoru 330.265KM. 

U ukupnim prihodima, poslovni prihodi (isporuka vode i usluge iz oblasti vodosnabdijevanja) 
iznose 4.331.648 KM ili 83,7% od ukupno ostvarenih prihoda Vodovoda i u odnosu na 2019. godinu 
smanjeni su za 7,5%. Finansijski prihodi (obračun kamata za isporučenu, a neplaćenu vodu) iznose 
141.989KM, a ostali  finansijski prihodi (prodaja obveznica, smanjenje obaveza i nenaplaćeni prihodi) 
iznose 706.389 KM i povećani su za 10,2 % u odnosu na ove prihode ostvarene u 2019. godini. U 2020. 
godini okončan je dugogodišnji spor sa JU „Vode Srpske“ i na osnovu Rješenja Ministarstva 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS oprihodovane su obaveze u iznosu od 458.715 KM. Ukupni 
prihodi „Vodovod“ A.D. ostvareni u 2020. godini su za 7,45% veći od ukupnih prihoda ostvarenih u 
2019. godini. 
 
Tabela 9. - Struktura ukupnih rashoda u periodu 2017.–2020. godine sa indeksom i % učešća 

R. 
br. 

Vrsta rashoda 2017. 2018. 2019. 2020. 6/5 

% 
učeš.u 
ukup. 
rash. 

1. Utroš. materijal 407.345 254.671 237.471 307.976 129,6 5,9 

2. Energija i gorivo 617.288 601.007 626.205 590.258     94,5    11,4 

3. 
Bruto zarade 1.983.611 2.089.234 2.111.600 2.207.624 

     
104,5 

42,8 

4. Proizvodne usluge 186.450 167.335 273.008 217.591   79,7 4,2 

5. Amortizacija 178.880 211.939 219.488 238.567 108,6 4,6 

6. Nematerijalni 
troškovi 

176.216 194.847 199.822 146.677   73,4 2,8 

POSLOVNI RASHODI 3.549.792 3.519.034 3.667.597 3.708.693 101,1 71,8 

7. Finansijski rashodi-
kamate 

22.531 23.251 34.806 201.552 579,0 3,9 

 
8. 

Ostali rash.-otpis 
potraživanja 

1.488.433 1.330.118 1.111.471 1.256.498 113,0 24,3 

UKUPNO FINANS. I OSTALI 
RASHODI 

1.510.964 1.353.370 1.146.278 1.458.031 127,1 28,2 

UKUPNO RASHODI 5.060.757 4.872.405 4.813.875 5.166.723 107,3 100,0 

 
 U ukupnim rashodima, poslovni rashodi iznose 3.708.693 KM ili 71,8 % i u odnosu na prethodnu 
godinu povećani su za 4,3 %. Isplaćene bruto zarade iznose 2.207.624 KM i veće su nego prethodne 
godine za 96.024KM ili 4,5%.  U Januaru 2020.godine došlo je do povećanja najmanje plate u RS, sa 
dotadašnjih 450 KM na 520 KM. U skladu sa navedenim povećanjem Vodovod je izvršio usklađivanje 
sa zakonskim propisima. Finansijski i ostali rashodi iznose 1.458.031 KM ili 28,2% i u odnosu na 
prethodnu godinu povećani su za 4,4 %. Finansijski rashodi iznose 201.552 KM. 
           Ostali rashodi iznose 1.256.498KM, a odnose se na otpisana potraživanja od kupaca. Vodovod 
od 2014. godine redovno vrši utuživanje neredovnih platiša. Utuženi iznosi se knjiže na sumljiva i 
sporna potraživanja i terete troškove poslovanja.  
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Tabela 10. - Naplaćeni prihodi u periodu 2017.–2020.godine 

R. 
br
. 

SEKTOR 2017. 
%  

napl 
2018. 

%  
napl 

2019. 
%  

napl 
2020. 

%  
napl 

9/7 

1. Industrija 
i budž. 

754.931 
87,2 

596.933 
97,9 

 728.624 
114,

7 
543.411 

91,2 
74,6 

2. Zanatski 
sek. 

420.381 92,5 462.774 97,2 490.367 92,8 402.273 91,5 82,0 

3. Domaćins
tva 

3.255.760 
88,5 

3.248.399 
88,2 

3.399.131 
92,1 

3.366.471 
91,7 

99,0 

UKUPNO: 4.431.072 88,2 4.308.106 90.4 4.618.122 95,2 4.312.155 91,7 93,4 

 
Ukupni naplaćeni prihodi od isporučene vode i izvršenih usluga u 2020. godini, iznose 

4.312.155KM i smanjeni su za 305.967KM ili 6,6% u odnosu na prethodnu godinu. Procenat iznosi 
91,7%. 
 
Tabela 11. - Tekuća imovina 

red.br. Opis 
01.01. – 31.12. 

2018. 
01.01. – 31.12. 

2019. 
01.01. – 31.12. 

2020. 
Indeks 

5/4 5/3 

1. Zalihe materijala 488.032 414.998 384.499 92,6 78,7 

2. Potraživanja od kupaca 5.258.925 4.733.801 4.218.109 89,1 80,2 

3. Druga kratkoročna 
potraživanja 

129.609 95.525 77.151 80,7 59,5 

4. Gotovina 391.145 403.461 362.397 89,8 92,6 

UKUPNO: 6.267.711 5.647.785 5.042.156 89,2 80,4 

 
  Ukupne zalihe materijala na dan 31.12.2020. godine iznose 384.499 KM i smanjene su za 7,3 %. 
Zalihe se odnose na materijal za održavanje vodovodnog sistema, auto dijelove, kancelarijski materijal, 
gorivo i mazivo. Vrijednost sitnog inventara, alata, HTZ opreme se odmah po nabavci stavlja u upotrebu 
i radi se ispravka vrijednosti 100 %. U 2020. godini zbog problema sa likvidnošću vršena je nabavka 
samo neophodnog materijala koji se ugrađivao i ako je postojala potreba za planskim zalihama. 
Potraživanja od kupaca za isporučenu vodu i izvršene usluge iznose 4.218.109 KM i smanjena su u 
odnosu na prethodnu godinu za 515.692 KM ili 10,8 %. Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020. 
godine iznosi 362.397 KM i u odnosu na isti dan prethodne godine manje je za 41.064 KM. 
 
Tabela 12. - Dugoročne obaveze 

R. 
br. 

Pozicija 31.12.2019. 31.12.2020. Promjena 
% 

promjene 

1. Dugoročni kredit 152.671 742.225 589.554 486,1 

2. Odložene poreske obaveze 429.376 - - - 

3. 
Odložene obaveze 
„Elektrokrajina“ 

4.728.007 4.388.270 (339.737) 92,8 

UKUPNO: 5.310.054 5.130.495 (179.559) 96,6 

 
             Dugoročni kredit kod NLB – Razvojne banke za izgradnju bunara PB-2 u Brezičanima iznosi 
19.048,00 KM. Kredit ističe 2022. godine. Dugoročni kredit kod Nove banke za tehničko opremanje 
„Vodovoda“ iznosi 43.177,00 KM. Kredit ističe 2022. godine. Vodovod se u 2020. godini dugoročno 
kreditno zadužio kod Investiciono razvojne banke putem finansijskog posrednika Nove banke u iznosu 
od 680.000,00 KM. Otplata kredita počinje 2022. a ističe 2030. godine. Kreditna sredstva su najvećim 
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djelom bila usmjerena ka izmirenju obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske (obaveze za 
poreze i doprinose za period 2002.-2005.), a u skladu sa Sporazumom o načinu izmirenja poreskih 
obaveza. Ove obaveze u ukupnom iznosu od 505,000 KM su u potpunosti izmirene. Odložene obaveze 
u iznosu od 4.388.270,00 KM su obaveze po osnovu glavnog duga za utrošenu a neplaćenu električnu 
energiju. Poslije toga je potpisan reprogram o izmirenju duga na 180 jednakih mjesečnih rata. Rata 
reprograma iznosi 28.311 KM. Poslije toga je potpisan Aneks reprograma o dospjeću prve rate za 
otplatu 25.12.2018. godine. Navedeni aneks je ispoštovan i sa 31.12.2020. godine uplaćeno je 25 rata 

reprograma. U protekle dvije godine iz budžeta grada je otplaćeno 680.000 KM reprograma. 
 
Tabela 13. - Kratkoročne obaveze 

R.br Pozicija 31.12.2019. 31.12.2020. Promjena 
% 

promjene 

1. Kratkoročni krediti 87.182 90.513 3.331 103,8 

2. Dobavljači 175.588 140.903 (34.685) 80,2 

3. Primljeni avansi 10.000 10.000 - - 

4. Obaveze za zarade i 
nakn. 

202.697 161.850 (40.847) 79,8 

5. Druge obaveze 7.429 10.205 2.776 137,3 

6. Obaveze za PDV - 41.109 - - 

7. Obaveze za ostale 
poreze 

560.988 68.599 (492.389) 12,2 

8. Pasivno razgraničenje 105.911 91.930 (13.981) 86,7 

UKUPNO: 1.149.796 615.109 (534.687) 53,4 

 
              Obaveze po kreditu 90.513,00 KM su dio dugoročnih kredita NLB – Razvojne banke i Nove 
banke koji trebaju da se otplate zaključno sa 2022. godinom. Ukupne obaveze prema dobavljačima 
sa 31.12.2020. godine iznose 140.903,00 KM. Najveće obaveze su: „Elektroprivreda“ RS 58.450,56 
KM, „Interkontkomerc“ Laktaši 12.158,74 KM, Nestro – petrol 14.569,61 KM. Primljeni avansi su 
avansi od kupca „Niskogradnja Marjanović“ za priključak na vodovodnu mrežu. Obaveze za zarade i 
druge obaveze su obaveze za decembar 2020. godine koje su plaćene u januaru 2021. godine. 
Obaveze za PDV su obaveze za decembar 2020. godine koje su plaćene u januaru 2021. godine. 
Obaveze za ostale poreze su: obaveze za vodne naknade, šume, protivpožarnu zaštitu i porezi i 
doprinosi na isplate licima van radnog odnosa. U 2020. godini okončan je višegodišnji sudski spor sa 
JU Vodama Srpske Bijeljina, gdje je Rješenjem  Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede 
Vodovod oslobođen svih obaveza sa 31.12.2013. godine. U skladu sa navedenim Rješenjem Vodovod 
je otpisao obaveze u iznosu od 458.714,72 KM. Pasivno razgraničenje se odnosi na primljene donacije 
iz projekta SECO, donaciju Grada za izgradnju vodovodne mreže, nabavku opreme i slično. 
Kratkoročne obaveze u 2020. godini su smanjene za 534.687,00 KM ili 4,7%. 
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     REALIZACIJA POSLOVA I ZADATAKA PLANIRANIH PROGRAMOM RADA 
                        IZVJEŠTAJ O INVESTICIONIM ULAGANJIMA 2020. god. 
  

        „Vodovod“a.d. Prijedor je realizaciju postavljenih planskih zadataka u 2020. godini usklađivao sa 
koncepcijom dugoročnog rješavanja problema vodosnabdijevanja Grada Prijedora.  
 

Tabela 14. Realizacija poslova i zadataka planiranih programom rada 

R.br Podprojekat i aktivnost Cijena (KM) Cijena (KM) Realizacija 
2020.g 

 
 
1. 

 
Vodovodni 
sistem “Crno 
Vrelo”  

Izgradnja tercijarne mreže 
sa kućnim priključcima na 
vodovodnom sistemu „Crno 
Vrelo“ za naselja Bistrica, 
Gradina, Jelićka ,Kamičani, 
Kevljani, Krivaja, Lamovita, 
Marićka, Niševići, Omarska, 
Petrov gaj. 

  
 

9.200.000 

 
 

Realizov. 
60% 

 
 
 
 
 
2. 

EIB 
Proširenje i 
rekonstrukcija 
centralnog 
vodovodnog 
sistema u 
izbjegličkim 
naseljima  

Izgradnja vodovodne mreže 
sa kućnim priključcima i 
pumpnom stanicom u 
naselju Kavanište  

260.361,46  
 
 

1.860.359,38 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nije 
realizovano 

Vodovodna mreža sa kućnim 
priključcima – naselje Stari 
voćnjak  

622.249,48 

Cjevovodi i priključci u 
naselju Tukovi - Žeger 

185.973,93 

Rekonstrukcija čvornih 
mjesta u gradskom 
vodovodu 

305.822,04 

Rekonstrukcija vodovodne 
mreže dijela naselja Urije  

331.358,99 

Izgradnja vodovodne mreže 
sa kućnim priključcima i 
pumpnom stanicom u 
naselju Volar 

154.593,48 

3. Vlada RS Izgradnja vodovodne mreže 
sa kućnim priključcima u 
naseljima Donji Orlovci, 
Donji Garevci i Orlovača 

1.518.823,31       
1.518.823,31 

Nije 
realizovano 

4. Istražni radovi Alići  100.000,00 Realizov. 
40% 

 
5. 

 
MEG-Projekat 

Sanacija vodovodne mreže i 
kućnih priključaka u Ulici Ive 
Andrića  

296.605,68  
 

971.081.59 

 
Realizov. 

80% 
 Sanacija vodovodne mreže i 

kućnih priključaka dijela 
naselja Čirkin Polje 

580.058,73 

Sanacija vodovodne mreže i 
kućnih priključaka u Ulici  VI 
Krajiške Brigade 

94.417,18 
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Ukupno: 13.650.264,28  

-Nabavke osnovnih sredstava i opreme finansirana iz kreditnog aražmana 2020. godine i vlastitih 
sredstava 
 
Tabela 14.- Nabavka osnovnih sredstava I opreme 

R.br Predmet nabavke 

Plan za 
period 
01.01.-

31.12.2020. 

Ukupno 
realiz. 
01.01.-

31.12.2020 

1. Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera 157,300,00  65.407,00 

2. Polovan kamion kiper sa utovarnom kašikom 80,000,00  69,300,00 

3. Putnički automobil 18.000,00 16.666,00 

4. Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi 8.200,00 7.706,00 

5. Detektor podzemnih instalacija 4.800,00 3.320,00 

6. Računarska oprema i oprema za Skada sistem 6.400,00 3.894,00 

7. Računari i rezervni dijelovi za računare 3.700,00 3.024,00 

8. Vibro nabijač 4.000,00 3.900,00 

9. Oprema za Skada sistem i pumpne stanice B-3,B-4 i B-5 4.500,00 4.060,00 

10. Aluminijske rampe za kamion 1.900,00 1.900,00 

Ukupno: 288.800,00 179.177,00 

 
-Radovi na rekonstrukciji i proširenju vodovodnog i kanalizacionog sistema i objekata na sistemu 
 
Tabela 15. Radovi na rekonstrukciji i proširenju vodovodnog i kanal.sistema i objekata 

R.br. O P I S Napomena 

1. 
Zamjena primarnog LG cjevovoda 250mm i starih ventila u dužini 
od 30m (parking“Napoli“) 

Finansirano  
sredt„Vodovoda“ A.D. 
Prijedor 

2. 

Izgradnja cjevovoda u naselju Gornji Orlovci, profila 110 mm, u 
dužini od oko 300m - primarni cjevovod, sa šahtom obarača 
pritiska. Omogućeno proširenje vodovodne mreže za naselje 
Donji Garevci 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

3. 
Rekonstrukcija kanalizacionog kolektora DN 300 mm u dužini od 
50m u naselju Pećani 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

4. 
Rekonstrukcija kanalizacionog kolektora DN 300 mm u dužini od 
30m u Rudničkoj ulici 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

5. 
Izgradnja šahta sa fazonskim komadimana cjevovodu DN 250  u 
Ulici Luke Stojanović (omogućeno prespajanje naselja Orlovača 
na postojeći cjevovod) 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

6. 
Izvršeno je snimanje kanalizacione mreže i urađen projekat 
sanacije iste u naselju Janjića Pumpa 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

7. 
Izvršena je izgradnja 3 mjerna šahta i montaža fazonskih komada 
u 3 DMA (mjerne) zone.  

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

8. 
Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Donja Dragotinja 
profila 63 mm, u dužini od 700m i rekonstruisano je 17 kućnih 
priključaka 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 
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9. 
Izvršeno snimanje kanalizacionog kolektora u naselju Orlovača 
za potrebe ispitivanja kolektora na vodnu propusnost 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

10. 
Izgradnja cjevovoda sa kućnim priključcima u naselju Gomjenica 
(Ulica Ive Andrića – Baltine bare) za 24 nova potrošača 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

11. 
Izvođenje kanalizacionog kolektora u Kozarskoj ulici za 6 
objekata 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

12. 
Prespajanje cjevovoda u naselju Čarakovo - Žeger Finansirano je 

sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

13. 
Zamjena sekundarnih vodomjera i ugradnja novih vodomjera sa 
daljinskim očitavanjem (urađeno 520) u objektima kolektivnog 
stanovanja 

Finansirano je 
sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

14. 
Spajanje novih potrošača u industrijskoj zoni Celpak Finansirano je 

sredstvima„Vodovoda“ 
A.D. Prijedor 

 

 

MEG projekat 

 

Jačanje institucionalnih, operativnih i finansijskih kapaciteta našeg preduzeća kroz Projekat 
okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG projekat) provodimo u saradnji sa Gradskom upravom i 

konsultantima UNDP BiH. Temeljni koncept ciklusa je Planiraj-Uradi-Provjeri-Popravi, koji ima 

različite korake sa ciljem  stalnog poboljšanja i standardnizaciju postupka. Koncept analize 

nedostatka i poboljšanja je  zasnovan na metodoligiji Akcionog plana programa finansijskih i 

operativnih poboljšanja učinaka u preduzeću. Pažnja je posebno usmjerena na sledeće oblasti 

poslovanja: 
 
- nivo operativne autonomije preduzeća 
- organizacionu strukturu 
- zaposlenike 
- odnose sa javnošću 
- kartiranje mreže 
- efikasno zoniranje mreže 
- upravljanje ne-prihodovanom vodom 
- naplata i administriranje prihoda, ciklus naplate 
- računovodstvene procedure i menadžerski imformacioni sistem 
- politika cijena 
- budžetiranje i poslovno planiranje 
- finansijsko upravljanje 
- upravljanje stalnim sredstvima 
- količina i kvalitet vode u mreži  
- energetska efikasnost i  
- ostala područja u kojima se mogu postići pojačanja 
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Posebna pažnja u okviru MEG projekta tokom 2020. godine bila je usmjerena na sledeće oblasti:  

Operativna 
autonomija 

U skladu sa ugovorom potpisanim između Grada Prijedor i Vodovoda od 
1.1.2018. primjenjuje se Odluka o  uvođenju subvencija za potrošače, koja je 
od 1.2.2019. proširena na 4 kategorije potrošača. Sa 31.12.2020. godine 
registrovana su 235 korisnika subvencija.  

Organizaciona 
struktura 

Formirani timovi za odnose sa korisnicima usluga, za detekciju gubitaka, za 
kartiranje i GIS  

Zaposleni 
Broj zaposlenih iznosi 101 radnik  (Potrebno je doći do 1,2 zaposlena na 1.000 
stanovnika, odnosno do 96 radnika) 

Odnosi sa 
korisnicima usluga 

Sprovode se usvojene procedura za rad sa korisnicima usluga, pokrenuta je 
nova web stranica preduzeća i radi se redovno anketiranje korisnika o kvalitetu 
naših usluga. 

Kartiranje mreže 

Uspostavljena GIS baza u koju se svakodnevno unose podaci sa terena. GIS baza 
je uvezana sa softverom iz računovodstva i sadrži sve informacije o svakom 
potrošaču. Od 2020. godine je uspostavljena GIS baza za laboratorijsku analizu 
vode sa ucrtanim mjestima uzorkovanja.  

Zoniranje mreže 

Na vodovodnom sistemu je formirano 41 DMA (mjernih zona). Na ulazu u 21 
DMA zona postoji mjerno mjesto sa svim neophodnim armaturama i fazonskim 
komadima sa postavljenim mjeračima protoka. Ovaj sistem mjerenja 
omogućava kontrolu potrošnje u svakoj od zona, kao i efikasniju kontrolu 
gubitaka, što je cilj formiranja ovih zona 

Naplata Procenat naplate je umanjen za 1,9% 

Budžetiranje i 
poslovno 
planiranje 

Preduzeće redovno sačinjava mjesečne, godišnje i trogodišnje planove 
poslovanja   

Finansijsko 
upravljanje 

Radi lakšeg praćenja troškova formirani su troškovni centri  

 

 
 
-PROBLEMI  SA KOJIMA SE SUSREĆE„VODOVOD“A.D.PRIJEDOR 

 
1. Dug „Vodovoda“ A.D. Prijedor  za  utrošenu električnu  energiju  povjeriocu  ZP„Elektrokrajina“ 

B.Luka 
 
        „Vodovod“ A.D. Prijedor je 27.05.2014. godine potpisao Ugovor o reprogramu duga sa ZP 
„Elektrokrajinom“ a.d. Banja Luka. Dug koji iznosi 10.817.058,16 KM se odnosi na utrošenu električnu 
energiju 5.096.055,26 KM i obračunate kamate 5.721.002,90 KM. Kamate se otpisuju nakon što 
„Vodovod“ a.d. u cjelosti izmiri obaveze po osnovu utrošene električne energije. Rok otplate 
reprograma je 15 godina, a prva rata za plaćanje dospijeva 25.06.2015. godine. Sa ZP „Elektrokrajina“ 
a.d. Banja Luka potpisan je Aneks II Ugovora o reprogramu duga od 30.10.2017. godine. Sa potpisanim 
Aneksom II prva rata za plaćanje je dospjela 25.12.2018. godine, a iznos rate je 28.311,42 KM. Sa 
31.12.2020. godine obaveze prema Elektrokrajini na ime reprograma iznose 4.388.270,00 KM. 
Budžetom Grada na ime subvencije za izmirenje duga za električnu energiju u 2019. i 2020. godini 
odobrena su sredstva u iznosu od 680.000,00 KM. U 2021. godini za mjesece januar i februar odobreno 
je  56.660,00 KM. Usvajanjem Budžeta Grada utvrdiće se visina subvencije za 2021. godinu. Sa tarifama 
koje se trenutno primjenjuju „Vodovod“ nije u mogućnosti da otplaćuje reprogram za električnu 
energiju. 
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2. Gubici vode u distributivnoj mreži i na kućnim priključcima 
 
       Realizacijom projekta SECO izvršena je jednim dijelom sanacija i proširenje sistema 
vodosnabdijevanja (izvorišta, transportnih cjevovoda, rezervoara). Najveći gubici vode su u 
distributivnoj mreži, a u  koju kroz projekat SECO, nije bilo značajnijih ulaganja. Da bi se gubici vode 
smanjili,  potrebno je planski raditi na rekonstrukciji distributivne mreže, naročito u gradskom i 
prigradskom području.  „Vodovod“ a.d. Prijedor je izradio više projekata rekonstrukcije i proširenja 
distributivne mreže, a jedan dio tih projekata je realizovan kroz aranžman Grada Prijedora sa EiB u toku 
2017.godine, što je  uticalo na smanjenje neprihodovane vode –NRW za 2,48 % u 2017. godini u odnosu 
na 2016.godinu. Izrađen je program za smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, prema kojem se 
planski radi i nastaviće se raditi na smanjenju gubitaka u prijedorskoj vodovodnoj mreži, što je 
usklađeno i sa planovima smanjenje neprihodovane vode kroz projekat MEG. Suštinskih pomaka i 
značajnijeg smanjenja neobračunate vode nema bez značajnog ulaganja u rekonstrukciju-zamjenu 
postojeće stare distributivne mreže koja je u većem dijelu od pocinčanih cijevi starih od 50-60 godina 
koje su i manjih profila od potrebnih. 
 
3. Naplata izvršenih usluga 

 
       „Vodovod“ a.d. nije u mogućnosti da naplati sve izvršene usluge. Potraživanja sa 31.12.2020. 
godine iznose 4.218.109,00 KM i pored značajnih otpisa svake godine i mogućnosti otplate duga 
potpisivanjem reprograma. U cilju naplate svojih potraživanja (sredstva javnog informisanja, opomene, 
obavještenja o isključenju, ugradnja i zamjena vodomjera) preduzimaju se aktivnosti isključenja i 
utuživanja dužnika. 
 
4. Poreske obaveze 

 
       „Vodovod“ je sa Poreskom upravom Republike Srpske sklopio Sporazum o načinu ispunjenja 
dospjelih poreskih obaveza zaključno sa 12.06.2009. godine. Vodovod je u 2020. godini izmirio obaveze 
po ovom Sporazumu. Na iznos reprogramiranih obaveza obračunava se i plaća kamata shodno Zakonu 
o poreskoj upravi. U 2022. godini Poreska uprava RS će dostaviti Vodovodu obračun kamata po ovom 
osnovu. 
 
5. Tarife 
 
      Tarife koje se trenutno primjenjuju u „Vodovod“ a.d. ne pokrivaju redovne troškove poslovanja 
preduzeća. Poslednje izmjene tarifa su: za kategoriju domaćinstava 2017. godine, za kategoriju 
budžetski potrošači 2012. godine, za kategoriju industrija i zanatski sektor 2011. godine. Planirano je 
da se u narednih 5 godina tarife izjednače za sve kategorije potrošača, odnosno da se ukine unutrašenje 
subvencioniranje. Predviđeno je da se tarifa sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela cijene. Fiksni dio 
cijene bi pokrivao troškove održavanja vodomjera i amortizaciju. Obračun amortizacije za sve objekte 
koji su dati Vodovodu na upravljanje i održavanje uslovljen je prenosom osnovnih sredstava sa Grada 
na Vodovod. U skladu sa tim prenosom, u prelaznom periodu, nakon početne promjene fiksnog i 
varijabilnog dijela cijene, mjenjaće se uglavnom samo fiksni dio. Zahtjev za promjenu cijene „Vodovod“ 
a.d. planira da podnese Skupštini grada na usvajanje u maju 2021. godine. 
 
 
 

OBRAĐIVAČI:                                                                                                 PREDLAGAČ: 
 

1. „Vodovod“ a.d. Prijedor                                                                         GRADONAČELNIK 
2. Odjeljenje za privredu i preduzetništvo                                                Dalibor Pavlović 
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АД  „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ ПРИЈЕДОР 

 

1. ОПШТЕ  НАПОМЕНЕ 
 
       Предузеће АД „Комуналне услуге“ Приједор је основано 1960. године.  
      Оснивач је била општина Приједор. У свом периоду пословања ово предузеће је промијенило 
низ организационих облика. 
            Ступањем на снагу Закона о удруженом раду, формирано је предузеће са називом 
Комунално предузеће "4. Јули" Приједор, у чијем саставу су били ООУР "Водовод" Приједор и 
ООУР "Комуналне услуге" Приједор. 
           У 1994. години предузеће послује у истом облику, али мијења свој назив у ОДКП "Комград" 
Приједор. 
           Након ступања на снагу Закона о приватизацији предузећа (»Службени гласник РС“,            
број: 26/97), ово предузеће се трансформише, 30. 09. 2000. године, у три нова предузећа и то: 
          - ОДКП "Водовод и канализација" Приједор, 
          - ОДКП "Комуналне услуге" Приједор, 
          - ОДКП "Градска тржница" Приједор. 
          Овако трансформисано предузеће послује све до 29. 08. 2005. године, када врши власничку 
трансформацију дијела државног капитала и региструје се под називом "Комуналне услуге" а.д. 
Приједор. 
 
          Директор предузећа: Миланко Дујо, именован од стране Надзорног одбора  08.12.2017.  
 
          Надзорни одбор је изабран 23.10.2020. године, броји три члана и то: Бањац Оливера, Росић 
Предраг и Латиновић Бојан именован 04.09.2020. испред мањинских акционара Група Фортис 
д.о.о. Бања Лука.  
 
          Предсједник Скупштине акционара: Ђоко Јеж. 
 
          Адреса:  Козарска број 87. Приједор.        
          Облик организовања: Акционарско друштво, 
          Дјелатност: прикупљање и одвоз смећа  на терену града и приградских насеља. 
 
2.      ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 
            АД “Комуналне услуге“ се бави основним дјелатностима које су од општег  друштвеног  
            интереса: 
         -  одржавање хигијене града и приградских насеља,      
         -  прикупљање и одвоз смећа на терену града и приградских насеља и депоновање истих,  
            на Санитарну регионалну депонију „Курево“.                                                                                                                                                                                       
         - погребне услуге и одржавање гробаља,                                                          
         - уређење и одржавање паркова и зелених површина, те гајење и продаја цвијећа. 
 
  Напријед наведене дјелатности су од посебног друштвеног интереса и представљају 
предуслов квалитетног живота и рада грађана и привреде на подручју града Приједора. 
          Поред послова од посебног друштвеног интереса, предузеће обавља и слиједеће 
дјелатности: 
          - грађевински радови, као што су изградња гробница, грађевински радови на депонији 
            смећа "Курево" и гробљу "Пашинац" (изградња саобраћајница), 
          - поправка и одржавање моторних возила за властите потребе, 
          - остале послове који су предвиђени Статутом предузећа. 
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          За обављање дјелатности од посебног друштвеног интереса, доносе се посебни Програми 
са дефинисаним одговарајућим изворима финансирања. 
 
3.   ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 
 
         Правни статус предузећа је:  Акционарско друштво. 
         Власничка структура предузећа је приказана у слиједећој табели. 
 
 Табела 1.- Састав капитала АД “Комуналне услуге“ 

ОПИС % учешће у укупном 
капиталу 

Вриједност капитала Број акција 

Власништво града 
Приједора 

74,70 2.160.880 2.160.880 

Ваучер понуда 6,35 183.655 183.655 
ГРУПА ФОРТИС ДОО 
БАЊА ЛУКА 

15,92 460.684 460.684 

Готовинска продаја 0 0 0 
Интерни дионичари 3,03 87.654 87.654 
Трајни улози 0 0 0 
УКУПНО 100 2.892.873 2.892.873 

 
 
4.     УНУТРАШНЈА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 
Радом Предузећа руководи Управа предузећа. 
 
Управу  предузећа  чине  директор  и  3 (три)  извршна  директора: 
 
1. Извршни директор за економско-финансијске послове, 
2. Извршни директор за техничке послове, 
3. Извршни директор за опште,  правне и кадровске  послове. 
 
Предузеће своју дјелатност обавља преко организационих јединица -   Сектора. 
 
Предузеће се састоји од слиједећих Сектора: 
 
1. Сектор за економско-финансијске послове, 
2. Сектор општих правних и крадровских послова, 
3. Сектор производње и услуга. 
 
Сектор за економске-финансијске послове организован је у две службе: 
 
1. Финансијска служба (обрачунско - наплатна служба), 
2. Рачуноводствна служба. 
 
Сектор за опште правне и кадровске послове обухвата три службе: 
 
1. Служба општих кадровских и правних послова, 
2. Служба заштите на раду, 
3. Служба обезбјеђења. 
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Сектор производње и услуга организован је у 5 (пет) Радних једница: 
 
1. Радна јединица Развој 
2. Радна јединица Расадник, зеленило и гробље, 
3. Радна једница Хигијена, 
4. Радна једница Грађевина и Механичка радиона, 
5. Радна једница Депонија, рециклажа и азил. 
 
5.    БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
         У АД „Комуналне услуге“ Приједор стално је запослено 163  радника и то: 
 
Табела 2.- Квалификациона структура запослених радника за   2018., 2019. и 2020 г.    

         -
РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ОПИС 

БРОЈ РАДНИКА 
 

2018. 
 

2019. 
 

2020. 
1. ВСС 8 9 10 
2. ВШС 7 6 6 
3. ССС 39 38 38 
4. ВКВ                         5   4 4 
5. ВК 61 61 59 
6. ПКи НК 43 45 46 

 УКУПНО 163 163 163 
 
6.   ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА 
          Физички обим услуга предузећа у 2020. години, са упоредним показатељима за 2018. и 
2019. годину  је приказан у табели која слиједи: 
 
Табела 3. -  Физички обим услуга АД “Комуналне услуге“ у  2018., 2019. и 2020. год. 

Редни 
број 

 
Физички обим услуга предузећа 

Једин. 
мјере 

Количина 
2018 2019 2020. 

 
1. 

Број корисника којима се одвози 
смеће: 

- домаћинства, 
- занатски сектор, 
- друштвени сектор 

 
 

корис. 
корис. 
корис. 

18.960 
 

17.603 
1.106 

251 

19.102 
 

17.743 
1.107 

250 

19.206 
 

17.862 
1084 

260 
2. Површина са које се одвози 

смеће 
м² 15.510.000 15.510.000 15.600.000 

3. Количина довеженог смећа 
а)  тежина 

тона 23.410 23.624 22.450 

 
4. 

Чишћење јавних површина- 
машинско 

 
м² 

6.610.000 6.610.000 6.600.000 

5. Чишћење јавних површина- 
ручно 

м² 8.900.000 8.900.000 8.900.000 

6. Прање јавних површина м² 3.950.000 3.950.000 4.100.000 
7. Одрж.  зелених површина м² 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 
8. 

Љубија-чишћење јавних пов. 
машински и ручно 

м² 960.000 960.000 960.000 

 
9. 

Омарска- чишћење јавних пов. 
машински и ручно 

м² 1.000.000 1.000.000 1.000.000 



6 

 

 
10. 

Козарац- чишћење јавних пов. 
машински и ручно 

м² 1.050.000 1.050.000 1.050.000 

11. Број сахрана на гробљу комада 301 327 343 
12. Балирање рециклажног 

материја.-папир, најлон, ПЕТ 
тона 241 217 302 

    13. Изградња пор. гробница комада 20 18 26 
14. Хватање паса луталица комада 1.200 1.084 718 

 
7.    ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
           „Комуналне услуге“ а.д. Приједор, у периоду од 01.01.2020. год. до 31.12.2020. године, је 
остварило  бруто  добит  у износу од 21.083   КМ. 
 
          Укупан приход  .........................................................................4.322.710 КМ 
          Укупан расход  ..........................................................................4.301.627 КМ 
__________________________________________________________________________ 
          Бруто резултат  ..............................................................................21.083КМ 
          Порез на добит.................................................................................2.108КМ 
          Нето резултат..................................................................................18.975КМ 
      
           Остварени пословни приход од  4.322.710 КМ је за 1 %  већи од прихода оствареног у 2019. 
години.  
 
           Структура укупних ПРИХОДА и проценат учешћа, може се видјети из табеле која слиједи. 
 
Табела 4.- Структура укупних прих. 2018., 2019. и 2020. год., индекс и % учешћа          (у КМ) 

Ред. 
бр. 

 
Врста прихода 

 
2018. 

 
2019. 

 
2020. 

Инд. 
20/19 

% учеш. 
у ук.прих 
за 2020.г. 

 
1. 

Приход од 
одвоза смећа-
домаћинства 

1.658.957 1.664.671 1.674.843 101 38,75 

 
2. 

Приход од 
одвоза смећа- 
занатске радње 

518.255 518.036 446.934 87 10,34 

 
3. 

Приход од 
одвоза смећа- 
друштвени 
сектор 

618.817 625.916 629.549 101 14,56 

 
4. 

Приход од 
заједничке 
комун. потрошње 

801.119 776.762 764.237 99 17,68 

5. Приход од 
погребних услуга 

179.728 181.353 183.468 102 4,24                                                  

6. Остали приходи 735.465 516.311 623.679 117 14,43 

 УКУПНО 4.512.341 4.283.049 4.322.710 101 100,00 
 

Укупни приходи у износу од 4.322.710,00 КМ су за 1%  већи у односу на приходе у 2019. 
години. Највеће учешће у укупном приходу има приход од одвоза смећа (збирно за све 
категорије) у износу од 2.751.326,00 КМ или 63,65 %, затим приход од заједничке комуналне 
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потрошње у износу од 764.237,00 КМ или 17 %, (комунална заједничка потрошња  у износу од 
764.237 КМ и хоризонтална сигнализација  у износу од 44.594 КМ), приходи од погребних услуга 
у износу од 183.468,00 КМ или 4,25% . Остали  пословни приходи редовне дјелатности ( изградња 
и продаја бетонских гробница, приход од рециклаже, приходи од услуга кориштења депоније и 
остали приходи од изведених радова) износе 392.086 КМ. Остали пословни приходи износе 
103.999,00 КМ ( у овом износу су обухваћени приходи од донација у износу од 83.657,00 КМ и 
субвенција у износу од 20.342,00 КМ ). Приходи  од наплаћених отписаних потраживања и остали 
финансијски приходи износе 127.594,00 КМ (у овом износу су обухваћени приходи од 
наплаћених отписаних потраживања у износу од 26.195,00 КМ, приходи по основу позитивних 
курсних пазлика у износу 76.653 КМ и остали финансијски приходи 24.746КМ). 

Велики проблеме са којим се сусреће наше предузеће, представља евиденција нових 
корисника наших услуга као и одјава корисника који су престали са радом, јер не постоји 
одређено законско упориште које би омогућило олакшан рад комуналним предузећима. 
Инкасантска служба улаже велике напоре у  евидентирању нових корисника и корисника који су 
престали користити наше услуге, те се на тај начин редовно ажурира база података о броју 
корисника услуга на цјелокупној територији Града Приједора. 
 
 
           Структура укупних РАСХОДА и проценат учешћа, може се видјети из табеле која слиједи 
 
Табела 5. -Структура укупних расх. у 2018., 2019. и 2020. год. са индексом и %  уч.              (у КМ)  

Ред 
бр. 

 
Врста расхода 

 
2018 

 
2019. 

 

 
2020. 

 
Инд. 
20/19 

% уч. у ук. 
рас. за 
2020. 

1. Трошкови 
материјала 

275.574 253.819 191.774 76 4,46 

2. Трошкови горива и 
енергије 

373.048 385.351 346.913 90 8,06 

3. Нето зараде 1.142.190 1.211.687 1.365.008 113 31,73 
4. Порез на зараде 81.919 61.056 73.759 121 1,72 
5. Остали лични 

расходи накнаде за 
надзорни и одбор за 
ревизију 

232.107 214.462 211.223 98 4,91 

6. Трошкови 
амортизације 

225.213 222.590 231.576 104 5,38 
 

7. Трошкови накнада 
топлог оброка и 
регреса 

364.417 340.894 337.209 99 7,84 

8. Трошкови 
доприноса 

729.174 795.060 866.060 114 20,13 

   9. Остали трошкови- 296.370 514.477           390.437
        

76 9,08 

 10. Отпис 
кратк.потражив 

777.816 264.944 287.668 109 6,69 

 УКУПНО 4.497.828 4.264.340 4.301.627 101 100 
 

 Укупни трошкови, у износу од 4.301.627, 00 КМ, су за 1 % већи у односу за 2019. годину. 
У структури укупних трошкова највеће учешће, од 31,73 % имају нето зараде радника у износу 
од  1.365.008 КМ. Остале накнаде (топли оброк)  у износу од 251.699,00 KM или 8,85 %,  
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доприноси на лична примања 866.060,00 КМ или 20,13 %, порези на лична примања 73.759,00 
КМ  или 1,72 %, регрес за годишњи  одмор 85.510,00 КМ ( бруто накнаде за зараде  у износу 
2.642.036,00 КМ ), остали лични расходи у износу 211.223,00 КМ или 4,91%. 

Трошкови горива, мазива и енергије  износе 346.913 ,00 КМ или 8,06 %, трошкови 
амортизације износе 231.576,00 КМ или  5,38% и трошкови материјала у износе 191.774,00 КМ 
или 4,46 %. Остали трошкови чине трошкови производних услуга у износу од 125.004,00 КМ, 
нематеријални трошкови у износу од 76.276,00 КМ, трошкови камата у износу од 171.769,00 КМ 
су камате по кредиту Свјетске банке и обрачунате камате пореске управе за исплаћени 
репрограм  за ненаплаћене пореске обавезе по споразуму потписаном 2008. и 2010. године. 
Остали непоменути трошкови имају мање учешће у укупним трошковима као трошкови пореза 
и доприноса  у износу од 9.827,00 КМ , остали ванредни расходи у износу од 7.561,00 КМ. 
Расходи по онову отписа  обртних средстава  у износу од 287.668,00 КМ или 6,69 %, 
 
           Проценат наплате  потраживања од купаца за 2018, 2019 и 2020 годину приказан је у 
табели која слиједи:  
 
Табела 6.- Проценат наплате  потраживања од купаца за 2018.,2019., и  2020. годину 

Ред. 
Бр. 

 
СЕКТОР 

% наплате у 
2018.год. 
 

% наплате у 
2019.год. 
 

% наплате 
у 2020.год. 

Индекс 
2020/2019 

1. Друштвени сектор 95 89 87 98 
2. Занатски сектор 90 90 84 94 

3. Домаћинства 87 87 84 97 
 
 Из табеле број 6. је видљиво да је проценат наплате у 2020. години, у односу на 2019. 
годину мањи 2%  код  друштвеног сектора, а проценат наплате   код занатског сектора је мањи 
за 6%. За сектор домаћинстава проценат наплате је мањи за 3%. 

Приказани проценат наплате обухвата наплату потраживања фактурисаних у 2020. 
години, али и износ наплаћених потраживања фактурисаних у претходним годинама.  
 
8. УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У 2020.  ГОДИНИ  
 

У 2020 . години предузеће је извршило набавку средстава и опреме, те је извела 
неопходне радове за усклађивање начина  рада на прикупљању, транспорту и депоновању 
отпада, а у циљу побољшања постојећих и стварању услова за квалитетније и ефикасније 
обављање комуналних дјелатности. 
 
Табела 7.- Уложена средства 

ПОЗИЦИЈА ВРИЈЕДНОСТ УЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

ПОЛОВНИ КАМИОН ПУТАР  
МЕРЦЕДЕС ВАРИО 816 д 

20.950,00 КМ 

ПОЛОВНИ ГУСЈЕНИЧАР БУЛДОЗЕР ТГ 19.500,00 КМ 

МОТОРНА КОСА ФС 450 1.499,00 КМ 

РАЧУНАРСКА И КАНЦ.ОПРЕМА 628,00 KM 

ВОДЕНА ПУМПА AQ 2.2.  АКВА  215,00 КМ 

KУТНА БРУСИЛИЦА 111,00 км 

УКУПНО: 42.903,00 KM 
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Укупна инвестициона улагања у прошлој години без отплате камиона смећара износе 
42.903 КМ.  

Половни камион путар Мерцедес Варио 816 Д је набављен кроз пројекат Фонда за 
заштиту животне средине и енергетске ефикасности РС, гдје је износ од 15.000 КМ удио 
суфинансирања Фонда а 5.950 КМ представља удио суфинансирања предузећа „Комуналне 
услуге“ а.д.   

У инвестициона улагања убрајамо и донацију коју смо добили од комуналног предузећа 
„Оденсе Реноватион“ из Данске  која се састојала од 1895 контејнера запремине 400, 600 и 800 
литара  вриједности од 70.116 КМ. Укупна инвестициона улагања закључно са 31.12.2020. године 
износе 113.019,00 КМ  

У 2020.години је настављена отплата дугорочног кредита Свјетске банке који се односи 
на изградњу регионалне санитарне депоније »Стара пруга – Курево«, која се одвија у складу са 
потписаним супсидијарним споразумом између Министарства финансија РС и предузећа 
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор, којим је дефинисана отплата кредита на полугодишњем 
нивоу на дан 15. јуна и 15.децембра. Наведеним планом отплате је дефинисан почетак отплате 
са 15.12.2018. те завршетак отплате на дан 15.06.2028. године. У 2020.године су плаћене 2 рате 
кредита који је доспио у овој години у износу од 228.564 КМ. Након отплате наведеног дијела 
кредита стање дуга по овом дугорочном кредиту на дан 31.12.2020. године је исказано у износу 
од 1.442.490 КМ. У наведеном износу су искњижене и позитивне курсне разлике са стањем на 
дан 31.12.2020. године у износу од 76.653 КМ на основу извода Министарства финансија РС. 
 

Битно је нагласити да се са наведеним износом средстава успјело завршити тек око 30 % 
од укупне инвестиције на реконструкцији постојеће депоније и њеној трансформацији да би 
добила статус регионалне санитарне депоније. Предузеће „Комуналне услуге“ а.д. Приједор 
тренутно није у могућности да се додатно кредитно задужује у циљу заврштека ове велике 
инвестиције, те настојимо да уз подршку локалне заједнице и Владе РС изнађемо повољна 
бесповратна средства како би се инвестиција привела крају. 

Сматрамо да се депонији мора дати изузетан третман обзиром да је једна од ријетких  
постојећих локација ове врсте  потврђених стратешком и  планском документацијом на нивоу 
Републике Српске, на којој треба обезбједити све предуслове да се несметано одлаже отпад у 
складу са законским прописима.  
 

У 2020. години је завршена отплата новог камиона Сканија  са надоградњом за одвоз 
отпада од 16м3 који је набављен 2017. године у склопу реализоване активности на јачању 
техничких капацитета за обављање услуга одвоза отпада кроз набавку.  Вриједност камиона је 
259.000 КМ без ПДВ-а, односно 303.030 КМ са ПДВ-ом. Након проведене тендерске процедуре 
изабран је наповољнији понуђач „МИПЕКС – АУТО РС“ д.о.о Бања Лука те је крајем децембра 
2016. потписан уговор о испоруци камиона под слиједећим условима: 
 
- аванс ( 10,98%) у износу од 28.438,50 КМ уплаћен 7 дана по потпису Уговора 
- плаћање остатка у 37 једнаких мјесечних рата по 6.231,40 КМ, по испоруци и пријему 
              камиона 
- рок испоруке камиона : 179 дана 
 

Камион је испоручен у мају 2017.године и стављен у функцију у ОЈ Одвоз градског отпада. 
У складу са Уговором и отплатним планом у 2020. години је плаћен износ 31.157,00 КМ од 
закључно са 31.05.2020. године чиме су измирене све уговорне обавезе према добављачу. 
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9. ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋЕ  АД „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ 

 
На путу остваривања бољих пословних резултата и успјешнијег пословања ово предузеће се 

сусреће са многобројним проблемима, као што су:  
 
1. Дотрајала механизација  којој је потребна обнова и модернизација, посебно возни парк  за     
одвоз смећа, обзиром да нам је циљ перманентно проширивање терена и пружања услуга истих. 
 
2. Недовољан износ средстава предвиђен Програмом заједничке комуналне потрошње (ЗКП), 
што се првенствено огледа у ниској цијени рада радника. Додатан проблем произилази из 
умањења средстава у Буџету Града Приједора за 2020. годину предвиђених за реализацију 
Програма ЗКП, чиме је отежано обављање повјерених послова и доведено у питање успјешно 
пословање овог предузећа. Већ другу годину за редом се приликом усвајања Буџета Града 
Приједора умањује износ средстава предвиђен програмом ЗКП чиме се угрожава финансијски 
положај предузећа те се негативно утиче на  минималне неопходне радне услове за очување 
јавне хигијене и градске чистоће.  
 
3. Проблем обрачунате затезне камате на репрограмиране доспјеле ненаплаћене обавезе које 
су обухваћене у два споразума по репрограму са Пореском управом РС и то: 
 
          а) Споразум бр. 0105-413-7/08 од 23.01.2008. на укупан износ од 1.885.637,49 КМ  од чега 
984.481,86 КМ са роком отплате  у 180 једнаких мјесечних рата за обавезе према буџету РС и 
901.155,93 КМ са роком отплате у 96 једнаких мјесечних рата за обавезе према ванбуџетским 
фондовима РС  
 
          б) Споразум бр. 0701-413-237/10 од 16.07.2010. на  укупан износ од 160.216,66 КМ од чега 
15.220,72 КМ са роком отплате у 180 једнаких мјесечних рата за обавезе према буџету РС и  
144.995,94 КМ са роком отплате у 96 једнаких мјесечних рата за обавезе према ванбуџетским 
фондовима РС. 
 

Укупан износ репрограмираних обавеза је 2.045.854,45 КМ од чега су обавезе  по првом 
спразумом о репрограму измирене 3 године и 8 мјесеци прије рока дефинисаног споразумом о 
репрограму, док су обавезе по другом споразуму о репрограму  измирене 6 година прије рока 
дефинисаног споразумом. Пореска управа је извршила обрачун камата и обавјестила 
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор о обавези за измирење затезне камате на репрограмиране 
обавезе у укупном износу од 322.771,67 КМ, што имајући у виду наше финансијско стање, 
представља додатно оптерећење за пословање предузећа и одржавање ликвидности у 
предузећу. 
 
4. Непостојање квалитетних механизама за наплату наших  услуга, посебно за занатски сектор и 
домаћинства. У пракси су евидентне честе промјене носилаца рјешења за оснивање занатских 
радњи што додатно отежава праћење и наплату извршених услуга. 
 
5. Веома кратак период застарјевања наших потраживања од годину дана за домаћинства и три 
године за занатски сектор по закону о облигационим односима. 
 
6. Обрачун ПДВ-а на фактурисану реализацију као и плаћање истог до 10-тог у мјесецу. 
Фактурисање наших услуга завршава до 5-ог у наредном  мјесецу, што оставља веома кратак рок 
за намирење обавеза према управи за индиректно опорезивање. 
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7. Недостатак инвестиционих  средстава за даља улагања на градском гробљу „Пашинац“  и 
регионалној депонији „Стара пруга - Курево“, као и изградњу управно –пословне зграде у Доњој 
Пухарској. 
 
8. Још увијек недовољно развијена еколошка свијест становништва у приградским и руралним 
насељима што отежава пружање услуга одвоза отпада. 
 
9. Високо кумулирана исправка вриједности потраживања од купаца, која нас приморава да 
покренемо опсежну акцију наплате потраживања користећи и инструменте покретања судских 
поступака утуживањем наведених купаца. 
 
 

 
 

 
        ОБРAЂИВАЧИ:                                                                                                 ПРЕДЛАГАЧ: 
 

1. „Комуналне услуге“ а.д. Приједор                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
2. Одјељење за привреду и предузетништво                                  Далибор Павловић 
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1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 
Предузеће „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор основано је на основу Одлуке 

Скупштине општине Приједор, број: 01-022-65/10, од 21.05.2010. године, а по претходно 
донесеној Одлуци Владе Републике Српске о преносу права власништва, број: 0471-02-2-1825/09 
од 01.10.2009. године.  
Према Рјешењу о регистрацији, број: 067-0- Рег- 20-000076 од 26.05.2020. године, уписано је:  
 
 
Фирма:„АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР“, акционарско друштво Приједор. 
Скраћена ознака фирме: „АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР“ а.д. Приједор. 
Сједиште Друштва: Ул. Руди Чајавеца бр. 1, Приједор. 
Директор предузећа: Мићо Роквић, дипл.инг.саоб. 
Предсједник Скупштине акционара : Далибор Павловић, градоначелник 
 
 

Према обавјештењу о разврставању јединице разврставања по дјелатности,                         
број: ПД-С-91/20 од 28.05.2020. године, претежна дјелатност је: 
 

- 49.39 Остали копнени превоз путника, д.н.  
 
Друштво послује као затворено акционарско друштво чије се акције издају само његовим 

оснивачима или ограниченом броју других лица у складу са законом. 
Са Централним регистром хартија од вриједности а.д. Бања Лука закључен је Уговор о 

регистрацији хартија од вриједности и вођењу рачуна емитента (број: 01-04-4509/11 од 
03.05.2011. године) којим се регулишу међусобни односи у вези са регистрацијом, вођењем 
рачуна и чувањем нематеријализованих хартија од вриједности које Централни регистар врши за 
емитента, са стањем права и обавеза на хартијама од вриједности, власницима ових права и 
обавеза и права трећих лица на регистрованим хартијама од вриједности. 

Рјешењем Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, број: 06-02/11 од 
06.07.2011. године, региструје се хартија од вриједности са подацима и карактеристикама датим у 
Рјешењу. 

Рјешењем број: 01-УП-031-1615/11 од 10.06.2011. године „АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР“ 
а.д. Приједор, уписан је у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике 
Српске. 

„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор је почео са радом од 01.01.2011. године. 
 

2.  ПРАВНИ СТАТУС  И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Правни статус предузећа: Акционарско друштво- затвореног типа. 
Власничка структура предузећа: Град  Приједор 100% 
 

3.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ  ПРЕДУЗЕЋА 

 
Руководство и менаџмент предузећа чине: 
-Скупштина акционара и 
-Директор предузећа 
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4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
У „Аутотранспорту Приједор“ а.д. Приједор  је запослено 72 радника, од којих је 61 радник 

запослен на неодређено вријеме, а 11 радника је запослено на одређено вријеме. 
 
 

Табела 1: Број и квалификациона структура запослених радника 

 

 

Рб. 

 

 

Назив радне јединице 

Број радника по квалификационој структури 

 

ВСС 

 

ВШ 

 

ССС 

 

ВК 

 

КВ 

 

НС 

 

ПК 

 

НК 

Укупно 

1. Путнички саобраћај 4 1 18 - 25 - - - 48 

2. Заједнички послови 5 - 2 - - - - - 7 

3. Сервис 2 - 5 1 9 - - - 17 

 Укупно 11 1 25 1 34 - - - 72 

 
 

 Из табеле број 1. је видљиво, кад је у питању квалификациона структура запослених у 
„Аутотранспорту Приједор“ а.д. Приједор, да је највише квалификованих радника (34), затим 
слиједе радници са средњом стручном спремом (25), док је високообразованих кадрова (11). 

Видљиво је да предузеће и поред изузетно тешке ситуације у којој су се нашла сва 
предузећа која се баве овом дјелатности није отпуштало раднике. Број запослених у односу на 
крај 2019. године је мањи за два радника која су отишла у пензију. 
 
  
Табела 2: Број и старосна структура запослених радника 

 

Рб. 

 

Назив радне јединице 

Број радника по старосној структури 

20-30 г. 30-40 г. 40-50 г. 50-60 г. Преко 60 Укупно 

1. Путнички саобраћај - 8 6 28 6 48 

2. Заједнички послови - 2 1 4 - 7 

3. Сервис 2 2 2 9 2 17 

 Укупно 2 12 9 41 8 72 

 
 

У “Аутотранспорт Приједор” а.д. Приједор старосна структура показује да је велики  број  
радника, ( 70%  ) има између 40 и 60 година старости, а најмање запослених се налази у доби од 
20 до 30 година старости, свега два радника. Одласком радника који испуњавају услове у пензију 
и примањем нових на њихова мјеста очекујемо да ће се у наредних пар година дјелимично 
поправити старосна структура. 
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5. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА 

 
 Физички обим извршених услуга „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор у 2020. години, 
са упоредним показатељима за 2019/20. годину и индексом дат је у табели која слиједи: 
 
Табела број 3.- Физички обим услуга за 2019. и 2020. годину са индексом 

Рб. Физички обим услуга предузећа 2019. год. 2020. год. 
Индеx 
20/19 

1. Број превезених путника 730.290 402.433 0,55 

2. Остварени пут./км 12.407.365 6.841.361 0,55 

3. Пређени пут у км 993.712 681.387 0,69 

4. Урађени технички прегледи 1.672 1.112 0,66 

5. Баждарење тахографа* 287 376 1,31 

6. Цертифицирање возила 264 245 0,93 

 
* Подаци под редним бројем  5. везани за баждарење тахографа требају се узети са „резервом“ 
из разлога што је 2018. година референтна за упоређивање са 2020. годином. Наиме, услуге 
баждарења тахографа на једном возилу раде се сваке друге године. 
 
 Из табеле број 3. је видљиво да је број превезених путника у 2020. години, у односу на 
исти период 2019. године  драстично смањен, те да је и број пређених километара мањи у односу 
на исти период прошле године, што је разумљиво и очекивано с обзиром на тренутну ситуацију 
условљену пандемијом вирусом Цовид-19.  Број извршених услуга баждарења тахографа је већи у 
односу на 2019. годину, а пад у физичком обиму услуга у 2020. години у односу на 2019. годину  је 
евидентан и код услуга одрађених техничких прегледа возила и броја урађених услуга 
цертифицирања возила. 

6. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор, у периоду од 01.01.-31.12.2020. године, је 

пословало са губитком од   156.884 КМ .  
 

Укупан приход.................................................................................................  1.559.276 КМ 
Укупан расход..................................................................................................  1.716.160 КМ 

 
Губитак .............................................................................................................      156.884 КМ  
 

 
Пословни приходи су у 2020. години остварени у износу од  1.559.276 КМ  и мањи су од 

остварених у 2019. години за 236.964 КМ  (у претходном периоду износили су 1.796.240 КМ). 
Структура укупних прихода је другачија у односу на 2019. година када је 90,7%  остварених 

прихода реализовано по основу прихода из регистроване дјелатности. У 2020. години због 
пандемије корона вируса проценат од пословних прихода је свега 61,3%, приходи од Града 
Приједора у виду донације чине 18,5%, приходи од фондова солидарности (Владе РС) 9,4% и 
остали приходи 0,8 % од укупних прихода.  

 
 



6 
 

Табела број 4.- Структура остварених прихода у 2019. и 2020. години, са индексом и процентом 
 

Р.б. Врсте прихода 
 

2019. 
(КМ) 

 
2020. 
(КМ) 

 
Индеx 
20/19 

 

Учешће у 
укупном 

приходу (%) 

1. 
Приходи од путничког 
саобраћаја 1.027.937 611.088 0,59 39,19 

2. 
Приходи од аутобуске 
станице 422.251 187.538 0,44 12,03 

3. Приходи од терминала 14.260 9.311 0,65 0,60 

4. Приходи од закупнине 127.001 137.203 1,08 8,80 

5. 
Приходи од техничког 
прегледа 69.864 50.110 0,72 3,21 

6. Приходи од ремонта 17.882 8.680 0,49 0,56 

7. 
Приходи од баждарења 
тахографа 48.282 64.167 1,33 4,12 

8. 
Приходи од сертифицирања 
(атест) 26.813 26.292 0,98 1,69 

9. Приходи од аутопраоне 2.156 384 0,18 0,02 

10. Донација 15.800 288.039 18,23 18,47 

11. Остало* 23.994 176.464 7,35 11,32 

 УКУПНО 1.796.240 1.559.276  0,87 100,00 

 
У оквиру остварених прихода по основу обављања дјелатности за које је Друштво 

регистровано највеће учешће од 39,19 % имају приходи од путничког саобраћаја и приход од 
аутобуске станице од 12,03 %, затим слиједе приходи по основу осталих дјелатности:  услуге 
баждарења тахографа, техничког прегледа возила, цертифицирања итд. 

По  основу осталих пословних прихода предузеће је остварило приход од закупа у износу 
од 137.203 КМ, по основу донација Града Приједора у износу од 288.039 КМ.  

 
* У табели под ставком Остало урачунати су приходи на основу рефундације за боловања у 
износу од 16.318 КМ, приходи из фондова солидарности Владе РС (Цовид 19) 146.355 КМ 
(порези и доприноси на плате) и остали приходи 13.791 КМ, што укупно износи 176.464 КМ.  
 

Из претходне табеле евидентан је драстичан пад прихода од путничког саобраћаја               
(остварено свега 59%) и аутобуске станице (остварено 44%) који су у претходном периоду 
представљали најзначајни извор прихода као основна дјелатност предузећа, што је директна 
последица пандемије корона вируса која је током 2020. године изазвала забрану рада у периоду 
од скоро два мјесеца, као и читав низ ограничења кретања становништва кроз различите мјере 
које су доношене. 

 
Структура укупних расхода и проценат учешћа може се видјети из слиједеће табеле: 
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Табела број 5.- Структура остварених пословних расхода у 2019. и 2020. години, са индексом и    
                             процентом 
 

Р.б. Врста расхода 

 
2019. 
(КМ) 

 
2020. 
(КМ) 

 
Индеx 
20/19 

 

% учешћа у 
укупним 

расходима за 
2020. 

1. 
Трошкови материјала за 
израду 586.728 399.499 0,68 23,28 

2. 
Трошкови зарада накнада 
зарада и остали лични 
расходи 1.039.704 989.728 0,95 57,67 

3. 
Трошкови производних 
услуга 71.292 40.407 0,57 2,35 

4. 
Трошкови амортизације и 
резервисања 118.074 113.116 0,96 6,59 

5. 
Нематеријални трошкови (без 
пореза и доприноса) 95.930 102.842 1,07 5,99 

6. Трошкови пореза 7.087 4.523 0,64 0,26 

7. Трошкови доприноса 1.552 1.518 0,98 0,09 

8. Финансијски расходи -камате 59.819 58.390 0,98 3,40 

9. Остали расходи 3.674 4.077 1,11 0,24 

10. 
Расходи од усклађивања 
вриједности имовине 2.098 2.060 0,98 0,12 

УКУПНО 1.985.958 1.716.160 0,86 100,00 

 
 

Пословни расходи су у 2020. години остварени у износу од 1.716.160 КМ и мањи су од 
остварених у 2019. години за 269.798 КМ (у претходном периоду износили су 1.985.958 КМ). 

У структури укупних трошкова највеће учешће од 57,67 % имају трошкови зарада, накнада 
зарада и остали лични расходи у износу од 989.728 КМ док на трошкове материјала за израду 
отпада 23,28 % или износ од 399.499 КМ. Из претходне табеле је видљиво да су остварене 
значајне уштеде на скоро свим позицијама, а најзначајнији су на трошковима материјала у које 
улазе и трошкови горива и мазива 32% односно 187.229,00 , као и на трошковима зарада гдје је 
остварена уштеда од 5% односно 49.976,00 КМ 
 

7. ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И  УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 
У току периода 01.01. – 31.12.2020. године извршена су само улагања која су била 

неопходна ради нормалног функционисања предузећа, а због тешке ситуације у којој се 
цјелокупна привреда налази због пандемије вируса Цовид-19, а које је директно утицало и на 
пословање и приходе предузећа чију је основну дјелатност највише погодила тренутна ситуација. 

Такође су извршена улагања која смо морали реализовати због прилагођавања законским 
прописима који су таква улагања захтјевали.   

Ако се стабилизује ситуација у наредном периоду сви планови који су били предвиђени за 
реализацију, а који су помјерени због пандемије биће реализовани у складу са могућностима  
ради побољшања квалитета  услуга које пружамо. 
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7.1.  АУТОБУСКА СТАНИЦА  

 
Аутобуска станица у Приједору, која према Рјешењу Министарства саобраћаја и веза РС 

има статус аутобуске станице прве категорије, претрпила је значајан пад прихода у протеклој 
години као последица пандемије корона вируса, увођења ванредног стања, забране рада и 
других ограничења од стране надлежних органа у нашој земљи и региону. Остварен је пад 
прихода у износу од 234.713,00 КМ, односно остварено је мање 56% у односу на 2019. годину. 

У периоду од 17. марта до 11. маја било је забрањено обављање јавног превоза путника 
на подручним, републичким, међуентитетским линијама, границе су биле затворене тако да су 
обустављене и међународне линије. Након укидања забрана, превозници су започели са 
одржавањем полазака, али у знатно мањем броју, интересовање путника је драстично смањено. 
Изостале су и сезонске линије током љета, тако да су приходи од аутобуске станице остали на јако 
ниском нивоу. Очигледно је да ће бити потребно доста времена да се пословна активност и 
приходи на аутобуској станици и терминалу врати на ниво који смо имали прије пандемије. 

У претходној години смо и поред тешке ситуације, уз минимална улагања обновили 
расвјету на аутобуској станици и ознаке на долазним перонима. Планирано је и асфалтирање 
перона који су у јако лошем стању уз помоћ градске управе, али до реализације није дошло због 
недостатка средстава. У плану је и модернизација система уласка путника на пероне и уређење 
чекаонице што би довело подизања нивоа услуга путницима који користе наше услуге. 
 

7.2.  ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ 

 
Пандемија корона вируса је обиљежила 2020. годину и проузроковала драстичан пад 

пословне активности и пословних прихода у свим областима нашег дјеловања. Од 17. марта и 
проглашења ванредног стања у Републици Српској дошло је до потпуног поремећаја у обављању 
путничког саобраћаја, који ни до данас није у потпуности нормализован. Одлукама надлежних 
органа забрањено је обављање подручних и републичких линија, обављање градских и 
приградских линија је сведено на минимум, дошло је до прекида рада свих основних и средњих 
школа и прешло се на он-лине наставу, чиме смо изгубили највећи дио корисника услуга превоза 
у градском и приградском превозу. Након 11. маја постепено се побољшава ситуација, али још 
увијек нисмо ни близу потпуне нормализације пословања. И даље је присутан страх код 
становништва који знатно мање користе услуге јавног превоза, кретање становништва је значајно 
смањено, иако се сва наша возила редовно дезинфекују и примјењују се све препоручене 
епидемиолошке мјере надлежних органа. Настава у школама је од септембра мјесеца 
организована у четири смјене умјесто у двије као раније, тако да сада исти број ученика 
превозимо уз знатно веће трошкове и већи број пређених километара. Такође смо принуђени да 
на линијама на којима имамо већи број путника, због захтјева инспекцијских органа за 50% 
попуњености капацитета возила покрећемо БИС вожње чиме повећавамо трошкове. 

Једина олакшавајућа околност је пад цијене горива, што ипак није било довољно да 
покрије огроман пад прихода који је забиљежен у претходној години и који у путничком 
саобраћају износи 416.849,00 конвертибилних марака или 41% мање у односу на 2019. годину. 

Од 10.07. смо уз сагласност предсједника Скупштине акционара преузели градску линију         
ГЛ-01 Рашковац-Пашинац, тако да смо у овој изузетно тешкој ситуацији успјели доћи до прихода 
које нисмо имали у претходном периоду, чиме смо умањили настале губитке. Ефекти њеног 
преузимања биће још видљивији у 2021. години када очекујемо приход без ПДВ-а у износу од 
71.795,00 КМ. 

Приликом преузимања ове линије набавили смо два кориштена градска аутобуса марке 
МАН укупне вриједности 70.000,00 КМ која су нам била неопходна за обављање њено 
одржавање. Средства за ову набавку су обезбјеђена „препакивањем“ постојећег кредита код 
Нове Банке ад Бања Лука. 
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У 2021. годину улазимо са радним возним парком од 24 аутобуса просјечне старости       
17 година. 

С обзиром да у 2021. години не очекујемо потпуну нормализацију и враћање прихода на 
ниво из претходних година, за нормално функционисање ће нам бити неопходна помоћ града, 
због чега смо поднијели захтјев за уврштавање ставке за опоравак “Аутотранспорт Приједор“ у 
буџет града Приједора за 2021. годину. 

У последње вријеме цијена горива је у поновном порасту тако да у 2021. години нећемо 
моћи да планирамо са мањим трошковима енергената. 

Поред проблема са пандемијом корона вируса, остали су и ранији проблеми који се 
првенствено односе на одржавање нерентабилних линија. 

Од октобра 2018. године на захтјев градске управе одржавамо двије приградске линије и 
то ПЛ-01 Приједор-Волар и ПЛ-02 Приједор-Хамбарине, од које је због нерентабилности и малог 
броја путника одустао превозник СП „Гороња“. Ове линије нам представљају значајан терет јер 
још увијек нисмо добили адекватну субвенцију од стране Града која нам је обећана приликом 
преузимања. Такође, проблем субвенције за линију Приједор-Каран који се не исплаћује од јуна 
2018. године још није ријешен. 

Годишња субвенција за одржавање нерентабилних градских и приградских линија на 
основу Елабората развоја градских и приградских линија потребна за покривање основних 
трошкова износи 130.000,00 конвертибилних марака. 

На усклађивању подручних и републичких редова вожње задржали смо постојеће редове 
вожње које смо имали у претходном регистрационом периоду. 

Проблеми са којима смо се суочавали у претходној години су остали исти и односе се на 
нелојалну конкуренцију, дивље превознике, пријем путника од стране превозника који 
саобраћају на међународним, међуентитетским и републичким линијама који у својим редовима 
немају регистрована стајалишта на којима се нелегално заустављају и примају путнике. 

Ванлинијски превоз путника у 2020. години је драстично смањен. Због пандемије корона 
вируса обустављена су сва туристичка путовања, одласци на сајмове, путовања културно 
умјетничких друштава, ђачке екскурзије и сва друга путовања су у потпуности изостала. Успјели 
смо задржати само превоз радника и свега неколико путовања која смо организовали са 
планинарским друштвима. 

Пад прихода у ванлинијском превозу износи 70% у односу на 2019. годину. Остварено је 
свега 43.000,00 конвертибилних марака у односу на 147.000,00 конвертибилних марака из 
претходне године. 

7.3. ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА 

 
У 2020. години је планирано да Туристичка агенција направи значајан искорак у 

проширењу капацитета наших услуга, у  смислу организације туристичких путовања у земљи и 
иностранству, пружањем понуда за љетовања и зимовања, рецептивног туризма, појачаног 
ангажовања наших превозних средстава, продаје аранжмана других домаћих и страних агенција.  

Међутим због пандемије корона вируса приходи туристичке агенције су сведени на 
минимум, због затварања граница и ограничења које су донијели наши и кризни штабови земаља 
у окружењу туристичка путовања су у потпуности изостала. Такође је присутан и страх 
становништва које је избјегавало и путовања унутар земље која су била могућа. 

У 2021. години је планирано да се уколико епидемиолошка ситуација дозволи активирамо 
на закупљивању властитих смјештајних капацитета у љетњој сезони на хрватском и црногорском 
приморју у циљу остварења значајнијих прихода. Ипак планирање у овој области је крајње 
неизвјесно. 
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7.4.  СЕРВИС И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

  
У току 2020. године у Радној јединици „Сервис и технички преглед“ остварен је 8% мањи 

приход у односу на 2019. годину што се могло и очекивати због проглашења пандемије. Такође је 
потребно нагласити да  Технички преглед и сервис није престајао с радом у складу са предузетим 
мјерама заштите, које је прописало Министарство здравља и социјалне заштите Републике 
Српске, али је пад привредне активности утицао да дође до смањења прихода. 
 
У оквиру стручног усавршавања радника извршена је обнова лиценци за: 
 

 шефа СТП и 

 контролора техниког прегледа возила 

 извршена је обука и добијање лиценце за техничара за баждарење тахографа  
 
Извршене су следећа улагања: 

 На техничком прегледу извршена је уградња видеонадзора цијеле технолошке линије,  у 
складу са Правилником о измјенама и допунама Правилника о техничким прегледима 
возила („Службени гласник БиХ“, број: 33/2019) члан 20. став (3) упућен од стране 
Министарства транспорта и комуникација БиХ, 

 набавка рачунара (за исте потребе), 

 набавка радних одијела, мантила, прслука (редовна и обавезна набавка ХТЗ опреме). 
 
 
Проблеми са којима се сусрећу Технички преглед и Технички сервис, су следећи: 
 

 објекат Техничког сервиса је реновиран и поправљени су услови за рад, али је остао 
проблем гријања хале у зимском периоду што отежава рад у таквим условима; 

 на техничком прегледу се користи стара опрема - опрема за испитивање кочионог система 
на возилима стара је 20 година, те су из тог разлога годишње 2-3 застоја због поправке 
исте, што има за посљедицу смањење прихода, и из тог разлога је неопходна набавка 
нове опреме;  

 неопходна је набавка и уређаја за мјерење успорења са графичким исписом - за техничке 
прегледе радних машина, прикључних возила са налетном кочницом, као и за тракторе;  

 потребна је набавка уређаја за ултразвучно очитавање дебљине стјенке код цистерни - за 
АДР; 

 

 на Техничком прегледу, као и на цертифицирању возила имамо смањење обима посла 
због нелојалне конкуренције осигуравајућих кућа, који преузимају услуге и 
цертифицирања возила, дајући „попусте“ странкама на нелегалан начин; 

 на Техничком сервису у наредном периоду, а у складу са могућностима, потребна је 
набавка уређаја и алата који ће омогућити боље радне ефекте, као и повећање прихода. 

 

7.5.  ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 
 У 2020. години у  радној Јединици  „Заједнички послови“ спровођене су све активности 
које су прописиване од стране надлежних институција (како одлукама Владе РС, тако и Града 
Приједора), а везане су за пословања предузећа у стању узрокованим пандемијом вируса           
Цовид-19.  Тако је и рад свих запослених био усклађен са препорукама надлежних институција, а 
у једном периоду основној дјелатности предузећа је био и забрањен рад због ванредне 
ситуације. 
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И поред свега тога, а опет према препорукама надлежних институција, предузеће је 
настојало да сачува свако радно мјесто, а и сваког радника, што је и успјело о чему говори и 
податак на крају 2020. године о задржавању истог броја радника.  

Овим смо стекли и потребне услове да уђемо у круг предузећа којима је омогућена помоћ 
Владе РС у смислу исплате пореза и доприноса за март, април и мај и минималних плата за април 
и мај. Предузеће је предузело све потребне радње и активности на том плану да се испоштују 
постављени услови те је аплицирало и за средства Владе РС за помоћ превозницима (порези и 
доприноси на плате за период август-децембар 2020. године), гдје је још је у току процедура, а 
предузеће је одмах аплицирало и доставило сву потребну документацију којом доказује да 
испуњава све услове.   

Такође, одобрен нам је захтјев за мораторијум на добијене кредите код Нове Банке ад 
Бања Лука на период од 6 мјесеци и 3 мјесеца за кредите из средстава ИРБ банке. На овај начин 
је омогућено предузећу да финансијски „премости“ овај тежак период, који се нажалост није још 
завршио, а кроз који пролази.  

У току ванредног стања поред редовних активности предузеће је помагало у оквиру 
дезинфекције превозних средстава гдје се у кругу „Аутотранспорт Приједор“ обављала обавезна 
дезинфекција свих возила која врше јавни превоз путника на подручју Града Приједора. 

У наредном периоду је потребно да се заједнички са Градском управом ради на 
проналажењу најбољег модела по којем би предузеће изашло из тренутно тешке ситуације и 
како би грађани имали квалитетан јавни превоз на подручју које покрива Град Приједор,  
узимајући у обзир чињеницу да на основни разлог смањеног обима пословања пандемија вируса 
корона, на који ни предузеће ни Град Приједор не могу директно утицати. 

Ипак, у плану за наредни период је да се предузеће искористи могућности аплицирања на 
различите пројекте који би омогућили предузећу и обнављање возног парка и осавремењивање 
постојеће технологије уз средства која су доступна из фондова, који су намјењени за те 
дјелатности, а на које предузеће које је у власништву локалне заједнице, односно Града 
Приједора, једино такво у Републици Српској, има право аплицирања. То и предузеће, али и Град 
Приједор, као оснивач и власник сигурно требају искористити у наредном периоду и издвојити од 
других локалних заједница по питању јавног превоза путника.  

Како почетком 2021. године истичу лиценце (лиценца превозника и лиценце за возила) 
предузеће је предузело све активности на прикупљању потребне документације за обнављање 
истих што би омогућило предузећу да обнови све потребне лиценце на период од 10 година, 
односно од 2021.-2031.године. Та активност је успјешно и реализована до момента састављања 
овог извјештаја тако да сада предузеће има важеће лиценце, како за превоз путника у линијском 
и ванлинијском саобраћају тако и за сва возила.  

Ради пружања квалитетнијих услуга предузећа својим корисницима у поступку је редизајн 
постојеће wеб странице и инернет презентације предузећа, како званичне од предузећа тако и од 
туристичке агенције која има и потребу да своје услуге на посебан начин представи 
потенцијалним корисницима. План је да се у складу са свим измјенама режима вожње исте 
редизајнирају у складу са потребама корисника услуга и да у форми која ће њима одговарати  
буду доступне све информације о предузећу, редови вожње, активности предузећа и све остале 
информације важне за пословање предузећа, а код туристичке агенције ту су све потребне 
информације о понудама и аранжманима које нуди агенција и условима под којим се могу они 
остварити.  Узимајући у обзир потребу доступности информација и улогу интернета у савременом 
пословању, „Аутотранспорт Приједор“ је извршио све припремне, а горе наведене активности, 
користећи властите капацитете не излажући се додатним трошковима за предузеће. 

И у наредном периоду предузеће ће радити на побољшању услова рада и пословања, 
могућој модернизацији свих система који постоје у предузећу, као и оспособљавању радника за 
рад по новим процедурама које ће имати за циљ побољшање ефикасности рада, смањење 
трошкова пословања уз повећање прихода, а уједно бољу и ефикаснију услугу за крајње 
кориснике. 
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8. ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋЕ “АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР” а.д. 

 
Сви проблеми са којима се до сада сусретао „Аутотранспорт Приједор“ и за које смо 

очекивали да ће се у 2020. години бити превазиђени како би се створили предуслови за 
рентабилно пословање, додатно су се искомпликовали појавом пандемије корона вируса која је 
као и читавој привреди РС изазвала катастрофалне последице. 
  

Све оно што је угрожавало наше пословање претходних година и даље представља 
озбиљне проблеме, а односи се на : 
 

 Нелојалну конкуренцију, која неовлаштено врши превоз путника на појединим правцима, 
пријем путника на за то непредвиђеним мјестима, избјегавање пријема путника на 
аутобуској станици; 

 Одржавање нерентабилних линија на захтјев Града за које још није дефинисан износ 
субвенције; 

 Смањење броја путника у односу на претходне године (драстично смањење се показало и 
кроз анализу продаје мјесечних карата); 

 Неадекватан рад надлежних инспекцијских органа у сузбијању непоштовања прописа у 
области путничког саобраћаја и нелегалног превоза; 

 Неопходну набавку одговарајуће и савременије опреме за одржавање возила, те замјена 
застарјеле опреме на техничком прегледу коју је потребно обновити; 

 Обуку радника за сервисирање и одржавање повећаног броја возила поготово рад на 
дијагностици. 
 
 
Као резултат пандемије корона вируса и увођења ванредног стања у Републици Српској 

„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор је у 2020. години претрпио драстичан пад пословне 
активности и прихода од свих дјелатности које обавља. Приход од путничког саобраћаја је од 
половине марта до краја маја је био на свега 10%, рад аутобуске станице због забране обављања 
свих подручних, републичких и међународних линија је био потпуно заустављен, туристичка 
агенција је била затворена, ванлинијски превоз путника је потпуно стао, приход од сервиса и 
техничког прегледа је значајно умањен. 

 
Релаксирањем мјера и укидањем ванредног стања дошло је до благог повећања прихода,  

што је недовољно за нормално функционисање предузећа. Очигледно да ће бити потребно доста 
времена да се приходи врате на оптималан ниво који би гарантовао ликвидност. 

 
Истовремено трошкови од којих највећи дио отпада на плате радника, обавезе према 

банкама су  остали на истом нивоу. Материјални трошкови су нижи због мање потрошње и ниже 
цијене горива, али то није довољно да компензује оволики пад прихода. Обавезе за наша 
кредитна задужења смо успјели пролонгирати за 3 мјесеца добијањем сагласности за грејс 
период, при чему не плаћамо пуне рате кредита већ само интеркаларну камату. У јулу мјесецу 
смо уз сагласност Скупштине акционара  „препаковали“ један од већ постојећих кредита чиме 
смо добили додатна обртна средства за одржавање ликвидности у износу од 200.000,00 
конвертибилних марака и продужењем  рока отплате смањили мјесечне ануитете и на тај начин 
смањили финансијске обавезе до очекиване нормализације прихода. 

Сматрамо да је дјелатност јавног превоза путника је једна од најугроженијих у овом 
периоду  и да су друга предузећа којима управља град у много повољнијем положају. 
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У следећој табели је дата компарација остварених прихода од регистроване дјелатности 
према ПДВ пријавама. 

 
Табела број 6.- Компарација остварених прихода од регистроване дјелатности 

 

 
Р.б. 

 
Календарски мјесец 

 
2019.год 
приход 

(КМ) 

 
2020.год 
приход 

(КМ) 

 
Смањење 
Прихода 

(КМ) 
 

1. ЈАНУАР 107.606 103.296 -4.310 

2. ФЕБРУАР 153.423 140.339 -13.084 

3. МАРТ 158.506 100.282 -58.224 

4. АПРИЛ  159.728 37.124 -122.604 

5. МАЈ 162.451 38.557 -123.894 

6. ЈУНИ 153.795 66.859 -86.936 

7. ЈУЛИ 136.213 86.230 -49.983 

8. АВГУСТ 115.763 77.963 -37.800 

9. СЕПТЕМБАР 151.816 118.312 -33.504 

10. ОКТОБАР 176.074 125.025 -51.049 

11. НОВЕМБАР 143.779 103.096 -40.683 

12. ДЕЦЕМБАР 143.973 106.920 -37.053 

УКУПНО 1.763.127   1.104.003              -659.124 

 
У прошлој години смо дакле остварили 659.124,00 КМ мање прихода од наших 

регистрованих дјелатности него у истом периоду прошле године, што довољно говори какве је 
последице произвела пандемија ЦОВИД 19 и уведено ванредно стање. Да није било помоћи 
Града и Владе РС које смо поменули дошло би у питање функционисање предузећа. 

С обзиром на чињеницу да се не назире крај проблемима са пандемијом корона вируса, 
неопходно је да се обезбједи континуирана помоћ предузећу. У том циљу је поднесен захтјев за 
уврштавање ставке за опоравак „Аутотранспорт Приједор“ у  буџет града Приједора. 

„Аутотранспорт Приједор“ 2021. године обиљежава 10 година од поновног покретања 
након стечаја. Из године у годину предузеће је расло и проширивало своје активности, 
повећавали смо број радника и број аутобуса. Данас је Аутотранспорт једно од најзначајнијих 
превозничких предузећа на подручју наше регије. До 2020. године нисмо имали помоћ буџета 
града Приједора. Сада нам је она неопходна како би превазишли кризу која је наступила због 
пандемије корона вируса. 

Очекујемо да ће Град Приједор као  100%  власник предузећа имати разумјевања и да ће 
кроз буџет помоћи опоравак „Аутотранспорта“ и да неће дозволити да опстанак предузећа дође у 
питање.  
 
 
                 Обрађивачи:                                                                                                                   Предлагач:                 
                                                                                                                                                                 
1. „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор                                                                       Градоначелник 
2. Одјељење за привреду и предузетништво                                                                 Далибор Павловић 



 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ПРИЈЕДОР                  ПРИЈЕДЛОГ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број:  

97/16 и 36/19), члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник Града Приједора” број: 12/17), 

и члана 142. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града Приједора” број: 

2/18 и 2/20), на приједлог Градоначелника,  Скупштина Града Приједора је на VII сједници, одржаној 

дана..........................., донијела            

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о изражавању интереса за учешће у Пројекту МЕГ 

 

 

 

1. Град Приједор изражава интерес и спремност за учешће у Пројекту општинског, околишног и 

економског управљања (МЕГ), Фаза II , у периоду од 2021. до 2024. године, као партнер и  активни 

учесник у свим активностима које се буду реализовале у току имплементације Пројекта. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора”. 

 

 

 

 

Број:01-                 /21                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум:                  /21        Мирсад Дуратовић 

                                  

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 МЕГ пројекат представља једну од највећих и најсложенијих интервенција у области локалне 
самоуправе у Босни и Херцеговини.  
 МЕГ пројекат пружа подршку партнерским ЈЛС (Скупштинама и Управама) код успостављања 
одговарајућих система јавних политика и управљања путем унапријеђених структура, регулаторних 
оквира, капацитета и ставова општинских службеника и изабраних дужносника. 
 Град Приједор је учествовао у првој фази МЕГ пројекта од 2016. до 2020. године и кроз исти 
остварио значајне бенефите у сектору привреде у виду обезбјеђивања значајних подстицаја за јачање 
конкурентности МСП и сектору заштите животне средине у виду обезбјеђивања средстава за 
реконструкцију и ширење водоводне и канализационе мреже на подручју града Приједора. 
 На основу позитивних искустава и значајних бенефита за град Приједор, Градоначелник је 
изразио интерес и спремност за учешће у другој фази МЕГ пројекта који ће се реализовати у периоду  од 
2021. до 2024. године. Међутим, поред спремности и сагласности Градоначелника, донатор захтјева да 
Скупштина Града изрази интерес и спремност за учешће у Пројекту општинског, околишног и економског 
управљања (МЕГ), Фаза II , у периоду од 2021. до 2024. године, као партнер и  активни учесник у свим 
активностима које се буду реализовале у току имплементације Пројекта. 
 
 
         ОБРАЂИВАЧ: 
       Одсјек за стратешко планирање, управљањем     
                                                                                                                       пројектима и развојем 
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1. Opšte napomene  
 
 Javno preduzeće "Zavod za izgradnju grada" Prijedor pravni sljednik Fonda za uređivanje gradskog 
zemljišta, Komunalnog zavoda, odnosno SIZ-a za stambeno-komunalne poslove, transformisano je od OJDP 
"Zavod za izgradnju grada i opštine Prijedor", na osnovu Odluke Skupštine opštine Prijedor o usklađivanju 
Odluke o osnivanju  OJDP "Zavod za izgradnju grada i opštine Prijedor" Prijedor sa odredbama Zakona o 
javnim preduzećima, broj: 01-022-120/06 od 30.11.2006. godine. 

 Odlukama SO Prijedor od 17.12.2009. godine i 25.10.2011. godine usvojene su izmjene i dopune 
Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada", radi usklađivanja sa Zakonom o klasifikaciji 
djelatnosti Republike Srpske. 

 "Zavod za izgradnju grada" je javno preduzeće od lokalnog - gradskog interesa.  

 Preduzeće je 100% u vlasništvu osnivača, Grada Prijedor. 

Treba napomenuti da pravna forma i opšti akti Zavoda nisu inovirani i usklađeni sa odredbama Zakona 
o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 
82/19), odnosno Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/04 i 78/11), te 
da se u 2021. godini, zajedno sa osnivačem, planira pokrenuti inicijativu za usklađivanje pravne forme.   

 Sjedište "Zavoda za izgradnju grada" je u Ulici Miloša Obrenovića 18-c u Prijedoru. 

 Matični broj Preduzeća je:  01934813 

            Šifra djelatnosti: 71.11 

            JIB: 4400673530004 

            IB PDV: 400673530004   
 
 
2. Djelatnost Preduzeća  
 
 Izmjenama Statuta smanjen je broj djelatnosti u odnosu na ranije registrovane, usklađene su sa novom 
nomenklaturom i kvalifikacionom i stručnom strukturom zaposlenih, te obuhvataju sledeće: 
 
 priprema, izrada i realizacija prostorno-planske dokumentacije - učestvovanje u izradi, donošenju i 

realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta, zoning planova, regulacionih planova, 
urbanističkih projekata i planova parcelacije,  

 servisiranje ekonomije gradskog građevinskog zemljišta - učestvovanje u pripremanju gradskog 
građevinskog zemljišta, 

 servisiranje implementacije programa obnove i rekonstrukcije infrastrukture - opremanje građevinskog 
zemljišta, 

 servisiranje investicionih aktivnosti Grada kao investitora (rješavanje imovinsko-pravnih i drugih 
pripremnih radnji u vezi građenja), 

 izrada tehničke dokumentacije, 
 revizija tehničke dokumentacije, 
 organizovanje nadzora nad svim investicionim aktivnostima Grada Prijedora, kao i nad investicionim 

aktivnostima drugih javnih preduzeća i ustanova iz oblasti školstva, zdravstva, kulture i sl., 
 organizovanje tehničkih prijema na području Grada Prijedora, 
 druge poslovi koji se obavljaju uz osnovnu djelatnost. 

 
 Zavod nije klasični korisnik budžetskih sredstava. Naime, Grad Prijedor, nakon provedenog postupka 
javne nabavke, daje naloge Zavodu za vršenje određenih poslova, a veliki procenat poslovnih aktivnosti u 
okviru registrovane djelatnosti Zavoda predstavljaju samostalno ugovoreni poslovi. Ipak, važno je naglasiti da 
je ovo Preduzeće u svom poslovanju, po prirodi stvari, kao i druga ovakva preduzeća, u velikoj mjeri naslonjen 
na jedinicu lokalne samouprave u kojoj djeluje. 
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         Zavod za izgradnju grada Prijedor je projektovan i svoju djelatnost realizuje kao stručno-servisna 
institucija za planiranje i realizaciju, kontrolu i nadzor izgradnje i urbanog razvoja u Gradu Prijedor.  
Servisna karakteristika Zavoda definiše njegovu ulogu značajne poluge u urbanizaciji grada, ali bez 
ingerencija u neposrednom odlučivanju. 

 Pravni promet sa osnivačem-Opštinom/Gradom odvija se kroz ugovorne odnose za konkretne poslove, 
pa opravdanost svog postojanja i perspektivu Zavod neprestano dokazuje, ne na dotacijama, već na 
konkretnim projektima i zadacima. 

           Naročito je naglašena potreba za nadzornom i kontrolnom ulogom Zavoda za izgradnju grada prilikom 
svih aktivnosti Grada kao investitora, a i drugih, čime se sprečava neadekvatna i nedozvoljena izgradnja, a 
Prijedor dobija karakteristike i vizure savremenog grada. 

 Preduzeće ima misiju koja je proistekla iz same Odluke Skupštine opštine Prijedor o osnivanju Javnog 
preduzeća „Zavod za izgradnju grada (i opštine)“ Prijedor i koja definiše razloge postojanja preduzeća. Ona 
predstavlja osnovni okvir poslovanja i razvoja. Osnivanjem ovog javnog preduzeća, Opština je obezbijedila 
uslove za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta, vođenja investicija od 
značaja za opštinu, kao i za provođenje aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine. 

 Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti 
poslovanja, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i 
kreira, da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u skladu s vremenom koje dolazi, vodeći u gradu i regiji. 
 
 
 3. Organizaciona struktura i menadžment Preduzeća 

 
      Dijagram 1 -  Organizaciona struktura Preduzeća 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Skupštinu preduzeća čine tri predstavnika osnivača:  

 Branko Macura, dipl.prav., predsjednik 

 Tomislav Prpoš, dipl.inž.zašt.živ.sredine, član 

 Slavko Antonić, dipl.inž.el., član 

     Skupština  

 Nadzorni odbor 

                                               U p r a v a 

  Direktor 

    Izvršni direktor 
  za tehničke poslove 

       Izvršni direktor  
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  Skupština, nakon provedenog konkursa, bira članove Nadzornog odbora. Članovi NO (u 2020. g.) su: 

 Aleksandar Rajlić, dipl.ek., predsjednik 

 Ranko Smiljanić, dipl.inž.el., član 

 Draško Rendić, inž.org. i mendžmenta, član 
 

 Uža organizaciona struktura JP "Zavod za izgradnju grada" podijeljena je na dva nivoa - prvi predstavlja 
uprava sa direktorom, pomoćnikom i dva izvršna direktora, a drugi nivo čine tri službe - tehnička, služba 
računovodstva i finansija  i  pravna i opšta služba. 

 Menadžment Preduzeća u 2020. godini su činili:   

- Tihomir Timarac, dipl.inž.građ., direktor 
- Zoran Stanisavljević, inž.građ., pomoćnik direktora 
- Dragan Bursać, dipl.inž.građ., izvršni direktor za tehničke poslove 
- Staško Bajić, dipl.ek., izvršni direktor za imovinsko-pravne i finansijske poslove 

 
 
4. Broj i struktura zaposlenih 
 
 Na kraju prethodne poslovne godine u Zavodu je bilo zaposleno 26 radnika. 

 Dakle, u odnosu na stanje sa 31.12.2019. godine, u 2020. godini je broj zaposlenih ostao isti, samo je 
došlo do promjene kvalifikacione strukture – smanjio se broj izvršilaca sa višom školskom spremom, a 
povećao broj onih sa visokom školskom spremom. 

 Kada pogledamo na trend od 2008. godine možemo vidjeti da se od 15 radnika broj konstantno 
povećavao do 30, koliko ih je bilo 2017. godine, da bi posljednje tri godine došlo do smanjenja i stabilizacije 
broja izvršilaca. 

 Iz tabele 1 vidi se da je najviše zaposlenih (65%) sa visokom školskom spremom, višu školsku spremu 
ima 8% zaposlenih, a srednju školsku spremu 27%. 

 

 Tabela 1  – Kvalifikaciona struktura zaposlenih – trend od 2008. do 31.12.2020. godine 

 

 

 

 

 

 

R. 
br. 

Stručna 
sprema 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. % 

1. VSS 9 12 12 12 12 13 16 15 17 18 17 16 17 65 

2. VŠS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8 

3. SSS 2 3 3 4 5 7 7 7 8 8 8 7 7 27 

4. NK 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 

 UKUPNO 15 19 19 20 21 23 26 25 28 29 28 26 26 100 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 

Grafikon 1 – Kvalifikaciona struktura zaposlenih - trend od 2008. do 2020. godine 

 

Grafikon 2 - Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2020. godine 

 
 
 Na grafikonu 1 može se vidjeti trend u zapošljavanju po stručnim spremama, odnosno da je najveći 
skok u posmatranom periodu 2008 – 2020. zabilježen u angažovanju radnika sa visokom stručnom 
spremom (+8).  
 
Tabela 2 – Broj  zaposlenih i kvalifikaciona struktura po službama 
 

Služba VSS VŠS SSS Ukupno 

Uprava 3 1 - 4 

Tehnička služba 12 1 3 16 

Služba računovodstva i finansija 1 - 1 2 

Pravna i opšta služba 1 - 3 4 

Ukupno 17 2 7 26 

 
 Treba istaći da se posebna pažnja vodi o redovnom usavršavanju zaposlenih radnika, inoviranju 
ličnih licenci i edukaciji, kako bi i samo Preduzeće zadržalo postojeće licence, te steklo bolje reference na 
tržištu sličnih privrednih subjekata. 
 Stanje zaposlenih licenciranih stručnjaka je pod stalnom pažnjom i kontrolom Republičke uprave za 
inspekcijske poslove. 
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5. Finansijski pokazatelji po Završnom računu za 2020. godinu 
 
5.1. Analiza bilansa stanja na dan 31.12.2020. godine 
 

Tabela 3 - Bilans stanja 

O p i s 2019. % 2020. % 
2020 
2019 

AKTIVA 561.146   100 552.349   100 98 

A. STALNA IMOVINA  318.699  57  302.106  55 95 

I   NEMATERIJALNA   
    ULAGANJA 

  10.777 3   5.809 2 54 

II  NEKRETNINE, OPREMA    
    I  INV. NEKRETNINE 

  307.922 97   296.297 98 96 

B. TEKUĆA IMOVINA  242.447  43  250.243  45 103 

I   ZALIHE   0 -   0 - - 

II  KRATKOROČNA       
    POTRAŽIVANJA,   
    PLASMANI I      
    GOTOVINA 

  242.447 100   250.243 100 103 

PASIVA 561.146   100 552.349   100 98 

A. KAPITAL  168.313  30  176.005  32 105 

I   OSNOVNI KAPITAL   8.154 5   8.154 5 100 

II  REZERVE   252 -   252 - 100 

III NERASP. DOBIT   159.907 95   167.599 95 105 

1. Neraspoređeni dobitak  
    ranijih godina 

  158.485 99   159.907 95 101 

2. Neraspoređeni dobitak  
    tekuće godine 

  1.422 1   7.692 5 541 

B. OBAVEZE  392.833  70  376.344  68 96 

I   KRATKOROČNE  
    OBAVEZE 

  392.833 100   376.344 100 96 

 

 
           Ukupna vrijednost aktive na dan 31.12.2020. godine iznosi 552.349 KM.  

Struktura aktive je sljedeća: 

  55 % aktive čini stalna imovina (nematerijalna ulaganja, nekretnine, oprema i invest.nekret.) 

  45 % aktive čini tekuća imovina (kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina). 
 
 Knjigovodstvena vrijednost stalne imovine na dan 31.12.2020. godine iznosi 302.106 KM, od čega se 
na nematerijalna ulaganja (koncesije, patenti, licence i ostala prava) odnosi 5.809 KM, dok se nekretnine i 
oprema vodi u vrijednosti od 296.297 KM. 

 Analizirajući imovinski položaj preduzeća može se reći da je u 2020. godini došlo do promjene stalne 
imovine u odnosu na 2019. godinu - smanjeno je učešće stalne imovine u ukupnoj imovini za 2 procentna 
poena, dok je u istoj mjeri, naravno, povećano učešće tekuće imovine u ukupnoj imovini.  
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 Knjigovodstvena vrijednost tekuće imovine na dan 31.12.2020. godine iznosi 250.243 KM i povećana 
je za 7.796 KM, odnosno za 3 procentna poena u odnosu na 2019. godinu, što je u najvećoj mjeri rezultat 
povećanja kratkoročnih potraživanja od kupaca za 7.714 KM. 

 Potraživanja od kupaca (Agent enex, ZZ Progres, TVEK, SB laser,...) u iznosu od 69.601,33 KM, su 
indirektno otpisana i zbog upitne naplativosti opterećuju redovno poslovanje preduzeća. 

 U ovoj poslovnoj godini nije bilo direktnog otpisa (potpunog isknjižavanja) potraživanja. 
 
Struktura pasive je sljedeća: 

  32 % pasive čini kapital (osnovni kapital, rezerve, neraspoređena dobit)  

  68 % pasive čine obaveze i to kratkoročne obaveze  
 
 U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je povećanje kapitala (za 7.692 KM), pa se strukturni odnos 
dijelova pasive promijenio u korist kapitala, odnosno za 2 indeksna poena je smanjeno finansiranje iz 
obaveza. 

 Osnovni kapital se sastoji od državnog kapitala i iznosi 8.154 KM. 

 Neraspoređena dobit je 167.599 KM i od toga je 159.907 KM iz prethodnih godina, a 7.692 KM iz 
2020. godine. 

 Kratkoročne obaveze iznose 376.344 KM, smanjene su u odnosu na prošlu poslovnu godinu za    
16.489 KM, odnosno za 4 %, a sastoje se od obaveza prema dobavljačima u iznosu od 47.582 KM, koje su 
uglavnom izmirene u januaru 2021. godine, ostalih obaveza iz poslovanja (rezervisanja prema ranijim 
udružiocima) u iznosu od 300.373 KM (Mitrović M., Musić I. - poslovni prostori, koje su smanjene za 56.000 
KM), te obaveza za PDV koje iznose 24.830 KM (izmireno u 1/2021. god.) i za ostale poreze i doprinose       
3.559 KM. 

 Presjek bilansa pokazuje da je kratkoročna imovina manja 1,5 puta od kratkoročnih obaveza, odnosno 
da su obaveze 50,39 % veće od kratkoročne imovine, što može izazvati probleme kod izmirenja obaveza. 

 I drugi presjek, takođe, ukazuje na nesklad u odnosima stalnih sredstava i dugoročnih izvora, odnosno 
da je dugoročno vezana imovina veća 1,72 puta od dugoročnih izvora, tj. da su sredstva pokrivena sa         
58,26% kvalitetnim, dugoročnim izvorima, što je za 5,45% više nego u 2019. godini. 

Tabela 3a - Finansijska ravnoteža 

R. 
br. 

Pozicija 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Gotovina 145.053 267.869 70.618 70.648 64.301 65.378 

2. 
Kratkoročna potraživanja i finansijski 
plasmani 

539.438 250.827 210.111 221.288 178.110 184.865 

3. 
Gotovina i kratkoročna potraživanja 
(1+2) 

684.491 518.696 280.729 291.936 242.447 250.243 

4. Kratkoročne obaveze 948.706 723.899 479.903 470.165 392.833 376.344 

 Koeficijent likvidnosti (3/4) 0,72 0,72 0,58 0,62 0,62 0,66 

5. Stalna imovina 388.173 373.219 364.751 345.661 318.699 302.106 

6. Zalihe 30.000 - - - - - 

7. Dugoročno vezana imovina (5+6) 418.173 373.219 364.751 345.661 318.699 302.106 

8. Kapital 153.959 168.016 165.577 167.432 168.313 176.005 

9. Dugoročne obaveze - - - - - - 

10. Dugoročna rezervisanja - - - - - - 

11. Trajni i dugoročni kapital (8 do 10) 153.959 168.016 165.577 167.432 168.313 176.005 

 
Koeficijent finansijske stabilnosti 
(7/11) 

2,72 2,22 2,20 2,06 1,89 1,72 
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           Dakle, u odnosu na 2019. godinu koeficijent likvidnosti je neznatno porastao, a u odnosu na                 
2015. godinu manji je za 0,06. Kako je njegova vrijednost manja od 1, ovaj koeficijent ukazuje na potencijalnu 
opasnost, tj. eventualnu nemogućnost blagovremenog izmirenja obaveza. 

 U svim posmatranim godinama, od 2015. do 2020.-te, koeficijent finansijske stabilnosti je viši od 1, što 
znači da je finansijska ravnoteža pomjerena ka kratkoročnim izvorima finansiranja, ali konstantno ima 
tendenciju smanjenja što predstavlja pozitivan trend. 

 Izračunati pokazatelji finansijske stabilnosti, odnosno koeficijenti trenutne (0,17<1,00; neznatno bolji 
nego 2019. godine) i tekuće likvidnosti (0,66<1,00; bolji za 0,05 nego 2019. godine), odnosno sposobnost 
preduzeća da servisira dospjele obaveze, uz održavanje potrebne strukture sredstava i očuvanje dobrog 
kreditnog boniteta, kao i nedovoljni stepen samofinansiranja (0,30; isti kao i 2019. godine, ali manji od 1,00) 
ukazuju na to da je preduzeću, osim vlastitih, potrebno pribavljanje dodatnih izvora novčanih sredstava, ali 
pri tom uvijek treba imati na umu specifičnosti osnovne djelatnosti preduzeća, organski sastav kapitala  i, još 
uvijek, opterećenost naslijeđenim obavezama. 

 Racija zaduženosti, odnosno finansijskog leveridža, pokazuju u kojoj mjeri preduzeće koristi dug kao 
izvor finansiranja, tako da niži racio ukazuje na veće učešće sopstvenih sredstava u izmirivanju obaveza. 
Naš racio kapitala od 2,14 mada manji od 2,33, koliko je iznosio 2019. i od 2,81 koliko je iznosio 2018. godine, 
kao i racio ukupne zaduženosti (0,70; za 0,02 manji nego 2019. godine), pokazuju veliko učešće tuđih 
sredstava u finansiranju preduzeća, ali i njihovo konstantno smanjenje. 

            Rentabilnost, jedan od najvažnijih pokazatelja ukupne uspješnosti poslovanja subjekta, iskazuje se 
odnosom učinka poslovanja i korištenih resursa, i to najčešće odnosom neto-dobiti i kapitala, neto-dobiti i 
ukupne imovine, te neto-dobiti i ukupnoga prihoda, sagledavamo dakle, iz dva aspekta: 

 rentabilnost ukupnog kapitala, i 

 rentabilnost sopstvenog kapitala 
 

Tabela 3b - Rentabilnost 

R. 
br. 

Pozicija 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Neto dobitak 25.667 16.625 14.186 1.964 1.422 7.692 

2. Rashodi finansiranja 46 0 10 12 1.205 51 

3. Svega (1+2) 25.713 16.625 14.196 1.976 2.627 7.743 

4. Ukupan kapital (imovina) 1.102.664 891.915 645.480 637.597 561.146 552.349 

5. Stopa prinosa na ukupan kapital (3/4 x 100) 2,33 1,86 2,20 0,31 0,47 1,40 

6. Sopstveni kapital 153.959 168.016 165.577 167.432 168.313 176.005 

7. 
Stopa neto prinosa na sopstveni kapital   
(1/6 x 100) 

16,67 9,89 8,57 1,17 0,84 4,37 

 
 Očito je da je neto rentabilnost ukupnog kapitala od 1,40 za 0,93 indeksna poena veća nego             
2019. godine, a rentabilnost vlastitog kapitala od 4,37 - za 3,53 indeksna poena veća nego 2019. godine, 
što svakako predstavlja pozitivan trend u poslovanju. Treba istaći da referentne vrijednosti variraju od grane 
do grane, odnosno od poslovnog okruženja i da ove vrijednosti treba posmatrati u tom kontekstu. 
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5.2. Analiza bilansa uspjeha za period od 1.1. do 31.12.2020. godine 
 
Bilans uspjeha je formiran primjenom usvojenih poslovnih i računovodstvenih politika i standarda: 

- prihodi i rashodi se knjiže koristeći obračunski metod, 
- amortizacija se obračunava linearnom metodom, koristeći procijenjeni korisni vijek trajanja   
      građevinskih objekata i opreme, 
- ulaganja u nova osnovna sredstva vode se po nabavnoj vrijednosti. 
           
Tabela 4 - Bilans uspjeha 
 

Opis 2019. % 2020. % 
2020 

     2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UKUPNI PRIHODI 1.260.499   100 1.080.599   100 86 

POSLOVNI PRIHODI  1.185.471  94  1.023.349  95 86 

Prihodi od vršenja usluga   1.143.173 96   973.395 95 85 

Prihodi od usluga teh. prijema   5.978 1   10.794 1 181 

Prihodi od legalizacije 
objekata 

  34.059 3   36.871 4 108 

Prihodi od leg.nak.-vodovod   210 -   110 - 52 

Ostali poslovni prihodi-zakup.   2.051 -   2.179 - 106 

FINANSIJSKI PRIHODI  - -   - - - - 

OSTALI PRIHODI  75.028  6  57.250  5 75 

Prihod od ukidanja 
rezervisanja 

  75.028 100   57.250 100 75 

UKUPNI RASHODI 1.257.889   100 1.068.955   100 85 

POSLOVNI RASHODI  1.180.675  94  998.951  93 85 

Troškovi rež.materijala   16.015 2   15.494 2 97 

Troškovi goriva   7.399 -   3.362 - 45 

Troškovi energije   10.229 1   9.760  1 95 

Troškovi bruto zarada    724.216 61   674.307 68 93 

Troškovi bruto naknada - TO   92.035    78.973 8 86 

Troškovi bruto naknada NO   17.910 2   17.692 2 99 

Troškovi otprem., pomoći   4.605 -   13.985 1 304 

Troškovi zap.na sl.put.   1.548 -   150 - 10 

Troškovi bruto ost.lič.rashoda   2.115 -   13.759 1 651 

Troškovi transport.usluga   5.183 1   4.344 - 84 

Troškovi usluga održavanja   1.484 -   1.395 - 94 

Troškovi zakupnina   1.565 -   1.565 - 100 

Troškovi sajmova, reklame   3.150 -   150 - 5 

Troškovi ost.usl.-
kom.,voda,geo. 

  11.905 1   8.453 1 71 

Troškovi amortizacije   26.962 2   20.279 2 75 
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P r i h o d i 
 
 Za vremenski period od 1.1. do 31.12.2020. godine JP “Zavod za izgradnju grada” Prijedor ostvarilo 
je ukupne prihode u iznosu od 1.080.599 KM. 

           Struktura prihoda je sljedeća: 

  POSLOVNI PRIHODI u iznosu od 1.023.349 KM, odnosno 95 % od ukupnih prihoda 

  FINANSIJSKI PRIHODI – nisu ostvareni,  

  OSTALI PRIHODI u iznosu od 57.250 KM, tj. 5 % ukupnih prihoda. 
 

Grafikon 3 - Struktura prihoda 

 

 
 Najveći dio poslovnih prihoda Preduzeće je ostvarilo od vršenja usluga, u iznosu od 973.395 KM 
(95%), legalizacije objekata, 36.871 KM (4%), te od usluga tehničkog prijema 10.794 KM (1%), dakle od 
osnovne registrovane djelatnosti, dok ostale prihode (57.250 KM) čine prihodi od ukidanja rezervisanja, 
odnosno smanjenja obaveza za sudske sporove. 
 

95%

5%

POSLOVNI PRIHODI

OSTALI PRIHODI

Troškovi nepr.usluga – 
advokat, ug.o djelu, 
geo.usluge, rev.TD  

  230.660 20   114.125 11 49 

Troškovi reprezentacije   5.328 1   4.908 - 92 

Troškovi premija osiguranja   3.936 -   3.201 - 81 

Troškovi platnog prometa   2.582 -   2.183 - 85 

Troškovi članarina   444 -   408 - 92 

Troškovi poreza    6.064 1   2.694 - 44 

Troškovi  doprinosa   1.447 -   1.340 - 93 

Troškovi ost.nematerijalni   3.892 -   6.423 1 165 

FINANSIJSKI RASHODI  1.205  -  51  - 4 

OSTALI RASHODI  76.009  6  69.953  7 92 

Rashodi po osn. IV i otpisa 
potr. 

  73.909 97   69.603 100 94 

Ostali rashodi - tr.sud.i 
dr.spor. 

   -   150 - - 

Izdaci za humanitarne ciljeve   2.100 3   200 - 10 
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Tabela 5 - Trend prihoda u periodu od 2010. do 2020. godine 
O
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Grafikon 5 - Trend prihoda u periodu od 2010. do 2020. godine   

 
          Kao što je prikazano u prethodnoj tabeli i grafikonu u 2020-oj godini ostvareno je smanjenje poslovnih 
prihoda u odnosu na 2019. godinu za 162.122 KM (14%), dok je u odnosu na 2010. godinu, zabilježeno 
povećanje od 361.705 KM ili 55%. U ukupnim prihodima oni učestvuju sa 95%, što je za 1% više nego 2019. 
godine. Ostali prihodi imaju tendenciju pada, pa su u odnosu na 2019. god. manji za 19.028 KM ili za 25%.  
            Dakle, struktura prihoda u posmatranom desetogodišnjem periodu pokazuje uglavnom pozitivan 
trend povećanja poslovnih prihoda.  
 
 
R a s h o d i 
 
 Ukupni rashodi JP ”Zavod za izgradnju grada” Prijedor u periodu od 1.1. do 31.12.2020. godine iznose 
1.068.955 KM. 

           Struktura rashoda je sljedeća: 

  POSLOVNI RASHODI u iznosu od 998.951 KM, odnosno 93 % od ukupnih rashoda 

  FINANSIJSKI RASHODI su zanemarivi (51 KM), 

  OSTALI RASHODI u iznosu od 69.953 KM, tj. 7 % od ukupnih rashoda. 
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Grafikon 4 - Struktura rashoda 

 

 Najveći iznos poslovnih rashoda odnosi se na troškove bruto zarada u iznosu od 674.307 KM (68%), 
troškove neproizvodnih usluga (advokat, ugovori o djelu, revizije tehničke dokumentacije, stručno 
obrazovanje zaposlenih, ...) 114.125 KM (11%), troškove ishrane radnika 78.973 KM (8%), troškove 
amortizacije 20.279 KM (2%), bruto naknada članovima Nadzornog odbora 17.692 KM (2%), troškove 
režijskog materijala 15.494 KM (2%),... 

             Treba naglasiti da se tekuće obaveze uredno izmiruju, dok se obaveze prema ranije raskinutim 
kupoprodajnim ugovorima i rješenjima o eksproprijaciji po kojima se vode sudski postupci u iznosu od 
300.373 KM vode na obavezama do konačnog rješenja.  
 
Tabela 6 - Trend rashoda u periodu od 2010. do 2020. godine 
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Grafikon 6 - Trend rashoda u periodu od 2010. do 2020. godine 

 

 

  Poslovni rashodi u 2020. godini su manji u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 15% (181.724 KM), 
a njihovo učešće u ukupnim rashodima smanjeno je za 1%; finansijski rashodi su zanemarivi, dok su se ostali 
smanjili u apsolutnom iznosu i čine 7% svih rashoda.  
 
 Ukupni rashodi u 2020. godini su u odnosu na prethodnu godinu manji za 188.934  KM, odnosno za 
15%. U proteklom desetogodištu ukupni rashodi su, naravno, prateći ostvarenje prihoda, imali trend rasta - 
u odnosu na 2010. godinu, kada su bili najmanji, u 2020. godini su veći su za 282.709 KM, odnosno za 36%.  
 

 Analizom bilansa uspjeha utvrđeno je da je ostvaren dobitak redovne aktivnosti u iznosu od          
24.398 KM. 
          Ostvarena dobit poslovanja prije oporezivanja je 11.644 KM, a nakon usklađivanja prihoda i rashoda  
za obračunati porez u iznosu od 3.952 KM, neto dobit za 2020. godinu iznosi 7.692 KM. 
 
 
 
5.3. Analiza ostvarenja neto dobiti u periodu od 2010. do 2020. godine  
 
 Ukupni prihodi ostvareni u 2020-oj premašili su one od prije deset godina za 291.029 KM, odnosno 
za 37%. Ukupno realizovani prihodi u protekloj poslovnoj godini su nešto veći od onih ostvarenih 2015., 
2016. i 2018. godine.  

 Rezultat realizacije ovakvih vrijednosti prihoda i rashoda u posmatranom periodu je ostvarena dobit  
JP “ZIG” Prijedor. 

  U odnosu na 2010. godinu u protekloj poslovnoj godini ostvarena neto dobit je za 353% veća i iznosi 
7.692 KM (Tabela 7). U odnosu na 2014. godinu, kada je bila najveća u proteklih deset godina, realizovana 
neto dobit je manja za 80%, a u odnosu na 2019. godinu realizovana neto dobit je veća za 441%. Treba istaći 
da se ovdje radi o relativno malim iznosima, pa u skladu s tim treba i posmatrati ove relacije, te istaći karakter 
Zavoda, kao jedne specifične uslužne organizacije, koja većinu poslova obavlja za svog osnivača – Grad 
Prijedor i koja nema prevashodno za cilj ostvarivanje profita, kao i stepen usložnjavanja poslovanja poslednjih 
nekoliko godina, o čemu će više biti napisano nešto kasnije. 
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Tabela 7 -  Neto dobit u periodu od 2010. do 2020. godine 
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Grafikon 7 -  Trend neto dobiti u periodu od 2010. do 2020. godine 

 

 Činjenica je da od 2010. do 2014. godine postoji rast ostvarene neto dobiti, a u periodu nakon toga do 
2019. godine, bilježi se njen konstantan pad. U zadnje tri godine, kako zbog političke, tako i ekonomske 
situacije u užem i širem okruženju, o čemu će biti više rečeno u 6. poglavlju, dolazi do smanjenja privredne 
aktivnosti i shodno tome i ostvarene neto dobiti, što navodi na zaključak da se ne može sa sigurnošću 
pretpostaviti kakav će trend imati ovo kretanje uopšte, pa tako ni trend ostvarenja neto dobiti našeg 
Preduzeća, ovo naročito zbog očekivanih posljedica pandemije virusa kovid-19. 

 
 
6. Realizacija poslova i zadataka planiranih Programom rada za 2020. godinu 
 
 Poslovno okruženje u kojem se obavlja aktivnost Zavoda u velikoj mjeri je determinisalo realizaciju 
poslova i zadataka planiranih Programom rada za 2020. godinu i u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, 
nije se u velikoj mjeri promijenilo. 

 Nesigurna političko-ekonomska situacija, pad ekonomske aktivnosti i optimizma, te ograničeni izvori 
finansiranja predstavljali su važne uzroke pada vrijednosti izvedenih građevinskih radova. Zbog smanjene 
poslovne aktivnosti i otežanog poslovanja u daleko složenijem „normalnom“ okruženjem za privređivanje, 
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kojima su i banke. Ovakva situacija uzrokovala je povećanje rizika kreditiranja poslovnih subjekata i 
pooštravanje uslova za dobivanje novih kredita koje privrednici nisu u mogućnosti zadovoljiti. S druge strane, 
građani se suočavaju sa realnim snižavanjem svojih mjesečnih prihoda kao i povećanim strahom od 
nezaposlenosti i neurednih ili nikakvih primanja, što opet dovodi do većeg rizika kreditiranja građana od 
strane banaka. Pored ovoga, svi tražioci kredita suočeni su i s nepovoljnom cijenom kredita koje banke, 
većinom stranih vlasnika, nude, pravdajući se visokim rizikom poslovanja. Konstantno masovno „tiho“ 
iseljavanje sa ovih prostora, uglavnom mlade, kvalifikovane radne snage, smanjenje priraštaja stanovništva, 
posljedica su stalne političke, bezbjedonosne i ekonomske nesigurnosti, ali i jedan od generatora trenutnog 
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stanja. Ovakvo stanje dovelo je do smanjenja ponude, a naročito potražnje za novim kreditima, što se odrazilo 
na smanjenje kreditnih aktivnosti banaka, i posljedično, smanjene aktivnosti građevinskih preduzeća. 

Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u četvrtom 
tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine veća je za 0,4%. 

Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na 
objektima visokogradnje veća je za 4,5%, dok je na objektima niskogradnje manja za 2,6%. 

Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u četvrtom tromjesečju 2020. godine, u poređenju 
sa prethodnim tromjesečjem manja je za 0,6%. 

Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na 
objektima visokogradnje veća je za 0,5%, dok je na objektima niskogradnje manja za 1,4%.  

Konstantna je i poslovna aktivnost u oblasti stanogradnje, gdje na konačnu prodaju utiče kupovna moć 
stanovništva, kako domaćeg, tako i dijaspore, koji zbog malih kamata na štednju u bankama, kao isplativiji 
oblik štednje vide kupovinu nekretnina u Republici Srpskoj, mada podaci iz 2019. godine (dostupni podaci) 
pokazuju da još uvijek nismo stigli obim izgradnje stanova iz 2010. godine - 2.883 (2019. godine – 2.028). Isti 
su pokazatelji i za broj ukupno završenih zgrada (2010. – 357; 2019.- 221), mada postoji trend rasta od 2016. 
godine.  
 
 Stanje i razvoj građevinarstva u direktnoj su korelaciji sa obimom investicija.  
 Prema tehničkoj strukturi, u 2014. godini zabilježeno je primjetno povećanje ulaganja u građevinske 
objekte u odnosu na 2010. godinu (od 36,9%), ali je taj investicijski elan, doduše iniciran velikim dijelom 
sanacijom objekata od posljedica velikih poplava, zaustavljen 2015. godine, pa je ulaganje u ovoj oblasti 
smanjeno za 28,3%, odnosno za gotovo 340 mil. KM, a pad je nastavljen i u 2016.  i 2017. godini. 2018. i 2019. 
godine je opet zabilježen rast ostvarenih investicija i učešća materijalnih stalnih sredstava u ukupnim 
investicijama (za 0,3), ali i rast učešća građevinskih objekata u tim stalnim sredstvima (za 0,7%). 
 
Tabela 8 – Ostvarene investicije u stalna sredstva prema tehničkoj strukturi 
                                                                                                                                                                 - u hilj. KM 

Godina 
Ukupno ostvarene 

investicije 
Materijalna stalna 

sredstva 
3/2 

Građevinski objekti  i 
prostori 

5/3 

1 2 3 4 5 6 

2010. 1.467.272 1.400.620 95,5 804.453 57,4 

2011. 1.381.648 1.319.380 95,5 719.111 54,5 

2012. 1.642.693 1.394.845 84,9 668.937 47,9 

2013. 1.563.825 1.402.079 89,6 719.119 51,3 

2014. 2.009.430 1.889.001 94,0 1.197.973 63,4 

2015. 1.650.506 1.565.198 94,8 858.412 54,8 

2016. 1.668.689 1.601.385 95,9 854.636 53,4 

2017. 1.612.886 1.537.090 95,3 802.324 52,2 

2018. 1.879.489 1.799.553 95,7 1.016.990 56,5 

2019. 1.789.555 1.718.386 96,0 982.127 57,2 

Republički zavod za statistiku, Republika Srpska, Statistički godišnjak 2020, Poglavlje 11 - Investicije 
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2020/11inv_2020.pdf 

 
 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u Republici Srpskoj bilježila je pad od 11,6% u 2019. godini 
u odnosu na prethodnu godinu (raspoloživi statistički podaci – Tabela 9).  
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Tabela 9 - Vrijednost izvršenih građevinskih radova                                                                                           
                                                                                                                                                                                 u hilj.KM 

Opis 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 
2019/ 
2010 

2019/ 
2018 

% 

Ukupna 
vrijednost 
izvršenih 
radova: 

627 528 645.254 618.977 689.308 759.472 750.764 782.276 706.130 772.239 
 

683. 079 
 

108,9 88,4 100,0 

- Objekti  
  visokogradnje 

247.583 238.093 231.289 206.917 189.112 251.367 255.505 286.620 319.236 320.776 29,6 100,5 46,9 

- Objekti  
  niskogradnje 

379.945 407.161 387.688 482.391 570.360 499.397 526.771 419.510 453.003 362.303 95,4 79,9 53,1 

Republički zavod za statistiku, Republika Srpska, Statistički godišnjak 2020, Poglavlje 19 - Građevinarstvo 
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2020/19gra_2020.pdf 
 
 Iz gornje tabele se vidi da je vrijednost ukupno izvršenih građevinskih radova u 2019. godini u odnosu 
na 2010-tu povećana za 8,9%, u oblasti visokogradnje, dok je u oblasti niskogradnje došlo do smanjenja 
vrijednosti za 4,64%.  

 Prema vrstama građevinskih objekata, udio vrijednosti izvršenih radova na objektima visokogradnje je 
46,9%, a na objektima niskogradnje 53,1%, odnosno, povećan je udio vrijednosti objekata visokogradnje u 
odnosu na 2018. godinu.  

 U istom periodu došlo je do neznatnog rasta broja zaposlenih u građevinarstvu za 3,6%, ali još nije 
dostignut nivo iz 2010. godine (13.763) . 

 Učešće bruto dodane vrijednosti građevinarstva (643,7 mil.) u formiranju bruto domaćeg proizvoda 
Republike Srpske u 2019. godini (10,67 mlrd KM) iznosi 5,7% - u odnosu na 2018. godinu povećano je za 0,2%. 

 Vrijednost izvršenih radova 2019. godine u Gradu Prijedoru (81.000 stanovnika – 14,8 mil. KM) je 4,4 
puta manja, odnosno za 50,2 mil. KM od one u Bijeljini (104.000 stan. – 65 mil.KM) i za 41 % (10,3 mil. KM) 
manja od  vrijednosti izvršenih radova u 2007. godini. 

 Svi gradovi navedeni u Tabeli 10 imaju za 1,5 do 11,3 puta veću vrijednost izvršenih radova od 
Prijedora. 
 
Tabela 10 - Vrijednost izvršenih radova u nekim opštinama Republike Srpske 
                                                                                                                                                           u hilj.KM 

Godina 
Republika 

Srpska 
Banja Luka Prijedor Bijeljina Doboj Zvornik 

Ist. 
Sarajevo 

Trebinje Gradiška 

Broj 
stanovnika* 

1.170.342 180.053 80.916 103.874 68.514     54.407 60.077 28.239 49.196 

2019. 653.936 167.886 14.830 65.011 65.238 22.384 47.914 41.953 45.119 

2018. 750.979 201.758 13.533 44.757 15.669 20.799 69.280 43.411 25.083 

2017. 691.153 150.929 8.931 38.900 20.418 32.776 57.339 28.538 15.791 

2016. 762.247 139.905 13.538 36.387 65.374 22.900 45.090 20.759 10.347 

2015. 720.925 179.174 21.277 42.645 56.902 18.000 39.861 22.615 17.829 

2014. 672.387 128.161 24.585 44.169 140.194 19.346 28.565 17.909 12.050 

2013. 664.795 143.724 18.397 39.911 192.471 19.991 33.894 13.268 15.322 

2012. 596.747 163 280 19.387 55.784 43.151 24.675 47.865 13.674 8.380 

2011. 628.171 226 768 16.127 51.459 15.835 22.517 48.703 12.072 14.685 

2010. 612.353 198 595 18.948 52.431 15.877 20.952 42.090 13.646 34.305 

2009. 714.757 270 636 17.804 69.788 20.869 17.523 48.702 18.486 19.956 

2008. 758.586 248 056 12.954 66.214 39.613 22.407 44.552 31.948 26.186 

2007. 597.975 267 829 25.126 39.636 25.057 11.469 23.826 14.601 15.214 
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Izvor: Statistički godišnjak RS 2019., 2018., 2017., 2016.,.2015., 2014., 2013., 2012. - Poglavlje 30, 31 –  Pregled po opštinama i 
gradovima - Vrijednost izvršenih radova prema vrsti građevinskih objekata i stambena izgradnja, www.rzs.rs.ba i Gradovi i opštine 
Republike Srpske, 2020.   
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/gradovi_i_opstine_republike_srpske/2020/Gradovi_I_Opstine_Republike_Srpske_2020
_WEB.pdf 

 Iz gore navedenih podataka, imajući na umu uglavnom negativni uticaj političko-ekonomskog 
okruženja, kako zbog smanjenja javnih ulaganja, tako i zbog izostanka privatnih investicija, a posebno 
očekivanih posljedica uticaja pandemije korona virusa i u 2021. godini, lako je doći do zaključka ekonomskih 
analitičara da je građevinarstvo, te s njim povezane djelatnosti, u prilično teškom položaju.  

 Takvi složeni uslovi poslovanja rezultirali su i odgovarajućim stepenom realizacije ekonomskih 
agregata planiranih Programom rada i finansijskim planom za 2020. godinu.  

 Ukupni prihodi su manji od planiranih za 50.401 KM ili za 4%, dok su ukupni rashodi manji od 
planiranih za 42.045 KM, tj. za 4%, pa je i planirana dobit (20.000 KM) ostvarena sa 38,46%.  

 Treba istaći da je Plan poslovanja JP ”Zavod za izgradnju grada” Prijedor usvojen u maju 2020. godine 
i da se posljedice pandemije nisu mogle sagledati u njihovom punom obimu.   

Tabela 11 - Ostvarenje planiranih vrijednosti prihoda  
 

R.br. Opis Plan 2020. 
Ostvarenje sa 

31.12.2020. god. 
% 

ostvarenja plana 

1. POSLOVNI PRIHODI 1.130.000 1.023.349 91 

2. FINANSIJSKI PRIHODI 0 0 - 

3. OSTALI PRIHODI 1.000 57.250   5.725 

4. UKUPNI PRIHODI 1.131.000 1.080.599 96 

 

Grafikon 10 - Ostvarenje planiranih vrijednosti prihoda u 2020. godini 

 
 

Tabela 12 - Ostvarenje planiranih vrijednosti rashoda u 2020. godini 

     R.br. Opis Plan za 2020. 
Ostvarenje 

31.12.2020. god. 
%  

ostvarenja plana 

1. POSLOVNI RASHODI 1.110.000 998.951 90 

2. FINANSIJSKI RASHODI 0 51 - 

3. OSTALI RASHODI 1.000 69.953 6.995 

4. UKUPNI RASHODI 1.111.000 1.068.955 96 

 
  

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

POSLOVNI
PRIHODI

FINANSIJSKI
PRIHODI

OSTALI PRIHODI UKUPNI
PRIHODI

Plan 2020.

file:///C:/DOCUME~1/Korisnik/LOCALS~1/Temp/32ops_2014_CIR-2.xls%23RANGE!A385%23RANGE!A385
file:///C:/DOCUME~1/Korisnik/LOCALS~1/Temp/32ops_2014_CIR-2.xls%23RANGE!A385%23RANGE!A385
http://www.rzs.rs.ba/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 

Grafikon 11 - Ostvarenje planiranih vrijednosti rashoda u 2020. godini 

 

 Veliki dio poslovanja Zavoda vezan je za Grad Prijedor – gotovo 60 % ukupnih prihoda ostvaren je od 
usluga Gradu, ima specifična obilježja i pod uticajem je različitih faktora (procenat punjenja gradskog 
budžeta).  

  I protekle poslovne godine nastavili smo raditi poslove iz registrovane djelatnosti: poslove izrade 
tehničke dokumentacije, njihove revizije, poslove nadzora, tehničkih prijema, legalizacije objekata, UTU, 
stručne analize i mišljenja, pripremne poslove iz imovinsko-pravne oblasti,... 
 
 Zavod je u 2020. godini obavljao slijedeće poslove:  
 

 izrade idejnih rješenja i projekata (48), 

 inženjering usluge (21), 

 poslove revizije tehničke dokumentacije (7), 

 poslove legalizacije stambenih i poslovnih objekata, stručna mišljenja i urbanističko-tehnički    
     uslovi (124), 

 poslove nadzora (38),  

 tehničke prijeme stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata (10), 

 stručne analize,  

 priprema tendera (27), 

 regulacione planove, zoning planove i planove parcelacije (Zoning plan radne zone na potezu:  
Željeznička stanica, Toplana i TS Prijedor 1, Regulacioni plan dijela gradskog područja Prijedor između 
ulica Srpskih velikana i Aleje kozarskog odreda radni naziv: „Krajina-Celpak B-1“, Zoning plan područja 

posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora) 

 pripremne poslove vezane za imovinsko-pravne odnose, poslove izrade elaborata sa predmjerom i   
      predračunom,  

 geodetske usluge (63). 

 Fizički obim usluga iz domena registrovane djelatnosti koje će Zavod pružiti korisnicima njegovih usluga 
tokom poslovne godine u svakom slučaju zavise od kvaliteta tih usluga, blagovremenosti i tačnosti u procesu 
izvršenja, te naravno konkurentnosti cijena naših usluga, ali, s druge strane, u velikoj mjeri zavisi i od 
poslovnog okruženja o kojem je već pisano, te, isto tako, od stepena punjenja budžeta lokalne zajednice. 
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7. Problematika i rizici u poslovanju Zavoda za izgradnju grada 
  

 Osnovna problematika i rizici poslovanja "Zavoda za izgradnju grada" Prijedor, u 2020. godini mogla bi 
se podijeliti na: 
 
       a)   Unutrašnje poslovne rizike: 

- rizik strukture sredstava – Već smo u analizi bilansa istakli da Zavod nema zadovoljavajuću strukturu 
sredstava, odnosno da je nedovoljna pokrivenost obaveza dugoročnim izvorima sredstava što može dovesti 
do nemogućnosti adekvatnog servisiranja obaveza prema udružiocima sredstava za izgradnju poslovnih 
prostora i stanova i obaveza prema ranijim vlasnicima eksproprisanih nekretnina, za koje se u većini slučajeva 
vode sudski sporovi, koje karakteriše nepoznata dužina suđenja i krajnji ishod, ali čiji broj je ipak daleko 
manji u odnosu na prethodne godine; 

- rizik kadrova - I dalje se javlja problem nedostatka visokostručnih kadrova sa iskustvom i odgovarajućim 
licencama, a naglašen je zbog odlaska nekih radnika u penziju; treba istaći da se pravovremeno preduzimaju 
aktivnosti na rješavanju ove problematike, ali je rizik i dalje velik; 

- rizik upotrebe resursa - Ovaj rizik je naročito izražen uslijed promjenjljivosti tražnje, te nemogućnosti 
predviđanja potreba za našim uslugama, pogotovo onih namijenjenih privatnim preduzetnicima i fizičkim 
licima. Za upravljanje ovim rizikom napori menadžmenta su usmjereni ka pronalaženju poslova koji bi imali 
određeni kontinuitet, čime bi se vršilo izvjesnije planiranje i uposlenost resursa, a poslovi za Grad Prijedor, 
pored ostalog, predstavljaju sredstvo uravnotežavanja tražnje za našim uslugama. 
 
       b)   Vanjske poslovne rizike: 

- privredni rizik - Rizik naplate izvršenih usluga je jedan od rizika poslovanja koji menadžment nastoji prevazići 
u skladu sa prihvaćenim prevlađujućim ponašanjem poslovnog okruženja – zbog specifičnog tržišta problemi 
s naplatom se pokušavaju riješiti kompromisno, a utuživanju se pribjegava kao krajnjoj mjeri naplate; 

- politički i socijalni rizici - Kao i druga privredna društva u zemlji i naše preduzeće, poslujući na teritoriji 
Republike Srpske, odnosno BiH, pod stalnim je pritiskom loše političke situacije, odnosno njenih posljedica, 
a izloženo je i učestalim izmjenama zakonskih propisa i povećanju nameta po raznim osnovama, makar se 
deklarativno svi zalažu za rasterećenje privrede. Povećanje poreza, doprinosa i drugih dažbina se direktno 
negativno odražava na cijene naših usluga i samim tim na našu konkurentnost, na šta menadžment nije u 
stanju da utiče. 

 
 Dakle, rizik jeste sastavni dio poslovanja, ali je potrebno znati upravljati rizikom kroz donošenje valjanih 
i pravovremenih odluka. 
 Upravljanje rizicima je integralni dio organizacionih procesa i predstavlja sistemske, strukturirane i 
pravovremene aktivnosti. 
 
 Treba naglasiti da su svi poslovni rizici u većini slučajeva i finansijski rizici.  

Najveći poslovni rizik u 2021. godini je pandemija covida-19, nedostatka kvalifikovane radne snage, 
zatim rizici od promjena zakona i propisa, tržišna kretanja, te porast stope insolventnosti nakon pandemije. 

 Zavod uspješno posluje uprkos teškom poslovnom okruženju. Redovno servisira potraživanja 
dobavljača, i sve druge tekuće obaveze i blagovremeno isplaćuje plate zaposlenim. 

 Djelovanje Zavoda na definisanju i jačanju tržišnog položaja, nastavljeno je zaključivanjem preko 
dvadesetpet ugovora o kompletnom inženjeringu sa fizičkim licima, privatnim preduzetnicima ili javnim 
ustanovama, te stalnim angažmanom vezanim za servisiranje naloga dobijenih od strane gradske uprave.  
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 Zavod neprekidno preduzima mjere za smanjivanje fiksnih troškova, pronalaženje novih investitora, 
širenje poslovanja na druge segmente, obezbjeđivanje odgovarajućih licenci i osavremenjavanje opreme i 
poslovnog prostora, te edukaciju kadrova za nove poslove. 

 Kako poslovi koji se obavljaju za Grad Prijedor i koji su od opšteg interesa za lokalnu zajednicu, donose, 
kao i kod drugih Zavoda i Direkcija ovog tipa, veliki dio ukupnih prihoda Zavoda, nepotrebno je posebno  
naglašavati da je odnos sa osnivačem-Gradom od presudnog značaja za uspješno poslovanje ovog Preduzeća. 
 
 
                Obrađivači:                                                                                                                                  Predlagač:                 
                                                                                                                                                                 
1. JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor                                                                                           Gradonačelnik 
2. Odjeljenje za privredu i preduzetništvo                                                                                        Dalibor Pavlović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД  ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

 

 На основу одредаба члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20), Скупштина Града 

Приједор, на сједници одржаној _____________ 2021. године,  донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права својине без накнаде 

 

                                                                           I 

 

ОДОБРАВА СЕ пренос права својине, у сврху кориштења као добра у општој 

употреби – пут (за потребе јавног пута), предложен од стране Травица Ирене и Слачала 

Бојана, на непокретностима означеним као:   

 

 

 -   к.ч. бр. 1807/2, Подкућница, некатегорисани пут, у површини од 101 m2,  

 -   к.ч. бр. 1807/3, Подкућница, некатегорисани пут, у површини од 279 m2,  

 

 које су уписане у ЛН бр. 601 К.О. Приједор 2 као својина Слачала (Рудолфа) 

Бојана са дијелом 1/2 и Травица (Антона) Ирене рођ. Слачала. 

                  

                                                                         II 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједор да, у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза уговорних страна, закључи уговор са Слачала (Рудолфа) 

Бојаном и Травица (Антона) Иреном рођ. Слачала, о преносу права својине на 

непокретностима из тачке I ове Одлуке, без накнаде. 

 

 

                                                             III 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

Број: 01-            /21                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум: _________                                                                                    Мирсад Дуратовић 

 

 

 



 

Образложење 

 

 

 

            Правни основ: 

 

 

            Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 137. Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19), којим је прописано да се власник непокретности може одрећи свог права 

својине изјавом о одрицању датој у форми прописаној за земљишно књижни упис, као и 

да брисањем права својине досадашњег власника у земљишној књизи непокретност 

постаје својина јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази. 

            Одредбама члана 39. став 1. и став 2. алинеја 13) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) прописано је да је 

Скупштина града орган одлучивања и креирања политике града, те да је њена 

надлежност, између осталог, и доношење одлуке о прибављању, управљању и 

располагању имовином јединице локалне самоуправе. Чланом 39. став 1. и став 2. тачка 

13) Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број 12/17) прописано 

је да је Скупштина Града орган одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна 

да доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града.  

  

            Такође, одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини. 

 

 

 

           Разлози за доношење:  

 

 

 

            Слачала Бојан и Травица Ирена обратили су се Граду Приједор са намјером да 

Граду пренесу без накнаде право својине на непокретностима означеним у тачки I ове 

Одлуке, а у сврху кориштења као добра у општој употреби – пут (за потребе јавног пута). 

У захтјеву су навели да је на предметним непокретностима у поступку излагања на јавни 

увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима утврђено 

право својине у њихову корист, иако наведене непокретности нису у власништву њихове 

породице дуже од 40 година.    

 

            Предметна локација је у обухвату документа просторног уређења – Регулациони 

план дијелова насеља Доња Пухарска и Урије II Фаза – Секција 3 („Службени гласник 

Града Приједор“ бр. 11/17).   

 

 

 



Предложеним преношењем права својине без накнаде предметне непокретности 

би се привеле коначној намјени. 

 

У сврху кориштења предметних парцела као добра у општој употреби – пут (за 

потребе јавног пута), неопходно је рјешавање имовинско-правних односа на истима, 

стога предлажемо Скупштини Града доношење Одлуке у предложеном тексту.  

 

 

 

Обрађивач: 

Одсјек за имовинске послове  

и евиденцију некретнина  

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл. правник 

 

 

 

                                                       СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 







РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД  ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

 

 На основу одредаба члана 39 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 39 Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17), члана 137 Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 137 Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), Скупштина Града Приједор на сједници, одржаној_____________ 2021. године,  

донијела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права посједа и права својине без накнаде 

 

I 

 

ОДОБРАВА СЕ пренос права посједа и права својине, без накнаде у сврху  уписа 

Града Приједор као посједника и власника, односно носиоца права посједа и права 

својине у евиденцијама о некретнинама, на приједлог привредног друштва „МБ Модул“ 

д.о.о.Приједор, на непокретности означенoj као:  

 

Према подацима катастара земљишта, земљиште означено као: 

- к.ч.бр. 2283/3, Ул. Иве Лоле Рибара, двориште, у површини од 33 m2,  

уписанa у посједовни лист број: 1910/25 к.о.Приједор 1 као посјед „МБ 

Модул“д.о.о.Приједор 

 

      Према подацима земљишне књиге земљиште означено као: 

- к.ч.бр. 12/954, двориште у површини од 33 m2, 

уписанa у земљишнокњижни уложак број: 205 к.о.СП Приједор као својина „МБ 

Модул“д.о.о.Приједор. 

 

                                                                           II 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједор да у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза уговорних страна закључи уговор о преносу права посједа и 

права својине без накнаде, на некретнинама прецизираним у тачки I ове одлуке, са 

привредним друштвом „МБ Модул“ д.о.о.Приједор. 

 

 III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

Број: 02-         /21                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум:_________                                                                                    Мирсад Дуратовић 

 

 



Образложење 

 

 

            Правни основ: 

 

            Правни основ за доношење ове одлуке  садржан је у одредбама члана 39 став 1 и 

став 2 тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) којима је прописано да је Скупштина града орган одлучивања и 

креирања политике града, те да су њене надлежности, између осталих – и доношење 

одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином јединице локалне 

самоуправе. 

            Чланом 39 став 1 и став 2 тачка 13) Статута Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 12/17) прописано је да је Скупштина града орган одлучивања и 

креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о прибављању, управљању 

и располагању имовином Града.   

           Такође, одредбом члана 137 Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини.  

Одредбом члана 137 Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15 и 107/19), прописано је да се власник 

непокретности може одрећи свог права својине изјавом о одрицању датој у форми 

прописаној за земљишнокњижни упис, као и да брисањем права својине досадашњег 

власника у земљишној књизи непокретности, постаје својина јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се налази.  

             

                        

 

            Разлози за доношење:  

 

 Привредно друштво „МБ Модул“ д.о.о.Приједор, обратило се Граду Приједор са 

намјером да Граду Приједор, предa у посјед и својину без накнаде, земљиште означено 

као к.ч.бр. 2283/3, Ул. Иве Лоле Рибара, двориште, у површини од 33 m2, уписанa у 

посједовни лист број: 1910/25 к.о.Приједор 1 као посјед „МБ Модул“ д.о.о.Приједор. 

Према подацима земљишне књиге земљиште је означено као к.ч.бр. 12/954, 

двориште у површини од 33 m2, уписанa у земљишнокњижни уложак број: 205 к.о. СП 

Приједор као својина „МБ Модул“д.о.о.Приједор. 

У сврху уписа Града Приједор као посједника, односно носиоца права својине у 

евиденцијама о некретнинама, неопходно је рјешавање имовинско-правних односа на 

предметном земљишту, те стога предлажемо Скупштини града доношење одлуке у 

предложеном тексту.  

 

Обрађивач:                                                                            

Одсјек за имовинске послове 

и евиденцију некретнина 

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл.правник 

 

 

      Стручна служба Градоначелника 

                                                      





РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД  ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

 

 

 На основу одредаба члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20), Скупштина Града 

Приједор, на сједници одржаној _____________ 2021. године,  донијела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права својине без накнаде 

 

 

 

                                                                           I 

 

ОДОБРАВА СЕ пренос права својине, у сврху кориштења као добра у општој 

употреби – пут (за потребе јавног пута),  предложен од стране Остојић (Бошка) Раде из 

Приједора, Ул. Крајишких бригада 20, Симатовић (Николе) Младена из Приједора, Ул. 

Ивана Горана Ковачића 8, Кончар рођ. Остојић Милене из Приједора, Горњи Гаревци 9, 

Срдић рођ. Остојић Радмиле из Приједора, Ул. Марка Манојловића бб и Вујковић 

(Маринка) Жељка из Приједора, на непокретностима означеним као:   

 

 

 -   к.ч. бр. 3344/3, Њивица, њива, у површини од 114 m2,  

 -   к.ч. бр. 3344/4, Њивица, њива, у површини од 40 m2,  

                 уписане у ЛН бр. 6502 К.О. Приједор 2 као сувласништво Кончар (Велимира)     

Милене рођ. Остојић са дијелом 7/8 и Вујковић (Маринка) Жељка са дијелом 

1/8;  

 

 -   к.ч. бр. 3346/6, Бријег, њива, у  површини  од  185 m2, уписана  у ЛН  бр. 6501                                                      

               К.О. Приједор 2 као сувласништво Кончар (Велимира) Милене рођ. Остојић са  

дијелом 1/8, Остојић (Бошка) Раде са дијелом 2/8, Симатовић (Николе)  

Младена са дијелом 2/8, Срдић (Бошка) Радмиле рођ. Остојић са дијелом 2/8 и 

Вујковић (Маринка) Жељка са дијелом 1/8.                          

                 

                                                                         II 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједор да, у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза уговорних страна, закључи уговор са Остојић (Бошка) 

Радом, Симатовић (Николе) Младеном, Кончар рођ. Остојић Миленом, Срдић рођ. 

Остојић Радмилом и Вујковић (Маринка) Жељком, сви из Приједора, о преносу права 

својине на непокретностима из тачке I ове Одлуке, без накнаде. 

 



 

 

 

 

                                                             III 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

Број: 01-            /21                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум: _________                                                                                   Мирсад Дуратовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образложење 

 

 

 

            Правни основ: 

 

 

            Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 137. Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19), којим је прописано да се власник непокретности може одрећи права 

својине изјавом о одрицању датој у форми прописаној за земљишно књижни упис, као и 

да брисањем права својине досадашњег власника у земљишној књизи непокретност 

постаје својина јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази. 

            Одредбама члана 39. став 1. и став 2. алинеја 13) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) прописано је да је 

Скупштина града орган одлучивања и креирања политике града, те да је њена 

надлежност, између осталог, и доношење одлуке о прибављању, управљању и 

располагању имовином јединице локалне самоуправе. Чланом 39. став 1. и став 2. тачка 

13) Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број 12/17) прописано 

је да је Скупштина Града орган одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна 

да доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града.  

  

            Такође, одредбом члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини. 

 

 

           Разлози за доношење:  

 

 

 Остојић (Бошка) Раде из Приједора, Ул. Крајишких бригада 20 и други обратили 

су се Граду Приједор са намјером да Граду Приједор предају у својину без накнаде 

непокретности означене у тачки I ове Одлуке, а у сврху кориштења као добра у општој 

употреби – пут (за потребе јавног пута - сапбраћајнице).    

 

            Предметне непокретности су у нарави приступни пут до парцела које су 

подносиоци захтјева продали физичким лицима у временском периоду од 2015. до 2019. 

године, ради изградње стамбених објеката – породичних кућа.  

 

            Тренутно стање уписа на предметним непокретностима у јавним евиденцијама 

представља сметњу за легализацију објеката које су наведена физичка лица у 

међувремену изградила на сусједним парцелама. 

 

Предложеном предајом у својину без накнаде предметне непокретности би се 

привеле коначној намјени. 



 

У сврху кориштења предметних парцела као добра у општој употреби – пут (за 

потребе јавног пута), неопходно је рјешавање имовинско-правних односа на истима, 

стога предлажемо Скупштини града доношење Одлуке у предложеном тексту.  

 

 

 

 

 

Обрађивач: 

Одсјек за имовинске послове  

и евиденцију некретнина  

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл. правник 

 

 

 

                                                       СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 







РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД  ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 

 

 На основу одредаба члана 39 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 39 Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17), члана 137 Пословника Скупштине Града Приједор 

(„Службени гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348 Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), Скупштина Града Приједора на сједници, одржаној_____________ 2021. године,  

донијела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе 

 

                                                                           I 

 

ОДОБРАВА СЕ  продаја  непосредном погодбом, по тржишној цијени, 

сувласничког дијела Града Приједор, у сврху формирања грађевинске парцеле за 

редовну употребу индивидуалног стамбеног објекта, предложена од стране Ајдарић 

Стеве, на сљедећи начин: 

  

            Град Приједор продаје свој сувласнички дио на непокретности означеној са: 

- к.ч.бр. 2833/1, у површини од 447 m2, уписана у Лист непокретности број: 2715 

к.о.Приједор 2, као сувласништво Града Приједор са 83/447  дијела, Ајдарић 

Стеве са  182/447 дијела и Ајдарић Драгојле са 182/447 дијела. 

 

                                                               II 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града Приједора да у циљу регулисања 

међусобних права и обавеза  уговорних страна, а у складу са одредбама члана 348 Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19), закључи купопродајни уговор о продаји сувласничког дијела на 

земљишту описаном у тачки 1. ове одлуке, по цијени од 5.385, 87 KM, утврђеној у 

Извјештају о процјени тржишне и грађевинске вриједности некретнина, урађеним од 

стране овлаштеног вјештака грађевинско-архитектонске струке Тихомира Тимарца.   

 

                                                                          III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Приједор“. 

 

 

 

Број: 02-            /21                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                                                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Датум:____________                                                                              Мирсад Дуратовић 

 

 

 

 

 



Образложење 

 

            Правни основ: 

 

            Правни основ за доношење ове одлуке  садржан је у одредбама члана 39 став 1 и 

став 2 тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број, 97/16 и 36/19) којима је прописано да је Скупштина града орган одлучивања и 

креирања политике града, те да су њене надлежности, између осталих – и доношење 

одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином јединице локалне 

самоуправе. Чланом 39 став 1 и став 2 тачка 13) Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 12/17) прописано је да је Скупштина града орган 

одлучивања и креирања политике Града и да је надлежна да доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином Града.   

           Такође, одредбом члана 137 Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) прописано је да се одлука доноси као акт 

извршавања права и дужности Скупштине, као акт извршења закона и као акт 

утврђивања организације и односа у Скупштини. 

Одредбом члана 348 став 3 тачка д) Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), прописано је да се 

продаја непокретности у својини јединице локалне самоуправе може извршити и 

непосредном погодбом за потребе обликовања грађевинске парцеле. 

 

            Разлози за доношење:  

 

 Ајдарић (Коста) Стево из Приједора, обратио се Граду Приједор са захтјевом за 

куповину дијела грађевинске парцеле означене као к.ч.број: 2833/1, у површини од 447 

m2, уписана у Лист непокретности број: 2715 к.о. Приједор 2, која се налази у 

сувласништву Града Приједор са 83/447 дијела, у циљу формирања грађевинске парцеле 

за редовну употребу објекта. 

Предметна локација се налази у обухвату Регулационог плана подручја насеља      

Доња Пухарска и Урије – I фаза и плана парцелације, којим је предметна локација 

приведена трајној намјени. На њој су изграђени објекти трајног карактера у складу са 

регулационим планом и планом парцелације.  

Грађевинска парцела за редовну употребу изграђеног објекта је формирана у 

складу са документом просторног уређења у чијем се обухвату налази предметна 

локација. 

Вриједност некретнине која је предмет куповине, наведена је у Извјештају о 

процјени тржишне и грађевинске вриједности некретнина, урађенoм од стране вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Тихомира Тимарца и износи  5.385, 87 KM. 

У сврху добијања грађевинске, односно употребне дозволе и формирања 

грађевинске парцеле за редовну употребу објекта, неопходно је рјешавање имовинско-

правних односа на предметном земљишту, те стога предлажемо Скупштини града 

доношење одлуке у предложеном тексту.  

 

Обрађивач:                                                                            

Одсјек за имовинске послове 

и евиденцију некретнина 

 

Шеф Одсјека 

Дијана Стојић, дипл.правник 

      Стручна служба Градоначелника 




