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На основу члана 5. Закона о буџетском систему Републике Српске Пречишћени текст, (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 54/08, 126/08 и 92/09), члана 12. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине Приједор" бр. 5/05 и 09/07), Скупштина општине Приједор 
на XXXI сједници одржаној 12.12.2011. године, донијела је 
 

ОД Л У К У 
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 

I 
Скупштина општине Приједор усваја Буџет општине Приједор за 2012.годину. 

 
 

II 
Саставни дио ове Oдлуке је Буџет Општине Приједор за 2012. годину. 

 
 

III 
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине 

Приједор”, а примјењиват ће се од 01.01.2012. године. 
 
 
Број: 01-022-146/11                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011. год                                              Прим др. Азра Пашалић,с.р. 
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 DOMAĆI PRIHODI, GRANTOVI I PRIMICI PO BUDŽETU  ZA  
 2012.GODINU 
 (PREGLED PO EKONOMSKOM KODU)  

 KONTO VRSTA PRIHODA Plan za 2012. God 

 

 1 2 3 
 2 PRIHODI I GRANTOVI 32.899.427 
71 PORESKI PRIHODI 25.014.957 
 713 Porezi na li čna primanja i prihode od samostalnih  3.860.000 
 djelatnosti  
 7131 Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti 3.860.000 

 714 Porez na imovinu  2.296.957 

 7141 Porez na imovinu 2.296.957 

 715 Porez na promet priozvoda i usluga  138.000 

 7151 Porez na promet proizvoda 116.000 

 7152 Porez na promet usluga 22.000 

 717 Indirektni porezi dozna čeni od UIO  18.700.000 

 7171 Indirektni porezi doznačeni od UIO 18.700.000 

 719 Ostali poreski prihodi  20.000 

 7191 Ostali poreski prihodi 20.000 

72 NEPORESKI PRIHODI 7.639.803 
 721 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i  216.000 
 pozitivnih kursnih razlika  
 7212 Prihodi od zakupa i rente 216.000 

 722 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga  7.138.703 

 7221 Administrativne naknade i takse 350.000 
 7223 Komunalne naknade i takse 1.530.000 

 7224 Naknade po raznim osnovama 4.206.000 

 7225 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite djelatnosti) 1.052.703 

 723 Novčane kazne  22.000 

 7231 Novčane kazne 22.000 
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 729 Ostali neporeski prihodi  263.100 

 KONTO VRSTA PRIHODA Plan za 2012. God 

 

 1 2 3 

7291Ostali neporeski prihodi 263.100 

73 GRANTOVI 244.667 
 731 Grantovi  244.667 

 7312 Grantovi iz zemlje 244.667 

 3 PRIMICI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU  1.078.703 
81 PRIMICI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU  1.078.703 
 811 Primici za proizvedenu stalnu imovinu  800.000 

 8111 Primici za zgrade i objekte 800.000 

 813 Primici za neproizvedenu stalnu imovinu  200.000 

 8131 Primici za zemljište 200.000 

 817 Primici po osnivu poreza na dodatnu vrijednost  78.703 

 8171 Primici po osnovu poreza na dodatnu vrijednost 78.703 

UKUPNO  33.978.130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна  394                                         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                      Број: 11/11 
 

BILANS BUDŽETSKE POTROŠNJE  ZA  2012. GODINU 

EK. KOD OPIS BUDŽET 
ZA 2012.G. 

1 2 3 

41 TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA OBRA ČUNSKOG KARAKTERA 28.394.608 

411 Rashodi za li čna primanja 9.581.269 

4111 Rashodi za bruto plate 7.482.630 

4112 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih 2.098.639 

412 Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga 10.299.862 

4121 Rashodi po osnovu zakupa 88.340 
4122 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga  1.575.226 

4123 Rashodi za režijski materijal 318.751 

4124 Rashodi za materijal za posebne namjene 119.000 

4125 Rashodi za tekuće održavanje 2.025.217 

4126 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 208.090 

4127 Rashodi za stručne usluge 1.561.678 

4128 Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine  2.105.000 

4129 Ostali nepomenuti rashodi 2.298.560 

413 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 1.363.200 

4133 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 1.313.000 

4139 Rashodi po osnovu zateznih kamata 50.200 

414 Subvencije 1.734.000 

4141 Subvencije 1.734.000 

415 Grantovi 3.023.800 

4152 Grantovi u zemlji 3.023.800 

416 
Doznake na ime socijalne zaštiite koje se ispla ćuju iz budžeta Republike,opština 
i gradova  2.392.477 

4161 Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta republike,opština i gradova 1.698.017 

4162 
Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja koje se isplaćuju iz 
budžeta Republike  60.000 

4163 
Doznake pružaocima usluga soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta Republike,opština i 
gradova  595.000 

4169 
Ostale doznake na ime soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta Republike, opština i 
gradova  39.460 

51 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 3.584.222 

511 Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu 3.483.846 

5111 Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata 2.593.000 

5112 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i  adaptaciju zgrada i objekata 325.000 

5113 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme 549.338 

5114 Izdaci za investiciono održavanje opreme 2.100 

5115 Izdaci za biološku imovinu 8.000 

5117 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 6.408 
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513 Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu 0 

5131 Izdaci za pribavljanje zemljišta 0 

516 Izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara , ambalaže i sli čno  51.376 

5161 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično  51.376 

517 Izdavi po osnovu PDV-a 49.000 

5171 Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost 49.000 

61 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 

611 Izdaci za finansijsku imovinu 0 

6112 Izdaci za akcije i učešće u kapitalu 0 

62 IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA 1.399.300 

621 Izdaci za otplatu dugova 1.399.300 

6213 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji 1.399.300 

A UKUPNO RASPOREĐENI RASHODI: 33.378.130 

B NERASPOREĐENI RASHODI (TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA) 600.000 

(A+B) UKUPNA POTROŠNJA ZA 2011. GODINU: 33.978.130 
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  BUDŽETSKA POTROŠNJA ZA 2012. GODINU  
 OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - operativna jedinica 1 

 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 
1 I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA  25.526.860 
101 NAČELNIK OPŠTINE (101)  6.827.780 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: NAČELNIK OPŠTINE (101) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi kabineta načelnika Opštine (10100) 

Sifra trezorskog sistema: 00740124 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 10.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 15.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 2.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 36.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 90.000 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi 65.000 
4129002 Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi proslava 350.000 
415200 Grantovi u zemlji 22.000 
416100 Doznake građanima 6.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 10.000 
516100 Izdaci za zalihe materijala 1.000 
517100 Izdaci po osnovu PDV-a 30.000 
UKUPNO  10100 Troškovi kabineta na čelnika Opštine (10100)  637.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: NAČELNIK OPŠTINE (101) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za posebne namjene (10102) 

Sifra trezorskog sistema: 00740123 
4161001 Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica 100.000 
4161002 Sredstva za podršku povratka 100.000 
UKUPNO  10102 Sredstva za posebne namjene (10102)  200.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: NAČELNIK OPŠTINE (101) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Plate i naknade  zaposlenih u administrativnoj službi (10103) 

Sifra trezorskog sistema: 00740126 
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 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 
4111001 Rashodi za bruto plate 4.501.780 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 1.134.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 355.000 
UKUPNO  10103 Plate i naknade  zaposlenih u administrativnoj služ bi (10103)  5.990.780 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: NAČELNIK OPŠTINE (101) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Raspoređena tekuća rezerva 

Sifra trezorskog sistema: 00740124 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 0 
412800 Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine 0 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 0 
415200 Grantovi u zemlji 0 
416100 Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta 0 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 
UKUPNO  10104 Raspore đena teku ća rezerva  0 

102 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NA ČELNIKA OPŠTINE (102)  1.640.430 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA OPŠTINE (102) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi stručne službe načelnika Opštine i stručne službe skupštine (10200) 

Sifra trezorskog sistema: 00740125 
4122001 Opština-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i  417.000 
4122002 Mjesne zajednice-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i  76.770 
412300 Rashodi za režijski materijal 23.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 41.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 15.000 
4127000 Rashodi za stručne usluge - Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 40.000 
4127001 Održavanje softvera 40.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi - 12.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 155.000 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala ,robe i ambalaže 11.000 
UKUPNO  10200 Troškovi stru čne službe na čelnika Opštine i stru čne službe skupštine (10200)  830.770 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA OPŠTINE (102) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Opštine (10201) 

Sifra trezorskog sistema: 00740111 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi  - bruto naknade odbornicima i funkcionerima 470.000 
4152001 Grantovi u zemlji - Učešće u finansiranju političkih partija 100.000 
4152002 Grant za predstavnike mjesnih zajednica (materijalni troškovi) 30.000 
UKUPNO  10201 Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Opštin e (10201) 600.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA OPŠTINE (102) 
Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi izbora (10202) 
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 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 

Sifra trezorskog sistema: 00740111 
412100 Rashodi po osnovu zakupa lokacija za biračka mjesta 12.000 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga  7.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 3.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 14.000 
4129001 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih- Članovima  66.000 
4129002 Rashodi za bruto naknade članovima biračkih odbora 86.660 
4129003 Rashodi za bruto naknade angažovanim licima u procesu tehničke pripreme i prov.izbora 18.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3.000 
UKUPNO  10202 Troškovi izbora (10202)  209.660 

103 SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR (103)  34.500 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR (103) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi službe za inspekcijski nadzor (10300) 

Sifra trezorskog sistema: 00740127 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 9.500 
412300 Rashodi za režijski materijal 4.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 5.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 3.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 2.000 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi-Ugovorene usluge 2.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 8.000 
516100 Izdaci za odjeću i obuću 1.000 

UKUPNO  10300 Troškovi službe za inspekcijski nadzor (10300)  34.500 

104 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE (104)  34.500 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE (104) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi službe komunalne policije (10400) 

Sifra trezorskog sistema: 00740128 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 6.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 6.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 3.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 1.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 1.500 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge službe 500 
4129002 Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi prinudnog izvršenja rješenja 2.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6.500 
516100 Izdaci za odjeću i obuću 8.000 
UKUPNO  10400 Troškovi službe komunalne policije (10400)  34.500 
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 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 

105 ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105)  156.500 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za opštu upravu (10500) 

Sifra trezorskog sistema: 00740130 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 55.500 
412300 Rashodi za režijski materijal 56.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 1.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 2.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 17.900 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 4.100 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5.000 
UKUPNO  10500 Troškovi odjeljenja za opštu upravu (10500)  141.500 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi civilne zaštite (10501) 

Sifra trezorskog sistema: 00740131 
415200 Grantovi u zemlji - Troškovi civilne zaštite 15.000 

  
UKUPNO  10501 Troškovi civilne zaštite (10501)  15.000 

106 ODJELJENJE ZA FINANSIJE (106)  113.900 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA FINANSIJE (106) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za finansije (10600) 

Sifra trezorskog sistema: 00740140 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 10.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 15.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 3.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 14.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 35.400 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 11.500 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 20.000 
511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 5.000 
UKUPNO  10600 Troškovi odjeljenja za finansije (10600)  113.900 

107 ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)  1.749.200 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu (10700) 

Sifra trezorskog sistema: 00740150 
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 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 6.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 9.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 1.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 7.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 3.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 5.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3.000 
UKUPNO  10700 Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu (10 700) 34.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja (10701) 

Sifra trezorskog sistema: 00740204 
4127001 Ostale stručne usluge(GIS, LEDIS i sl) 61.200 
4127002 Učešće u projektima iz Strategije 150.000 
4141001    Projekat: "Organizacija programa obuke za nezaposlena lica" 20.000 
4141002 Projekat: "Sredstva za podsticaj zapošljavanja poslodavcima" 80.000 
4141003 Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene 20.000 
4141005 Subvencija kamata na kredite po osnovu garancije Fondacije za razvoj Prijedor" 50.000 
4141006 Projekat: "Promocija preduzetništva za mlade" 20.000 
4141007 Projekat: "Podsticaj samozapošljavanju" 150.000 
4141008 Projeat: "Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova" 30.000 
4141009 Projekat : "Promocija privrednih potencijala opštine Prijedor" 30.000 
4152002 Projekat: "Osnivanje poslovnih, industrijskih i slobodnih industrijskih zona u Prijedoru" 220.000 
4152003 Projekat: "Nagrađivanje privrednih subjekata" 15.000 
4152005 Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)" 15.000 
511200 Projekat: Sanacija privrednih kapaciteta u vlasništvu opštine Prijedor 150.000 
UKUPNO  10701 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljav anja (10701)  1.011.200 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za unapređenje poljoprivrede (10702) 

Sifra trezorskog sistema: 00740151 
4141001 Subvencija kamata na kredite 55.000 
4141002 Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji 210.000 
4141003 Projekat unapređenja voćarske proizvodnje 40.000 
4141004 Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru 30.000 
4141005 Unapređenje stočarske proizvodnje (Strategija) 20.000 
4141006 Troškovi protivgradne zaštite 39.000 
4141007 Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije 25.000 
UKUPNO  10702 Sredstva za unapre đenje poljoprivrede (10702)  419.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107) 

 



Страна  401                                         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                      Број: 11/11 
 
 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program pretvaranja poljpoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (10703) 

Sifra trezorskog sistema: 00740151 
412900 Program od naknada pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 35.000 
UKUPNO  10703 Program pretvaranja poljpoprivrednog zemljišta u ne poljoprivredne svrhe  35.000 
 (10703) 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program upotrebe nadoknada po zakonu o šumama (10704) 

Sifra trezorskog sistema: 00740154 
4125001 Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje šuma 200.000 
4129001 Zaštita izvorišta pitke vode 25.000 
4129002 Sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta 20.000 
511500 Pošumljavanje erozivnih zemljišta 5.000 
UKUPNO  10704 Program upotrebe nadoknada po zakonu o šumama (1070 4) 250.000 

108 ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)  4.134.950 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti (10800) 

Sifra trezorskog sistema: 00740210 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 3.650 
412300 Rashodi za režijski materijal 5.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 1.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 5.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 1.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 1.200 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 2.000 
UKUPNO  10800 Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti (10800 ) 18.850 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Grantovi za obrazovanje i vaspitanje (10801) 

Sifra trezorskog sistema: 00740158 
4152001 Grantovi za obrazovanje i vaspitanje 130.000 
4152002 Zajednički projekti sa Ministarstvom prosvjete i kulture 200.000 
4152003 Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta 24.000 
4152004 Grantovi za naučno-istraživački rad učenika u obrazovanju-Elektotehnička škola 5.000 
4152005 Grant za dječiji vrtić u Kozarcu 50.000 
4161001 Učešće u finansiranju naučno istraživačkog rada 3.000 
4161002 Sredstva za studentske stipendije 300.000 
4161003 Jednokratne pomoći studentima 37.000 
4161004 Sredstva za takmičenje učenika 14.000 
4161005 Izbor najboljeg prosvjetnog radnika 15.500 
UKUPNO  10801 Grantovi za obrazovanje i vaspitanje (10801)  778.500 
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija i projekata iz oblasti kulture (10802) 

Sifra trezorskog sistema: 00740201 
 
4152001 Programi kulturnih razmjena 10.000 
4152002 Međunarodni festival horova "Zlatna vila" 50.000 
4152003 Književni susreti na Kozari 50.000 
4152004 Prijedorsko kulturno ljeto 23.000 
4152005 Ostale kulturne manifestacije 40.000 
4152006 Učešće u finansiranju likovne kolonije 20.000 
416100 Učešće u finansiranju izdavačke djelatnosti 6.500 
UKUPNO  10802 Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija i projekat a iz oblasti kulture  199.500 
 (10802) 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi (10803) 

Sifra trezorskog sistema: 00740156 
4125000 Održavanje sportskih terena 21.000 
4152001 Dotacije za sportske klubove po programu 270.000 
4152002 Revijalne opštinske i republičke manifestacije 50.000 
4152003 Sportski savezi i udruženja RVI 13.600 
4152004 Finansiranje zakupa SD "Mladost" 100.000 
4152005 Sredstva rezervi za sportske aktivnosti 50.000 
4152006 Grant za gradski stadion "Prijedor" i FK "Rudar Prijedor" 50.000 
416100 Finansiranje vrhunskog sporta 17.000 
511100 Izdaci za izgradnju dvorane na Urijama 1.000.000 
UKUPNO  10803 Sredstva za aktivnosti u fizi čkoj kulturi (10803)  1.571.600 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Učešće u finansiranju javnih medija (10804) 

Sifra trezorskog sistema: 00740202 
415200 Učešće u finansiranju javnih medija 300.000 
UKUPNO  10804 Učešće u finansiranju javnih medija (10804)  300.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO (10805) 

Sifra trezorskog sistema: 00740205 
4152000 Grant za stambeno zbrinjavanje Roma 30.000 
4152001 Finansiranje kulturno umjetničkih društava 90.000 
4152002 Finansiranje projekata nacionalnih manjina 25.000 
4152003 Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja 35.000 
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4152004 Finansiranje Crvenog krsta 75.000 
4152005 Pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju vjerskih objekat 50.000 
4152006 Učešće u finansiranju penzionera opštine Prijedor 210.000 
4152007 Finansiranje projekata NVO 95.000 
416100 Programi omladine i pitanja mladih 100.000 
UKUPNO  10805 Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostali h NGO (10805) 710.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za socijalnu zaštitu (10806) 

Sifra trezorskog sistema: 00740203 
412900 Bruto naknade za komisije za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje 21.000 
414100 Subvencija đačkog prevoza 5.000 
4161001 Prevoz đaka oštećenih sluhom Banjaluka 23.000 
4161002 Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica 50.000 
4161003 Jednokratne pomoći socijalno ugroženih 50.000 
4161004 Grant za vantjelesnu oplodnju 30.000 
UKUPNO  10806 Sredstva za socijalnu zaštitu (10806)  179.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za zdravstvenu zaštitu (10807) 

Sifra trezorskog sistema: 00740157 
412200 Deratizacija i dezinsekcija 85.000 
412900 Troškovi mrtvozorstva 25.000 
4152001 Troškovi higijensko epidemiološke službe 15.000 
4152002 Troškovi vakcinacije 10.000  
4152003 Troškovi hitne službe i prve pomoći 42.500 
4152004 Učešće u troškovima porodične medicine 200.000 
UKUPNO  10807 Sredstva za zdravstvenu zaštitu (10807)  377.500 

109 ODJELJENJE ZA PROSTORNO URE ĐENJE (109) 397.800 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE (109) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za prostorno uređenje (10900) 

Sifra trezorskog sistema: 00740160 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 2.500 
412300 Rashodi za režijski materijal 7.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 1.500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 2.500 
412700 Rashodi za stručne usluge 1.000 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi  - 3.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5.000 
UKUPNO  10900 Troškovi odjeljenja za prostorno ure đenje (10900)  22.500 



Страна  404                                         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                      Број: 11/11 
 
 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE (109) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program uređenja građevinskog zemljišta (10901) 

Sifra trezorskog sistema: 00740161 
412700 Rashodi za stručne usluge 50.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 52.300 
511100 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Troškovi projektovanja 273.000 
 

UKUPNO  10901 Program ure đenja gra đevinskog zemljišta (10901)  375.300 

110 ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)  5.876.800 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti (11000) 

Sifra trezorskog sistema: 00740170 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 10.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 15.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 5.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 4.800 
412700 Rashodi za stručne usluge 4.500 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 15.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 16.500 
516100 Nabavka HTZ odjeće i obuće 500 
UKUPNO  11000 Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnos ti (11000)  71.300 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program komunalne potrošnje i infrastrukture (11001) 

Sifra trezorskog sistema: 00740171 
4125001 Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije 30.000 
4125002 Održavanje vertikalne i horizontalne  signalizacije 65.000 
4125003 Održavanje ulične rasvjete 100.000 
4125004 Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova 50.000 
4128001 Opšta komunalna potrošnja 900.000 
4128002 Program sanitarne zaštite izvorišta 50.000 
4128003 Javna rasvjeta redovna potrošnja 800.000 
4128004 Sredstva za zaštitu čovjekove okoline 55.000 
412900 Bruto naknade komisiji za izdavanje ekoloških dozvola 15.000 
414100 Podrška Opštine infrastrukturi 110.000 
416100 Sufinansiranje prevoza učenika na opštinskim linijama 20.000 
5111001 Investicije ulične rasvjete 100.000 
5111002 Izgradnja i uvođenje parking servisa 20.000 
UKUPNO  11001 Program komunalne potrošnje i infrastrukture (11001 ) 2.315.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
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Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program upotrebe sredstava za opštinske objekte (11002) 

Sifra trezorskog sistema: 00740171 
4125001 Održavanje domova i ostalih objekata MZ 35.000 
4125002 Održavanje parking servisa 4.500 
4125003 Održavanje fontana i ostalih  objekata i zgrada u vlasništvu opštine 30.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 1.000 
5111001 Izgradnja objekata i infrastr.u povrat.i izbjegličkim naseljima 50.000 
5111002 Sufinansiranje izgradnje objekata u MZ sa ministarstvima i donatorima 60.000 
5111003 Izgradnja objekata u Mjesnim zajednicama 190.000 
511200 Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu opštine 75.000 
511300 Nabavka opreme-mjesne zajednice 10.000 

UKUPNO  11002 Program upotrebe sredstava za opštinske objekte (11 002) 455.500 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program korištenja vodnih naknada (11003) 

Sifra trezorskog sistema: 00740171 
412700 Rashodi za projekat: "Dobra uprava u oblasti voda" 225.000 
UKUPNO  11003 Program korištenja vodnih naknada (11003)  225.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva (11004) 

Sifra trezorskog sistema: 00740172 
412100 Zakup imovine za parkirališta 20.000 
412500 Program održavanja ulica i puteva 1.300.000 
412800 Zimska služba i dr.usluge 300.000 
511100 Izgradnja puteva 400.000 
511200 Rekonstrukcija puteva 100.000 
UKUPNO  11004 Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje pute va (11004) 2.120.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Program uređenja građevinskog zemljišta (11005) 

Sifra trezorskog sistema: 00740172 
412700 Troškovi kordinacije po programu građevinskog zemljišta-Rashodi za stručne usluge 690.000 
UKUPNO  11005 Program ure đenja gra đevinskog zemljišta (11005)  690.000 

111 ODJELJENJE ZA BORA ČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111)  465.500 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu (11100) 
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Sifra trezorskog sistema: 00740180 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 6.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 5.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 2.500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 2.500 
412700 Rashodi za stručne usluge 1.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 1.500 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3.000 
UKUPNO  11100 Troškovi odjeljenja za bora čko invalidsku zaštitu (11100)  21.500 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu (11101) 

Sifra trezorskog sistema: 00740181 
4152001 Obilježavanje istorijskih datuma 15.000 
4152002 Finansiranje udruženja RVS-a 12.000 
4152003 Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a 25.000 
4152004 Finansiranje boračke organizacije 90.000 
4152005 Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca 80.000 
4152006 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama 2.000 
4161001 Finansiranje po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI 70.000 
4161002 Izgradnja kuća RVI - sredstva budžeta Opštine 150.000 
UKUPNO  11101 Ostali rashodi iz nadležnosti za bora čko invalidsku zaštitu (11101)  444.000 

112 OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA (112)  4.095.000 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA (112) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Ostala budžetska potrošnja (11200) 

Sifra trezorskog sistema: 00740190 
4129001 Porezi, takse i naknade Opštine 45.000 
4129002 Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi sudskih presuda 200.000 
413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 1.300.000 
413900 Zatezne kamate po sudskim sporovima 50.000 
414100 Subvencija AD Toplani 800.000 
5111002 Izgradnja pijace na Pećanima - kolektor 500.000 
621300 Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji 1.200.000 
UKUPNO  11200 Ostala budžetska potrošnja (11200)  4.095.000 

U k u p n o  25.526.860 

  
 



Страна  407                                         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                      Број: 11/11 
 

  BUDŽETSKA POTROŠNJA ZA 2012. GODINU  
 OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI - operativna jedinica 2 

 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 
1 I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA  7.851.270 
201 Centar za socijalni rad (201)  2.324.755 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Centar za socijalni rad (201) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Djelatnost centra za socijalni rad (20100) 

Sifra trezorskog sistema: 00740300 
411100 Rashodi za bruto plate 690.000 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 184.250 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 46.500 
412300 Rashodi za režijski materijal 14.300 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 9.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 19.900 
412700 Rashodi za stručne usluge 9.950 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 22.040 
413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 300 
413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata 200 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 2.500 
511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 1.408 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže 2.500 
621300 Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji 6.800 
UKUPNO  20100 Djelatnost centra za socijalni rad (20100)  1.009.648 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Centar za socijalni rad (201) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi socijalne zaštite (20101) 

Sifra trezorskog sistema: 00740301 
4161001 Novčane pomoći lica u stanju socijalne pomoći 190.000 
4161002 Jednokratne pomoći i drugi vidovi socijalne zaštite 59.010 
4161003 Dodatak za pomoć i njegu drugog lica 310.670 
416200 Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih 60.000 
4163001 Finansiranje ustanova Centra za socijalni rad 515.000 
4163002 Smještaj u drugu porodicu 80.000 
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4169001 Pomoć djeci bez roditeljskog staranja 9.190 
4169002 Prihvatna stanica 7.500 
4169003 Sredstva za udžbenike učenicima po kriterijima centra za socijalni rad 4.500 
4169004 Sredstva za sufinansiranje prevoza učenika - socijalna grupa 11.270 
UKUPNO  20101 Troškovi socijalne zaštite (20101)  1.247.140 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Centar za socijalni rad (201) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi iz namjenskih grantova (20102) 

Sifra trezorskog sistema: 00740301 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 3.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 2.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 1.800 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 2.580 
412700 Rashodi za stručne usluge 550 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 4.700 
416100 Doznake građanima na ime socijalne zaštite 46.337 
416900 Ostale doznake na ime socijalne zaštite 7.000 
UKUPNO  20102 Troškovi iz namjenskih grantova (20102)  67.967 

202 J.U. Dječiji vrti ć "Radost" (202)  1.428.683 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: J.U. Dječiji vrtić "Radost" (202) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi djelatnosti javne ustanove  (20200) 

Sifra trezorskog sistema: 00740400 
411100 Rashodi za bruto plate 918.000 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 265.733 
4122001 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 72.900 
4123001 Rashodi za režijski materijal 13.000 
4124001 Rashodi za materijal za posebne namjene 101.000 
4124002 Sredstva za djecu sa posebnim potrebama - Rashodi za materijal za posebne namjene 3.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 10.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 1.500 
412700 Rashodi za stručne usluge 6.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 26.850 
413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 700 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara 4.000 
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621300 Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji 6.000 
UKUPNO  20200 Troškovi djelatnosti javne ustanove  (20200)  1.428.683 

203 Pozorište Prijedor (203)  697.832 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Pozorište Prijedor (203) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (20300) 

Sifra trezorskog sistema: 00740501 
411100 Rashodi za bruto plate 385.000 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 121.207 
4122001 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 72.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 9.600 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 5.800 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 15.900 
412700 Rashodi za stručne usluge 13.760 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi - Sredstva za pripremu predstava 33.000 
4129002 Ostali nepomenuti rashodi 33.965 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 7.600 
UKUPNO  20300 Troškovi javne ustanove  (20300)  697.832 

204 "Galerija 96" (204)  82.600 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: "Galerija 96" (204) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove "Galerija 96" (20400) 

Sifra trezorskog sistema: 00740502 
411100 Rashodi za bruto plate 41.500 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 8.700 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 7.900 
412300 Rashodi za režijski materijal 800 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 1.200 
412700 Rashodi za stručne usluge 3.000 
4129001 Troškovi djelatnosti "Galerije 96" 19.000 
UKUPNO  20400 Troškovi javne ustanove "Galerija 96" (20400)  82.600 

205 J.U. "Centar za prikazivanje filmova" (205)  295.204 
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: J.U. "Centar za prikazivanje filmova" (205) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor (20500) 

Sifra trezorskog sistema: 00740920 
411100 Rashodi za bruto plate 93.660 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 33.880 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 19.760 
412300 Rashodi za režijski materijal 9.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 6.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 3.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 11.500 
412900 Troškovi djelatnosti ljetne bašte 10.000 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi-Ugovorene usluge ustanove 47.240 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 39.164 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala ,robe i ambalaže 3.000 
517100 Izdaci po osnovu PDV-a 19.000 
UKUPNO  20500 Troškovi JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijed or (20500)  295.204 

206 Teritorijalna vatrogasna jedinica (206)  1.369.570 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Teritorijalna vatrogasna jedinica (206) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi JU Teritorijana vatrogasna jedinica (20600) 

Sifra trezorskog sistema: 00740600 
411100 Rashodi za bruto plate 640.000 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 198.050 
4122001 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 80.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 7.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 17.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 3.770 
412700 Rashodi za stručne usluge 7.250 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 15.000 
413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 12.000 
5113001 Nabavka opreme iz namjenskih sredstava po Zakonu o protupožarnoj zaštiti 190.000 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže 13.000 
621300 Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji 186.500 
UKUPNO  20600 Troškovi JU Teritorijana vatrogasna jedinica (20600 ) 1.369.570 
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207 Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Pred a-Pd" (207)  262.250 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd" (207) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi Javne Ustanove (20700) 

Sifra trezorskog sistema: 00740910 
411100 Rashodi za bruto plate 161.430 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 41.470 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 20.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 4.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 4.300 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 15.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 5.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 5.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6.050 
UKUPNO  20700 Troškovi Javne Ustanove (20700)  262.250 

208 Turisti čka organizacija (208)  124.470 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Turistička organizacija (208) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove turističke organizacije (20800) 

Sifra trezorskog sistema: 00740510 
411100 Rashodi za bruto plate 51.260 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 8.710 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 10.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 2.000 
4125001 Rashodi za tekuće održavanje Ustanove 2.000 
4125002 Projekat: "Održavanje pješačke staze" 5.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 4.000 
4127001 Rashodi za stručne usluge 14.100 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi 26.400 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1.000 
UKUPNO  20800 Troškovi javne ustanove turisti čke organizacije (20800)  124.470 

209 Gimnazija "Sveti Sava" (209)  124.824 
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Gimnazija "Sveti Sava" (209) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (20900) 

Sifra trezorskog sistema: 08150028 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 18.518 
412100 Rashodi po osnovu zakupa 12.500 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 48.860 
412300 Rashodi za režijski materijal 10.640 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 10.120 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 2.600 
412700 Rashodi za stručne usluge 2.600 
412900 Ostali nepomenuti rashodi-Ugovorene usluge 9.860 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 9.126 
UKUPNO  20900 Troškovi javne ustanove  (20900)  124.824 

210 Elektrotehni čka škola (210)  136.378 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Elektrotehnička škola (210) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21000) 

Sifra trezorskog sistema: 08150029 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 10.621 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga- 87.102 
412300 Rashodi za režijski materijal 8.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 7.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 4.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 6.500 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 6.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5.755 
UKUPNO  21000 Troškovi javne ustanove  (21000)  134.978 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Elektrotehnička škola (210) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21001) 

Sifra trezorskog sistema: 08150029 
412900 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 1.400 
UKUPNO  21001 Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (2100 1) 1.400 
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211 Mašinska škola (211)  175.800 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Mašinska škola (211) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21100) 

Sifra trezorskog sistema: 08150030 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 19.000 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga- 90.142 
412300 Rashodi za režijski materijal 14.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 10.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 5.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 6.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 16.358 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5.000 
UKUPNO  21100 Troškovi javne ustanove  (21100)  165.500 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Mašinska škola (211) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21101) 

Sifra trezorskog sistema: 08150030 
412900 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 10.300 
UKUPNO  21101 Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (2110 1) 10.300 

212 Poljoprivredno prehrambena škola (212)  146.476 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Poljoprivredno prehrambena škola (212) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21200) 

Sifra trezorskog sistema: 08150031 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 14.000 
412100 Rashodi po osnovu zakupa 13.000 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 71.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 7.500 
412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 13.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 7.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 3.500 
412700 Rashodi za stručne usluge 3.500 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 3.500 
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511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1.500 
511400 Izdaci za investiciono održavanje opreme 2.100 
511500 Izdaci za višegodišnje zasade voćnjak 3.000 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže 3.876 
UKUPNO  21200 Troškovi javne ustanove  (21200)  146.476 

213 Ugostiteljsko ekonomska škola (213)  143.819 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Ugostiteljsko ekonomska škola (213) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove (21300) 

Sifra trezorskog sistema: 08150032 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 12.500 
412100 Rashodi po osnovu zakupa 13.000 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 63.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 10.053 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 11.197 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 8.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 6.669 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 12.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 5.300 
UKUPNO  21300 Troškovi javne ustanove (21300)  141.719 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Ugostiteljsko ekonomska škola (213) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21301) 

Sifra trezorskog sistema: 08150032 
412900 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 2.100 
UKUPNO  21301 Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (2130 1) 2.100 

214 Medicinsko tehnološka i gra đevinska škola (214)  208.197 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Medicinsko tehnološka i građevinska škola (214) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove (21400) 

Sifra trezorskog sistema: 08150033 
411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 28.000 
412100 Rashodi po osnovu zakupa 17.000 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 76.860 
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412300 Rashodi za režijski materijal 9.000 
412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 2.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 6.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 5.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 7.000 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi 35.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6.000 
516100 Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže 3.500 
UKUPNO  21400 Troškovi javne ustanove (21400)  195.360 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Medicinsko tehnološka i građevinska škola (214) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21401) 

Sifra trezorskog sistema: 08150033 
412900 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih 12.837 
UKUPNO  21401 Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (2140 1) 12.837 

215 Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor (215)  49.092 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor (215) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21500) 

Sifra trezorskog sistema: 08400002 
412100 Rashodi po osnovu zakupa 840 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 32.082 
412300 Rashodi za režijski materijal 7.001 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 2.000 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 940 
412700 Rashodi za stručne usluge 2.454 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 2.500 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 1.275 
UKUPNO  21500 Troškovi javne ustanove  (21500)  49.092 

216 Specijalna škola " Đorđe Natoševi ć" (216)  105.220 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Specijalna škola "Đorđe Natošević" (216) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21600) 

Sifra trezorskog sistema: 08400014 
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412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 14.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 6.557 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 2.500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 2.200 
412700 Rashodi za stručne usluge 3.545 
412900 Ostali nepomenuti rashodi 150 
415200 Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece 69.700 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 6.568 
UKUPNO  21600 Troškovi javne ustanove  (21600)  105.220 

217 Učešće u finansiranju Bibloteke " Ćirilo i Medodije" (217)  88.900 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju Bibloteke "Ćirilo i Medodije" (217) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21700) 

Sifra trezorskog sistema: 08180003 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 25.200 
412300 Rashodi za režijski materijal 6.300 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 3.500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 7.200 
412700 Rashodi za stručne usluge 9.200 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi 15.000 
4129002 Rashodi iz granta za književne manifestacijei 10.000 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 12.500 
UKUPNO  21700 Troškovi javne ustanove  (21700)  88.900 

218 Muzej Kozare (218)  87.200 
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Muzej Kozare (218) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi javne ustanove  (21800) 

Sifra trezorskog sistema: 08180055 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 25.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 7.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 2.500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 6.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 14.600 
4129001 Ostali nepomenuti rashodi 11.900 
4129002 Grant Ministarstva za likovnu koloniju 5.000 
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 KONTO OPIS Plan budžeta  
 za 2012.god.  

 1 2 3 
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 3.000 
UKUPNO  21800 Troškovi javne ustanove  (21800)  75.000 

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA OPŠTINA PRIJEDOR 
Naziv i broj potrošačke jedinice: Muzej Kozare (218) 

Naziv i broj budžetske organizacije: Učešće u finansiranju spomen kuće porodice Stojanović (21801) 

Sifra trezorskog sistema: 08180055 
412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga 5.000 
412300 Rashodi za režijski materijal 1.000 
412500 Rashodi za tekuće održavanje 500 
412600 Rashodi po osnovu putovanja 1.000 
412700 Rashodi za stručne usluge 1.000 
412900 Ostali nepomenuti rashodi-Sredstva za djelatnost Spomen kuće porodice Stojanović 3.700 
UKUPNO  21801 Učešće u finansiranju spomen ku će porodice Stojanovi ć (21801) 12.200 

U k u p n o  7.851.270 
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REKAPITULACIJA BUDŽETA ZA 2012.GODINU PO OPERATIVNI M JEDINICAMA  

Broj 
operativne 

jedinice 
NAZIV OPERATIVNE JEDINICE BUDŽET ZA 

2012.G. 

1 2 3 

1 OPŠTINSKA  ADMINISTRATIVNA SLUŽBA -operativna jedinica 1 25.526.860 

2 OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI-operativna jedinica 2 7.851.270 

3 NERASPOREĐENI PRIHODI (TEKUČA BUDŽETSKA REZERVA) 600.000  

  UKUPNO BUDŽET ZA 2012.GODINU (1+2+3) 33.978.130 
 

 

1 2 3 

01 Opšte javne usluge 12.246.460 

02 Odbrana 15.000 

03 Javni red i sigurnost 1.183.070 

04 Ekonomski poslovi 1.703.020 

05 Zaštita čovjekove okoline 105.000 

06 Stambeni i zajedni čki poslovi 6.456.000 

07 Zdravstvo 377.500 

08 Rekreacija, kultura i religija 3.699.836 

09 Obrazovanje 3.290.989 

10 Socijalna zaštita 2.901.955 

  UKUPNO FUNKCIJE OD 01-10: 31.978.830 
* IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU   
* IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA 1.399.300 
* TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA 600.000 

  UKUPNO : 33.978.130 
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На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник 
Републике Српске" бр. 54/08, 126/08 и 92/09), члана 12. Закона о локалној самоуправи ( «Службени гласник 
Републике Српске» бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор" 5/2005 и 9/07), Скупштина општине Приједор на XXXI  сједници одржаној 12.12.2011. 
године, донијела  је: 
 

О Д Л У К У 
о извршењу буџета општине Приједор за 2012. годину 

 
 

Члан.1 
 Овом одлуком се прописује начин извршења буџета општине Приједор за 2012. годину (У даљем 
тексту: Буџет). 
 Ова одлука ће се проводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике Српске, 
Законом о трезору и Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за корисникр прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 90/10). 
 Све одлуке, закључци и рјешења који се односе на буџет морају бити у складу са овом одлуком. 
 Ова одлука се односи на буџетске кориснике који се у цјелости или дјелимично финансирају из буџета. 
 
 

Члан.2 
Утврђује се буџет општине Приједор за 2012. годину у укупном износу од 33.978.130 КМ, од чега: 
 
 
 
 
 
 

ПРИХОДИ ГРАНТОВИ И ПРИМИЦИ 

 
 

ГРУПЕ 
РАЧУНА 

 
 

ОПИС 

 
ПЛАН 

ПРИХОДА 
БУЏЕТА ЗА 

2012. 
1 2 3 

I УКУПНО: СУФИЦИТ, ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ПРИМИЦИ 33.978.130 
33 Остварени суфицит из 2010. године 0 
71 Порески приходи 25.014.957 
72 Непорески приходи 7.639.803 
73 Текући и капитални грантови 244.667 
81 Примици од продаје зграда, објеката и земљишта и ПДВ-а 1.078.703 
91 Примици од наплате датих зајмова а.д.Топлани 0 
92 Примитак кредита за водоснабдијевање 0 
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РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА 
 

 
 

ГРУПЕ 
РАЧУНА 

 
ОПИС 

 
ПЛАН 

РАСХОДА 
БУЏЕТА ЗА 

2012 
1 2 3 

I+II УКУПНО  РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА 33.978.130 
I Распоређени расходи, издаци и отплате дугова 33.378.130 
41 Текући расходи осим расхода обрачунског карактера 28.394.608 
51 Издаци за нефинансијску имовину 3.584.222 
61 Издаци за куповину акција од а.д. Топлана 0 
62 Издаци за отплату дугова 1.399.300 
II НЕРАСПОРЕЂЕНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА: 600.000 
 
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

Члан 3. 
 Уз Одлуку о усвајању буџета општине Приједор за 2012. годину у прилозима приказују се: 
-приходи по изворима и врстама прихода и распоред прихода на основне намјене кроз извјештај   
 по економској класификацији и  
-детаљан распоред средстава по носиоцима односно корисницима средстава по буџету за 2012. годину. 
 

Члан 4. 
 У поступку извршења буџета општине Приједор за 2012. годину носиоци средстава и остали 
корисници буџета имају овлашћење и дужности утврђене овом Одлуком. 
 

Члан 5. 
 Приходи буџета општине  утврђени су чл. 8, 9 и 10. Закона о буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске» број: 54/08, 126/08 и 92/09), Одлуком о учешћу 
општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, као и одлукама 
Скупштине општине Приједор и одлукама, рјешењима и закључцима Начелника општине, одјељења и служби 
општинске административне службе, те буџетских корисника. 
 Властити приходи буџета општине из члана 10. тачка 8. Закона о буџетском систему Републике 
Српске, као и властити приходи буџетских корисника наплаћују се  и распоређују преко рачуна јавних 
прихода општине Приједор, односно преко рачуна посебних намјена, а коришћење истих врши се према 
распореду утврђеном у плану буџета за текућу годину. 
Срадства за посебне намјене евидентират ће се преко фонда прихода по посебним прописима (фонд 02).  
Одлуку о отварању рачуна средстава по посебним прописима доноси Начелник Општине Приједор. 
Извјештавање о утрошку средстава из фонда посебних намјена вршит ће се у складу са прописима који 
регулишу поједине области, као и у роковима и на начин извјештавања за расходе и издатке из општег фонда 
(01). 
 Средства из грантова за које су потписани правни акти о обезбјеђењу средства прије наступања 
пословне године унијет ће се у биланс прихода и биланс расхода наредне године. 
Овлашћује се Начелник Општине да доноси рјешења о прекњижавању уплаћених властитих средстава и 
грантова са фонда 02 и 03 на фонд 01 и обрнуто. 
 Извјештај о расходима и издацима из грантова у текућој години, вршит ће се у роковима и на начин 
извјештавања за расходе и издатке из општег фонда (01). 
 Средства за посебне пројекте евидентират ће се преко фонда по посебним пројектима (фонд 05).  
 Одлуку о отварању рачуна по посебним прописима и пројектима доноси Начелник Општине Приједор 
на приједлог Одјељења за финансије. 

Члан 6. 
 Приходи утврђени чланом 81. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, 
број:6/09- пречишћени текст) планирани су на ставци прихода и расхода при Територијалној ватрогасној 
јединоци Приједор у износу од 190.000 КМ. 
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Програм набавке  намјенске опреме у складу са Законом о заштити од пожара може се вршити само уз 
сагласност Начелника Општине Приједор. 

Члан 7. 
 Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном 
буџету. 

Члан 8. 
 Корисници буџетских средстава су обавезни да поднесу Одјељењу за финансије своје кварталне 
финансијске планове за извршење буџета 10. дана прије почетка сваког квартала. 
 Одсјек за буџет даје сагласност буџетским корисницима на поднесене кварталне финансијске планове 
за извршење буџета, а у складу са процјењеним остварењем буџетских средстава за исти период фискалне 
године. 
 Ако корисник буџета не поднесе квартални финансијски план у року из става 1. овог члана, квартални 
финансијски план за тог буџетског корисника одређује Одјељење за финансије - Одсјек за буџет. 
 Укупан износ свих кварталних финансијских планова за извршење буџета сваког буџетског корисника 
може бити до износа усвојеног годишњег буџета (или ребаланса) за сваког буџетског корисника. 
 

Члан 9. 
 Одсјек за трезор врши пренос средстава за извршење обавеза по основу расхода буџета искључиво на 
основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника. 
 Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити сачињени на 
основу вјеродостојних књиговодствених докумената којима располаже или је дужан располагати буџетски 
корисник. 
Документима из претходног става сматрају се: 
- обрачунске листе плата и накнада, 
- понуде, предрачуни и уговори, 
- рачуни за набавку средстава материјала, роба и услуга, 
- одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу финансијске обавезе и  
- остале финансијске исправе. 

Члан 10. 
Буџетски корисници из члана 2. тачка 12. Закона о буџетском систему Републике Српске су: 

1. Административна служба Општине Приједор 
2. Агенција за економски развој Општине Приједор "Преда-Пд" 
3. Туристичка организација Општине Приједор 
4. Гимназија "Свети Сава" Приједор 
5. Електротехничка школа   
6. Машинска школа   
7. Медицинско технолошка и грађевинска школа 
8. Угоститељско - економска школа 
9. Пољопривредно прехрамбена школа 
10. Средња и основна музичка школа 
11. Специјална школа "Ђорђе Натошевић" 
12. Дјечији вртић "Радост"  
13. Библиотека "Ћирило и Методије"  
14. Позориште Приједор  
15. Музеј Козаре Приједор  
16. Галерија 96 Приједор 
17. Центар за социјални рад Приједор 
18. Територијална ватрогасна јединица 
19.  Центар за приказивање филмова 

 
Члан11. 

Буџетски корисници могу стварати обавезе и користити средства само за намјене предвиђене Буџетом и то до 
износа који је планиран, а у складу са расположивим средствима. 
 Прерасподјела средстава у оквиру административне службе врше руководиоци одјељења општинске 
административне службе и шефови служби, а код осталих буџетских корисника руководиоци јавних установа. 
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Члан 12. 
 Начелник општине, изузетно, може на приједлог Начелника Одјељења за финансије средства 
распоређена Буџетом прераспоређивати :   
- у оквиру потрошачке јединице, и  
- између потрошачких јединица и то до износа  од 10 % у односу на укупно усвојена средства одјељења, 
службе или буџетског корисника којима се средства умањују. 
Начелник је обавезан да полугодишње извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели средстава 
из става 1. овог члана.   

Члан 13. 
  Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске», број: 54/08, 126/08 и 
92/09).  
 Одобравање средстава за грантове (помоћи) и средстава буџетске резерве може се вршити само на 
основу критерија утврђених од стране давалаца средстава, уз подношење одговарајућег програма, односно 
пројекта. 
 Корисници средстава за грантове (помоћи) и средстава буџетске резерве су дужни поднијети извјештај 
даваоцима средстава о утрошку примљених средстава најкасније 10. дана по истеку фискалне године. 
 

Члан 14. 
 Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава са 
јединственог рачуна Трезора општине на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или другим 
овлаштеним организацијама за платни промет.  
 Буџетски корисници су дужни да све податке о броју запослених, обрачунатим нето личним 
примањима, обрачунатим порезима и доприносима за свако запослено или друго лице појединачно и збирно 
доставе Одјељењу за финансије-Одсјеку за трезор општине Приједор до десетог у мјесецу за претходни 
мјесец.  

Члан 15. 
 Обавезе по основу расхода Буџета ће се извршавати према сљедећим приоритетима:   

1. Обавезе по основу отплате кредита у износима који су доспјели за плаћање,  
2. Средства за порезе и доприносе на нето плате и остала лична примања,  
3. Средства за нето плате и остала лична примања,  
4. Средства за социјалну заштиту, 
5. Средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,  
6. Средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање и  
7. Средства за остале обавезе.     

Члан 16. 
 Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају 
одредаба Закона о поступку набавке роба, услуга и уступању радова, и процедура о обавезној примјени 
модула набавке.  
 Одсјек за Трезор обуставиће унос обавеза и плаћања за која предходно није спроведена процедура из 
става 1. овог члана.  

Члан 17. 
 Начелник општине дужан је Скупштини општине поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 
извршењу буџета у законском року.   

Члан 18. 
 За извршење Буџета Начелник општине одговоран је Скупштини општине.  

Члан 19. 
 У погледу начина израде, доношења и извршења буџета општине Приједор, задуживања, дуга, 
рачуноводства и надзора буџета, за све што није регулисано овом Одлуком примјењиваће се Закон о 
буџетском систему  Републике Срспке са пратећим уредбама и подзаконским актима. 

Члан 20. 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор",  
а примјењиват ће се од 01.01.2012. године. 
 
Број:01-022-147/11                                                                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
    Приједор                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 12.12.2011.                                                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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137 
На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 110/08 и 118/09), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05), 
одредаба члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“,број: 5/05 
и 9/07)  и члана 140. Пословника Скупштине 
општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“,број: 9/09), Скупштина општине 
Приједор на XXXI  сједници, одржаној 
12.12.2011.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретностина подручју општине Приједор за 
2012.годину 

 
I 

Овом Одлуком одређује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју општине Приједор. 
 

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

III 
Пореска стопа за опорезивање непокретности 
утврђују се у висини од 0,25%. 
 

IV 
Овако одређена стопа примјењиваће се на 
процијењену вриједност непокретности. 
 

V 
У случају обављања дефицитарне дјелатности 
обвезник може бити ослобођен обавезе плаћања 
пореза, о чему посебну одлуку доноси Скупштина 
општине. 

VI 
Ова Одлулка ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број: 01-022-148/11            ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.г            Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 30. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 55/10) и члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 
9/07), Скупштина општине Приједор  на XXXI  

сједници одржаној дана 12.12.2011. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о приступању изради Регулационог плана простора 
уз корита ријека Сана и Гомјеница на урбаном 
подручју Приједора – Секција 1 и Секција 2 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, начин и 
поступак припреме, израде и доношења 
Регулационог плана простора уз корита ријека 
Сана и Гомјеница на урбаном подручју Приједора 
– Секција 1 и Секција 2, у даљем тексту: Плана  
 

Члан 2. 
Израдом Плана биће обухваћен сјеверни дио 
насеља Гомјеница и то простор уз корита ријека 
Сане и Гомјеница (Секција 1 и Секција 2) у 
површини од укупно око 77,5 ха. Простор 
обухваћен израдом Плана приказан је на 
графичком прилогу који је саставни дио ове 
Одлуке.  
 
Обухват Плана ће се обрађивати у двије секције  
које су формиране према величини површине 
третираног подручја и положају у односу на 
обухват у цјелини и у односу на положај у склопу 
урбаног подручја.  
Границе подручја из претходног става су 
оријентационе а коначне границе ће се одредити 
након што Носиоц припреме и Носиоц израде 
Плана изврше усаглашавање начина израде 
документа у дигиталном облику са Министарством 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
у складу са чл. 171. став (3) Правилника о 
садржају, начину израде и доношења докумената 
просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр. 59/11). 
 

Члан 3. 
За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:  
 
- План израдити у складу са одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу, те другим прописима 
из посебних области релевантних за планирање и 
уређење простора (саобраћај, снабдјевање водом и 
енергијом, телекомуникације, заштита од 
природних непогода и техничких инцидената, 
заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 
културних добара, пољопривредног и шумског 
земљишта и других елемената животне средине и 
др.)  
- приликом израде Плана, потребно је водити 
рачуна о јавном интересу и општим и посебним 
циљевима просторног развоја 
- носилац израде је обавезан обезбједити 
усаглашеност Плана у току његове израде, са 
документом просторног уређења ширег подручја, 
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односно да је у сагласности са важећим 
документом просторног уређења најближег 
предходног нивоа  

Члан 4. 
Временски период за који се процјењују и утврђују  
плански параметри је 10 (десет) година.  
 

Члан 5. 
Преднацрт Плана израдиће се у року од 90 дана од 
закључења уговора о изради Плана.    
Приједлог Плана утврдиће Носилац припреме 
након одржавања стручне расправе која се мора 
одржати у року од 30 дана од дана затварања јавног 
увида  из чл. 39. став (4) Закона о уређењу 
простора и грађењу. Приједлог Плана утврђује се у 
складу са закључцима са стручне расправе. 
 

Члан 6. 
На приједлог Носиоца припреме Плана, 
Скупштина општине утврђује Нацрт Плана, мјесто, 
вријеме и начин његовог излагања на јавни увид. 
 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 
30 дана, у просторијама Носиоца припреме и 
Носиоца израде Плана и просторијама МЗ које се 
налазе у предметним обухватима. 
 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 
Плана на јавни увид, јавност ће бити обавијештена 
огласом, објављеним у средствима јавног 
информисања 15 дана прије почетка јавног увида и 
два дана узастопно, непосредно пред почетак 
јавног увида.  Носилац припреме Плана 
обавијестиће огласом власнике некретнина на 
подручју обухваћеном Планом о јавном увиду на 
Нацрт Плана. 
Носилац израде Плана обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су 
достављени током јавног увида и да прије 
утврђивања Приједлога плана о њима заузме свој 
став који у писаној форми доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 
 
Став Носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на 
стручној расправи која ће се заказати и одржати у 
саставу утврђеном у одредбама чл. 39. Закона о 
уређењу простора и грађењу.   
 

Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању 
изради Плана на подручју из члана 2. ове Одлуке 
не може се градити, прометовати нити додјељивати 
земљиште у сврху изградње до доношења Одлуке о 
усвајању Плана. 
 

Став 1. овог члана не односи се на изградњу 
објеката за које је издато одобрење за грађење 
прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није 
истекла важност рјешења о одобрењу за грађење.  
 

Члан 8. 
Носилац припреме Плана је Одјељење за 
просторно уређење Административне службе 
општине Приједор а Носилац израде Плана ће се 
изабрати у складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине. 

Члан 9. 
Средства за израду  Плана осигураће се из буџета 
општине Приједор. 

Члан 10. 
Носилац припреме Плана дужан је да у току израде 
Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова, 
а Носилац израде Плана - стручна организација 
која ће израђивати План дужна је да сарађује са 
надлежним органима и организацијама за послове 
планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, 
комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге 
планских рјешења од: 
 
- Одјељење за привреду и пољопривреду 
- Одјељење за стамбено-комуналне послове 
- Завод за изградњу града - Приједор, 
- „Водовод“ А.Д. Приједор, 
- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор, 
- „Српске поште“ Приједор  
- Телекомуникације РС А.Д.  Бањалука  ИЈ 
   Приједор, 
- Подручна канцеларија слива ријеке Уне 
  Приједор 
- АД  Комуналне услуге Приједор као и  
- организације у чијем дјелокругу су: 
противпожарна заштита, заштита животне околине 
и заштита културно-историјског и природног 
наслијеђа,    
 
Органи, организације и предузећа из става 1. овог 
члана  дужни су сарађивати са Стручном 
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења, 
примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 
 

Члан 11. 
Садржај Плана начелно је одређен чл.26. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Сл. гласник 
Републике Српске“ , број 55/10) а детаљније 
члановима 140. и 141. Правилника о садржају, 
начину израде и доношења докумената просторног 
уређења („Сл. гласник Републике Српске“ број 
59/11). 
План ће се израдити на ажурним топографско – 
катастарским  подлогама у прописаној  
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размјери 1: 1000 и 1:2500 за потребне прегледне 
карте.            

Члан 12. 
Стручна организација ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана  у дигиталном  облику и 
аналогном облику у  договореном броју  
примјерака. 
 
План се обрађује у складу са Законом о уређењу 
простора и грађењу, Правилником о садржају, 
начину израде и доношења докумената просторног 
уређења и Правилником о методологији 
прикупљања података за јединствени просторно-
информациони систем („Сл. гласник Републике 
Српске“ бр. 46/11). 
 
Стручна организација  је дужна да изврши допуну 
или исправку елабората Плана у складу са 
писменим примједбама Носиоца припреме у року 
од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања. 
 

Члан 13. 
Све стручне, административне и друге послове у 
вези доношења Плана, обавиће Одјељење за 
просторно уређење. 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном гласнику општине Приједор. 
 
Број:01-022-149/11                        ПРЕДСЈЕДНИЦА  
         Приједор                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.г               Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
139 
На основу члана 4. и 24. Закона о 
административним таксама ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 100/11) ,члана 30 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и (118/05) и 
члана 18. Статута Општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", бр.5/05 и 9/07), 
Скупштина општине Приједор, на XXXI сједници 
одржаној 12.12.2011. године, доноси 
  

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1 
Овом одлуком прописује се и уређује наплата 
општинске административне таксе за списе и  
 
 
 
 
 

радње у управним и другим стварима у поступку 
код органа локалне самоуправе – Администра- 
тивне службе општине Приједор. 
 

Члан 2. 
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина 
таксе утврђује се таксеном тарифом која чини 
саставни дио ове одлуке. 
Такса се може наплатити само ако је прописана 
таксеном тарифом. 

Члан 3 
Лице које је платило таксу, коју по овој одлуци 
није било дужно да плати, или је таксу платило у 
износу већем од прописаног или за радњу коју 
орган није извршио, има право на повраћај таксе, 
односно вишка плаћене таксе. 
Рјешење о враћању таксе из става 1. овог члана 
доноси општински орган локалне самоуправе 
надлежан за финансије. 
 

Члан 4. 
Таксе се плаћају у општинским административним 
таксеним маркама јединствене емисије и сматрају 
се приходом општинског буџета. 
 

Члан 5. 
Поред наведених ослобађања из члана 13. и 14. 
Закона о административним таксама овом одлуком 
установљавају се и друга ослобађања од обавеза 
плаћања такса и то: 
1. пријаве и уписи у матичне књиге, 
2. списи и радње за остваривање права из 
    здравственог, пензијског и инвалидског 
    осигурања, 
3. списи и радње у поступку за остваривање 
   права родитеља и брачног друга који су 
   уживаоци инвалиднине, 
4. грађани слабог имовног стања, 
5. службеници, технички и помоћни радници 
   запослени у општинској административној 
   служби у поступку издавања увјерења из 
   евиденција о запосленим. 
 

Члан 5 а) 
Као грађани слабог имовног стања у смислу тачке 
4. члана 5. ове Одлуке сматрају се лица која су 
корисници социјалне заштите. 
 

Члан 6. 
За списе и радње у поступку пред органима 
локалне самоуправе – Административне службе 
општине Приједор, таксе се плаћају по слиједећој 
тарифи општинских административних такса. 
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Т А Р И Ф А 
општинских административних такса 

 
                                                     Плаћа се у  КМ 
Тарифни број 1. 
 
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге 
поднеске, ако овом тарифом није прописана друга 
такса ..................................................................  2,00 
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 
накнаде поднеска којим странка захтјева само брже 
поступање по раније поднијетом захтјеву и 
поступке који, су обухваћени другом накнадом. 
 
Тарифни број 2. 
 
На жалбу против рјешења, која доносе органи 
односно организационе јединице општинске  
административне службе....10,00 
 
Тарифни број 3. 
 
На сва рјешења за која није прописана  
посебна такса........................................................10,00 
 
НАПОМЕНА: 
1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више  
лица такса се по овом тарифном броју плаћа 
онолико пута колико има лица којима се доставља 
рјешење. 
2.За рјешење донијето по жалби такса се не плаћа. 
 
Тарифни број 4. 
 
а)  За акта на основу којих правна и физичка лица 
стичу права оснивања радњи односно обављања 
занатско предузетничких 
дјелатности, као и акта на основу којих  наведена 
лица врше  
статусне промјене и одјаве 
-Оснивања трговачких радњи.............................70,00 
-Оснивање угоститељских радњи......................70,00 
-Оснивање занатских  радњи............................50,00  
-Оснивање осталих радњи,  обављање 
 дјелатности  и промјене....................................40,00 
-Рјешења о обављању дјелатности  
  предузећа одјаве.................................................30,00 
-увјерења из области привреде. која  
 се доносе на основу члана 159 Закона  
 о општем управном поступку ...........................20,00 
 
б)  За акте из области пољопривреде и 
 водопривреде 
 -Рјешење о водној сагласности .........................30,00 
 -Рјешење о водној дозволи ...............................50,00 
 

 -Закључак о водним смјерницама ....................10,00 
 -Рјешењеопољопривредној сагласности..........20,00 
 
Тарифни број 5. 
 
За увјерења која издају органи на основу члана  
159ЗУП-а ако није другачијепрописано..............5,00 
 
За увјерења која издају органи на основу члана  
160ЗУП-а ако није другачијепрописано............15,00 
 
За увјерења која издају органи за употребу у 
иностранству (интернационални  образац).......20,00 
 
Тарифни број 6. 
 
За дупликат исправе о завршеном школовању 
илистручној квалифик- ацији.............................10,00 
 
Тарифни број 7. 
 
За увјерења којима се доказује поријекло или 
вриједност количине и каквоће или  здравствена 
исправност робе...................................................20,00 
 
НАПОМЕНА: 
Ова такса не плаћа се за стране поштанске 
декларације које прате спроводни лист. 
 
Тарифни број 8. 
 
За овјеру сваког потписа, овјеру аутентичности 
рукописа и овјеру преписа од сваког полутабака 
оригинала...............  ...............................................2,00 
 
За овјеру потписа код давања пуномоћи и потписа  
овлаштеног лица правног субјекта..................... 2,00 
 
За овјеру потписа код купопродајних уговора, 
плаћа се по сваком потпису................................. 2,00 
 
НАПОМЕНА: 
1.Под полутабаком подразумијева се лист хартије 
од двије стране нормалног канцеларијског формата 
или мање. 
2.Ако је рукопис, односно препис чија се овјера 
врши писана на страном језику, плаћа се двострука 
такса из овог тарифног броја. 
 
Тарифни број 9. 
 
За овјеру превода плаћа се ................................5,00 
 
Тарифни број 10. 
 
За овјеру копија плана величине полутабака 
(формат 22/35 цм)................................................10,00 
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НАПОМЕНА: 
За овјеру плана величине преко једног полутабака 
плаћа се осим основне таксе за један полутабак још 
онолико пута 1,00 КМ за колико је полутабак 
површина копије већа од једног полутабака. 
 
Тарифни број 11. 
 
За овјеравање службених аката или других исправа 
и за преписивање истих:    
 а)За преписивање,од полутабака 
    оргинала............................................................10,00 
 б)За овјеравање,  од полутабака    
     оргинала...........................................................10,00 
 
НАПОМЕНА: 
Важи  напомена из тачке 1. тарифног броја 8 
 
Тарифни број 12 
 
-локацијски услови  ............................................20,00 
- информације, мишљења о могућности 
  грађења и сл. ........................................................2,00 
- изводи из документа просторног  
  уређења ................................................................2,00 
- етажирање објеката  ...........................................2,00 
- исколчавање објеката .........................................2,00 
 
 Тарифни број  13.  
  
1. ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
- индивидуални стамбени објекти  БГП до 
 400 м ²............................ .................... ..................2,00 
- индивидуални стамбени објекти БГП  
   преко 400 м²   ..................................................100,00 
- објекти колективног становања ....................200,00 
- индивидуално стамбено-пословни  
  бјекти БГП до 400 м² ......................................100,00 
- индивидуално стамбено-пословни  
  објекти БГП преко 400 м²...............................200,00 
- пословни објекти ............................................200,00 
- инфраструктурни објекти ..............................100,00 
- објекти привременог карактера ....................100,00 
- помоћни објекти  ............................................... 2,00 
 
2. ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ 
 - индивидуални самбени објекти БГП  
   до 400 м² .............................................................2,00 
 - индивидуални стамбени објекти  
   БГП преко 400 м²  .........................................100,00 
 - објекти колективног становања .................. 200,00 
 - индивидуални стамбени пословни  
   објекти     БГП до 400   м²..............................100,00 
 
 - индивидуално стамбено – 
   пословни објекти БГП преко 400  м²............200,00 
 - пословни објекти   .........................................200,00 
 - инфраструктурни објекти ............................ 100,00 

 - објекти привременог карактера ...................100,00 
 -  помоћни објекти ........ ................... ..................2,00     
 
НАПОМЕНА: 
За акта, којим се одобрава реконструкција, 
доградња, санација или адаптација грађевина плаћа 
се половина одговарајуће таксе по тарифном броју. 
 
Тарифни број 14. 
 
За акте којима се одобрава вршење (обављање 
дјелатности из области саобраћаја 
 
1. ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ 
а) лака теретна возила од 1.000 кг 
    носивости..........................................................50,00 
б) лака теретна возила од 1.000 до  
    3.500 кг .............................................................60,00 
в) лака теретна возила од 3.500  
    до 5.000 кг.носивости......................................70,00 
г) теретна возила од 5.000 до  
    7.500 кг носивости  ............................. ...........80,00 
д) теретна возила од 7.500 до  
    10.000 кг.носивости.........................................90,00 
е) превозна возила носивости преко  
   10.000 кг  .........................................................100,00 
 
2.  ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ 50,00 
 
3.  ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА: 
а) путничка возила (1+4) ТАКСИ......................60,00 
б) путничка возила   Д-2 (1+8)............................80,00 
в) мини бус Д-2 сједишта 30 ............................100,00 
г) аутобус................................................ .............50,00 
 
Тарифни број 15. 
 
- за упис оснивања заједнице  
  у регистар.........................................................100,00 
-  за упис статусне промјене...............................50,00 
-  за упис промјене лица овлаштених  
   за заступање......................................................20,00 
-  за извод из регистра или увјерење  
   о подацима из регистра....................................10,00 
-  накнада за објављивање уписа по 
   објављеном реду текста огласа у 
  „Службеном гласнику општине 
    Приједор“...........................................................2,00  
 Тарифни број  16. 
 
-  за  издавање еколошке дозволе  .....................50,00 
-  за ревизију еколошке дозволе ........................50,00 
-  за издавање рјешења о одобравању  
   плана активности са мјерама и роковима  
   за постепено смањење емисија, односно 
   загађења и за саглашавање са најбоље 
   расположивом  техником.................................10,00  
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Члан 7. 
За ослобађање од плаћање административне таксе 
као и на остала питања која нису регулисана овом 
одлуком примјењиваће се одредбе Закона о 
административним таксама. 
 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о општинским административним 
таксама („Службени гласник општине Приједор“, 
број 10/01, 5/03, 1/04 и 7/08). 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“ 
 
Број:01-022-150/11.                    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.              Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

***  
140 
На основу члана 30. Закона о угоститељству 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
15/10), члана 21. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. 
Статута општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07), Скупштина 
општине Приједор, на XXXI  сједници, одржаној 
12.12.2011, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању радног времена и извођењу музичких 
и других садржаја у угоститељским објектима на 

подручју општине Приједор 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређује се радно вријеме 
угоститељских објеката у којима привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: 
угоститељи) обављају угоститељску дјелатност на 
подручју општине Приједор и извођењу музичких 
и других садржаја у угоститељским објектима, с 
обзиром на врсту објекта и његову локацију и 
осталим критеријумима прописаним Уредбом о 
критеријумима за одређивање радног времена у 
угоститељским објектима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/11). 
 

Члан 2. 
Угоститељским објектима сматрају се: 
1 смјештајни објекти-објекти у којима се пружају 
услуге смјештаја, исхране и пића; 
2 угоститељски објекти у којима се пружају услуге 
исхране, пића, напитака и сл.; 
3 кетеринг угоститељски објекти у којима се 
припрема храна, пиће и напици, а услуживање се 
врши на другом мјесту. 

 
Члан 3. 

Радно вријеме се одређује за љетни и зимски 
период. 
Љетним периодом се сматра вријеме од 01.04.-
30.09., а зимским периодом се сматра 
 вријеме од 01.10. текуће године до 31.03. наредне 
године. 
Дани викенда су петак и субота. 
 

Члан 4. 
За угоститељске објекте који пружају угоститељске 
услуге исхране и пића утврђује се радно вријеме у 
времену од: 
     - 07 до 23 часа у радним данима и 
       недјељом и 
     - 07 до 24 часа у данима викенда (петак и 
       субота). 

Члан 5. 
Диско   баровима,   диско   клубовима  и  ноћним  
баровима  утврђује  се  радно  вријеме у времену 
од: 
- 19 до 02 часа у радним данима и недјељом 
   и 
- 19 до 03 часа у данима викенда (петак и 
   субота). 

Члан 6. 
Радно  вријеме  угоститељских  објеката  исхране  
и  пића, осим диско барова, диско клубова и 
ноћних барова, продужава се у љетном периоду за 
1 сат. 

Члан 7. 
Смјештајни  угоститељски  објекти, објекти  за  
припрему  хране  (кетеринг) и објекти у којима се 
пружају услуге исхране, пића, напитака и сл. који 
су смјештени у објектима аутобуских и     
жељезничких станица могу радити у времену од 0-
24 часа. 
Угоститељски  објекти   смјештени у   аутобуским 
и жељезничким  станицама  не  могу  точити 
алкохолна пића у времену од 24-07 часова. 
 

Члан 8. 
„Вријеме    толеранције“,   односно,   вријеме   
конзумације   услуге   које   је   почело  у 
прописаном или посебном радном времену износи 
30 минута, рачунајући од момента истека 
прописаног или посебног радног времена 
угоститељског објекта. 
Угоститељи су обавезни поштовати „вријеме 
толеранције“. 

Члан 9. 
Угоститељ   који   обавља  угоститељску  
дјелатност  обавезан  је  на  улазу  у  угоститељски 
објекат видни истакнути распоред радног времена 
и истог се придржавати у свом пословању. 
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Члан 10. 
У   угоститељским   објектима  исхране  и  пића,  
који  се  налазе  у  објектима   колективног 
становања, баштама, терасама и сличним 
просторима на отвореном које користе 
угоститељски објекти, није допуштено емитовање 
и извођење музичких и других садржаја у времену 
од 22-06 часова. 

Члан 11. 
Угоститељски  објекти  у  којима  се  пружају 
услуге хране и пића, а који се налазе у саставу 
смјештајног  угоститељског  објекта,  раде  у  
вријеме  које  одреди  угоститељ, али не дужем од 
радног времена смјештајног угоститељског објекта. 
 

Члан 12. 
(1)Угоститељски   објекти  који   пружају   
угоститељске   услуге  на  сајмовима, вашарима и 
сличним манифестацијама, које својим значајем 
представљају унапређење туристичке понуде 
Општине, могу пружати услуге у оквиру радног 
времена тих манифестација, које одређује 
организатор у складу са посебним прописима. 
(2)  Надлежни  орган, за  вријеме  одржавања  
разних  манифестација,  које својим  значајем 
представљају унапређење туристичке понуде 
Општине, може одредити дуже радно вријеме 
угоститељских објеката за вријеме трајања тих 
манифестација, по захтјеву организатора 
манифестације, односно, по захтјеву Туристичке 
организације Републике Српске или Туристичке 
организације општине Приједор. 
(3) Радно вријеме  угоститељских  објеката  
смјештених  у  објектима  у  којима  се обавља нека 
друга дјелатност (културна, образовна, спортска, 
трговачка и др.), утврђује се у складу са радним 
временом тог објекта. 
 

Члан 13. 
У дане  новогодишњих  празника,  31.12.  и  01.01.,  
као и на дане 13. и 14. јануара, те 07. и  08. марта, 
угоститељски објекти могу радити у 
неограниченом радном времену. 
У дане осталих републичких и вјерских празника, 
угоститељски објекти не морају 
радити. 

Члан 14. 
Угоститељски  објекти  смјештени  у  пословно-
стамбеном објекту  колективног становања 
(стамбена зграда), односно, у насељу са 
индивидуалним стамбеним јединицама (породичне 
куће) или у близини здравствене установе за 
смјештај пацијената, морају испуњавати услове у 
погледу заштите од буке у складу са посебним 
прописима. 
Ниво  буке  у  угоститељским  објектима  из  става  
1.  овог  члана  не   смије  да  прелази границе 
дозвољене чујности изван угоститељског објекта, у 

складу са прописима из области заштите животне 
средине. 

Члан 15. 
Уколико  се  угоститељ не  придржава  радног  
времена  прописаног  овом  Одлуком, као и 
времена извођења музичких и других садржаја, 
надлежни орган локалне управе може, на писмени 
приједлог тржишне инспекције, еколошке 
инспекције, комуналне полиције и надлежног 
органа полиције, одредити за 2 сата краће радно 
вријеме за угоститељски објекат, од радног 
времена прописаног овом Одлуком. 
 

Члан 16. 
За   одређивање   краћег   радног   времена  
потребно  је да, поред приједлога, комунална 
полиција, тржишна инспекција и еколошка 
инспекција доставе правоснажно рјешење 
надлежног суда да је угоститељ најмање два пута 
кажњен изрицањем прекршајног налога или 
правоснажног рјешења надлежног суда за 
прекршаје због прекорачења радног времена, 
односно, ако је, током године, угоститељ најмање 
једном кажњен изрицањем прекршајног налога или 
правоснажног рјешења надлежног суда за 
прекршаје због ремећења јавног реда и мира у 
угоститељском објекту и прекорачења дозвољеног 
нивоа буке. 

Члан 17. 
Угоститељским  објектима  који  организују  
пригодне   свечаности,   као  што  су:  прославе, 
матурске забаве, јубиларне прославе, свадбе, може 
се одредити дуже радно вријеме од прописаног, не 
дуже од 03 часа, уз претходну сагласност 
Одјељења за привреду и пољопривреду, осим за 
угоститељске објекте који се налазе у објектима 
колективног становања. 
За   прибављање   сагласности   власник  
угоститељског   објекта  подноси  писмени   захтјев 
надлежном одјељењу најкасније пет дана прије 
одржавања манифестације, уз приложен доказ да 
организује манифестацију. 
На објекте који су регистровани за организују 
свадби не примјењују се одредбе става 1. и  2. овог 
члана. 

Члан 18. 
 Надзор   над    примјеном   ове   Одлуке,  у   
погледу   придржавања   радног   времена у 
угоститељским објектима,  врши комунална 
полиција, у складу са посебним овлаштењима 
прописаним у закону који регулише област 
угоститељства и закону који прописује поступање 
комуналне полиције. 
 
Инспекцијски  надзор над  примјеном  ове Одлуке 
у погледу  нивоа буке у угоститељским објектима 
врши еколошки инспектор у складу са посебним 
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овлаштењима из закона који регулише област рада 
инспекције и заштите животне средине. 
Инспекцијски  надзор  над  примјеном  ове  Одлуке  
у дијелу којим се прописује поступање надлежног 
органа јединице локалне самоуправе врши управна 
инспекција. 

Члан 19. 
Новчаном  казном  у износу од  800 КМ  до  4.000 
КМ казниће се за прекршај угоститељ као 
привредно друштво ако: 
 
1. не   истакне   радно   вријеме   прописано   овом   
Одлуком и ако се истог не придржава; 
2. емитује музичке и друге садржаје супротно 
одредбама Одлуке. 
 
За прекршај  из  првог  става  ово г члана, новчаном  
казном  од  200 КМ  до 1.000 КМ, казниће се 
одговорно лице у правном лицу. 
Физичко  лице-предузетник,  казниће  се  за  
прекршај  из  првог  става овог члана, новчаном 
казном од 400 КМ до 2.000 КМ. 
 

Члан 20. 
Новчаном  казном  од  400 КМ  до  2.500  КМ  
казниће  се  за  прекршај  угоститељ  као привредно 
друштво ако: 
 
1. обавља    угоститељску   дјелатност   у   
пословно-стамбеном    објекту   колективног 
становања (стамбена зграда), а својим радом 
ремети кућни ред; 
2. обавља   угоститељску   дјелатност   у   
угоститељском објекту за смјештај , а не поштује 
прописано радно вријеме из чланова 7. и 11. ове 
Одлуке; 
3. обавља угоститељску  дјелатност на отвореном 
простору или на површинама прилагођених 
пружању угоститељских услуга изван 
угоститељског објекта (баште, терасе) у 
супротности са чланом 10. ове Одлуке; 
4. се не придржава радног времена из члана 12. ове 
Одлуке; 
5. не истакне обавјештење о радном времену из 
члана 13. ове Одлуке; 
6. не поштују „вријеме толеранције“  из члана 8. 
ове Одлуке. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 100 КМ до 500 КМ. 
      За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
угоститељ као предузетник или физичко лице 
новчаном казном у износу од 200 КМ до 1.000 КМ. 
 
 
 
 

Члан 21. 
Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 
КМ казниће се: 
 
1. одговорно  лице у надлежном  органу  јединице  
локалне самоуправе, које  приликом одређивања  
радног  времена  угоститељских   објеката  из   
члана 1. ове   Одлуке   не  поштује критеријуме из 
члана 4., 5. и 6. ове Одлуке; 
2. одговорно  лице  у  надлежном  одјељењу  које  
одобри  рад  у  посебном  радном времену 
противно одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 22. 
Новчаном казном у распону од 50 КМ до 250 КМ 
казниће се физичко лице као корисник услуге 
угоститељског објекта, који се по истеку „времена 
толеранције“ затекне у угоститељском објекту, а 
било је претходно упозорено на кршење прописа о 
радном времену од стране запосленог особља 
угоститељског објекта. 
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању радног времена и извођењу 
музичких и других садржаја у угоститељским 
објектима на подручју општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 
2/10). 

Члан 24. 
Ова Одлука је усклађена са Уредбом о 
критеријумима за одређивање радног времена у 
угоститељским објектима, коју је Влада РС 
донијела на сједници од 07.04.2011. године и која 
је објављена у „Службеном гласнику РС“, број: 
44/11. 

Члан 25. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број:01-022-151/11                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Датум:12.12.2011.г          Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
141 
На основу члана 24. Закона о подстицању развоја 
малих и средњих предузећа-пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
23/09), члана 5.,7. и 12. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник РС“ бр. 68/07), члана 
30. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 18. Статута општине Приједор  
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(„Службени гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 
9/07), Скупштина општине Приједор на XXXI 
сједници одржаној дана 12.12.2011. године 
донијела је: 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР „ПРЕДА-ПД“, ПРИЈЕДОР 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о 
оснивању Агенције за економски развој општине 
Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор са Законом о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07), Законом о 
подстицању развоја малих и средњих предузећа-
Пречишћени текст (“Службени гласник РС”, број 
23/09), Законом о класификацији дјелатности и о 
регистру јединица разврставања („Службени 
гласник Републике Српске“ број 74/10), Уредбом о 
класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
119/10), допуна дјелатности и промјена сједишта - 
ближе адресе Агенције за економски развој 
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“. 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 2. 
Оснивач Агенције за економски развој општине 
Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор је Oпштина 
Приједор ( у даљем тексту: Оснивач ). 

Члан 3. 
Агенција за економски развој општине Приједор 
„ПРЕДА-ПД“, Приједор  ( у даљем тексту: 
Агенција )  је непрофитна  организација и има 
својство правног лица, које се стиче уписом у 
судски регистар. 
 
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ АГЕНЦИЈЕ 
 

Члан 4. 
Назив Aгенције гласи: АГЕНЦИЈА ЗА 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
„ПРЕДА -ПД“, ПРИЈЕДОР. 
 
Скраћени назив гласи: Агенција „ПРЕДА-ПД“, 
Приједор. 

Члан 5. 
Сједиште: Приједор, Алеја козарског одреда б.б. 

 
Члан 6. 

Одлуку о промјени  назива имена, сједишта и 
дјелатности Агенције доноси Управни одбор 
Агенције, уз сагласност Оснивача. 
 
 
 

Члан 7. 
Агенција има печат и штамбиљ. 
Печат Агенције је округлог облика, пречника 35 
mm, у који је српским језиком ћириличним и 
латиничним писмом уписан текст Агенција за 
економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД», 
Приједор. У средини печата је исписан латиничним 
писмом назив „ПРЕДА-ПД“. 
Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика, 
димензија 60х30 mm и садржи текст Агенција за 
економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД», 
Приједор. 

Члан 8. 
Начин употребе, чување и заштита печата одређује 
Директор, односно лице које он одреди. 
 

Члан 9. 
Агенција има заштитни знак (лого) који ће 
користити у поступању са трећим лицима. 
Садржина и изглед заштитног знака биће одређен 
посебном одлуком Управног одбора. 
 
III ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ 
 

Члан 10. 
Дјелатности  Агенције: 
 
58.11 Издавање књига 
- издавање књига, брошура, летака и 
  сличних публикација. 
59.20 Дјелатност снимања звучних записа 
           и издавање музичких записа 
- дјелатност снимања звучних записа. 
68.20 Изнајмљивање и пословање 
         сопственим некретнинама или 
         некретнинама узетим под закуп (лизинг) 
- нестамбеним зградама, халама за изложбе 
  и складишта, 
- земљиштем, 
- организација извођења пројекта за зграде 
  ради личног пословања. 
70.21 Односи са јавношћу и дјелатности 
         саопштавања 
70.22 Савјетовање у вези са пословањем и 
         осталим управљањем 
72.20 Истраживање и експериментани 
         развој у друштвеним и хуманистичким 
        наукама 
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду 
 
73.20 Истраживање тржишта и испитивање 
            јавног мнијења 
82.30 Организација састанака и пословних 
            сајмова 
 
82.99 Остале пословне помоћне услужне 
            дјелатности, д.н. 
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- остале помоћне дјелатности, које се, у правилу,          
пружају предузећима, а које нису на другом мјесту 
разврстане. 
84.13 Регулисање и допринос побољшавању 
         пословања у привреди 
- јавно управљање и регулисање разних 
економских подручја, обухватајући додјељивање 
субвенција, 
- управљање истраживачком и развојном 
политиком, и повезаним фондовима – ради 
побољшања економских резултата, 
- управљање општим пословима у подручју рада 
(радне снаге), 
- примјена мјера политике регионалног развоја, 
нпр. у циљу смањења незапослености. 
 
Агенција обавља стручне и друге послове и то: 
 
1. Економски развој општине Приједор кроз 
реализацију Стратегије економског развоја 
општине Приједор, 
2. Успостављање и развој партнерства између 
јавног, приватног и невладиног сектора, 
3. Изградња јаког и успјешног приватног сектора 
малих и средњих предузећа, 
4. Промоција пословних, трговинских, 
инвестиционих, комерцијалних и других 
економских односа унутар општине и регије,  
5. Промоција и презентовање привредних 
потенцијала и понуде општине Приједор и 
повећање и подршка успјешности и интегритета у 
пословној околини општине у циљу привлачења 
домаћих и страних донатора и инвеститора, 
6. Пружање помоћи реализацији директних 
домаћих и иностраних улагања у привреду,  
7. Организовање, прикупљање и обрада правних и 
других информација које су од интереса за 
привредне субјекте, 
8. Подршка економским и реформским 
иницијативама унутар регије, 
9. Анализирање положаја и развоја привреде, те 
подстицање улагања у привредне активности, 
креирање стимулативног пословног амбијента на 
подручју локалне заједнице, промоцију 
предузетништва и иноваторске дјелатности, 
увођења нових производа, стручне и консалтинг 
услуге и сл, 
10. Подршка и провођење подстицајних мјера за 
стварање већег броја МСП и предузетништва, 
организовањем пословних инкубатора, 
технолошких паркова и центара за развој и 
пословних удружења, 
11. Идентификација, прикупљање, припрема и 
израда пројеката из свих области (инфраструктурна 
подршка, индустрија, занатство, зашита животне 
средине и енергетска ефикасност, туризам и 
рурални развој и сл.), који ће омогућити развој 
малих и средњих предузећа, 

12. Координација активности на плану 
обезбјеђивања и коришћења средстава за 
финансирање програма, пројеката и подухвата 
малих и средњих предузећа, у циљу запошљавања 
људи, профитабилности предузећа и економског 
јачања локалне заједнице, приступ информацијама 
и ресурсима потребним за успјешно пословање, 
систем тржишних информација, 13. Давање 
подршке и учешће у програмима за повећање 
запошљавања, стручно образовање, 
преквалификацију и доквалификацију радника, 
тренинге и савјетовања, едукацију и 
професионално усавршавање, истраживање 
тржишта и испитивање јавног мнења, 
14. Давање подршке привредним субјектима у 
њиховој иноваторској дјелатности и пружање 
подршке у освајању нових технологија и 
проналазака,  
15. Давање подршке за учествовање на домаћим и 
међународним сајмовима и специјализованим 
изложбама у земљи и иностранству, израду 
промотивног материјала, 
16. Успостављање координиране сарадње са 
локалном управом, Владом, пословним банкама и 
другим институцијама директно или преко преко 
различитих облика интересног удруживања, савеза 
и др., 
17. Сарадња са другим  домаћим и међународним 
агенцијама, асоцијацијама, савезима агенција, 
конзорцијима, фондацијама и свима који имају 
исте или сличне циљеве и интересе, 
18.Успостављање информативне мреже, праћење и 
сервисирање, документовање актуелних и будућих 
програма - државних и међународних, као и 
припрема локалних актера за учешће у развоју 
општине, 
19. Обезбјеђивање правних, техничких, 
технолошких и економских извора који ће помоћи 
општини да достигне Европске стандарде, 
потпомагање кооперације и економских 
интеграција са сусједним општинама, а све у циљу 
приближавања Европским интеграцијама, 
20. Праћење, анализирање и извјештавање 
Оснивача о резултатима подстицајних мјера, 
21. Обављање и других послова у вези с 
подстицањем привредног развоја у складу са 
Законом, Статутом или захтијевом Оснивача. 
 
IV СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И 
     ПОЧЕТАК РАДА И НАЧИН 
     ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА 
 

Члан 11. 
Оснивачки улог  Оснивача износи 5.000 КМ 
(петхиљада конвертибилних марака). 
Средства за рад Агенције обезбјеђују се из буџета 
општине, донација, прилога и спонозорства 
домаћих и страних правних и физичких лица, 
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прихода које оствари обављањем послова из своје 
надлежности и других извора у складу са законом. 
 
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У 
    ПОГЛЕДУ  ОБАВЉАЊА 
    ДЈЕЛАТНОСТИ 

Члан 12. 
У циљу обављања дјелатности Агенције, Оснивач у 
складу са Законом: 
- обезбјеђује средстава и прописане услове 
   за рад, 
- врши благовремено именовање и 
  разрјешење органа управљања, 
- даје сагласност на годишњи програм рада и 
  финансијски план, 
- разматра и усваја годишњи извјештај о 
  пословању и годишњи обрачун, 
- даје сагласност на Статут, 
- даје сагласност на акт о унутрашњој 
  организацији и систематизацији радних 
  мјеста. 
 
Оснивач од Агенције захтијева квалитетно и 
стручно обављање послова, у складу са 
позитивним правним прописима. 
 
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  
     АГЕНЦИЈЕ И ОСНИВАЧА 
 

Члан 13. 
Агенција се обавезује да ће послове из своје 
дјелатности обављати благовремено и квалитетно и 
на начин који ће задовољити потребе и интересе 
грађана из области унапријеђења привреде и 
економског развоја уз поштовање закона, а у 
складу са закљученим уговорима и споразумима. 
Поред тога Агенција се обавезује да неће без 
сагласности Оснивача предузети обављање других 
послова који не представљају предмет и садржај 
дјелатности из члана 10. ове Одлуке. 
Агенција ће подносити Оснивачу извјештај о свом 
раду из члана 12. ове Одлуке најмање једанпут 
годишње. 
 
Оснивач према Агенцији има обавезе које су 
садржане у 11. и 12. ове Одлуке, као и у другим 
законским и подзаконским актима. 
 
VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ЊИХОВА 
      ОВЛАШЋЕЊА 
 

Члан 14. 
Органи  Агенције  су: 
-Управни одбор и 
-Директор. 
  

Чланове Управног одбора и Директора именује и 
разрјешава Оснивач уз претходно спроведен 
поступак јавне конкуренције. 
Изузетно, Оснивач, до окончања поступка избора 
на поменуте позиције може поставити вршиоце 
дужности на период до 60 дана. 
Мандат чланова Управног одбора и Директора 
траје четири године, и по истеку мандата могу бити 
поново именовани.  
Директор и запослени у Агенцији не могу бити 
чланови Управног одбора. 
Послови из дјелокруга надлежности органа 
Агенције се одређују Статутом. 
 

Члан 15. 
Управни одбор Агенције има предсједника и два 
члана. 
Управни одбор: 
- доноси Статут Агенције, уз сагласност 
  Оснивача, 
- одлучује о пословању Агенције,  
- доноси опште акте утврђене Статутом, 
- доноси акт о унутрашњој организацији и 
  систематизацији радних мјеста уз 
  сагласност Оснивача, 
- доноси годишњи програм рада и 
  финансијски план уз сагласност Оснивача, 
- разматра и усваја извјештај о пословању и 
  завршни рачун,  
- oдлучује о кориштењу средстава у складу 
  са Законом и Статутом,  
- врши и друге послове утврђене Законом и 
  Статутом. 

Члан 16. 
Директор Агенције има права и дужности 
директора предузећа, као и друга права и обавезе 
утврђене Законом и Статутом. 
 
Директор: 
- представља и заступа Агенцију, 
- организује и руководи радом Агенције, 
- предлаже акте које доноси Управни одбор, 
- извршава одлуке Управног одбора и 
  преузима мјере за њихово спровођење, 
- стара се о законитости рада и одговара за 
  законитост рада, 
- стара се и одговара за коришћење и 
  располагање имовином, 
- предлаже акт о унутрашњој организацији и 
  систематизацији радних мјеста, 
- предлаже програм рада, 
- врши и друге послове утврђене Статутом. 
 
VIII  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
        АГЕНЦИЈЕ 

Члан 17. 
Агенцију заступа и представља Директор, без 
ограничења. 
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IX  ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТ У  
      ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

 
Члан 18. 

У правном промету са трећим лицима, Агенција 
иступа у своје име и за свој рачун,  самостално и 
без ограничења. 

Члан 19. 
За обавезе настале у правном промету са трећим 
лицима, Агенција одговара цјелокупном  својом 
имовином, потпуна одговорност. 
За обавезе Агенције Оснивач не одговара, а сноси 
ризик пословања до висине оснивачког улога. 
 
X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
Општи акти Агенције су Статут, Правилник о раду 
и друга општа акта. 
Статут је општи акт Агенције, којим се ближе 
уређује дјелокруг рада и унутрашња организација 
Агенције: надлежност органа, заступање и 
представљање, права, обавезе и одговорности, 
начин организовања послова и друга питања од 
значаја за пословање Агенције. 
 

Члан 21. 
Надзор над радом Агенције остварује Оснивач. 
Оснивач даје сагласност на Статут и друге опште 
акте, именује и разрјешава Управни одбор и 
Директора. 

Члан 22. 
Агенција престаје са радом у складу са одредбама 
прописаним Законом. 

Члан 23. 
Надлежни орган управљања ће у року од 60 дана 
ускладити Статут и друга општа акта са одредбама 
Закона и ове Одлуке. 

Члан 24. 
До усклађивања Статута и других општих аката, 
Агенција ће примјењивати досадашња акта, 
уколико нису у супротности са законом и овом 
одлуком. 

Члан 25. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Агенције за економски развој 
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор број 
01-022-129/06 од 22.12.2006.године. 
                                     

Члан 26. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број: 01-022-152/11                      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Датум:12.12.2011.             Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 5., 12. и 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Ребулике 
Српске“ број: 68/07), члана 107., и 108. Закона о 
туризму („Службени гласник Репбилике Српске, 
број: 70/11) и члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 5/05 
и 9/07), Скупштина општине Приједор на XXXI 
сједници одржаној дана 12.12.2011. године, 
донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДОР 
 

Овом Одлуком врше се измјене и допуне Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке 
организације број: 01-022-8/08 од 07.02.2008. 
године и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
оснивању Туристичке организације број: 01-022-
91/11 од 08.09.2011. године са Законом о туризму 
(Службени гласник Републике Српске број:70/11), 
тако да се мијења и гласи: 
 
I OПШTE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
Члaн 2. Oдлукe сe миjeњa и глaси: 
 
Oснивaч oснивa Tуристичку oргaнизaциjу сa 
циљeм: 
- прoмoциje туристичкoг прoизвoдa Рeпубликe, 
oднoснo jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
- пoдстицaња и унaпрeђивaњa рaзвoja пoстojeћeг 
туристичкoг прoизвoдa, 
пoдстицaња и унaпрeђивaњa рaзвoja нoвoг 
туристичкoг прoизвoдa, 
- унaпрeђивaња и рaзвиjaња свиjeсти o знaчajу 
туризмa, приврeдним, друштвeним, 
културним и мултипликaтивним eфeктимa туризмa 
нa цjeлoкупни приврeдни систeм и  
- унaпрeђeња oпштих услoвa бoрaвкa туристa и 
пружaњу инфoрмaциja туристимa. 
 
Tуристичкa oргaнизaциja oбaвљa пoслoвe нa 
прoмoциjи и унaпрeђeњу туризмa oд интeрeсa зa 
jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe, кao штo су: 
прoмoциja туризмa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
изрaдa прoгрaмa рaзвoja туризмa и oдгoвaрajућих 
плaнских aкaтa, oбaвљa унaпрeђивaњe oпштих 
услoвa зa прихвaт и бoрaвaк туристa у туристичким 
мjeстимa и усмjeрaвaњe и кooрдинaциjу aктивнoсти 
нoсилaцa туристичкe пoнудe и рaдa нa 
oбoгaћивaњу и пoдизaњу нивoa квaлитeтe 
туристичких и кoмплeмeнтaрних сaдржaja у 
туристичким мjeстимa. 
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Tуристичкa oргaнизaциja усклaђуje свoje 
прoгрaмскe aктивнoсти нa oргaнизoвaњу 
туристичкo инфoрмaтивнo-прoпaгaнднe и 
прoмoтивнe дjeлaтнoсти у туризму сa прoгрaмимa 
рaдa Tуристичкe oргaнизaциje Рeпубликe Српскe  
(у дaљeм тeксту TOРС.) 
 
II  ЗAДAЦИ И ДJEЛATНOСT 

Члaн 2. 
У члaн 5. сe додаје став 2. који глaси: 
Рaд Tуристичкe oргaнизaциje je jaвaн. 
 

Члaн 3. 
Члaн 7. Oдлукe сe миjeњa и дoпуњуje и глaси: 
Дjeлaтнoст Tуристичкe oргaнизaциje првeнствeнo 
пoдрaзумиjeвa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у 
oблaсти туризмa. 
 
Tуристичкa oргaнизaциja сe не oснивa рaди 
oбaвљaњa прoфитaбилнe дjeлaтнoсти. 
 
Изузетно од става 2. овог члана туристичка 
организација може да: 
 
- упрaвљa туристичкoм инфaрструктурoм jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe, туристичким прoстoром или 
туристичким мjeстом, кojе им je дaто нa упрaвљaњe 
oдлукoм Oснивaчa, 
- упрaвљa прирoдним дoбримa и рeсурсимa кojи су 
им дaти нa упрaвљaњe oдлукoм Oснивaчa у склaду 
сa пoсeбним прoписимa (излeтиштa, лoвиштa, 
пaркoви, плaжe, jeзeрa, риjeкe, прирoднo и 
културнo-истoриjскo нaсљeђe), 
- oргaнизуje мaнифeстaциje и прирeдбe, 
- oбaвљa туристичко-кoмeрциjaлнe oглaсe у 
oглaсним мeдиjимa кojи су им дaти нa упрaвљaњe 
oдлукoм Oснивaчa, 
- прoдajе сувeнирe, туристичкe кaртe и брoшурe, 
oсим сoпствeнoг прoмoтивнoг мaтeриjaлa и  
- oбaвљa и другe пoслoвe oд jaвнoг интeрeсa кojи су 
у функциjи рaзвoja туризмa и кojи нису у 
супрoтнoсти сa Зaкoнoм o туризму и другим 
прoписимa. 
  
Tуристичкa oргaнизaциja oбaвљa пoслoвe: 
 
- прoмoциjе туризмa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
- унaпрeђивaња и прoмoциjе извoрних вриjeднoсти 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у кojoj je oснoвaна 
Tуристичкa oргaнизaциja, кao штo су трaдициja, 
oбичajи, eтнoлoшкo блaгo, 
- ствaрaња прeдпoстaвки зa вaлoризaциjу 
туристичких рeсурсa грaдa или oпштинe, 
- сaрaдњe и кooрдинaциje сa приврeдним 
субjeктимa кojи oбaвљajу туристичку дjeлaтнoст 
или oстaлe дjeлaтнoсти кoje су дирeктнo или 
индирeктнo пoвeзaнe сa туристичкoм дjeлaтнoшћу, 

рaди зajeдничкoг дoгoвaрaњa, утврђивaњa и 
спрoвoђeњa пoлитикe рaзвoja туризмa и њeгoвe 
прoмoциje у oквиру стрaтeгиje грaдa или oпштинe, 
- прoмoциjе и oргaнизoвaња културних, 
умjeтничких, спoртских и других скупoвa и 
мaнифeстaциja кoje дoпринoсe рaзвojу туристичкe 
пoнудe мjeстa, грaдa или oпштинe, 
- пoдстицaња рaзвoja пoдручja грaдa или oпштинe 
кoja нису укључeнa или су нeдoвoљнo укључeнa у 
туристичку пoнуду грaдa, oднoснo oпштинe, 
- пoдстицaња и oргaнизaциjе aктивнoсти 
усмjeрeних нa зaштиту и oдржaвaње културнo-
истoриjских спoмeникa и других мaтeриjaлних 
дoбaрa oд интeрeсa зa туризaм и њихoвo  
укључивaњe у туристичку пoнуду, 
- oргaнизoвaња aкциja у циљу oчувaњa туристичкoг 
прoстoрa, унaпрeђивaњa туристичкoг oкругa и 
зaштитa живoтнe срeдинe нa пoдручjу грaдa или 
oпштинe, 
- изрaде прoгрaмa и плaнoвa прoмoциje туризмa у 
склaду сa стрaтeгиjoм прoмoциje туризмa и 
прoгрaмских aктивнoсти TOРС-a, 
- рeaлизoвaња прoгрaмa бoрaвкa студиjских групa, 
пружaња oстaлих сeрвисних инфoрмaциja и услугa 
туристимa, 
- сaрaдњe сa удружeњимa, нeвлaдиним 
oргaнизaциjaмa из oблaсти туризмa, 
- сaрaдњe сa другим туристичким oргaнизaциjaмa у 
Рeпублици, 
- oбрaдe пoдaтaкa o брojу и структури туристa нa 
пoдручjу грaдa или oпштинe и нa пoдручjу 
туристичкe oргaнизaциje у циjeлoсти, тe 
прикупљaњe и oбрaдa свих других пoкaзaтeљa 
битних зa прaћeњe извршeњa пoстaвљeних циљeвa 
и зaдaтaкa и тo нajмaњe jeднoм у шeст мjeсeци нa 
гoдишњeм нивoу, 
- спрoвoђeњa aнкeтa и других истaрживaњa у циљу 
утврђивaњa oцjeнe квaлитeтe туристичкe пoнудe нa 
тeритoриjи грaдa или oпштинe, 
- изрaдe извjeштaja o извршeњу зaдaткa, aнaлизa и 
oцjeнa oствaрeњa прoгрaмa рaдa и финaнсиjскoг 
плaнa туристичкe oргaнизaциje грaдa или oпштинe, 
- изрaдe извjeштaja и инфoрмaциja зa пoтрeбe 
TOРС-a, 
- oснивaња туристичкo-инфoрмaтивних цeнтaрa, 
- учeствoвaњa у дeфинисaњу циљeвa и пoлитикe 
рaзвoja нa нивoу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
- прикупљaња пoдaтaкa зa пoтрeбe инфoрмисaњa 
туристa, 
- пoсрeдoвaњa у пружaњу услугa физичких лицa у 
сeoскoм дoмaћинству, кao и у пружaњу услугa 
физичких лицa у изнajмљивaњу aпaртмaнa, сoбa и 
кућa, 
- oбeзбjeђивaња и изрaдe инфoрмaтивнo-
прoпaгaнднoг мaтeриjaлa кojим сe прoмoвишу 
туристичкe вриjeднoсти jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe кao штaмпaнe публикaциje, aудиo и 
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видeo прoмoтивни мaтeриjaл, прoмoциjу путeм weб 
пoртaлa, сувeнири, прeзeнтaциje и 
- сaрaдњe сa нaдлeжним oргaнoм грaдa или 
oпштинe при oдрeђивaњу рaднoг врeмeнa 
угoститeљских oбjeкaтa нa тeритoриjи лoкaлнe 
сaмoупрaвe и другe пoслoвe oд интeрeсa зa 
прoмoциjу туризмa нa пoдручjу грaдa или oпштинe 
у склaду сa пoсeбним прoписимa. 
 
Нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 
туристичкa oргaнизaциja грaдa или oпштинe мoжe 
oснoвaти пoсeбнe oргaнизaциoнe диjeлoвe, oднoснo 
туристичкo-инфoрмaтивнe цeнтрe. 
 
Tуристичкo-инфoрмaтивни цeнтaр нeмa свojствo 
прaвнoг лицa и oбaвљa пoслoвe: 
 
- пружaња oснoвних инфoрмaциja туристимa у вeзи 
сa њихoвим смjeштajeм и бoрaвкoм у 
туристичкoм мjeсту, 
- прoмoциje и пoдршкe у oргaнизoвaњу 
трaдициoнaлних мaнифeстaциja, зaбaвнoг, 
спoртскoг и културнoг кaрaктeрa у туристичкoм 
мjeсту, 
- aктивнoг учeствoвaњa у прojeктимa усмjeрним нa 
oчувaњe живoтнe срeдинe, 
- прaћeњa туристичкoг прoмeтa у туристичкoм 
мjeсту, 
- сaрaдњe сa лoкaлнoм туристичкoм приврeдoм, 
- сaрaдњe сa oстaлим субjeктимa нa тeритoриjи 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe кojи дирeктни или 
индирeктнo учeствуjу у крeирaњу лoкaлнoг 
туристичкoг прoизвoдa и 
- другe пoслoвe у склaду сa Стaтутoм туристичкe 
oргaнизaциje грaдa или oпштинe 
 
III  СРEДСTВA ЗA РAД И НAЧИН 
      НJИХOВOГ OБEЗБJEЂИВAЊA 
 

Члaн 4. 
Члaн 10. сe миjeњa и дoпуњуje и глaси: 
Прихoди зa рaд Tуристичкe oргaнизaциje су: 
- прихoди из буџeтa Оснивaчa, 
- прихoди oд бoрaвишнe тaксe, 
- прихoди oд oбaвљaњa дjeлaтнoсти из члaнa 7.,  
- крeдитнoг здужeњa уз прeдхoдну  
- сaглaснoст Оснивaчa, 
- дoнaциja и  
- других извoрa. 
 
IV ПРAВA И OБAВEЗE OСНИВAЧA  
    И OРГAНИЗAЦИJE 
 

Члaн 5. 
У члaну 11. додају се ставови 2., 3., 4., 5., 6., 7., и 8., 
који гласе: 
 

Tуристичкa oргaнизaциja, кoja oснивa 
oргaнизaциoнe диjeлoвe кao штo су 
прeдстaвништвa, туристичкo-инфoрмaтивни 
цeнтри, филиjaлe, Стaтутoм урeђуje њихoву 
oргaнизaциjу, прaвa и дужнoсти, тe њихoвo 
пoслoвaње и финaнсирaње. 
 
Tуристичкa oргaнизaциja je oбaвeзнa дa зa свaку 
пoслoвну гoдину утврди прoгрaм рaдa и 
финaнсиjски плaн. 
 
Гoдишњи прoгрaм рaдa и финaнсиjски плaн 
Туристичкe oргaнизaциje oбaвeзнo сaдржи 
пojeдинaчнo утврђeнe и плaнирaнe зaдaткe, кao и 
пoтрeбнa финaнсиjскa срeдствa зa њихoвo 
извршeњe. 
Tуристичкa oргaнизaциja кoja пoсjeдуje 
туристичкo-инфoрмaтивнe цeнтрe у oквиру 
прoгрaмa рaдa пoсeбнo искaзуje пoдaткe за те 
центре. 
 
Нaкoн штo Oснивaч усвojи прoгрaм рaдa, 
финaнсиjски плaн, извjeштaj o рaду и финaнсиjски 
извjeштaj, Tуристичкa oргaнизaциja дoстaвљa 
нaвeдeнe aктe TOРС-у. 
 
Tуристичкa oргaнизaциja уз сaглaснoст Oснивaчa, у 
циљу плaнирaњa, кooрдинaциje и упрaвљaњa 
туристичким aктивнoстимa, мoжe сa другoм 
туристичкoм oргaнизaциjoм, приврeдним 
друштвoм или прeдузeтникoм кojи oбaвљa 
дjeлaтнoсти из oблaсти сaoбрaћaja, туризмa, 
угoститeљствa, прoмeтa рoбa и услугa, културe, 
спoртa, инфoрмисaњa, кoнгрeсних и сajaмских 
aктивнoсти, oснoвaти oргaнизaциjу зa oпeрaтивнe, 
мaркeтиншкe и прoмoтивнe пoслoвe у склaду сa 
пoсeбним прoписoм из oблaсти jaвнo-привaтнoг 
пaртнeрствa. 
 
Дjeлoкруг рaдa, нaчинa финaнсирaњa, кao и 
мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe Tуристичкe 
oргaнизaциje и Oснивaчa урeђуje сe овом Одлуком 
и Законом. 
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 6. 
Надлежни орган управљања ће у року од 90 дана 
ускладити Статут и друга општа акта са одредбама 
Закона и овом Одлуком. 
 

Члан 7. 
До усклађивања аката Туристичка организација ће 
примјењивати досадашња акта, уколико нису у 
супротности са Законом и овом Одлуком. 
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Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број:01-022-153/11             ПРЕДСЈЕДНИЦА  
     Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:12.12.2011.г           Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
 
143 
На основу члана 33. Закона о уређењу простора и 
грађењу  (Сл. гласник Републике Српске бр.55/10) 
и члана 18. Статута општине Приједор (Сл.гласник 
општине Приједор, бр.5/05 и 9/07), Скупштина  
општине Приједор на XXXI  сједници одржаној 
дана 12.12.2011. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за израду Регулационог плана 
простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на 

урбаном подручју Приједора- Секција 1 
и Секција 2 

 
I 

Образује се Савјет за израду Регулационог плана 
простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на 
урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 
2 

II 
У Савјет се именују: 
 
1. Тадић Владо, дипл.инж.арх. 
2. Обрадовић Славиша, дипл.инж.грађ. 
3. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр. 
4. Шарић Радан, геод.техн. 
5. Јањић Љиљана, дипл.инж.грађ. 
6. Бјељац Драгана, Служба за МЗ 
7. Голубовић Драган, одборник 
8. Вуковић Жељко, одборник 
9. Јакуповић Сеад, одборник 
 

III 
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2. Закона 
о уређењу простора и грађењу  („Службени  
гласник“ РС бр. 55/10). 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Приједор. 
 
Број:01-111-186/11             ПРЕДСЈЕДНИЦА  
      Приједор                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
 
 
 
 

144 
На основу члана 33. Закона о уређењу простора и 
грађењу  (Сл. гласник Републике Српске бр.55/10) 
и члана 18. Статута општине Приједор (Сл.гласник 
општине Приједор, бр.5/05 и 9/07), Скупштина  
општине Приједор на XXXI  сједници одржаној 
дана 12.12.2011. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за израду Регулационог плана 
дијелова насеља Доња Пухарска и Урије - I Фаза 

(Секција 1 и Секција 2) и II Фаза (Секција 3) 
 

I 
Образује се Савјет за израду Регулационог плана 
дијелова насеља Доња Пухарска и Урије - I Фаза 
(Секција 1 и Секција 2) и II Фаза (Секција 3) 
 

II 
У Савјет се именују: 
 
1. Ћопић Драгана, дипл.инж.арх. 
2. Матановић Горан, дипл.инж.грађ. 
3. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр. 
4. Шарић Радан, геод.техн. 
5. Гламочанин Милан, Служба за МЗ 
6. Ивић др. Душко, одборник 
7. Јелача Весна, одборник 
8. Прим др. Пашалић Азра, одборник 
9. Махмуљин Зинајда, одборник 
 

III 
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2. Закона 
о уређењу простора и грађењу  („Службени  
гласник“ РС бр. 55/10). 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Приједор. 
 
Број:01-111-187/11                  ПРЕДСЈЕДНИЦА  
      Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.           Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
145 
На  основу члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 
члана 145. Пословника Скупштине општине  
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 
разматрајући Извјештај о раду Фондације за развој 
„Приједор“, Скупштина општине Приједор на 
XXXI сједници одржаној дана 12.12.2011.године, 
донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Извјештај о раду Фондације за развој 
„Приједор“ 
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-154/11             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 
146 
На  основу члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 
члана 145. Пословника Скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 
разматрајући Информацију о реализацији Пројекта 
у повратничким, избјегличким и ромским 
насељима, Скупштина општине Приједор на XXXI 
сједници одржаној дана 12.12.2011.године, 
донијела је  

 
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Информација о реализацији Пројекaта 
у повратничким, избјегличким и ромским 
насељима 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-155/11    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:12.12.2011.     Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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