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БРОЈ
9
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118.

На основу члана 5. Закона о буџетском систему Републике Српске - Пречишћен 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 Града Приједора ("Службени гласник општине Приједор" бр. 5/05, 09/07 и 7/12),
Скупштина града Приједора на II сједници, одржаној дана 21.12.2012. године, донијeла је
ОДЛУКУ
о усвајању буџета Града Приједора за 2013. годину
I
Скупштина града Приједора усваја Буџет Града Приједора за 2013 годину са:
-Укупно утврђеним приходима и примицима.............................

31.986.460 КМ

- Расходима за утврђене намјене..................................................

31.386.460 КМ

- Текућом буџетском резервом (нераспоређени приходи)........

600.000 КМ

II
Саставни дио ове Одлуке је Буџет Града Приједора за 2013. годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Приједора”, а
примјењује се од 01.01.2013. године.
Број:01-022-120 /12
Приједор
Датум:21.12.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

Страна 364
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Број: 9/12

PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI I PRIMICI PO BUDŽETU ZA
2013.GODINU
KONTO

VRSTA PRIHODA

Plan za 2013. god

1

2

3

PRIHODI I GRANTOVI

31.769.605

PORESKI PRIHODI
Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih
djelatnosti

22.648.780
3.450.000

7131 Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti

3.450.000

71
713

714

Porez na imovinu

7141 Porez na imovinu

1.358.780
1.268.780

7142 Porez na naslijeđa i poklone

30.000

7143 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

60.000

715

Porez na promet priozvoda i usluga

7151 Porez na promet proizvoda
7152 Porez na promet usluga
717

Indirektni porezi doznačeni od UIO

7171 Indirektni porezi doznačeni od UIO
719

Ostali poreski prihodi

7191 Ostali poreski prihodi
72
721

NEPORESKI PRIHODI
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i
pozitivnih kursnih razlika

7212 Prihodi od zakupa i rente

12.000
10.000
2.000
17.800.000
17.800.000
28.000
28.000
8.386.425
242.000
222.000
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KONTO

VRSTA PRIHODA

Plan za 2013. god

1

2

3

7213 Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente
722

Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga

7221 Administrativne naknade i takse

20.000
7.969.925
350.000

7223 Komunalne naknade i takse

1.220.000

7224 Naknade po raznim osnovama

5.331.000

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

1.068.925

Novčane kazne

18.000

7231 Novčane kazne

18.000

723

729

Ostali neporeski prihodi

7291 Ostali neporeski prihodi
73
731

156.500
156.500

GRANTOVI
Grantovi

26.700
26.700

7312 Grantovi iz zemlje

26.700

78
781

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH JEDINICA
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa
vlasti

7813 Transferi jedinicama lokalne samouprave

81
813

707.700
707.700
707.700

3 PRIMICI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU

216.855

PRIMICI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU
Primici za neproizvedenu stalnu imovinu

216.855
200.000

8131 Primici za zemljište
817 Primici po osnivu poreza na dodatnu vrijednost
8171 Primici po osnovu poreza na dodatnu vrijednost
UKUPNO

200.000
16.855
16.855
31.986.460
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Број: 9/12

BUDŽETSKA POTROŠNJA PO EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA
ZA 2013. GODINU

EK.
KOD

OPIS

BUDŽET
ZA
2013.G.

1

2

4

41

TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA OBRAČUNSKOG KARAKTERA

411

Rashodi za lična primanja

9.068.993

4111

Rashodi za bruto plate

7.140.800

4112

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih

1.928.193

412

Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga

9.281.685

4121

Rashodi po osnovu zakupa

4122

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga

4123

Rashodi za režijski materijal

268.162

4124

Rashodi za materijal za posebne namjene

124.000

4125

Rashodi za tekuće održavanje

4126

Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

4127

Rashodi za stručne usluge

1.544.619

4128

Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine

2.030.000

4129

Ostali nepomenuti rashodi

1.696.874

413

Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi

1.017.180

4133

Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji

1.007.130

4139

Rashodi po osnovu zateznih kamata

414

Subvencije

744.000

4141

Subvencije ( razvojni projekti u privredi i poljoprivredi)

744.000

415

Grantovi

2.567.440

4152

Grantovi u zemlji
Doznake na ime socijalne zaštiite koje se isplaćuju iz budžeta
Republike,opština i gradova

2.567.440

2.323.700

4169

Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta republike,opština i gradova
Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja koje se
isplaćuju iz budžeta Republike
Doznake pružaocima usluga soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta
Republike,opština i gradova
Ostale doznake na ime soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta Republike, opština i
gradova

51

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

3.162.882

511

Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu

3.059.582

5111

Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata

2.040.000

5112

Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata

390.000

5113

Izdaci za nabavku postrojenje i opreme

616.082

5114

Izdaci za investiciono održavanje opreme

416
4161
4162
4163

25.661.678

77.300
1.566.548

1.821.547
152.635

10.050

2.982.380

40.000
594.680
24.000

2.000
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5115

Izdaci za biološku imovinu

6.000

5117

Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5.500

512

Izdaci za dragocjenosti

0

5121

Izdaci za dragocjenosti

0

513

Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu

0

5131

Izdaci za pribavljanje zemljišta

0

516

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

60.300

5161

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

60.300

517

Izdavi po osnovu PDV-a

43.000

5171

Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost

43.000

61

IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU

1.000.000

611

Izdaci za finansijsku imovinu

1.000.000

6114

Izdaci za date zajmove

1.000.000

62

IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA

1.561.900

621

Izdaci za otplatu dugova

1.561.900

6213

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji

1.561.900

A

UKUPNO RASPOREĐENI RASHODI:

31.386.460

B

NERASPOREĐENI RASHODI (TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA)

(A+B) UKUPNA POTROŠNJA ZA 2013. GODINU:

600.000

31.986.460
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Број: 9/12

BUDŽETSKA POTROŠNJA GRADA PRIJEDORA
PO KORISNICIMA I BLIŽIM NAMJENAMA ZA 2013. GODINU
GRADSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - operativna jedinica 1
KONTO

OPIS

Plan budžeta
za 2013.god.

1

2

3

1

I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA

101

GRADONAČELNIK (101)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

GRADONAČELNIK (101)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi kabineta gradonačelnika Grada Prijedor (10100)

Sifra trezorskog sistema:

00740124

412200
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002
415200
416100
511300
516100
517100

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi proslava
Grantovi u zemlji
Doznake građanima
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe materijala
Izdaci po osnovu PDV-a

UKUPNO 10100 Troškovi kabineta gradonačelnika Grada Prijedor (10100)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

GRADONAČELNIK (101)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Sredstva za posebne namjene (10102)

Sifra trezorskog sistema:

00740123

4161001
4161002

Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica
Sredstva za podršku povratka

UKUPNO 10102 Sredstva za posebne namjene (10102)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

GRADONAČELNIK (101)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Plate i naknade zaposlenih u administrativnoj službi (10103)

Sifra trezorskog sistema:

00740126

23.252.400
6.222.700

30.000
16.000
5.000
20.000
200.000
65.000
300.000
30.000
15.000
5.000
1.000
35.000
722.000

90.000
90.000
180.000
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KONTO

OPIS

1

4111001
411200
412900

Број: 9/12

2

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Ostali nepomenuti rashodi

UKUPNO 10103 Plate i naknade zaposlenih u administrativnoj službi (10103)

102

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA I GRADONAČELNIKA (102)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA I GRADONAČELNIKA (102)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi stručne službe gradonačelnika i stručne službe skupštine (10200)

Sifra trezorskog sistema:

00740125

4122001
4122002
412300
412500
412600
4127000
4127001
412900
511300
516100

Opština-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Mjesne zajednice-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge - Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Održavanje softvera
Ostali nepomenuti rashodi Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala ,robe i ambalaže

UKUPNO 10200 Troškovi stručne službe gradonačelnika i stručne službe skupštine (10200)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA I GRADONAČELNIKA (102)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Grada (10201)

Sifra trezorskog sistema:

00740111

4129001
4152001
4152002

Ostali nepomenuti rashodi - bruto naknade odbornicima i funkcionerima
Grantovi u zemlji - Učešće u finansiranju političkih partija
Grant za predstavnike mjesnih zajednica (materijalni troškovi)

UKUPNO 10201 Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Grada (10201)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA I GRADONAČELNIKA (102)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi izbora (10202)

Sifra trezorskog sistema:

00740111

412200
412600

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

Plan budžeta
za 2013.god.
3

4.120.000
980.700
220.000
5.320.700

1.415.000

380.000
92.000
25.000
30.000
5.000
60.000
26.000
10.000
154.000
11.000
793.000

470.000
100.000
30.000
600.000

1.000
1.000
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KONTO

1

4129001

Број: 9/12

OPIS

Plan budžeta
za 2013.god.

2

3

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih- Članovima

UKUPNO 10202 Troškovi izbora (10202)

103

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR (103)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
4129001
511300
516100

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za odjeću i obuću

UKUPNO 10300 Troškovi službe za inspekcijski nadzor (10300)

104

SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE (104)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002
511300
516100

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge službe
Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi prinudnog izvršenja rješenja
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za odjeću i obuću

UKUPNO 10400 Troškovi službe komunalne policije (10400)

105

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105)

20.000
22.000

26.500

9.000
4.000
3.000
1.500
1.000
1.000
4.000
3.000
26.500

33.500

9.500
5.000
4.000
1.000
1.500
500
2.000
3.000
7.000
33.500

146.900
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KONTO

1

OPIS

Plan budžeta
za 2013.god.

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
412900
511300

Број: 9/12

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 10500 Troškovi odjeljenja za opštu upravu (10500)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi civilne zaštite (10501)

Sifra trezorskog sistema:

00740131

65.000
50.000
2.000
1.000
17.900
1.000
5.000
141.900

Grantovi u zemlji - Troškovi civilne zaštite

5.000

UKUPNO 10501 Troškovi civilne zaštite (10501)

5.000

415200

106

ODJELJENJE ZA FINANSIJE (106)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
412900
511300
511700

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu

UKUPNO 10600 Troškovi odjeljenja za finansije (10600)

107

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

116.500

15.000
15.000
5.000
10.000
35.000
11.500
20.000
5.000
116.500

1.678.200
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1

OPIS

Plan budžeta
za 2013.god.
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3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

Број: 9/12

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 10700 Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu (10700)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
4127002
4141001
4141002
4141003
4141005
4141006
4141007
4141008
4141009
4152003
4152005

Ostale stručne usluge (GIS, LEDIS i sl)
Učešće u projektima iz Strategije
Projekat: "Organizacija programa obuke za nezaposlena lica"
Projekat: "Sredstva za podsticaj zapošljavanja poslodavcima"
Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene
Subvencija kamata na kredite po osnovu garancije Fondacije za razvoj Prijedor"
Projekat: "Promocija preduzetništva za mlade"
Projekat: "Podsticaj samozapošljavanju"
Projeat: "Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova"
Projekat : "Promocija privrednih potencijala grada Prijedor"
Projekat: "Nagrađivanje privrednih subjekata"
Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"

UKUPNO 10701 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja (10701)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Projekat osnivanja poslovnih zona

Sifra trezorskog sistema:

00740204

4152002
511200

Projekat: "Osnivanje poslovnih, indusrtijskih i slobodnih industrijskih zona u Prijedoru"
Projekat: Sanacija privrednih kapaciteta u vlasništvu grada Prijedor

6.000
7.000
1.000
3.500
1.500
3.000
3.000
25.000

61.200
130.000
20.000
100.000
10.000
50.000
10.000
100.000
20.000
10.000
15.000
15.000
541.200

20.000
150.000
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"Projekat ulaganja u opremanje i razvoj poslovnih, industrijskih i slobodnih industrijskih

UKUPNO 10702 Projekat osnivanja poslovnih zona
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Projekti iz "IPA" fondova

Sifra trezorskog sistema:

00740204

4152008

Projekat: "IPA CAN "-Aerodrom Urije

UKUPNO 10703 Projekti iz "IPA" fondova
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Sredstva za unapređenje poljoprivrede (10740)

Sifra trezorskog sistema:

00740151

4141001
4141002
4141003
4141004
4141006
4141007

Subvencija kamata na kredite
Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji
Projekat unapređenja voćarske proizvodnje
Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru
Troškovi protivgradne zaštite
Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije

UKUPNO 10740 Sredstva za unapređenje poljoprivrede (10740)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program pretvaranja poljpoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (10770)

Sifra trezorskog sistema:

00740151

412900

Program od naknada pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

UKUPNO 10770 Program pretvaranja poljpoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
(10770)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program upotrebe nadoknada po zakonu o šumama (10780)

Sifra trezorskog sistema:

00740154

4125001
4129001
4129002
511500

Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje šuma
Zaštita izvorišta pitke vode
Sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta
Pošumljavanje erozivnih zemljišta

200.000
370.000

25.000
25.000

55.000
230.000
40.000
30.000
39.000
25.000
419.000

48.000
48.000

200.000
25.000
20.000
5.000
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UKUPNO 10780 Program upotrebe nadoknada po zakonu o šumama (10780)

108

ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
412900
511300

250.000

3.793.000

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 10800 Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti (10800)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Sredstva za obrazovanje i vaspitanje (10801)

Sifra trezorskog sistema:

00740158

4152001
4152002
4152003
4152004
4152005
4161001
4161002
4161003
4161004
4161005
4161006

Grantovi za obrazovanje i vaspitanje
Zajednički projekti sa Ministarstvom prosvjete i kulture
Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta
Grant Elektotehničkoj školi za naučno-istraživački rad učenika u obrazovanju
Grant za dječiji vrtić u Kozarcu
Učešće u finansiranju naučno istraživačkog rada
Sredstva za studentske stipendije
Jednokratne pomoći studentima
Sredstva za takmičenje učenika
Izbor najboljeg prosvjetnog radnika
Sufinansiranje projekta "Šema stipendiranja grada Prijedor"

UKUPNO 10801 Sredstva za obrazovanje i vaspitanje (10801)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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

4.000
4.000
1.000
3.000
1.000
2.000
2.000
17.000

130.000
100.000
24.000
4.000
20.000
3.000
300.000
40.000
10.000
15.000
14.000
660.000
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Programi kulturnih razmjena
Međunarodni festival horova "Zlatna vila"
Književni susreti na Kozari
Prijedorsko kulturno ljeto
Ostale kulturne manifestacije
Učešće u finansiranju likovne kolonije
Učešće u finansiranju izdavačke djelatnosti

UKUPNO 10802 Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija i projekata iz oblasti kulture
(10802)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
4152001
4152002
4152003
4152004
4152005
4152006
416100
5111001

Održavanje sportskih terena
Dotacije za sportske klubove po programu
Revijalne opštinske i republičke manifestacije
Sportski savezi i udruženja RVI
Finansiranje SD "Mladost"
Sredstva rezervi za sportske aktivnosti
Grant za gradski stadion "Prijedor" i FK "Rudar Prijedor"
Finansiranje vrhunskog sporta
Izdaci za izgradnju dvorane na Urijama

UKUPNO 10803 Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi (10803)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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

UKUPNO 10804 Učešće u finansiranju javnih medija (10804)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
4152001

Grant za stambeno zbrinjavanje Roma
Finansiranje kulturno umjetničkih društava

10.000
50.000
50.000
20.000
40.000
20.000
6.000
196.000

20.000
270.000
50.000
12.000
100.000
50.000
50.000
10.000
1.000.000
1.562.000

300.000
300.000

20.000
90.000
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Finansiranje projekata nacionalnih manjina
Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja
Finansiranje Crvenog krsta
Pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju vjerskih objekat
Učešće u finansiranju penzionera grada Prijedor
Finansiranje projekata NVO
Finansiranje udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata
Programi omladine i pitanja mladih

UKUPNO 10805 Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO (10805)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
414100
415200
4161001
4161002
4161003
4161004

Bruto naknade za komisije za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje
Subvencija đačkog prevoza
Učešće u finansiranju javnih kuhinja
Prevoz đaka sa posebnim potrebama
Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica
Jednokratne pomoći socijalno ugroženih
Grant za vantjelesnu oplodnju

UKUPNO 10806 Sredstva za socijalnu zaštitu (10806)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412900
4152002
4152003
4152004

Deratizacija i dezinsekcija
Troškovi mrtvozorstva
Troškovi vakcinacije
Troškovi hitne službe i prve pomoći
Učešće u troškovima porodične medicine

UKUPNO 10807 Sredstva za zdravstvenu zaštitu (10807)

109

Број: 9/12

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE (109)

25.000
35.000
75.000
50.000
220.000
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665.000

20.000
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50.000
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
4129001
511300

Број: 9/12

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 10900 Troškovi odjeljenja za prostorno uređenje (10900)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412900
511100

Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Troškovi projektovanja

UKUPNO 10901 Program uređenja građevinskog zemljišta (10901)

110

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
412300
412500
412600
412700
412900
511300
516100

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Nabavka HTZ odjeće i obuće

UKUPNO 11000 Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti (11000)

2.800
7.000
1.500
2.500
1.000
1.800
3.000
19.600

42.000
10.000
110.000
162.000

4.959.500

15.000
10.000
5.000
1.000
4.500
5.000
2.000
2.000
44.500
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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

Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije
Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije
Održavanje ulične rasvjete
Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova
Opšta komunalna potrošnja
Program sanitarne zaštite izvorišta
Javna rasvjeta redovna potrošnja
Sredstva za zaštitu čovjekove okoline
Bruto naknade komisiji za izdavanje ekoloških dozvola
Sufinansiranje prevoza učenika na gradskim linijama
Investicije ulične rasvjete
Izgradnja i uvođenje parking servisa

15.000
70.000
150.000
50.000
900.000
10.000
800.000
20.000
5.000
20.000
10.000
20.000

UKUPNO 11001 Program komunalne potrošnje i infrastrukture (11001)

2.070.000

4125001
4125002
4125003
4125004
4128001
4128002
4128003
4128004
412900
416100
5111001
5111002

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program upotrebe sredstava za gradske objekte (11002)

Sifra trezorskog sistema:

00740171

4125002
4125003
412900

Održavanje parking servisa
Održavanje fontana i ostalih objekata i zgrada u vlasništvu Grada
Ostali nepomenuti rashodi

UKUPNO 11002 Program upotrebe sredstava za opštinske objekte (11002)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program održavanja i izgradnje objekata u MZ

Sifra trezorskog sistema:

00740171

4125001
5111002
5111003
511200
511300

Održavanje domova i ostalih objekata MZ
Sufinansiranje izgradnje objekata u MZ sa ministarstvima i donatorima
Izgradnja objekata u Mjesnim zajednicama
Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada
Nabavka opreme-mjesne zajednice

8.000
35.000
2.000
45.000

5.000
100.000
50.000
150.000
5.000
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UKUPNO 11003 Program održavanja i izgradnje objekata u MZ
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program korištenja vodnih naknada (11030)

Sifra trezorskog sistema:

00740171

412500
412700

Održavanje puteva
Rashodi za projekat: "Dobra uprava u oblasti voda"

UKUPNO 11030 Program korištenja vodnih naknada (11030)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva (11040)

Sifra trezorskog sistema:

00740172

412100
412500
412800
511100
511200

Zakup imovine za parkirališta
Program održavanja ulica i puteva
Zimska služba i dr.usluge
Izgradnja puteva
Rekonstrukcija puteva

UKUPNO 11040 Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva (11040)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Program uređenja građevinskog zemljišta (11050)

Sifra trezorskog sistema:

00740172

412700

Troškovi kordinacije po programu građevinskog zemljišta-Rashodi za stručne usluge

UKUPNO 11050 Program uređenja građevinskog zemljišta (11050)

111

ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu (11100)

Sifra trezorskog sistema:

00740180

412200
412300
412500

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje

310.000

100.000
130.000
230.000

20.000
1.000.000
300.000
200.000
50.000
1.570.000

690.000
690.000

463.000

6.000
5.000
2.500
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Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 11100 Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu (11100)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD 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
4152002
4152003
4152004
4152005
4152006
4161001
4161002

Obilježavanje istorijskih datuma
Finansiranje udruženja RVS-a
Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a
Finansiranje boračke organizacije
Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca
Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
Finansiranje po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI
Izgradnja kuća RVI - sredstva budžeta Grada

UKUPNO 11101 Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu (11101)

112

OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA (112)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

GRAD PRIJEDOR

Naziv i broj potrošačke jedinice:

OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA (112)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Ostala budžetska potrošnja (11200)

Sifra trezorskog sistema:

00740190

4129001
4129002
413300
413900
5111002
5111005
611400
621300

Porezi, takse i naknade Opštine
Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi sudskih presuda
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Zatezne kamate po sudskim sporovima
Izgradnja pijace na Pećanima - kolektor
Sredstva za eksproprijaciju za opštinske objekte
Izdaci za zajmove date AD Toplani
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

UKUPNO 11200 Ostala budžetska potrošnja (11200)

Ukupno

1.000
1.000
1.500
2.000
19.000

15.000
12.000
25.000
90.000
80.000
2.000
70.000
150.000
444.000

4.216.000

20.000
100.000
1.006.100
10.000
500.000
50.000
1.000.000
1.529.900
4.216.000

23.252.400
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I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA

201

Centar za socijalni rad (201)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Centar za socijalni rad
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
411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
413900
511300
511700
516100

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu zateznih kamata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže

UKUPNO 20100 Djelatnost centra za socijalni rad (20100)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Centar za socijalni rad

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Centar za socijalni rad (201)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi socijalne zaštite (20101)

Sifra trezorskog sistema:

00740301

412600
4161001
4161002
4161003
4161004
4161005
416200
4163001

Rashodi goriva za terenski rad službi Centra
Novčane pomoći lica u stanju socijalne pomoći
Novčane pomoći licima koje sufinansira Republika
Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika
Jednokratne pomoći i drugi vidovi socijalne zaštite
Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih
Finansiranje ustanova Centra za socijalni rad

8.134.060
2.870.430

660.000
154.000
47.000
10.000
6.000
10.000
7.000
20.000
50
2.000
500
2.500
919.050

15.000
190.000
290.000
290.000
417.700
90.000
40.000
500.980
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4163002
4169001
4169002
4169003
4169004

Број: 9/12

Smještaj u drugu porodicu
Pomoć djeci bez roditeljskog staranja
Prihvatna stanica
Sredstva za udžbenike učenicima po kriterijima centra za socijalni rad
Ostale doznake na ime socijalne zaštite

UKUPNO 20101 Troškovi socijalne zaštite (20101)

J.U. Dječiji vrtić "Radost" (202)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
J.U. Dječiji vrtić "Radost"
202

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
411200
4122001
4123001
4124001
4124002
412500
412600
412700
412900
413300
516100
621300

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Sredstva za djecu sa posebnim potrebama - Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Izdaci za zalihe sitnog inventara
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

93.700
6.000
5.000
3.000
10.000
1.951.380

1.547.680

1.002.500
288.900
92.900
13.000
96.000
3.000
15.000
1.500
11.000
21.850
30
1.000
1.000

UKUPNO 20200 Troškovi djelatnosti javne ustanove (20200)

1.547.680

Pozorište Prijedor (203)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Pozorište Prijedor

709.000

203

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Pozorište Prijedor (203)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (20300)

Sifra trezorskog sistema:

00740501

411100
411200
4122001
412300
412500

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje

408.000
123.000
70.000
8.000
5.000
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Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi - Sredstva za pripremu predstava
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

15.000
12.000
33.000
30.000
5.000

UKUPNO 20300 Troškovi javne ustanove (20300)

709.000

204

84.800

"Galerija 96" (204)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

"Galerija 96"

Naziv i broj potrošačke jedinice:

"Galerija 96" (204)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove "Galerija 96" (20400)

Sifra trezorskog sistema:

00740502

411100
411200
412200
412300
412500
412600
412700
4129001

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Troškovi djelatnosti "Galerije 96"

UKUPNO 20400 Troškovi javne ustanove "Galerija 96" (20400)

205

J.U. "Centar za prikazivanje filmova" (205)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
J.U. "Centar za prikazivanje filmova"
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
411200
412200
412300
412400
412500
412600
412700
4129001
5113001

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-Ugovorene usluge ustanove
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

43.200
9.200
7.900
800
500
1.200
3.000
19.000
84.800

372.300

93.100
30.400
15.000
5.000
500
6.000
1.500
6.000
45.800
4.500
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Digitalizacija kina
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala ,robe i ambalaže
Izdaci po osnovu PDV-a

UKUPNO 20500 Troškovi JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor (20500)

206

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

Teritorijalna vatrogasna jedinica (206)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi OO Teritorijana vatrogasna jedinica (20600)

Sifra trezorskog sistema:

00740600

411100
411200
4122001
412300
412500
412600
412700
412900
413300
5113002
516100
621300

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

UKUPNO 20600 Troškovi OO Teritorijana vatrogasna jedinica (20600)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Teritorijalna vatrogasna jedinica

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Teritorijalna vatrogasna jedinica (206)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava (20601)

Sifra trezorskog sistema:

00740600

415200

Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava

UKUPNO 20601 Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava (20601)

155.500
1.000
8.000
372.300

1.030.800

608.000
182.000
80.000
7.000
20.000
3.500
7.500
27.000
1.000
5.000
28.800
31.000
1.000.800

30.000
30.000

Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd" (207)
248.750
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"
207

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

157.000
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411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
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Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 20700 Troškovi Javne Ustanove (20700)

Turistička organizacija (208)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Turistička organizacija
208

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Turistička organizacija (208)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove turističke organizacije (20800)

Sifra trezorskog sistema:

00740510

411100
411200
412200
412300
4125001
412600
4127001
4129001
511300

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje Ustanove
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 20800 Troškovi javne ustanove turističke organizacije (20800)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Turistička organizacija

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Turistička organizacija (208)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Projekti TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Sifra trezorskog sistema:

00740510

41.650
21.300
3.000
4.500
10.000
4.000
3.800
3.500
248.750

123.700

49.000
8.600
10.000
2.000
2.000
4.000
14.100
23.000
1.000
113.700

Projekat "Biciklističke rute"
Rashodi za studiju "Biciklističke rute"

7.000
3.000

UKUPNO 20801 Projekti TURISTIČKE ORGANIZACIJE

10.000

412500
412700

209

Gimnazija "Sveti Sava" (209)

115.960
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Gimnazija "Sveti Sava"

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Gimnazija "Sveti Sava" (209)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (20900)

Sifra trezorskog sistema:

08150028

411200
412100
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

Број: 9/12

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-Ugovorene usluge
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 20900 Troškovi javne ustanove (20900)

Elektrotehnička škola (210)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Elektrotehnička škola
210

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Elektrotehnička škola (210)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (21000)

Sifra trezorskog sistema:

08150029

411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zаposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih uslugaRashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 21000 Troškovi javne ustanove (21000)

211

Mašinska škola (211)

115.960

142.081

18.557
81.636
9.500
8.276
4.400
10.712
6.000
3.000
142.081

146.733

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Mašinska škola

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Mašinska škola (211)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (21100)

Sifra trezorskog sistema:

08150030

411200

20.415
12.000
53.236
11.738
3.081
2.500
6.903
3.087
3.000

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih

19.837
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Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih uslugaRashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 21100 Troškovi javne ustanove (21100)

Poljoprivredno prehrambena škola (212)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Poljoprivredno prehrambena škola
212

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Poljoprivredno prehrambena škola (212)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (21200)

Sifra trezorskog sistema:

08150031

411200
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
511300
511400
511500
516100

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za investiciono održavanje opreme
Izdaci za višegodišnje zasade voćnjak
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže

UKUPNO 21200 Troškovi javne ustanove (21200)

Ugostiteljsko ekonomska škola (213)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Ugostiteljsko ekonomska škola
213

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Ugostiteljsko ekonomska škola (213)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (21300)

Sifra trezorskog sistema:

08150032

411200
412100
412200

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga

81.636
9.000
8.000
5.000
10.314
10.946
2.000
146.733

111.709

15.279
13.400
41.000
4.000
15.000
3.000
3.000
6.000
3.030
2.000
2.000
1.000
3.000
111.709

121.655

11.155
14.000
60.000
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Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za potrebe obrazovnog procesa
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 21300 Troškovi javne ustanove (21300)

Medicinsko tehnološka i građevinska škola (214)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Medicinsko tehnološka i građevinska škola
214

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
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
4129001
511300

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

6.500
4.000
6.000
7.000
6.000
6.000
1.000
121.655

139.663

24.500
17.000
50.000
11.000
1.500
6.500
6.000
8.500
9.581
5.082

UKUPNO 21400 Troškovi javne ustanove (21400)

139.663

Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor (215)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor

39.934

215

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
412200
412300
412500
412600
412700

Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge

900
27.000
3.724
1.190
940
3.800
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OPIS

Plan budžeta
za 2013.god.

2

3

Ostali nepomenuti rashodi

UKUPNO 21500 Troškovi javne ustanove (21500)

Specijalna škola "Đorđe Natošević" (216)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Specijalna škola "Đorđe Natošević"
216

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Specijalna škola "Đorđe Natošević" (216)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (21600)

Sifra trezorskog sistema:

08400014

412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
415200

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece

2.380
39.934

125.965

50.640
2.600
4.000
1.000
595
1.590
2.100
63.440

UKUPNO 21600 Troškovi javne ustanove (21600)

125.965

Učešće u finansiranju Bibloteke "Ćirilo i Medodije" (217)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Učešće u finansiranju Bibloteke "Ćirilo i Medodije"

84.600

217

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
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002
511300

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi iz granta za književne manifestacijei
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 21700 Troškovi javne ustanove (21700)

218

Muzej Kozare (218)

27.000
6.300
3.500
4.500
4.800
16.000
10.000
12.500
84.600

118.300
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Muzej Kozare

Naziv i broj potrošačke jedinice:

Muzej Kozare (218)

Naziv i broj budžetske organizacije:

Troškovi javne ustanove (21800)

Sifra trezorskog sistema:

08180055

412200
412300
412500
412600
412700
4129001
511200
511300

Број: 9/12

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Adaptacija krova zgrade Muzeja
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

UKUPNO 21800 Troškovi javne ustanove (21800)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA

Muzej Kozare

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
412300
412500
412600
412700
412900

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-Sredstva za djelatnost Spomen kuće porodice Stojanović

UKUPNO 21801 Učešće u finansiranju spomen kuće porodice Stojanović (21801)

Ukupno

25.000
6.200
1.800
6.000
14.000
12.000
40.000
3.000
108.000

5.000
800
200
500
800
3.000
10.300

8.134.060
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REKAPITULACIJA BUDŽETA ZA 2013.GODINU
PO OPERATIVNIM JEDINICAMA

NAZIV OPERATIVNE JEDINICE

A - RASPOREĐENI PRIHODI
I GRADSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - Operativna jedinica 1
II OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI - Operativna jedinica 2
B - NERASPOREĐENI PRIHODI (TEKUČA BUDŽETSKA REZERVA)
UKUPNO: ( A + B )

PLAN PO
BUDŽETU
ZA 2013.G.
31.386.460
23.252.400
8.134.060
600.000
31.986.460
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PLAN BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2013. GODINU PO
FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA
FUNKCIJE

OPIS FUNKCIONALNE KLASIFIKACIJE

PLAN PO
BUDŽETU
ZA 2013.G.

01

Opšte javne usluge

02

Odbrana

03

Javni red i sigurnost

04

Ekonomski poslovi

05

Zaštita čovjekove okoline

06

Stambeni i zajednički poslovi

07

Zdravstvo

08

Rekreacija, kultura i religija

3.759.000

09

Obrazovanje

3.150.380

10

Socijalna zaštita

3.463.430

UKUPNO FUNKCIJE OD 01-10:

9.947.550
5.000
999.800
1.587.400
30.000
5.697.000
185.000

28.824.560

*

IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU

1.000.000

*

IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA

1.561.900

*

TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA
UKUPNO :

600.000
31.986.460
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119.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему Републике Српске - Пречишћен 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 Града
Приједора ("Службени гласник општине Приједор" бр. 5/05, 09/07 и 7/12), Скупштина града
Приједора на II сједници, одржаној дана 21.12.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о извршењу буџета Града Приједора
за 2013. годину
Члан.1
Овом одлуком се прописује начин извршења буџета Града Приједора за 2013. годину (у даљем
тексту: Буџет).
Ова одлука ће се проводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике Српске,
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине, Законом о трезору, Правилником
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за прихода буџета
Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“ број: 90/10) и
другим законима којима се уређује ова област.
Све одлуке, закључци и рјешења који се односе на буџет морају бити у складу са овом
одлуком.
Ова одлука се односи на кориснике буџета Града Приједора.
Члан.2
Утврђује се буџет Града Приједора за 2013. годину у укупном износу од 31.986.460 КМ, од чега:

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ТРАНСФЕРИ И ПРИМИЦИ

Ред.
бр.

ОПИС

ПЛАН ПРИХОДА
БУЏЕТА ЗА 2013.
ГОДИНУ

1

2

3

УКУПНО: СУФИЦИТ, ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ПРИМИЦИ

31.986.460

71

Порески приходи

22.648.780

72

Непорески приходи

73

Текући и капитални грантови

78

Трансфери између буџетских јединица

707.700

81

Примици од продаје зграда, објеката и земљишта и ПДВ-а

216.855

I

8.386.425
26.700
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РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА

Ред.
бр.

ОПИС

1

ПЛАН БУЏЕТА ЗА
2013

2

3

II

УКУПНО РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА

31.986.460

III

Распоређени расходи, издаци и отплате дугова

31.386.460

41

Текући расходи осим расхода обрачунског карактера

25.661.678

51

Издаци за нефинансијску имовину

3.162.882

61

Издаци за јавни зајам а.д. Топлани Приједор

1.000.000

62

Издаци за отплату дугова

1.561.900

IV

НЕРАСПОРЕЂЕНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:

600.000

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Уз Одлуку о усвајању буџета Града Приједора за 2013. годину у прилозима приказују се:

приходи по изворима и врстама прихода и распоред прихода на основне намјене по
економској класификацији и

детаљан распоред средстава по носиоцима односно корисницима средстава по буџету за 2013.
годину.
Члан 4.
Приходи буџета Града чине приходи који су утврђени Закона о буџетском систему Републике
Српске – Пречишћен текст («Службени гласник Републике Српске» број: 54/08, 126/08 и 92/09),
Законом о заштити од пожара («Службени гласник Републике Српске» број: 71/12) и 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
Градоначелника, одјељења и административне службе града, те буџетских корисника.
(1) Приходе од донација (грантова) буџетски корисници могу користити 100% (ФОНД 03 – Фонд
грантова).
(2) Властите приходе приходе (приходи општинских органа и организација) могу користити у износу
100% (ФОНД 02 –Фонд прихода по посебним прописима) слиједећи буџетски корисници:
 Институције средњег образовања за приходе које уплаћују грађани за ванредно школовање у складу
са овлаштењем и Министарства просвјете и културе Републике Српске,
 ОО Територијалне ватрогасне јединице за намјенске приходе протупожарне заштите за опремање
ТВЈ у складу са чланом 81. Закону о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске”,
број: 71/12),
 Административна служба Града Приједор за:
а) средства за зажтиту особа којима је призната међународна заштита у БиХ,
б) Учешћа грађана у намјенским инфраструктурним објектима,
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ц) уплату накнада за израду локацијских услова Града,
д) накнада трошкова за вјенчање по Одлуци Града,

(3) Приходи од приватизације и сукцесије користе се у складу са прописима из ове области (ФОНД 04
- Фонд средстава приватизације и сукцесије).
(4) Приходи од финансирања посебних пројеката користе се за реализацију пројеката у складу са
програмима финансијске подршке (ФОНД – 05 – Фонд за посебне пројекте).
(5) Овлашћује се Градоначелник да доноси Одлуке о отварању рачуна за посебне намјене по посебним
прописима и пројектима.
(6) Извјештај о расходима и издацима по фондовина 02,03,04 и 05 вршиће се у роковима и на начин
извјештавања за расходе и издатке по фонду 01.
(7) Приходи из става 1, 2, 3, и 4 овог члана наплаћују се и распоређују преко система јединственог
рачуна трезора.
Сви остали властити приходи буџета Града 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 Града Приједора, односно преко рачуна посебних намјена, а коришћење
истих врши се према распореду утврђеном у плану буџета за текућу годину.
Одлуку о отварању рачуна по посебним прописима и пројектима доноси Градоначелник Града
Приједора на приједлог Одјељења за финансије.
Члан 5.
Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава према
усвојеном буџету.
Члан 6.
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 мањи или једнак усвојеном годишњем буџету (или ребалансу) за сваког
буџетског корисника.
Члан 7.
Одсјек за трезор врши пренос средстава за извршење обавеза по основу расхода буџета
искључиво на основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника.
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Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити
сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених исправа, прописаних Законом о
рачуноводству и ревизији Републике Српске.

-

Исправама 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 8.
Буџетски корисници из члана 2. тачка 12. Закона о буџетском систему Републике Српске су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Административна служба Града Приједора
Агенција за економски развој Града Приједора "Преда-Пд"
Туристичка организација Града Приједора
Гимназија "Свети Сава" Приједор
Електротехничка школа
Машинско технолошка и грађевинска школа
Медицинско технолошка и грађевинска школа
Угоститељско - економска школа
Пољопривредно прехрамбена школа
Средња и основна музичка школа
Специјална школа „Ђорђе Натошевић“
Дјечији вртић "Радост"
Библиотека "Ћирило и Методије"
Позориште Приједор
Музеј Козаре Приједор
Галерија 96 Приједор
Центар за социјални рад Приједор
ОО Територијална ватрогасна јединица
Центар за приказивање филмова

Члан 9.
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
административне службе града и шефови служби, а код осталих буџетских корисника руководиоци
јавних установа.
Члан 10.
Градоначелник може на приједлог Начелника Одјељења за финансије, средства распоређена
Буџетом прераспоређивати у оквиру Административне службе или у оквиру буџетских корисника
дефинисаних чланом 8. ове одлуке.
Уколико се не може извршити прерасподјела средстава према ставу 1. Овог члана,
Градоначелник може на приједлог Начелника одјељења за финансије средства распоређена буџетом
прераспоређивати између одјељења и служби или других буџетских корисника до 5% укупно
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усвојених средстава одјељења и служби или осталих буџетских корисника којима се средства
умањују.
Градоначелник може, на приједлог Одјељења за финансије, средства распоређена Буџетом,
која нису утрошена до 31. јануара наредне године распоредити између одјељења и служби Градске
административне службе или других буџетских корисника до 5% од укупно усвојених средстава
одјељења и служби Градске административне службе или других буџетских корисника којима се
средства умањују.
Градоначелник је обавезан да полугодишње извјештава Скупштину града о извршеној
прерасподјели средстава из става 1. овог члана.
Члан 11.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 42. Закона о буџетском
систему Републике Српске – Пречишћен 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 12.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава
са јединственог рачуна Трезора града 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 Града Приједора до десетог у мјесецу за
претходни мјесец.
Члан 13.
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 14.
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.
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Број: 9/12

Члан 15.
Градоначелник је дужан Скупштини града поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о
извршењу буџета у законском року.
Члан 16.
За извршење Буџета Градоначелник је одговоран Скупштини града.
Члан 17.
У погледу начина израде, доношења и извршења буџета града Приједора, 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 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику града Приједора", а
примјењиваће се од 01.01.2013. године.

Број:01-022-121 /12.
Приједор
Датум:21.12.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

120.
На основу члана 5. и члана 20. алинеја 5.
Закона о буџетском систему Републике Српске пречишћен
текст,
(„Службени
гласник
Републике Српске“,бр.54/08, 126/08 и 92/09), и
члана 18. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“,бр. 5/05,9/07 и 7/12),
Скупштина Града Приједора на II сједници
одржаној дана 21.12.2012.године донијела је

2. У Одлуци за 2010. годину („Сл. гласник
Општине Приједор“, број: 13/09 и 9/10):
 буџетска линија са економским кодом
„6144-Субвенције јавним предузећима“-са
износом од „400.000“ КМ замјењује се
економским кодом „8223-Позајмљивање
јавним предузећима“ са износом од
„400.000“ КМ.

ОДЛУКУ
о промјени намјене средстава

3. У Одлуци за 2011. годину („Сл. гласник
Општине Приједор“, број: 10/10 и 8/11):
 на економском коду „4141-Субвенције“ износ од „1.820.000“ КМ замјењује се
износом од „820.000“ КМ и додаје се
буџетска линија са економским кодом
„611400- Издаци за зајмове дате ад
Топлани“, са износом од „1.000.000“ КМ.

I
У одлукама о усвајању буџета Општине
Приједор за 2009, 2010. и 2011. годину врше се
сљедеће измјене:
1. У Одлуци за 2009. годину („Сл. гласник
Општине Приједор“, број: 11/08 и 7/09):
 буџетска линија са економским кодом
„6144-Субвенције јавним предузећима“-са
износом од „1.000.000“ КМ замјењује се
економским кодом „8223-Позајмљивање
јавним предузећима“ са износом од
„1.000.000“ КМ.

II
Књижење измјена из члана I ове одлуке ће
се извршити у Главној књизи трезора Града
Приједора у 2012. години.
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III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број:01-022-122/12
Приједор
Датум: 21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

121.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 16. Закон о граду
Приједорa („Службени гласник Републике
Српске број 70/12“) те члана 18 Статута Града
Приједора („Службени гласник града Приједора
број: 5/05, 9/07 и 7/12), Скупштина града
Приједора на II сједници одржаној 21.12.2012.
године донијела је
ОДЛУКУ
о усклађивању Пословника скупштине општине
Приједор
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање
Пословника скупштине општине Приједор са
Законом о граду Приједор (Службени гласник
РС број: 70/12) и Статутом Града Приједора
(Службени гласник Града Приједора број: 5/05,
9/07 и 7/12).
Пословник
Скупштине
општине
Приједора
мијења
назив
у
Пословник
Скупштине Града Приједора.
Члан 2.
У члану 1. Пословника општине Приједор
ријеч „општина“ замјењује се са ријечи „град“.
Члан 3.
У цијелом тексту Пословника скупштине
општине Приједор, ријечи „Општина“ и

Број: 9/12

„начелник“ замјењују се ријечима „град“ и
„градоначелник“ у одговарајућем падежу.
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за прописе
Скупштине Града Приједора да утврди
пречишћен текст Пословника Скупштине Града
Приједора и исти објави у Службеном гласнику
Града Приједора.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-123/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 21.12.2012.год. Сеад Јакуповић с.р.
122.
На основу члана 2.12. тачка 6. Изборног
закона БиХ (Сл. гласник БиХ бр. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и
члана 18. Статута Града Приједора („Службени
гласник града Приједора“ број: 5/05,9/07 и 7/12)
и члана 140. Пословника скупштине Oпштине
Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“ број 9/09), Скупштина града
Приједора на II сједници одржаној дана
21.12.2012. године донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу Општинске изборне комисије
Приједор
I
истека мандата разрјешава се
изборна комисија Приједор у

Ради
Општинска
саставу:
1. Шкондрић Жељко, предсједник
2. Колонић Суада, члан
3. Мејакић Доста, члан
4. Мандић Маја, члан
5. Исламовић Менсур, члан

II
Разрјешени чланови из тачке I овог
Рјешења обављаће ову дужност до именовања
Градске изборне комисије .
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III
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједорa“.
Број: 01-022-124/12
Приједор
Датум: 21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

123.
На основу чланова 2.12., 2.14. и 2.15.
Изборног закона Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 37/08), члана 8.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима РС (“Службени гласник РС“ број
41/03), Упутства о утврђивању квалификација,
броја и именовању чланова општинске изборне
комисије, Изборне комисије Града Бања Лука,
Изборне комисије Града Мостара и Изборне
комисије Брчко Дистрикта БиХ, број 01-02-2458/10, од 21.01.2010.године, и члана 18. Статута
града Приједора (“Службени гласник града
Приједора број 5/05, 9/07 и 07/12), Скупштина
града Приједора је на II сједници, одржаној дана
21.12.2012.године, донијела
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за именовање
Градске изборне комисије Приједор
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за именовање
Градске изборне комисије Приједор.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-125/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 21.12.2012.год. Сеад Јакуповић с.р.
124.
На основу одредаба члана 7. Закона о
привредним друштвима («Службени гласник
Републике Српске», број: 127/08), одредаба
члана 12. и 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:

Број: 9/12

101/04 и 42/05), одредаба члана 18. Статута
Града Приједора («Службени гласник општине
Приједор», број: 5/05, 9/07 и 7/12), Скупштина
града Приједора на II
сједници, одржаној
21.12.2012. године, донијeла је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о оснивању привредног
друштва „Аутотранспорт Приједор“ а.д.
Приједор
Члан 1.
У Одлуци о оснивању привредног
друштва „Аутотранспорт Приједор“
а.д.
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“ ,број:4/10), члан 6. мијења се и
гласи:
„Основни капитал друштва износи укупно
173.498,00 КМ, а чине га улози у новцу и
стварима.
Улог у стварима је изражен у новчаном
еквиваленту.
Основни капитал из става 1. овог члана
састоји се од:
- Уписаног и уплаћеног новчаног улога
од 20.000,00 КМ,
- Уписаног улога у стварима израженог
у новчаној вриједности од 153.498,00
КМ,
са
стањем
на
дан
31.12.2011.године.
- По основу унесеног неновчаног и
новчаног улога Друштво има 173.498
обичних (редовних) акција.“
Члан 2.
У Одлуци о оснивању привредног
друштва
„Аутотранспорт
Приједор“а.д.
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“ ,број:4/10), члан 7. мијења се и
гласи:
„ Друштво посједује обичне (редовне)
акције, и то: 173.498 акција које гласе на име
и имају вриједност од по 1 КМ.“
Члан 3.
У осталом дијелу Одлука о оснивању
привредног
друштва
„Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор се не мијења.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном Гласнику
града Приједора“.
Број:01-022-126 /12.
Приједор
Датум:21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

125.
На основу члана 18. Статута Града Приједора
("Службени гласник града Приједора",бр. 5/08, 9/07
и 7/12) те члана 9. и 10. Пословника скупштине
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор",бр. 9/09), Скупштина града Приједорa на
II сједници одржаној дана
21.12.2012.године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборника

Број: 9/12

2.
3.
4.
5.
II.





Мурселовић Мухарем,
Бешић Неђад,
Здјелар Рајка,
Кобас Мамић Јелена.

Задатак комисије из члана I ове Одлуке је да:
утврди критерије за избор корисника
буџетских средстава,
на основу истих утврди стварно стање за
сваког подносиоца захтјева и
изврши одабир корисника

III.

Након
извршеног
одабира
корисника
Комисија ће Градоначелнику дати приједлог
о висини додјеле ових средстава.

IV.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику града
Приједора.

Број: 01- 111-191/12
Приједор
Датум: 21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јакуповић Сеад, с.р.

I
Верификује
се
мандат
ДРАГОЈЕВИЋ
ГОРАНУ из Приједора, одборнику САВЕЗА
НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСДМИЛОРАД ДОДИК
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора"
Број: 01-111-190/12
Приједор
Датум: 21.12.2012..год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

126.
На основу члана 18. Статута града Приједора
(Службени гласник града Приједора број: 5/05, 9/07 и
7/12) Скупштина града Приједора је на II сједници
одржаној дана 21.12.2012. године донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор корисника буџетских
средстава за подршку повратку
I.

Именује се Комисија за избор корисника
буџетских средстава за подршку повратка
планираних буџетом града Приједора у
саставу:
1. Јакуповић Сеад,

127.
На основу члана 18. Статута Града Приједора
("Службени гласник града Приједора",бр. 5/05, 9/07 и
7/12) и члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Службени гласник општине Приједор бр
9/09), разматрајући Извјештај о раду ЈУ Дјечији
вртић „Радост“ за школску 2011/2012.годину,
Скупштина Града Приједора на II сједници одржаној
дана 21.12.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ за школску 2011/2012.годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику Града
Приједора".
Број:01-022-127/12
Приједор
Датум: 21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

128.
На основу члана 18. Статута Града Приједора
("Службени гласник града Приједора",бр. 5/05 ,9/07 и
7/12) и члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Службени гласник општине Приједор бр
9/09), разматрајући Информацију о школској
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2011/2012.години
са
приједлогом
мјера
за
побољшање
васпитно
образовног
процеса,
Скупштина Града Приједора на II сједници одржаној
дана 21.12.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о школској
2011/2012.години
са
приједлогом
мјера
за
побољшање васпитно образовног процеса
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику града
Приједора".
Број:01-022-128/12
Приједор
Датум: 21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић с.р.

129.
ОДЛУКА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», број: 112/06), члана 18. Статута
града Приједора («Службени гласник града
Приједор», број:5/05 и 9/07 и 7/12), и члана 140.
Пословника
Скупштине
општине
Приједор
(«Службени гласник општине Приједор», број: 9/09),
Скупштина Града Приједора на II
сједници,
одржаној 21.12.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина

1. а) Даје се сагласност на замјену
некретнина- градског грађевинског земљишта
између Града Приједора и Куртовић Сакиба из
Приједора - ради регулисања имовинско-правних
односа и формирања грађевинске парцеле у
сврху привођења земљишта трајној намјени у
складу са Регулационим планом Централне зоне
Приједора
са
споменичким
комплексом
(„Службени гласник Општине Приједор“,број:
7/07), као и Урбанистичко техничким условима,
број: 0803-378-УТУ/12 од јуна 2012.године, који
уговор ће се закључити на сљедећи начин:

Број: 9/12

1.уговарач Град Приједор даје Куртовић Сакибу
сљедеће непокретности:
По старом премјеру:
- к.ч.бр. 13/1 у површини од 8 м2,
уписана у зк.ул.бр.1091 к.о. СП Приједор, као
државна својина са правом располагања у корист
Општине Приједор са дијелом 1/1.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 2045/3 у површини од 8 м2,
уписана у пл.бр. 3039 к.о. Приједор I као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
По старом премјеру:
-к.ч.бр.13/62, у површини од 10 м2,
уписана у зк.ул.бр. 1091 к.о. СП Приједор, као
државна својина са правом располагања у корист
Општине Приједор са дијелом 1/1,
По новом премјеру:
-дио к.ч.бр. 2043/1,укупне површине од 65 м,
уписана у пл.бр. 4894 к.о. Приједор I као посјед
Куртовић Сакиба са дијелом 1/1.
2.уговарач Куртовић Сакиб даје Граду Приједор
сљедеће непокретности:
По старом премјеру:
- к.ч.бр. 13/59, у површини од 2 м2,
- к.ч.бр. 13/60, у површини од 6 м2,
- к.ч.бр. 13/75, у површини од 2 м2,
уписане у зк.ул.бр. 156 к.о. СП Приједор, као
државна својина са правом коришћења у корист
Куртовић Самеда Сакиба са дијелом 1/1.
По новом премјеру:
-к.ч.бр.2043/2, површине 2 м2,
-к.ч.бр. 2043/3, површине 6 м2,
-к.ч.бр.2043/4, површине 2 м2,
уписане у пл.бр. 4894 к.о. Приједор 1 као посјед
Куртовић Самеда Сакиба са дијелом 1/1.

2. Д а ј е с е сагласност Градоначелнику да у
циљу регулисања међусобних права и обавезе
уговорних страна закључи уговор о замјени
непокретности.
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3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику града
Приједора»,
Број:01-022-129/12.
Приједор
Датум: 21.12.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јакуповић Сеад с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/05 и 9/07), а у вези са Одлуком о
усклађивању Статута општине Приједор („Службени
гласник града Приједора“, број: 7/12) Градоначелник
Приједора, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о стипендирању студената и ученика
у граду Приједор
Члан 1.
Правилником о стипендирању студената и
ученика у граду Приједор (у даљем тексту:
Правилник), утврђују се критеријуми, начин и
поступак додјеле градске стипендије студентима
виших школа и факултета и ученицима средњих
школа, као и међусобна права и обавезе даваоца и
корисника стипендије.
Члан 2.
Градске стипендије дају се за дефицитарне
стручне кадрове у високој, вишој и средњој стручној
спреми.
Дефицитарност струке, сваке године утврђује
Административна служба Града, Oдјељење за
друштвене дјелатности (у даљем тексту: Одјељење),
на основу прибављених оперативних података од
различитих субјеката.
Под субјектима из става 2. овог члана
подразумијевају се привредна предузећа, установе,
регистроване самосталне производне и услужне
радње и други облици приватног предузетништва,
васпитно -образовне установе,
и Завод за
запошљавање РС.

Број: 9/12

Члан 3.

Поступак додјеле стипендија, Одјељење
покреће у мјесецу октобру за текућу школску
годину.
Одјељење предлаже Градоначелнику
структуру факултета, виших и средњих школа,
као и укупан број и висину стипендија које ће се
додјелити за ту школску годину.
Коначан закључак о броју и висини
стипендија, структури факултета, виших и
средњих школа доноси Градоначелник.
На основу закључка Градоначелника,
Одјељење расписује јавни конкурс за додјелу
градских стипендија.
Члан 4.

приједлогу кандидата за додјелу
градске стипендије, који су учествовали на
јавном конкурсу, одлучује Комисија за додјелу
стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју
именује Градоначелник.
Комисија је састављена од три члана.
Комисија ради у сједницама, а приједлоге
доноси јавним гласањем.
Приједлог комисије се сматра усвојеним
кад за њега гласа већина од укупног броја
чланова комисије.
Приликом
доношења
приједлога
кандидата за додјелу стипендије, комисија је
дужна поштовати критеријуме из овог
Правилника.
Комисија о свом раду води записник.
О

Члан 5.

Критеријуми
за
додјелу
градских
стипендија утврђују се по бодовном систему,
тако да сваки критеријум носи одређени број
бодова.
Основни
критеријуми
за
додјелу
стипендија су:
1.Успјех студента односно ученика у досадашњем
школовању - просјек оцјена :
а) за студенте:
- просјечна оцјена од 9,51 до 10,00 ......... бодова 30
- просјечна оцјена од 9,01 до 9,50 .......... бодова 25
- просјечна оцјена од 8,51 до 9,00......... бодова 20
- просјечна оцјена од 8,01 до 8,50 ......... бодова 15
- просјечна оцјена од 7,51 до 8,00 ......... бодова 10
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б) за ученике:
- просјечна оцјена од 4,51 до 5,00 .......... бодова 30
- просјечна оцјена од 4,01 до 4,50 .......... бодова 20
- просјечна оцјена од 3,51 до 4,00 .......... бодова 10
2. Година факултета односно разред :
а) за студенте:
- завршне године (4., 5. и 6. год) ....... бодова 20
- предзавршна година (3., 4. и 5. год) .... бодова 15
- остале године
..... бодова 10
б) за ученике:
- трећи (ако је завршни) и четврти разред .. бодова 20
- од другог до трећег разреда.......... ....... бодова 10
3. Просјек примања по члану домаћинства:
- без примања ........................................бодова 25
- примања по члану домаћинства
до 100,00 КМ .......................................бодова 20
- примања по члану домаћинства
од 101 до 200,00 КМ ........................... бодова 15
- примања по члану домаћинства
од 201 до 300,00 КМ ............................ бодова 10
- примања по члану домаћинства
преко 300,00 КМ ................................... бодова 5
4. Дјеца погинулих и несталих бораца:....бодова 10
5.Дјеца без оба родитеља...........................бодова 10
6. Дјеца РВИ од I - IV категорије................бодова 5
7. Корисници социјалне помоћи .................бодова 5
Максималан број бодова који један кандидат
може добити је 105.

Уколико два или више кандидата имају
исти број бодова, предност код додјеле
стипендије имаће кандидат са већим просјеком
оцјена.
Кандидати који конкуришу за додјелу
градске стипендије, морају испуњавати сљедеће
услове:
 да су држављани БиХ,
 да имају пребивалиште у Граду Приједору и
 да су редовно уписани на факултет, вишу одн.
средњу школу.

Број: 9/12

Градска стипендија се не може додјелити
студентима и ученицима прве године студија
односно првог разреда.
У изузетним случајевима, Градоначелник
може одобрити стипендију студенту и ученику и
мимо критеријума из овог Правилника, о чему
доноси посебан акт.
Члан 6.

Записник о раду Комисије са приједлогом
листе кандидата за додјелу градске стипендије,
Комисија
доставља Градоначелнику, који
доноси коначан акт о додјели стипендија.
Са кандидатима којима је додијељена
стипендија, Градоначелник, закључује Уговор о
стипендирању, којим се ближе регулишу права и
обавезе Града као даваоца стипендије и студента
односно ученика као корисника стипендије.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје
да
важи
Правилник
број:
02-67-5/07
од
08.10.2007.године.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и исти ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Приједора“.
Број:02-67-403/12
Датум:27.12.12.год

Градоначелник
Марко Павић с.р.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 05/05 и 9/07), а у вези са Одлуком о
усклађивању Статута општине Приједор („Службени
гласник града Приједора“, број: 07/12) и члана 15.
Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, број: 05/06 и 10/09), Градоначелник
Приједора д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о условима, начину коришћења, организацији и
начину наплате паркирања на јавним
паркиралиштима, о условима и начину премјештања
и блокирања возила, висини накнаде за премјештање,
смјештај и деблокирање возила на подручју града
Приједора

Страна 405

(1)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови, начин
коришћења, организација и начин наплате
паркирања возила на јавним паркиралиштима (у
даљем тексту: паркиралишта), као и услови и
начин премјештања и блокирања возила, висина
накнаде
за
премјештање,
смјештај
и
деблокирање возила на подручју града
Приједора.
Члан 2.
Паркиралишта могу бити уређена за паркирање
возила на улици и ван улице.
Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и
затвореног типа.
Отворена паркиралишта су она паркиралишта
која због саобраћајне ситуације није могуће
физичким препрекама затворити.
Затворена паркиралишта су паркиралишта која
се у циљу контроле улаза и излаза возила могу
физички затворити, а да се не ремете нормални
токови саобраћаја.
Паркиралишта могу бити стална и привремена.

Члан 3.
(1) Паркиралишта
морају
бити
означена
саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбједности саобраћаја на
путевима.
(2) Паркиралишта на којима се врши наплата
паркирања морају имати ознаку о зони, времену
наплате паркирања, цијени и допуштеном
времену паркирања.
Члан 4.
(1) Паркинг мјеста на којима се врши наплата, а која
имају асфалтну или бетонску подлогу
обиљежавају се бијелом бојом. У задњем углу
паркинг мјеста може се поставити ознака зоне
хоризонталном сигнализацијом у боји зоне.
Члан 5.
(1) Уласком
на
паркинг
мјесто,
односно
паркиралиште, корисник паркиралишта, власник
или возач возила, прихвата опште услове
прописне овим Правилником.

улицом Краља Петра I Ослободиоца, Милоша
Обреновића испред и са бочних страна градске
тржнице и Занатској од улице Милоша
Обреновића до раскрснице са улицом Николе
Пашића.
(3) Зона II (жута зона) обухвата паркиралиште иза
робне
куће
„Патрија“,
паркиралишта
„Социјално“, „Јереза“, „Дворана“, „Берек Мухарема
Суљановића“,
„Средњошколски
центар“ и паркиралишта у улицама Ослободиоца
Приједора, Мајора Милана Тепића, Вука
Караџића, Милоша Обреновића од раскрснице са
улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом
Краља Александра, Краља Петра I Ослободиоца
од Трга Мајора Зорана Карлице до раскрснице са
улицом Академика Јована Рашковића и Занатска
од паркиралишта „Јереза“ до раскрснице са
Ускочком улицом.
(4) Зона III (зелена зона) обухвата паркиралишта у
стамбеним блоковима („М“-ови, „Целпакове
ламеле“, Пећани, зграда „Украс“ ...).
(5) Наплата паркирања на паркиралиштима у зони I
врши се радним даном и суботом у времену од
08:00 до 20:00 часова, а на паркиралиштима у
зони II и III радним даном и суботом у времену
од 08:00 до 16:00 часова.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
Члан 6.
(1) Вријеме паркирања на паркиралиштима на
којима се врши наплата може се временски
ограничити.
Члан 7.
(1) Паркиралишта су подјељена на зоне.
(2) Зона I (црвена зона) обухвата паркиралиште у
улицама Вожда Карађорђа од раскрснице са
улицом Мајора Милана Тепића до раскрснице са
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Члан 8.
Цијена паркирања на паркиралиштима у зони I
износи: 0,50 КМ за један сат паркирања и 3,00
КМ за дневну паркинг карту.
Цијена паркирања на паркиралиштима у зони II
и зони III износи: 0,50 КМ за два сата паркирања
и 2,00 КМ за дневну паркинг карту.
Цијене опште претплатне карте која важи у зони
I и зони II износи: 40,00 КМ мјесечно или 400,00
КМ годишње.
Цијене опште претплатне карте која важи само у
зони II износи: 20,00 КМ мјесечно или 200,00
КМ годишње.
Цијене повлаштене паркинг карте за станаре која
важи само у зони I износи: 20,00 КМ мјесечно
или 200,00 КМ годишње.
Цијене повлаштене паркинг карте за станаре која
важи само у зони II износи: 10,00 КМ мјесечно
или 100,00 КМ годишње.
Цијене повлаштене паркинг карте за станаре која
важи само у зони III износи: 20,00 КМ годишње.

Члан 9.
(1) Наплата паркирања врши се унапријед, путем
паркинг аутомата, путем СМС порука или
самоистицањем. Изузетно, по указаној потреби
наплата паркирања се може вршити и ручно
путем блок карата.
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(2) Као доказ о плаћеној такси за паркирање служи
паркинг карта или СМС порука којом се
потврђује да је плаћено паркирање.
(3) Паркинг карта има ознаку града Приједора,
серијски број, назив улице или паркиралишта, те
друге ознаке којима се обиљежава година, дан,
мјесец, вријеме коришћења паркиралишта и
уплаћени износ.
Члан 10.
(1) Код аутоматске наплате корисник паркиралишта,
количином убачених кованица у паркинг
аутомат, одређује дужину плаћеног паркирања и
купљену паркинг карту истиче на видно мјесто
испод предњег вјетробранског стакла.
(2) Код наплате паркирања путем СМС порука
корисник паркиралишта шаље текстуалну
поруку са регистарском ознаком возила (без
симбола) на одговарајући кратки број у
зависности од зоне и врсте паркинг карте.
Паркирање се сматра плаћеним пријемом СМС
поруке којом се потврђује да је плаћено
паркирање.
(3) Код наплате самоистицањем паркинг карте,
корисник паркиралишта унапријед купљену
паркинг карту попуњава према упутама на
полеђини карте и истиче је на видно мјесто
испод предњег вјетробранског стакла.

(1)

(1)

(2)

(3)

Члан 11.
Правилност
коришћења
паркиралишта
(попуњавање паркинг карте, истицање паркинг
карте, вријеме задржавања и чувања листића)
контролишу овлашћени службеници Градске
административне
службе,
у
складу
са
овлаштењима.
Члан 12.
Корисник паркиралишта чини повреду одредаба
општих услова коришћења паркиралишта
прописаних овим Правилником:
- ако не плати паркирање,
- ако не истакне паркинг карту на видно мјесто
са унутрашње стране предњег вјетробранског
стакла,
- ако приликом плаћања паркирања путем
СМС поруке погрешно унесе регистарску
ознаку возила или зону,
- ако прекорачи допуштено вријеме паркирања,
- ако поступа супротно одредбама члана 25.
Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју
општине Приједор (у даљем тексту: Одлука).
Корисником паркиралишта сматра се возач или
власник возила који је евидентиран у
одговарајућим
евиденцијама
Министарства
унутрашњих послова.
Службеници овлаштени за контролу коришћења
паркиралишта приликом уочавања повреде
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услова
коришћења
паркиралишта
издају
„Опомену“ на којој се уноси датум и вријеме
издавања, паркиралиште и регистарска ознака
возила са назнаком повреде услова коришћења
паркиралишта и исту на одговарајући начин
причвршћују за возило (испод брисача).

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Члан 13.
За прекорачење допуштеног времена паркирања
до 60 минута плаћа се накнада у износу од 5,00
КМ, а за неистицање паркинг карте плаћа се
накнада 10,00 КМ или врши блокада точкова
возила.
Налог за плаћање накнаде издаје особа
овлаштена за контролу паркирања те га на
одговарајући начин причвршћује на возило.
Корисник паркиралишта дужан је поступити по
примљеном налогу и платити накнаду у року од
8 дана.
Ако корисник паркирања у остављеном року на
плати накнаду, иста се увећава за двоструки
износ. Ако ни у том случају накнада не буде
плаћена покренут ће се одговарајући прекршајни
поступак.
Члан 14.
Послове блокирања возила врши Одјељење за
стамбено комуналне послове града Приједора.
Послове премјештања возила врши Одјељење за
стамбено комуналне послове града Приједора
или МУП РС.
Град Приједор, у недостатку материјално
техничких услова за обављање послова
блокирања, премјештања или депоновања
возила, може уговором ангажовати правно или
физичко лице да у име Града врши наведене
послове.
Радници Уговором ангажованог правног или
физичког лица не могу вршити контролу
правилности коришћења паркиралишта, нити
наредити блокирање или премјештање возила.

Члан 15.
(1) По утврђеном прекршају односно учињеној
повреди
општих
услова
коришћења
паркиралишта
комунални
полицајац,
саобраћајни инспектор или друго лице са
посебним овлаштењем, односно полицијски
службеник издаје налог за премјештање или
блокирање возила.
(2) Налог за премјештање или блокирање возила
паркираног на паркиралишту може се издати ако
је од момента издавања опомене прошло више од
15 минута.
(3) Поступак премјештања возила сматра се
започетим када је започето дизање возила на
возило „паук“.
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(4) Поступак
блокирања
возила
започиње
постављањем направе за блокирање точка и
сматра се завршеним када је започето
попуњавање налога за блокирање возила.
(5) Приликом премјештања односно блокирања
возило се фотографише фото-апаратом, у сврху
доказивања учињеног прекршаја односно
повреде општих услова, као и стања самог
возила.
Члан 16.
(1) Код блокирања возила радник овлаштени
службеник је дужан на предње стакло возила
ставити наљепницу да је возило блокирано са
упутама шта возач мора учинити.
(2) Текст наљепнице је на српском (ћирилица и
латиница), енглеском и њемачком језику.

(1)

(1)

(2)

(1)
-

Члан 17.
Ако на возилу постоје оштећења прије почетка
премјештања, возач возила „паук“ је дужан
фотографисати оштећења и направити записник
о томе.
Члан 18.
Трошкове премјештања возила на друго мјесто и
накнаду за смјештај тих возила, односно
трошкове блокирања и деблокирања возила
сноси власник возила, односно корисник возила
по овлашћењу власника возила.
Штете на возилу настале за вријеме
премјештања, за вријеме чувања на депонији,
односно приликом блокирања и деблокирање
возила, сноси Град Приједор, односно
осигуравајућа кућа са којом је Град склопио
уговор о осигурању возила приликом блокирања
и премјештања.
Члан 19.
Цијена премјештања и чувања возила на
депонији износи:
премјештање возила на депонију удаљену до 2
км и лежарина до 24 сата ......................... 40 КМ
премјештање возила на депонију удаљену до 10
км и лежарина до 24 сата ......................... 60 КМ
премјештање возила на депонију удаљену до 20
км и лежарина до 24 сата ......................... 90 КМ
започето премјештање ..............................20 КМ
чување возила на депонији по дану ....... 10 КМ

(2) Цијена блокирања и деблокирања возила износи:
- блокирање и деблокирање возила (осим
путничких возила) .................................... 60 КМ
- блокирање и деблокирање путничких возила,
осим на паркиралиштима ..................... 40 КМ
- блокирање и деблокирање возила на
паркиралиштима ...................................... 30 КМ
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Члан 20.
(1) Власник, односно возач блокираног возила, као и
лице које је извршило уплату трошкова
блокирања и деблокирања возила има право да
Одјељењу за стамбено комуналне послове
поднесе писмени приговор на разлоге и поступак
блокирања возила, уз прилагање одговарајућих
доказа.
(2) У поступку по приговору Одјељење за стамбено
комуналне послове утврђује да ли је приликом
блокирања возила дошло до повреде одредби
Одлуке или овог Правилника.
(3) Ако Одјељење за стамбено комуналне послове
утврди да је блокирање возила извршено
супротно
одредбама
Одлуке
или
овог
Правилника, лице које је извршило уплату
трошкова блокирања и деблокирања возила има
право да Одјељењу за финансије поднесе захтјев
за поврат уплаћених средстава.
Члан 21.
(1) За паркирање возила инвалида, осигурава се
одређени број паркинг мјеста.
(2) На паркинг мјестима из претходног става се не
плаћа накнаду за паркирање ако лица посједују
паркинг карту за инвалидне особе издарту од
стране Одјељења за стамбено комуналне
послове.
Члан 22.
(1) Право на добијање паркинг карте за инвалидне
особе остварују:
- инвалиди I и II категорије са 100 %
инвалидитета,
- инвалиди III категорије са више од 90 %
инвалидитета доњих екстремитета,
- инвалиди IV категорије са више од 80 %
инвалидитета доњих екстремитета,
- све врсте плегија (qуадри, пара тетра, моно,
хемо) без обзира на настанак инвалидитета
уколико је инвалидност доњих екстремитета 80
% и више,
- полиомелитидем (дечија парализа), церебрална
парализа,
мултиплесклероза,
Перкинсова
болест, ампутација доњих екстремитета гдје је
дио органа за кретање оштрећен 70% и више,
- слијепа лица,
- тежа и тешка ментална ретардација,
- дистрофија и остала неуро мишићна оболења
доњих
екстремитета
80%
и
више,
дегенеративне болести које имају прогресивно
дјеловање на доње екстремитете оштећења 80%
и више,
- родитељи и старатељи особа са инвалидитетом
наведених дијагноза, али само за потребе и уз
присуство особе која је то право остварила,
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- возила удружења - савеза особа са
инвалидитетом само у случају превоза особа са
инвалидитетом.
Члан 23.
(1) Паркинг карту за инвалидне особе издаје
Одјељење за стамбено комуналне послове града
Приједора, на основу претходно донешеног
рјешења.
(2) Приликом кориштења ове паркинг карте, лице
које је остварило право на добијање карте мора
бити присутно у возилу.
(3) Вријеме кориштења мјеста за паркирање
намјењених за инвалиде се ограничава на 3 (три)
сата.
(4) Против лица која злоупотребе паркинг карту за
инвалидне особе подузеће се мјера одузимање
исте.
Члан 24.
(1) Захтјев за издавање паркинг карте за инвалидне
особе подноси инвалидно лице или старатељ.
(2) Уз захтјев за издавање паркинг карте за
инвалидне особе заинтересовано лице прилаже
љекарско увјерење о инвалидности, копију личне
карте и друга потребна документа.
Члан 25.
(1) Паркинг карта за инвалиде се издаје на основу
претходно поднешеног захтјева и садржи:
податке о кориснику односно о лицу које
остварује право, фотографију корисника,
серијски број, облик инвалидитета корисника и
упутство о коришћењу.

(1)

(2)

(3)

(4)

Члан 26.
Станарима и заинтересованим лицима могу се,
на основу претходно поднешеног захтјева,
издати претплатне мјесечне или годишње
паркинг карте и исте не гарантују мјесто за
паркирање.
Претплатна мјесечна или годишња паркинг карта
може се издати искључиво за возила у
власништву подносиоца захтјева. Власништво
над возилом се доказује уговором о лизингу или
потврдом о власништву која мора гласити на име
подносиоца захтјева.
Право на повлаштену паркинг карту за станаре
имају особе које станују у непосредној близини
паркиралишта под наплатом. Адреса становања
се доказује потврдом о пријави пребивалишта
или копијом рачуна (за струју, воду, интернет,
кабловску ТВ ...).
Повлаштена мјесечна или годишња паркинг
карта за станаре важи само за паркиралиште за
које је издата.

(1)
(2)

(1)
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Члан 27.
За издавање повлаштене паркинг карте за
станаре потребно је:
захтјев за издавање мјесечне или годишње
паркинг карте,
доказ о адреси становања,
фотокопија потврде о власништву возила или
уговора о лизингу,
потврда о уплати.
Физичком лицу у зони III се може издати
највише једна годишња паркинг карта и иста се
може користити искључиво за возило за које је
издата.
Члан 28.
Плаћање накнаде за паркирање ослобођена су
службена возила Министарства унутрашњих
послова, хитне помоћи и ватрогасна возила, за
вријеме интервенције.

Члан 29.
(1) Заинтересованом правном или физичком лицу,
може се одобрити кориштење, односно
резервисање одређеног броја паркинг мјеста уз
накнаду која износи:
- 5 КМ по паркинг мјесту дневно, 50 КМ по
паркинг мјесту мјесечно или 500 КМ по
паркинг мјесту годишње, за паркиралишта у
зони I,
- 3 КМ по паркинг мјесту дневно, 30 КМ по
паркинг мјесту мјесечно или 300 КМ по
паркинг мјесту годишње, за паркиралишта у
зони II и
- 100 КМ по паркинг мјесту годишње на осталим
паркиралиштима само за чланове заједнице
етажних власника.
(2) Резервисати се може највише 20 % од укупног
броја паркинг мјеста једног паркиралишта.
(3) На резервисаним паркинг мјестима не плаћа се
накнада за паркирање.
(4) Корисник резервације поставља ознаке да је
паркинг мјесто резервисано и исте је дужан
уклонити након истека периода резервације.
Члан 30.
(1) Годишња и мјесечна паркинг карта садрже:
ознаку града Приједора, грб Града, регистарски
број возила за које се издаје мјесечна карта, зону,
паркиралиште или улицу за коју паркинг карта
важи, серијски број, годину, односно годину и
мјесец за који се карта издаје.
Члан 31.
(1) Годишњу, односно мјесечну паркинг карту
корисник је дужан истакнути на видном мјесту
испод предњег вјетробранског стакла.
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Члан 32.
(1) На паркиралиштима на којима је уведена
наплата искључено је чување возила, те
одговорност за настала оштећења или крађу.
Члан 33.
(1) Наплату паркирања и контролу наплате и
регуларности паркирања обављаће овлашћени
службеници, који морају имати пластифициране
идентификационе легитимације, на којима је
исписана ознака града Приједора, грб Града,
серијски број, име и презиме и фотографија
овлашћеног службеника.

наведеном периоду могу да раде и сви
производни и прерађивачки капацитети
привредних субјеката и то у времену који
захтијева процес производње и рада.

Број: 02-34-219/12
Дана:27.12.2012. год









У периоду од 28.12.2012. године до
15.01.2013. године, сва правна лица и
предузетници који обављају трговинску,
занатску и услужну дјелатност на подручју
града Приједора, могу да раде дуже, у односу
на радно вријеме прописано Одлуком о
одређивању радног времена правним лицима
и предузетницима који обављају трговачку,
занатску, услужну и дјелатност игара на срећу
на подручју града Приједора („Службени
гласник Општине Приједора“, број: 2/10). У

Продајни објекти у којима се обавља трговина
на мало – класичне продавнице, самопослуге,
дисконтне продавнице, бутици, робне куће,
киосци, трговине на мало цвијећем, меснице,
трговине на мало погребном опремом,
трговине на мало кориштеним возилима,
трговачки центри, тржнице, складишта и
стоваришта у којима се обавља трговина на
велико и мало,
Занатске и услужне дјелатности дефинисане
Законом (аутопраоне, одржавање и оправка
моторних возила, фризерски и други
третмани за уљепшавање, оправка обуће,
оправка предмета за личну употребу и
употребу у домаћинству и сл.).

у времену од 07,00 до 23,00 часа, сваким
радним даном (изузев у уторак 01.01.2013.
године),
у времену од 08,00 до 21,00 час, недјељом,
у времену од 08,00 до 16,00 часова, у сриједу
02.01.2013. године.
У понедјељак 09.01.2013. године, сви
продајни објекти у којима се обавља трговина
на мало цвијећем (цвјећаре) и меснице, могу
да раде:

IV.



у времену од 08,00 до 14,00 часова,
а субјекти побројани у члану 5. Одлуке о
одређивању радног времена правним лицима
и предузетницима који обављају трговачку,
занатску, услужну и дјелатност игара на
срећу на подручју града Приједора
(„Службени гласник Општине Приједора“,
број: 2/10), субјекти који обављају дјелатност
производње и продаје хљеба, пецива, свјеже
тјестенине и колача, апотеке, драгстори,
трговински објекти у аутобуској и
жељезничкој станици и на бензинским
пумпним станицама, као и продавнице
погребном опремом – могу да раде:

ЗАКЉУЧАК
I.

до

Субјекти из тачке II могу да раде:

III.

Градоначелник
Марко Павић

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 06/07
и 52/11), члана 13. Закона о занатско предузетничкој
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“,
број: 117/11), члана 5. тачка 3. Закона о празницима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 43/07), члана 46. Статута Општине
Приједор („Службени гласник Општине Приједор“,
број: 5/05 и 9/07) и члана 1. Одлуке о усклађивању
Статута Општине Приједор („Службени гласник
Града Приједора“, број: 7/12), градоначелник
Приједора, д о н о с и

У периоду од 28.12.2012. године
15.01.2013. године могу да раде:

II.

Члан 34.
(1) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи
Правилника
о
условима,
начину
коришћења, организацији и начину наплате
паркирања на јавним паркиралиштима на
подручју општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“, број: 11/06, 07/07 и 03/08).
Члан 35.
(1) Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику Града
Приједора.

Број: 9/12



у времену од 00,00 до 24,00 часа, како је и
прописано чланом 5. наведене Одлуке.
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Овај Закључак се доноси због указане потребе
за дужим радним временом у циљу
задовољења повећаних потреба грађана у
вријеме предстојећих празника, као и
задовољења потреба већег броја туриста чији
долазак се очекује у наведеном периоду.

Градоначелник
Марко Павић с.р.

На основу члана 30. Закона о угоститељству
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10
и 57/12), члана 5. тачка 3. Закона о празницима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 43/07), члана 46. Статута Општине
Приједор („Службени гласник Општине Приједор“,
број: 5/05 и 9/07), члана 1. Одлуке о усклађивању
Статута Општине Приједор („Службени гласник
Града Приједора“, број: 7/12) и члана 13. Одлуке о
одређивању радног времена и извођењу музичких и
других садржаја у угоститељским објектима на
подручју Града Приједора („Службени гласник
Општине Приједор“, број: 11/11), градоначелник
Приједора, д о н о с и

I.

II.

ЗАКЉУЧАК
У периоду од 28.12.2012. године до
15.01.2013. године, сви угоститељски објекти
на подручју града Приједора, могу радити
дуже у односу на радно вријеме прописано
Одлуком о одређивању радног времена и
извођењу музичких и других садржаја у
угоститељским објектима на подручју Града
Приједора, број: 01-022-151/11 од 12.12.2011.
године.
Угоститељски објекти из тачке I могу радити
у неограниченом радном времену, у дане:
- 31.12.2012. године,
- 01.01.2013. године,
- 06.01.2013. године,
- 13.01.2013. године и
- 14.01.2013. године.

III.

подручју Града Приједора, број: 01-022151/11 од 12.12.2011. године, и то:
Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и
пиће и угоститељски објекти за пиће:
од 07,00 до 24,00 часа, радним данима,
од 07,00 до 01,00 час, викендом (петак и субота).

-

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном
гласнику Града Приједора.

Број: 02-32-21/12
Датум: 26.12.2012. год.

У
остале
дане
наведеног
периода,
угоститељски објекти могу радити 1 (један)
сат дуже у односу на радно вријеме
прописано Одлуком о одређивању радног
времена и извођењу музичких и других
садржаја у угоститељским објектима на

Број: 9/12

Диско барови, диско клубови (дискотеке),
барови и ноћни барови:
од 19,00 до 03,00 часа, радним данима,
од 19,00 до 04,00 часа, викендом (петак и
субота).
Марко Павић

-

IV.

Угоститељски објекти, смјештени у стамбено
пословним објектима колективног становања,
у наведеном периоду, могу радити:
од 07,00 до 23,00 часа, радним данима и
викендом (петак и субота).

-

V.

Музички садржаји могу се изводити у складу
са Одлуком о одређивању радног времена и
извођењу музичких и других садржаја у
угоститељским објектима на подручју Града
Приједора, број: 01-022-151/11 од 12.12.2011.
године.

VI.

Овај Закључак се доноси због потребе за
дужим радом угоститељских објеката за
предстојеће републичке и вјерске празнике,
када се очекују многа културна и друга
дешавања, долазак већег броја туриста, те је
потребно обезбиједити богату и разноврсну
угоститељско-туристичку понуду.

VII.

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном
гласнику Града Приједора.

Број: 02-32-20/12
Датум: 26.12.2012. год.

Градоначелник
Марко Павић с.р.

140
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
заједница етажних власника
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03)
Одјељење
за
стамбено
комуналне
послове
Општинске административне службе
Приједор
објављује
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ОГЛАСЕ
Код Одјељења за стамбено комуналне послове
Општинске управе Приједор извршен је упис
Заједница етажних власника стамбених зграда у:
____________________________________
*Регистарском листу број 233/12 Рјешењем број: 08372-91/12 од 21.08.2012.године.
Назив и сједниште: Заједница етажних власника
дијела зграде, Милоша Обреновића бр 18 А посебан
улаз.
Оснивач 3 етажних власника дијал зграде-улаза
Дјелатност:81.10-помоћне дјелатности управљања
дијело зграде-улаза . Иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном
имовином.
Чланови
одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања дијела зграде-улаза..
Заступа: Марић Муриса , предсједник Скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.
*Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Административне службе опоштине Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-95/12
од
27.09.2012.године, извршило је у регисгру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу бр. 115/05 УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА С+П+2+ПОТ.
(ЛАМЕЛА 1), Приједор, Петра Петровића Његоша
бр. 8и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Личанин Едина
умјето ранијег
Мишљеновићћ Миленка.
*Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Административне службе опоштине Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-94/12
од
30.08.2012.године, извршило је у регисгру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу бр. 217/10 УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Љубија, Драге Лукића бр. 10. -а-, и то
како слилједи
Нови законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Плавишић Драго умјесто ранијег Поповић
Стојанке.
*Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Административне службе опоштине Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-120/12
од
11.12.2012.године, извршило је у регисгру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу бр. 190/08 УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Број: 9/12

ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Б-3, УЛАЗ 2, Приједор, Пећани Б3, улаз 2, и то како слилједи
Нови законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Панић Љиљана умјесто ранијег Пемац Боре.
*Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Административне службе опоштине Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-121/12
од
11.12.2012.године, извршило је у регисгру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу бр. 171/07 УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ М-2, УЛАЗ БР. 18, Приједор, Ул.
Мајора Милана Тепића бр. 18 , и то како слилједи
Нови законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Буквић Радован умјесто ранијег Стојнић
Миленка.
*Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Административне службе опоштине Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-109/12
од
20.11.2012.године, извршило је у регисгру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу бр. 96/05 УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
„ПЕЋАНИ Ц4-УЛАЗ 6“, Приједор, Ул. Војводе
Путника бб, као и упис промјене адресе сједишта
заједнице и то како слиједи:
1.) Нови законски заступних заједнице са даном овог
уписа је Штрбац Славко умјесто ранијег Егић Илије и
2.) Нова адреса сједишта заједнице је: Приједор, Ул.
Митрополита Петра Зимоњића, самостални објекат
Ц4, Пећани
*Регистарском листу број 234/12 Рјешењем број: 08372-115/12 од 05.12.2012.године.
Назив и сједниште: Заједница етажних власника
дијела зграде, улаз бр 9 Приједор, Ул. Вожда
Карађорђа бр. 9
Оснивач 7 етажних власника дијал зграде-улаза
Дјелатност:81.10-помоћне дјелатности управљања
дијело зграде-улаза . Иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном
имовином.
Чланови
одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања дијела зграде-улаза..
Заступа: Маричић Младена , предсједник Скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.

Страна 412

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 9/12

141.
ИСПРАВКА
На основу члана 177. Пословника Скупштине општине („Службени гласник општине
Приједор 09/09) в.д. Секретар-а Скупштине на захтјев Одјељења за финансије врши исправку
текста у Службеном гласнику града Приједора број:08/12 од 08.12.2012. године како слиједи:
У члану I Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2012. годину
број: 01-022-112/12 од 07.12.2012. године објављене у „Службеном гласнику града Приједора“
број: 08/12 од 08.12.2012. године стоји текст слиједећег садржаја:
- Укупно утврђеним приходима и примицима.................
35.568.464 KM
- Расходима за утврђене намјене............................................

34.877.802 KM

-Текућом буџетском резервом (распоређени приходи).......

470.477 KM

-Tекућом буџетском резервом (нераспоређени приходи)....

220.185 KM

Врши се исправка и треба да стоји текст слиједећег садржаја:
- Укупно утврђеним приходима и примицима....................

35.568.464 KM

- Расходима за утврђене намјене..............................................

34.877.802 KM

- Tекућом буџетском резервом (распоређени приходи)........

220.185 KM

- Tекућом буџетском резервом (нераспоређени приходи)....

470.477 KM

Број: 01-022-112/12
Датум: 21.12.2012. год

в.д. Секретара-а
Скупштине
Жељко Шконрић с.р.

Страна 413

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 9/12

САДРЖАЈ
Број акта
118 Одлука о усвајању буџета Града Приједора за 2013. Годину
119 Одлука о извршењу буџета Града Приједора за 2013. Годину
120 Одлука о промјени намјене средстава
121 Одлука о усклађивању Пословника скупштине општине Приједор
122 Одлука о разрјешењу Општинске изборне комисије Приједор
123 Одлука о расписивању Јавног конкурса за именовање
Градске изборне комисије Приједор
124 Одлука о измјени Одлуке о оснивању привредног друштва
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор
125 Рјешење о верификацији мандата одборника Драгојевић Горана
126
Рјешење о именовању Комисије за избор корисника буџетских
средстава за подршку повратку
127
Закључак Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ за школску
128

129

130

140
141

2011/2012.годину
Закључак Информација о школској 2011/2012.години са приједлогом
мјера за побољшање васпитно образовног процеса
Одлука из имовинско-правне пбласти
-Одлука о давању сагласности на замјену некретнина Куртовић Сакиба
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
-Правилник о стипендирању студената и ученика у граду Приједор
- Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате
паркирања на јавним паркиралиштима, о условима и начину премјештања и
блокирања возила, висини накнаде за премјештање, смјештај и деблокирање
возила на подручју града Приједора
- Закључак Број:02-32-21/12
- Закључа Број: 02-32-20/12
Огласи о упису Заједница етажних власника стамбених зграда

Исправка текста у Службеном гласнику града Приједора број:08/12 од
08.12.2012. године

Страна
363
393
398
393
399
400
400
401

401
401
401

402
403

410

412

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба
Скупштине града и градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/09), Главни и одговорни уредник, секретар
Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина
града Приједора телефон број: 052/245-125.
Web adresa:www.prijedorgrad.org

