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БРОЈ 
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66 

На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор", број 5/05 и 

9/07) и члана 140. Пословника Скупштине општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор", 

број 9/09), а након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар – 

децембар 2011. године, Скупштина општине Приједор на XXXVI сједници одржаној 31.05.2012. године, 

донијела  

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор 

за период јануар - децембар 2011. године 

 

 

 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Приједор за период јануар - децембар 2011. године. 

 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

 

 

Број:01-022-69/12                                                                              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Приједор: 31.05.2012.год.                                                        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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Према одредбама члана 46. Закона о буџетском систему Републике Српске - Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/08, 126/08 и 92/09)  до 31. маја текуће године Начелник 

општине подноси Скупштини општине Извјештај  о извршњу буџета Општине за периоид јануар – 

децембар  2011. године.  

 

Извјештај о извршењу Буџета за период  јануар – децембар  2011. године је извјештај који садржи  

преглед  остварење прихода, примитака и расхода и издатака за текућу фискалну године у односу на 

Ребаланс буџета за 2011. годину.   

 

Документациону основу за састављање Извјештаја  чине  Одлука о измјени Одлуке о усвајању буџета 

општине Приједор за 2011. годину, Одлука о измјени Одлуке о  извршењу буџета Општине Приједор за 

2011. годину (у даљем тексту Ребаланс буџета  за 2011. годину) и књиговодствени подаци из главне 

књиге трезора општине Приједор. 

                                        

Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање 

буџета Општине, чине: 

 

• Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ , број: 

54/08, 126/08 и 92/09); 

• Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2011. годину („Службени гласник Републике 

Српске“ , број: 1/11, 52/11 и 116/11); 

• Закон о Трезору („Службени гласник Републике Српске“, број: 16/05 и 92/09); 

• Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ , 

број: 36/09 и 52/11); 

• Закон о задужењу, дугу и гаранцијама  Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 30/07); 

• Одлука о измјени Одлуке о усвајању Буџета општине Приједор за 2011. годину („Службени 

гласник  Општине Приједор“, број : 08/11);-Ребаланс за 2011. Годину 

• Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, и 

118/05); 

• Статут општине Приједор („Службени гласник општине Приједор“ број: 5/05 и 10/07); 

• Правилник о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 127/11); 

• Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 

кориснике прихода буџета Републике, општина и градова, и фондова („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 90/10); 

• Правилник о начину и роковима вршења пописа и утврђивања књиговодственог стања са 

стварним стањем („Службени гласник Републике Српске“, број:  71/10); 

• Упутство о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских 

корисника („Службени гласник Републике Српске“, број:  9/11); 

• Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, 

градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 16/11 и 126/11); 

• Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 120/08 и 128/11); 

• Интерни правилници Административне службе општине Приједор 

• Других подзаконских аката који имају утицај на израду Извјештаја о извршењу буџета. 

 

Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано да извјештај о извршењу буџета 

општине треба да садржи: 

 

1. буџетска средства и издатке који су одобрени у буџету Општине од стране Скупштине општине; 

2. остварена буџетска средства и  издатке, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика 

између одобреног буџета и његовог остварења; 

3. објашњење већих одступања; 
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4. податке о задужењу и управљању дугом; 

5. податке о кориштењу буџетске резерве; 

6. податке о гаранцијама датим у току фискалне године; 

7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена. 

 

I – ИЗЈАВА О ОСНОВИ ПРОЦЈЕЊИВАЊА, ИЗВЈЕШТАЈНА ВАЛУТА И НИВО ПРЕЦИЗНОСТИ 

     КОЈИ ЈЕ КОРИШТЕН ПРИ ИСКАЗИВАЊУ ИЗНОСА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА 

 

Основ за успостављање и вођење система књиговодства и рачуноводства буџетских корисника је Закон о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

Техничко-организациони оквир за успостављање и вођење система књиговодства и рачуноводства 

буџетских корисника је систем трезорског пословања уређен Законом о трезору. 

Основ за утврђивање рачуноводствених политика су Међународни рачуноводствени стандарди за јавни 

сектор (у даљем тексту; МРС-ЈС) објављен од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде за 

јавни сектор и Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 

кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова. 

 

II – ПРЕГЛЕД СВИХ ПРИМЈЕЊЕНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

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

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

његова књиговодствена евиденција. 

 

Буџетска класификација представља системски оквир који својим кодским структурама омогућава 

дефинисање и евидентирање финансијских активности према различитим захтјевима. 

Буџетски корисници воде књиговодсто према прописаним стандардним класификацијам. 

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

(субаналитичка), функционалана и програмска (пројектна). 

Фондовска класификација даје информацију о изворима финансирања. 

Организациона класификација даје информацију о мјесту настанка трансакција. 

Економска класификација даје информацију о економској категорији трансакције (приходи, расходи, 

имовина, обавезе итд.). 

Подекономска (субаналитичка) класификација даје детаљније информације за праћење трансакција. 

Функционална класификација даје информације о сврси трансакција. 

Програмска (пројектна) класификација даје информације о групи активности буџетског корисника на 

које се трансакције односе. 

Фондовска, организациона, економска и функционалана класификација прописане су од надлежног 

Министарства. 

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

буџетских корисника у трезорској апликацији отварају се њихове шифре са одговарајућим описима 

прилагођене потребама корисника. 

 

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

Буџетски корисници могу користити пет различитих фондова: 

 

- општи фонд (01) 

- фонд прихода по посебним прописима (02) 

- фонд грантова (03) 

- фонд средстава приватизације и сукцесије (04) 

- фонд за посебне пројекте (05). 

Организациона класификација књиговодствене евиденције у систему главне књиге трезора Републике и 

јединица локалне самоуправе у којима је уведено трезорско пословање врши се према бројчаним 

ознакама (шифрама) прописаним Рјешењем министара финансија у складу са Законом о буџетском 

систему. 
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Расходи су смањења економских користи или услужног потенцијала током извјештајног периода, у 

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

имовине/капитала. 

 

Расходи обухватају текуће расходе и трансфер између буџетских јединица и приказани су у цјелости, без 

обзира да ли су плаћени у извјештајном периоду. 

Вредновање расхода (изузев расхода обрачунског карактера) врши се по номиналној вриједности 

очекиваног одлива готовине или готовинског еквивалента или других економских користи. 

Салда конта расхода не преносе се у наредну годину и затварају се на терет  рачуна за затварање расхода 

и преносе се на класу 3 у циљу обрачуна финансијског резултата текућег периода. 

 

Приходи су бруто приливи економске користи или услужног потенцијала током периода извјештавања 

када ти приливи доводе до повећања нето имовине/капитала, осим повећања која се односе на учешће 

власника. 

Приходи се признају на модификованој обрачунској основи, у рачуноводственом обрачуноском периоду 

у којем су мјерљиви и/или расположиви. 

 

1.  ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Приједор је на XXIХ сједници одржаној 25.10.2011. године, донијела Одлуку о 

измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2011.годину и Одлуку о измјени Одлуке о 

извршењу буџета општине Приједор за 2011. годину  (Службени гласник општине Приједор“, број: 

08/11), на основу чега је утврђен Ребаланс буџета општине Приједор у укупном износу од 43.152.785,00 

КМ.  

На основу Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Приједор за 2011. годину укупна 

буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима, што се може сагледати 

из следећег: 

 

РЕД. 

БРОЈ 
ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ ЗА 2011 ГОДИНУ ИЗНОС У КМ 

1. 2. 3. 

 

I 

 

Приходи, примици и задуживања одобрени буџетом 

 

38.206.431 

 

 

1. 

 

Порески приходи 

 

22.169.645 

2. Непоорески приходи 6.550.202 

3. Грантови 498.236 

4. Примици за произведену сталну имовину 800.000 

5. Примици за непроизведену сталну имовину 200.000 

6. Примици по основу пореза на додату вриједност 2.047.900 

7. Примици од финансијске имовине 2.940.448 

8. Примици од задуживања 3.000.000 

 

* 

 

 

Распоређени буџетски суфицит (приходи)- 

Одлука о распореду суфицита 

 

 

4.946.354 

 

А) 

 

Приходи, примици и задуживања са суфицитом 

 

43.152.785 

 

II 

 

 

Распоређени расходи, издаци  и отплате дугова 

 

42.675.693 

1. Текући расходи – група конта 41 

(осим расхода обрачунског карактера) 

 

30.030.998 

2. Издаци за нефинансијску имовину ( група конта 51) 8.105.347 

3. Издацуи за финансијску имовину (група конта 61) 2.940.448 
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4. Издаци за отплату дугова ( група конта 62) 1.598.900 

 

  III 

 

 

Нераспоређена буџетска резерва 

 

477.092 

 

Б) 

 

Распоређени расходи, издаци  и отплате дугова са 

расходима из суфицита 

 

43.152.785 

 

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

приходи, примици и задуживања једнаки збиру распоређених расхода, издатака, отплате дугова  и текуће 

буџетске резерве ( 38.206.431 + 4.946.354 ) = (42.675.693 + 477.092) 

 

2. ОСТВАРЕЊЕ БУЏЕТА   

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2011. године 

 

Чланом 30. до 60. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, 

општина и градова, дефинисани су обрасци, подносиоци, и рокови подношења  годишњег извјештаја. На 

основу прокњижених образаца за трезорско пословање буџетских корисника, Одјељење за финансије је 

сачинило Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општине за период 01.01. – 31.12.2011. године. 

 

Преглед  остварења прихода и прилива (укупна средстава) и извршења расхода и одлива (укупни издаци) 

– ФОНД 01 општине Приједор за период 01.01.–31.12.2011. године достављамо  у следећој табели: 

 

Редни 

 број  
Укупна буџетска  средства и издаци Износ у КМ 

1 2 3 

 

I 

 

Приходи, примици, грантови и задужења 

 

 

34.721.878 

1. Порески приходи 22.383.362 

2. Непорески приходи 6.284.809 

3. Грантови 599.821 

4. Трансфери између буџетских јединица 79.511 

5. Примици за произведену сталну имовину 351.524 

6. Примици за непроизведену сталну имовину 44.628 

7. Примици по основу пореза на додату вриједност 36.003 

8. Примици од финансијске имовине 2.940.448 

9. Примици од задужења 2.001.772 

10. Распоређени буџетски суфицит (приходи)-

Одлука о распореду суфицита 

4.946.354 

 

II 

 

 

УКУПНО ( 1. до 10.) 

 

39.668.232 

III Распоређени расходи, издаци и отплате дугова 

 

37.320.195 

10. Текући расходи осим расхода обрачунског 

карактера 

24.788.368 

 

11. Издаци за нефинансијску имовину 8.036.312 

12. Издаци за финансијску имовину 2.940.448 

13. Издаци за отплату дугова 1.555.067 

IV  РАЗЛИКА ( II – III ) 

 

2.348.037 
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2.1. ПРИХОДИ 

2.1.1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ, ПРИЛИВИ И ПРИМИЦИ 

 

Одлуком о измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2011. годину буџетска средства су 

планирана у износу од 38.206.431,00 КМ. Уколико се уобзире средства суфицита, план прихода износи 

43.152.785,00 КМ. 

У периоду 01.01. - 31.12.2011. године планирани – текући буџетски приходи, приливи, примици су 

остварени у износу од  39.668.232,00 КМ или 91,90% у односу на план. 

Рекапитулација прихода, прилива, примитака и пренесеног суфицита по економском коду  у односу на 

план буџета – фонд 01 

 

РБ ВРСТА ПРИХОДА 
БУЏЕТ 

 2011. ГОД. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ПРИХОДА 

ФОНД 01 

 ОД 01.01. -

31.12.2011. ГОД. 

ИНДЕX   

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ   ГОДИНЕ 

 

4.946.354 4.946.354 100,00 

1.1. Расположиви вишак прихода из претходне године 4.946.354 4.946.354 100,00 

2. 

 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 

22.169.645 22.383.362 101,00 

2.1. 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности 
2.722.000 3.359.510 123,40 

2.2. Порез на имовину 1.802.371 1.348.174 74,80 

2.3. Порез на промет производа и услуга  200.000 155.844 77,90 

2.4. Остали порези индиректни порези дозначени од УИО 17.435.274 17.514.096 100,50 

2.5. Остали порески приходи 10.000 5.738 57,40 

3. 

 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 

6.550.202 6.284.809 95,90 

3.1. 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
186.000 174.576 93,90 

3.2. Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 6.146.671 5.261.176 85,60 

3.3. Новчане казне 22.000 22.364 101,70 

3.4. Остали непорески приходи 195.531 826.693 422,80 

4. 

 

ГРАНТОВИ 

 

498.236 599.821 120,40 

4.1. Грантови 498.236 599.821 120,40 

5. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА - 79.511 - 

5.1. Трансфери између буџетских јединица - 79.511 - 

6. 

 

ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 

 

3.047.900 432.155 14,20 

6.1. Примици за произведену сталну имовину 800.000 351.524 43,90 
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6.2. Примици за непроизведену сталну имовину 200.000 44.628 22,30 

6.3. Примици по основу пореза на додату вриједност 2.047.900 36.003 1,80 

7. 

 

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖЕЊА 

5.940.448 4.942.220 83,20 

7.1. Примици од финансијске имовине 2.940.448 2.940.448 100,00 

7.2. Примици од задужења  3.000.000 2.001.772 66,70 

  

 

УКУПНО ТЕКУЋЕ ОСТВАРЕЊЕ ( 2.- 7. ) 

 

38.206.431 34.721.878 90,90 

  

 

УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ СА СУФИЦИТОМ    ( 1. – 7. ) 

 

43.152.785 39.668.232 91,90 

 

 

Остварење прихода у извјештајном периоду у односу на план буџета, може се сагледати из показатеља 

како слиједи: 

Порески приходи остварени су у износу од  22.383.362,00 КМ или 101,00 % у односу на план буџета. 

Непорески приходи остварени су у износу од  6.284.809,00 КМ или 95,90 % у односу на план буџета. 

Грантови остварени су у износу од 599.821,00 КМ или 120,40 % у односу на план буџета. 

Трансфери између буџетских јединица остварени су у износу од 79.511,00 КМ. 

Примци за произведену сталну имовину (зграде) су у извјештајном периоду остваране у износу од 

351.524,00 КМ или 43,90 % у односу на план буџета. 

Примици за непроизведену сталну имовину (земљиште) у извјештајном периоду износили су 44.628,00 

КМ или 22,30 % у односу на план буџета. 

Примици по основу пореза на додату вриједност у текућем периоду остварени су у износу од 36.003,00 

КМ или 1,80 % у односу на план буџета. 

Анализирајући извршење прихода по економској класификацији, видљиво је да је под редним бројем 1. 

уобзирен  распоређени суфицит из ранијих година у износу од 4.946.354,00  КМ. 

 

Структура остварених текућих прихода у периоду јануар – децембар 2011. године је: 

 

РБ ВРСТА ПРИХОДА 

 

ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРИХОДА ОД 01.01.  

ДО 31.12.2011.год. 

 

СТРУКТУРА 

ПРИХОДА 

У % 

1. 2. 3. 4. 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 22.383.362 64,50 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.284.809 18,10 

3. ГРАНТОВИ 599.821 1,70 

4. 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

ЈЕДИНИЦА 
79.511 0,20 

5. 
ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ  

СТАЛНУ ИМОВИНУ 
432.155 1,30 

6. 
ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖЕЊА 
4.942.220 14,20 

У К У П Н О 34.721.878 100,00 
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Посматрајући структуру остварења текућих  прихода, може се констатовати да: 

• Порески приходи представљају најзначајнију ставку остварења прихода и износе 22.383.362,00 

КМ  или  64,50 %. 

• Непорески приходи остварени су у износу од  6.284.809,00 КМ или 18,10 %. 

• Грантови (примљене помоћи) остварене су  у износу од 599.821,00  КМ или 1,70 %  

• Трансфери између буџетских јединица остварени су у износу од 79.511,00 КМ или 0,20% 

• Примици за произведену сталну имовину (продаја сталне имовине) остварени су у износу од 

432.155,00  КМ или  1,30 %. 

Примици од финансијске имовине и задужења остварени су у износу од 4.942.220,00 КМ или 14,20 %. 

 

2.2. РАСХОДИ 

 

Према члану 84. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске – 

расходи се књиже по обрачунској основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без 

обзира да ли је извршено и само плаћање. 

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

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

пословним књигама кроз фонд 01. 

Б )  Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом нити су финансирани 

из средстава буџета, већ из осталих извора средстава. Ова врста расхода евидентира се по фондовској 

класификацији: фонд 02, фонд 03 или фонд 05, зависно од извора финансирања. 

 

2.2.1. Буџетски расходи и одливи 

 
Одлуком о измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2011. годину расходовна страна 

буџета је планирана како слиједи: 

1. Расходи за утврђене намјене у износу од............... 42.552.785,00 КМ.  

2. Распоређена текућа буџетска  резерва......................... 122.908,00 КМ. 

3. Нераспоређена текућа буџетска резерва.......................477.092,00 КМ. 

Буџетски расходи и одливи (буџетски издаци) за фонд 01 су у периоду јануар – децембар 2011. године 

извршени у износу од 37.320.195,00 КМ, што представља 86,50% у односу на план буџета Општине 

Приједор за 2011. годину. 

Рекапитулација  извршених расхода -  фонд 01 

за период јануар – децембар 2011. године у односу на план буџета за 2011. годину 

 

РБ 
ГРУПА 

КОНТА 
ВРСТА РАСХОДА 

БУЏЕТ 

2011. ГОД 
ПРЕРАС 

ПОДЈЕЛА 

2011. 

ИЗВРШЕЊЕ 

ФОНД 01 

01.01.-  

31.12.2011.год. 

ИНДЕX 

(6/5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 41 

 

Текући расходи осим расхода 

обрачунског карактера 

 

 

30.508.090 

 

28.143.603 

 

24.788.368 

 

88,10 

2. 
 

51 

 

Издаци за нефинансијску имовину 

 

 

8.105.347 

 

10.469.834 

 

8.036.312 

 

76,80 

3. 
 

61 

 

Издаци за финансијску имовину 

 

 

2.940.448 

 

2.940.448 
2.940.448 100,00 

4. 62 

 

Издаци за отплату дугова 

 

1.598.900 1.598.900 1.555.067 97,30 

  
УКУПНО 

 

43.152.785 
43.152.785 37.320.195 86,50 
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Из наведених показатеља видљиво је да су текући расходи у извјештајном периоду остварени у износу од 

24.788.368,00  КМ или  88,10 % у односу на план буџета. 

Издаци за нефинансијску имовину за период јануар - децембар 2011. године извршени су у износу од 

8.036.312,00 КМ или 76,80 %  у односу на план буџета. 

Издаци за финансијску имовину за период јануар – децембар 2011. године извршени су у износу од 

2.940.448,00 КМ или 100,00 % у односу на план буџета. 

Издаци за отплату дугова извршени су у износу од 1.555.067,00 КМ или 97,30 % у односу на план буџета. 

 

Рекапитулација  извршених расхода који нису финансирани из буџета према изворима финансирања за 

период јануар - децембар 2011. године 

 

РБ ФОНД ОПИС 

ОСТВАРЕН 

ПРИЛИВ  

 

ИЗВРШЕЊЕ 

РАСХОДА 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 02 Фонд прихода по посебним прописима 120.943 131.752 

2. 03 Капиталне помоћи 132.641 128.982 

3. 04 Фонд приватизације и сукцесије 143.067 - 

3. 05 
Набавка,изградња и реконструкција 

сталних средстава 
127.388 134.386 

  Укупно ( 1+2+3) 524.039 395.120 

 

Учешће осталих извора финансирања знатно мање од финансирања из буџетских средстава. 

Извршење расхода на фонду 02 и фонду 05 је  веће од текућих прилива. Евидентно је да је дио расхода 

подмирен из пренесеног суфицита ранијих година, односно из средстава која су у претходном периоду 

општини Приједор намјенски дозначена. 

Рекапитулација извршења расхода по економском коду  

у односу на план буџета за 2011. годину 

 

РБ 

ЕКО

НО

МСК

И 

КОД 

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 
БУЏЕТ 

2011 

ПРЕРАСП

ОДЈЕЛА  

2011. ГОД 

ИЗВРШЕЊЕ 

фонд 01 

од 01.01.-

31.12.2011. 

год. 

ИНДЕХ 

(6:5) 

СТРУКТ

УРА 

РАСХО

ДА У % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 411 Расходи за лична примања 9.018.415 9.003.421 8.152.839 90,60 21,80 

2. 412 
Расходи по основу коришћења 

роба и услуга 
11.107.853 10.586.822 9.364.149 88,50 25,10 

3. 413 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
1.204.654 1.199.818 1.089.241 90,80 2,90 

4. 414 Субвенције 1.820.000 1.820.000 1.573.757 86,50 4,20 

5. 415 Грантови 5.242.731 3.405.271 2.691.799 79,00 7,20 

6. 416 

Дознака на име социјалне 

заштите које се исплаћују из 

буџета 

2.114.437 2.128.271 1.916.583 90,10 5,10 

7. 511 
Издаци за произведену сталну 

имовину 
6.024.527 8.370.332 7.035.320 84,10 18,90 

8. 516 Издаци за ситан инвентар 32.920 51.602 39.484 76,50 0,10 

9. 517 Издаци по основу ПДВ-а 2.047.900 2.047.900 961.508 47,00 2,60 
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10. 611 
Издаци за финансијску 

имовину 
2.940.448 2.940.448 2.940.448 100,00 7,90 

11. 621 Издаци за отплату дугова 1.598.900 1.598.900 1.555.067 97,30 4,20 

  УКУПНО: 43.152.785 43.152.785 37.320.195 86,50 100,00 

 

Расходи по економској класификацији – (збирно) кретали су се у оквиру планом предвиђених средстава. 

Уколико посматрамо структуру остварења расхода, може се констатовати да су: 

• расходи за лична примања остварили  учешће са 21,80 %,   

• расходи по основу коришћења роба остварили учешће са 25,10 %,  

• расходи финансирања и други финансијски трошкови остварили су учешће са 2,90 %,  

• субвенције су оствариле учешће са 4,20 %, 

• грантови су остварили учешће са 7,20 %, 

• дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета остварили учешће са 5,10 %, 

• издаци за произведену сталну имовину остварили су учешће са 18,90 %, 

• издаци по основу ПДВ-а остварили су учешће  са 2,60 %, 

• издаци за финансијску имовину остварили су учешће са 7,90 %, 

• издаци за отплату дугова остварили су учешће  са 4,20 %, 

• Издаци за ситан инвентар су остварили безначајно учешће са 0,10 %. 

 

Обавезе које се односе на период извјештавања по достављеним образцима за трезорско пословање до 

31.12.2011. године су измирене у законском року. 

 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ ЗАДУЖЕЊА 

 

Субвенције финансиране из буџета општине Приједор  износе 1.573.757,00 КМ, а односе се на: 

• Субвенције А.Д. Топлана Приједор у износу од  1.000.000,00 КМ или 100 % у односу на план. 

• Учешће Општине у санацији Водовода у износу од 50.000,00 КМ или 83,30 % у односу на план, 

• Средства за унапређење пољопривреде у износу од 311.544,00 КМ или 86,50 % у односу на план, 

• У оквиру средстава за развојне пројекте и подстицај запошљавању дозначен је износ од 

207.973,00 КМ. 

• Субвенције ђачког превоза у износу од 4.240,00 КМ или 84,80 % у односу на план. 

 

Отплата домаћег задуживања је извршена у износу од  1.555.067,00 КМ или  97,30 % у односу на 

ребалансом предвиђена средства, а односи се на: 

 

• Отплата кредита за инфрастуктурна улагања на подручју Општине у износу од 1.356.939,00 КМ. 

• Отплата кредита за набавку аутомобила Дјечији вртић „ Радост“ Приједор  у износу од  

6.000,00 КМ. 

 

• Отплата кредита за набавку аутомобила Центра за социјални рад Приједор у износу од  

6.387,00КМ. 

• Отплата кредита за набавку намјенског возила за функционисање рада Територијалне ватрогасне 

јединице Приједор у износу од 185.741,00 КМ. 

• Примици од финансијске имовине и задужења остварени су у износу од 4.942.220,00 КМ или 

83,20 %, а односе се на: 

- примитеке од финансијске имовине у износу од 2.940.448,00 КМ; 

- примитке од задужења у износу од 2.001.772,00 КМ. 

 

Преглед кредитних задужена достављен је у Прилогу – Табела број: 2.6. 
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2.3. Буџетска резерва 

 
На основу члана 42. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се 

за: 

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

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

• привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава и 

• изузетно за остале намјене у складу са одлукама Начелника општине. 

 

У 2011. године одобрено је кориштење средстава буџетске резерве у укупном износу од  421.602,00 КМ.  

При томе је: 

• на име текућег одржавања исплаћен износ од 6.438,00 КМ, 

• на име расхода за стручне услуге исплаћен износ од 540,00 КМ, 

• на име расхода за услуге одржавања исплаћен износ од 34.751,00 КМ, 

• на име осталих непоменутих расхода исплаћен износ од  63.202,00 КМ, 

• на име грантова у земљи исплаћен износ од 287.052,00 КМ, 

• на име дознака грађанима које се исплаћују из буџета исплаћен износ од 21.534,00 КМ, 

• на име издатака за набавку постројења и опреме исплаћен износ од 8.085,00 КМ. 

 

Преглед кориштења средстава буџетске резерве  достављен је у  Прилогу - Табела број: 2.7. 

 
3. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

Финансијске трансакције буџета општине Приједор у 2011. године обављале су се преко пословних 

рачуна отворених код  пословних банака у Републици Српској.  

Наведени рачуни се могу подијелити у следеће групе: 

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

према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора 

Републике и рачуне општина и фондова. 

• јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина плаћања, у име и 

за рачун корисника буџета Општине у КМ, 

• рачуне посебних намјена који се отварају углавном на захтјев међународних финансијских институција 

и донатора и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама, 

• остале рачуне. 

 

Укупна новчана средства на рачунима буџета Општине Приједор на дан 31.12.2011. године износе 

2.584.861,64 КМ.  

 

Упоредни преглед стања рачуна на дан 31.12.2010. и 31.12.2011. године достављен је у  Прилогу - Табела 

број: 3.1.  

4. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

са 31.12.2011. године 

 

Извршење буџета у односу на планирана средства за извјештајни период доставља се у следећем 

табеларном прегледу: 

 

Редни 

број 
ОПИС ИЗНОС  У КМ 

1. 
Укупно пренесени  салдо нераспоређене добити прилива од продаје 

сталних средстава из претходних година 
4.946.354 

2. 
Приходи и примици  остварени у текућем периоду 

(  фонд 01+фонд 02+фонд 03+фонд 04+фонд 05) 
35.245.917 

2.1. 
Остварени приходи и  примици ( ФОНД 01) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 
34.721.878 

2.1.1. Остварени приходи( ФОНД 01) 29.700.147 
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у периоду  јануар – децембар 2011. године 

2.1.2. 
Примици од финансијске имовине( ФОНД 01) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 

2.940.448 

 

2.1.3. Примици од задуживања 2.001.772 

2.1.4. 
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти (ФОНД 

01) 
79.511 

2.2. 
Укупно остварени приходи и приливи ( ФОНД 02) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 
120.943 

2.3. 
Укупно остварени приходи и приливи ( ФОНД 03) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 

 

132.641 

 

2.4. 
Укупно остварени приходи и приливи ( ФОНД 04) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 

 

143.067 

2.5. 
Укупно остварени приходи и приливи ( ФОНД 05) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 
127.388 

3. УКУПНО ( 1. + 2. ) 40.192.271 

4.1. 
Расходи остварени у текућем периоду 

(  фонд 01 ) 
37.320.195 

4.1.1. 
Извршење расхода  ( фонд 01 ) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 
32.824.680 

4.1.2. 
 Издаци за финансијску имовину 

 у периоду јануар – децембар 2011. године 
2.940.448 

4.1.3. 
Издаци за отплату дугова 

у периоду јануар – децембар 2011. године 
1.555.067 

4.2. 
Извршени расходи ( ФОНД 02) 

у периоду  јануар – децембар 2011. године 
131.752 

4.3. 
 Извршени расходи ( ФОНД 03) 

периоду  јануар – децембар 2011. године 
128.982 

4.4. 
Извршени расходи ( фонд 05) 

периоду  јануар – децембар 2011. године 
134.386 

   4. 
УКУПНО  ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА (ФОНД 01 + ФОНД 02 + ФОНД  03 

+ ФОНД 05) У ПЕРИОДУ  ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 
   37.715.315 

 

Извјештај о финансијској успјешности пословања представља преглед свих прихода и расхода у 

извјештајном периоду на контима Класе 7. и класе 4., што је приказано у обрасцу биланса успјеха, а 

представља стање на економском коду нераспоређенe добити текућег периода и приказано у обрасцу 

биланс стања. 

 

Ред.бр

. 
О п и с Износ у КМ 

1. 

 

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ 

ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 

29.977.559 

 

2. 

 

УКУПНИ РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ У ПЕРИОДУ 

ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 

 

28.453.550 

3. 
 

РАЗЛИКА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

1.524.009 

 

 Финансијски резултат текуће године није једнак појму буџетског суфицита-дефицита. Буџетски 

суфицит - дефицит представља разлику између збира прихода и примитака за нефинансијску имовину и 

збира расхода и издатака за нефинансијску имовину, не узимајући у обзир ставке обрачунског карактера. 
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УТВРЂИВАЊЕ  ТЕКУЋЕГ БУЏЕТСКОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  

СА 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 

ОПИС ИЗВРШЕЊЕ 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 29.847.037,00 

I      ПОРЕСКИ ПРИХОДИ   22.383.362,00 

II    НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.365.179,00 

III   ГРАНТОВИ 875.918,00 

IV ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 222.578,00 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ   ( И+ИИ+ИИИ ) 25.076.377,00 

I ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 25.076.377,00 

II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА - 

III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА - 

БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 4.770.660,00 

НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( И-ИИ ) -7.686.763,00 

I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНУ 456.660,00 

II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8.143.423,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -2.916.103,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА 446.705,00 

НЕТО ПРИМИЦИ БУЏЕТА ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I-II ) - 

I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.940.448,00 

II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.940.448,00 

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ БУЏЕТА ( I-II ) 446.705,00 

I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 2.001.772,00 

II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.555.067,00 

РАСПОДЈЕЛА БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ИЗ  РАНИЈИХ ПЕРИОДА - 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ / НЕПОКРИВЕНИ ДЕФИЦИТ  БУЏЕТА  

ТЕКУЋЕГ  ПЕРИОДА  
-2.469.398,00 

 

Важно је навести да је дио извршених рахода у износу од 2.610.465,00 КМ финансиран на терет 

суфицита из ранијег периода 

Текући расходи су увећани за резервисана (укалкулисана - неутрошна)  средстава у  износу од 

1.283.106,00 КМ.  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УТВРЂИВАЊЕ КУМУЛАТИВНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

 

Ред.бр. О п и с Износ у КМ 

1. 

 

ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ, ТРАНСФЕРИ И ПРЕНЕСЕНИ СУФИЦИТ 

ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА СА 31.12.2011.ГОДИНЕ 

 

 

40.192.271 

2. 
ТЕКУЋА ПОТРОШЊА ОСТВАРЕНА 

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 

 

37.715.315 

3. 
 

РАЗЛИКА  ( 1 – 2 ) 

 

2.476.956 

 

Почетком 2011. године су извршене измјене у рачуноводственим политикама, те нису јасно дефинисани 

поступци расподјеле суфицита  у случају да кумулативни суфицит из претходног периода није утрошен у 

цјелости и кад  су текући расходи увећани на терет суфицита из ранијих година, те се неће вршити 
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распоред неутрошеног кумулативног суфицита, нити ће се покривати вишак текућих расхода који је 

настао на терет суфицита из претходних година. 

 

Табела:1.1 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ-ФОНД 01 

ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2011 ГОДИНЕ 

 

 КОНТО ВРСТА ПРИХОДА План по  ОСТВАРЕ  ИНДЕX 

 ребалансу за  ЊЕ 01.01.-   (4/3) 

 2011.год. 31.12.2011. 

 1 2 3 4 5 

1ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 4.946.354 4.946.354 100,0 

33    ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 4.946.354 4.946.354 100,0 

 331 Финансијски резултат 4.946.354 4.946.354 100,0 

 3311 Финансијски резултат ранијих година 4.946.354 4.946.354 100,0 

 2 ПРИХОДИ И ГРАНТОВИ 29.218.083 29.347.503 100,4 

 71 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 22.169.645 22.383.362 101,0 

 713 Порези на лична примања и приходе од  2.722.000 3.359.510 123,4 

 самосталних дјелатности 

 7131 Порез на лична примања и приходе од  2.722.000 3.359.510 123,4 

 самосталне дјелатности 

 714 Порез на имовину 1.802.371 1.348.174 74,8 

 7141 Порез на имовину 522.371 252.944 48,4 

 7142 Порез на наслијеђа и поклоне 110.000 94.261 85,7 

 7143 Порези на финансијске и капиталне трансакције 1.170.000 1.000.969 85,6 

 715 Порез на промет приозвода и услуга 200.000 155.844 77,9 

 7151 Порез на промет производа 140.000 111.582 79,7 

 7152 Порез на промет услуга 60.000 44.262 73,8 

 717 Индиректни порези дозначени од УИО 17.435.274 17.514.096 100,5 
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 7171 Индиректни порези дозначени од УИО 17.435.274 17.514.096 100,5 

 719 Остали порески приходи 10.000 5.738 57,4 

 7191 Остали порески приходи 10.000 5.738 57,4 

 72НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.550.202 6.284.809 95,9 

 721 Приходи од финансијске и нефина. имовине  186.000 174.576 93,9 

 и позитивних курсних разлика 

 7212 Приходи од закупа и ренте 186.000 169.161 90,9 

 7219 Остали приходи од имовине 0 5.415 

 722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних  6.146.671 5.261.176 85,6 

 услуга 

 7221 Административне накнаде и таксе 350.000 338.177 96,6 

 7223 Комуналне накнаде и таксе 1.330.000 934.770 70,3 

 7224 Накнаде по разним основама 3.476.100 3.108.671 89,4 

 7225 Приходи од пружања јавних услуга (приходи од  990.571 879.558 88,8 

 властите дјелатности) 

 723 Новчане казне 22.000 22.364 101,7 

 7231 Новчане казне 22.000 22.364 101,7 

 729 Остали непорески приходи 195.531 826.693 422,8 

 7291 Остали непорески приходи 195.531 826.693 422,8 

 73 ГРАНТОВИ 498.236 599.821 120,4 

 731 Грантови 498.236 599.821 120,4 

 7311 Грантови из иностранства 37.767 37.767 100,0 

 7312 Грантови из земље 460.469 562.054 122,1 

 78 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 0 79.511 

 781 Трансфери између буџетских јединица  0 79.511 

 различитих нивоа власти 
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 7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0 79.511 

 3 ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕ. СТАЛНУ ИМОВИНУ 3.047.900 432.155 14,2 

 81ПРИМИЦИ ЗА ПРОИ. СТАЛНУ ИМОВИНУ 3.047.900 432.155 14,2 

 811 Примици за произведену сталну имовину 800.000 351.524 43,9 

 8111 Примици за зграде и објекте 800.000 351.524 43,9 

 813 Примици за непроизведену сталну имовину 200.000 44.628 22,3 

 8131 Примици за земљиште 200.000 44.628 22,3 

 817 Примици по осниву пореза на додатну  2.047.900 36.003 1,8 

 вриједност 

 8171 Примици по основу пореза на дода. вриједност 2.047.900 36.003 1,8 

 4 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И  5.940.448 4.942.220 83,2 

 ЗАДУЖЕЊА 

 91ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.940.448 2.940.448 100,0 

 911 Примици од финансијске имовине 2.940.448 2.940.448 100,0 

 9114 Примици од нап. датих зајмова АД Топлана 2.940.448 2.940.448 100,0 

 92ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 3.000.000 2.001.772 66,7 

 921 Примици од задуживања 3.000.000 2.001.772 66,7 

 

 9212 Примици од узетих зајмова 3.000.000 2.000.000 66,7 

 9219 Примици од осталог задуживања 0 1.772 

УКУПНО  43.152.785 39.668.232 91,9 

 

 

 



 

 

Табела:1.2 

АНАЛИТУЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИЛИВА ПО ЕКОНОМСКОЈ И ФОНДОВСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

КОНТО ВРСТА ПРИХОДА План по  ОСТВАРЕ ЊЕ 01.01.-  31.12.2011. У к у п н о  ИНД  ИНД   

 ребалансу за  (4+5+6+7+8) (4/3) (9/3) 

 2011.год. Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд4 Фонд5 

1                             2                                                             3          4             5             6          7             8    9   10  11 

1   НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 4.946.354 4.946.354 0 0 0 0 4.946.354 100,0 100,0 

1   ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 4.946.354 4.946.354 0 0 0 0 4.946.354 100,0 100,0 

41 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 4.946.354 4.946.354 0 0 0 0 4.946.354 100,0 100,0 

1100 Финансијски резултат 4.946.354 4.946.354 0 0 0 0 4.946.354 100,0 100,0 

331100 Финансијски резултат ранијих година 4.946.354 4.946.354 0 0 0 0 4.946.354 100,0 100,0 

2   ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ СА ГРАНТОВИМА 38.206.431 34.721.878 120.943 132.641 143.067 127.388 35.245.917 90,9 92,3 

ПРИХОДИ И ГРАНТОВИ 29.218.083 29.347.503 96.523 132.556 143.067 127.388 29.847.037 100,4 102,2 

11 А-ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 22.169.645 22.383.362 0 0 0 0 22.383.362 101,0 101,0 

1102 Порези на лична примања и приходе од  2.722.000 3.359.510 0 0 0 0 3.359.510 123,4 123,4 

 самосталних дјелатности 

713100 Порез на лична примања и приходе од самосталне 2.722.000 3.359.510 0 0 0 0 3.359.510 123,4 123,4 

  дјелатности 

1103 Порез на имовину 1.802.371 1.348.174 0 0 0 0 1.348.174 74,8 74,8 

714100 Порез на имовину 522.371 252.944 0 0 0 0 252.944 48,4 48,4 
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КОНТО ВРСТА ПРИХОДА План по  ОСТВАРЕ ЊЕ 01.01.-  31.12.2011. У к у п н о  ИНД  ИНД   

 ребалансу за  (4+5+6+7+8) (4/3) (9/3) 

 2011.год. Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд4 Фонд5 

1                             2                                                             3          4             5             6          7             8    9   10  11 

714200 Порез на наслијеђа и поклоне 110.000 94.261 0 0 0 0 94.261 85,7 85,7 

714300 Порез на финансијске трансакције (порез на  1.170.000 1.000.969 0 0 0 0 1.000.969 85,6 85,6 

 промет имовине) 

1104 Порези на промет производа и услуга 200.000 155.844 0 0 0 0 155.844 77,9 77,9 

715100 Порез на промет производа 140.000 111.582 0 0 0 0 111.582 79,7 79,7 

715200 Порез на промет услуга 60.000 44.262 0 0 0 0 44.262 73,8 73,8 

1105 Индиректни порези дозначени од УИО 17.435.274 17.514.096 0 0 0 0 17.514.096 100,5 100,5 

717100 Приходи од индиректних пореза 17.435.274 17.258.868 0 0 0 0 17.258.868 99,0 99,0 

717101Приходи од индиректних пореза-поравнање за  0 255.228 0 0 0 0 255.228 

 2008,2009. и 2010.год. 

1106 Остали порези 10.000 5.738 0 0 0 0 5.738 57,4 57,4 

719100 Остали порези-порез на добитке од игара на срећу 10.000 5.738 0 0 0 0 5.738 57,4 57,4 

21 Б-НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 5.095.231 4.348.594 18 514 0 180 4.349.306 85,3 85,4 
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1                             2                                                             3          4             5             6          7             8    9   10  11 

2101 Приходи од предузетничких активности и  160.000 134.607 0 0 0 0 134.607 84,1 84,1 

 имовине 

721200 Остали приходи од имовине-од закупа  пословних  160.000 134.607 0 0 0 0 134.607 84,1 84,1 

 простора 

2102 Приходи од камата на готовину и  26.000 39.969 18 514 0 180 40.681 153,7 156,5 

 готовинске еквиваленте 

721201 Приходи од камата 25.000 34.554 18 514 0 180 35.086 138,2 140,3 

721202 Укинути буџетски приходи општина и градова 1.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

721900 Остали приходи од имовине 0 5.415 0 0 0 0 5.415 

2103 Накнаде и таксе и приходи од пружања  4.689.231 3.868.841 0 0 0 0 3.868.841 82,5 82,5 

 јавних услуга 

722100 Административне таксе 350.000 338.177 0 0 0 0 338.177 96,6 96,6 

722300 Комуналне таксе 1.300.000 921.199 0 0 0 0 921.199 70,9 70,9 

722400 Накнада за уређење грађевинског земљишта 500.000 260.541 0 0 0 0 260.541 52,1 52,1 
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1                             2                                                             3          4             5             6          7             8    9   10  11 

722401 Накнада за кориштење грађевинског земљишта 680.100 447.979 0 0 0 0 447.979 65,9 65,9 

722402 Накнаде по разним основама (кориштење  1.400.000 1.416.800 0 0 0 0 1.416.800 101,2 101,2 

 минералних сировина ) 

722404 Накнада за кориштење путева 6.000 3.638 0 0 0 0 3.638 60,6 60,6 

722406 Приходи од претварања пољопривредног  35.000 31.809 0 0 0 0 31.809 90,9 90,9 

 земљишта у непољопривредно земљиште 

722407 Накнада за кориштење шума и шумског  400.000 430.567 0 0 0 0 430.567 107,6 107,6 

 земљишта_средства за развој неразвијених  

729100 Накнада за кориштење приватних шума_за израду  18.131 18.131 0 0 0 0 18.131 100,0 100,0 

 шумско привредне основе 

2104 Накнаде за кориштење вода-Посебне  220.000 305.177 0 0 0 0 305.177 138,7 138,7 

 водопривредне накнаде 

722405 Посебне водопривредне накнаде 220.000 305.177 0 0 0 0 305.177 138,7 138,7 

22 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОПШТИНСКЕ  168.150 203.061 53.717 0 0 0 256.778 120,8 152,7 

УПРАВЕ 
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1                             2                                                             3          4             5             6          7             8    9   10  11 

2201 Одјељење за привреду и пољопривреду 3.000 320 0 0 0 0 320 10,7 10,7 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Одјељење за  1.000 320 0 0 0 0 320 32,0 32,0 

 привреду 

729105 Остали непорески приходи (уплате за излазак  2.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 комисија)-Одјељење за привреду 

2202 Одјељење за финансије 500 343 0 0 0 0 343 68,6 68,6 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Одјељење за  500 343 0 0 0 0 343 68,6 68,6 

 финансије 

2203 Одјељење за стамбено комуналне послове 69.000 63.657 0 0 0 0 63.657 92,3 92,3 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Одјељење за  54.000 49.647 0 0 0 0 49.647 91,9 91,9 

 стамбено комуналне послове 

729101 Остали непорески приходи (за трошкове комисија)- 15.000 14.010 0 0 0 0 14.010 93,4 93,4 

 Одјељење за стамбено комуналне послове 

2204 Одјељење за просторно уређење 650 682 33.895 0 0 0 34.577 104,9 5.319,5 

 привреду 
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722500 Приходи од пружања јавних услуга-Одјељење за      0          32           0           0        0           0   32 

 просторно уређење 

729102 Остали непорески приходи (уплате за излазак  650 650 0 0 0 0 650 100,0 100,0 

 комисија)-Одјељење за просторно уређење 

729104 Остали непорески приходи-Одјељење за просторно 0 0 33.895 0 0 0 33.895 

  уређење 

2206 Одјељење за општу управу 7.000 6.260 19.822 0 0 0 26.082 89,4 372,6 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Одјељење за  7.000 6.260 0 0 0 0 6.260 89,4 89,4 

 општу управу 

729100 Остали непорески приходи-Одјељење за општу  0 0 19.822 0 0 0 19.822 

 управу 

2208 Кабинет начелника 80.000 125.631 0 0 0 0 125.631 157,0 157,0 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Кабинет  0 5.558 0 0 0 0 5.558 

 Начелника 

729100 Остали непорески приходи-Кабинет Начелника 80.000 120.073 0 0 0 0 120.073 150,1 150,1 

привреду 
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1                             2                                                             3          4             5             6          7             8    9   10  11 

2209 Стручна служба скупштине општине и  6.000 4.500 0 0 0 0 4.500 75,0 75,0 

 начелника 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Стручна служба  6.000 4.500 0 0 0 0 4.500 75,0 75,0 

 скупштине општине и начелника 

2210 Одјељење за друштвене дјелатности 2.000 1.668 0 0 0 0 1.668 83,4 83,4 

729100 Остали непорески приходи-Одјељење за друштвене 2.000 1.668 0 0 0 0 1.668 83,4 83,4 

  дјелатности 

23 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ  935.150 903.999 0 0 0 477 904.476 96,7 96,7 

 БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ОСИМ  

2301 Дјечији вртић "Радост" 446.000 427.056 0 0 0 0 427.056 95,8 95,8 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Дјечији вртић  430.000 408.959 0 0 0 0 408.959 95,1 95,1 

 "Радост" 

729100 Остали непорески приходи-Дјечији вртић "Радост" 16.000 18.097 0 0 0 0 18.097 113,1 113,1 

 Привреду 
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2302 Позориште Приједор 14.000 22.583 0 0 0 0 22.583 161,3 161,3 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Позориште  14.000 15.111 0 0 0 0 15.111 107,9 107,9 

 Приједор 

729100 Остали непорески приход-Позориште Приједор 0 7.472 0 0 0 0 7.472 

2303 Галерија 96 0 500 0 0 0 0 500 

729100 Остали непорески приходи 0 500 0 0 0 0 500 

2304 Центар за социјални рад 24.000 19.796 0 0 0 0 19.796 82,5 82,5 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Центра за  8.000 6.069 0 0 0 0 6.069 75,9 75,9 

 социјални рад 

729100 Остали непорески приходи-Центра за социјални рад 16.000 13.727 0 0 0 0 13.727 85,8 85,8 

2305 Центар за социјални рад - социјална заштита 75.000 75.752 0 0 0 0 75.752 101,0 101,0 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Центра за  68.000 67.894 0 0 0 0 67.894 99,8 99,8 

 социјални рад-социјална заштита 

 привреду 
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729100 Остали непорески приход-Центра за социјални рад 7.000 7.858 0 0 0 0 7.858 112,3 112,3 

2306 Народна библиотека "Ћирило и Методије" 6.300 6.045 0 0 0 0 6.045 96,0 96,0 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Народна  6.300 6.045 0 0 0 0 6.045 96,0 96,0 

 библиотека "Ћирило и Методије" 

2308 Територијално ватрогасна јединица 258.500 240.917 0 0 0 0 240.917 93,2 93,2 

722403 Средства за финансирање посебних мјера заштите  190.000 167.160 0 0 0 0 167.160 88,0 88,0 

 од пожара 

722408 Средства за финансирање посебних мјера заштите  45.000 45.000 0 0 0 0 45.000 100,0 100,0 

 од пожара-Ватрогасни савез РС 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Територијална  21.000 25.234 0 0 0 0 25.234 120,2 120,2 

 ватрогасна јединица 

729100 Остали непорески приход-Територијална  2.500 3.523 0 0 0 0 3.523 140,9 140,9 

 ватрогасна јединица 

2309 Туристичка организација 30.000 13.571 0 0 0 0 13.571 45,2 45,2 
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722300 Боравишна такса 30.000 13.571 0 0 0 0 13.571 45,2 45,2 

2310 Агенција за економски развој Општине  29.400 27.681 0 0 0 477 28.158 94,2 95,8 

 Приједор "Преда-Пд" 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Агенција за  18.200 20.209 0 0 0 0 20.209 111,0 111,0 

 економски развој општине ПД-"Преда-Пд" 

729100 Остали непорески приход-Агенција за економски  11.200 7.472 0 0 0 477 7.472 66,7 66,7 

 развој општине ПД-"Преда-Пд" 

2311 ЈУ Центар за приказивање филмова 51.950 70.098 0 0 0 0 70.098 134,9 134,9 

722500 Приходи од пружања јавних  50.000 68.148 0 0 0 0 68.148 136,3 136,3 

 услуга(ред.дјелатност)-ЈУ центар за приказивање  

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Љетне баште 0 0 0 0 0 0 0 

729100 Остали непорески приход-ЈУ центар за  1.950 1.950 0 0 0 0 1.950 100,0 100,0 

 приказивање филмова 

24 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ СРЕДЊИХ ШКОЛА 306.571 195.229 25.464 0 0 0 220.693 63,7 72,0 

2401 Гимназија Свети Сава Приједор                               25.200        23.090       0                  0         0                0    23.090       91,6      91,6 
                Привреду 
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722500 Приходи од пружања јавних услуга-Гимназија  25.200 23.090 0 0 0 0 23.090 91,6 91,6 

 Свети Сава Приједор 

2402 Електротехничка школа 32.000 20.366 0 0 0 0 20.366 63,6 63,6 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-ванредних  12.710 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 испита-70% 

722500 Приходи од пружања јавних услуга- 19.290 20.366 0 0 0 0 20.366 105,6 105,6 

 Електротехничка школа 

2403 Угоститељско економска школа 40.690 29.872 0 0 0 0 29.872 73,4 73,4 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-ванредних  18.243 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 испита-70% 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Угоститељско  22.447 29.872 0 0 0 0 29.872 133,1 133,1 

 економска школа 

2404 Медицинско технолошка школа 78.000 36.554 0 0 0 0 36.554 46,9 46,9 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-ванредних  50.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 испита-70% 

 привреду 
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722500 Приходи од пружања јавних услуга-Медицинско  28.000 36.554 0 0 0 0 36.554 130,6 130,6 

 технолошка и грађевинска школа 

2405 Средња и основна музичка школа 22.000 20.750 9.578 0 0 0 30.328 94,3 137,9 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Средња и  22.000 20.750 0 0 0 0 20.750 94,3 94,3 

 основна музичка школа 

729100 Остали непорески приходи-Средња и основна  0 0 9.578 0 0 0 9.578 

 музичка школа 

2406 Машинска школа 57.439 37.360 0 0 0 0 37.360 65,0 65,0 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-Машинска  25.376 37.360 0 0 0 0 37.360 147,2 147,2 

 школа 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-ванредних  32.063 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 испита-70% 

2407 Пољопривредно прехрамбена школа 51.242 27.237 12.732 0 0 0 39.969 53,2 78,0 

722500 Приходи од пружања јавних услуга-ванредних  14.170 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 испита-70% 

 привреду 
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722500 Приходи од пружања јавних услуга- 37.072 27.237 0 0 0 0 27.237 73,5 73,5 

 Пољопривредно прехрамбена школа 

729100 Остали непорески приходи-Пољопривредно  0 0 12.732 0 0 0 12.732 

 прехрамбена школа 

2408 Специјална школа Ђорђе Натошевић 0 0 3.154 0 0 0 3.154 

729100 Остали непорески приходи-Специјална школа  0 0 3.154 0 0 0 3.154 

 "Ђорђе Натошевић" 

25 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОСТАЛИ  45.100 633.926 0 0 0 0 633.926 1.405,6 1.405,6 

 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

2501 Новчане казне 22.000 22.364 0 0 0 0 22.364 101,7 101,7 

723100 Новчане казне изречене у прекршајном  22.000 22.364 0 0 0 0 22.364 101,7 101,7 

 поступку за прекршаје прописане актом  

2502 Остали непорески приходи 23.100 611.562 0 0 0 0 611.562 2.647,5 2.647,5 

 Привреду 
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729100 Остали непорески приходи-приходи од судских  8.100 584.817 0 0 0 0 584.817 7.220,0 7.220, 

 поступака и остали непорески приходи 0 

729100 Остали непорески приходи- приходи од закупа  15.000 26.745 0 0 0 0 26.745 178,3 178,3 

 пољопривредног земљишта у својини РС 

31 Ц-ГРАНТОВИ 498.236 599.821 17.324 132.042 0 126.731 875.918 120,4 175,8 

3101 Грантови из иностранства 37.767 37.767 0 5.196 0 126.731 169.694 100,0 449,3 

731104 Помоћ из иностранства Агенцији "Преда"- 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 100,0 100,0 

 Пројекат "Локално и регионално унапређење  

731105 Грантови из иностранства (од "УНДП"  0 0 0 5.196 0 126.731 5.196 

 Сарајево,РОСЕ ВИСИОН-МАППЕ") 

731106 Грантови из иностранства-Wиртсцхафт сецо за  32.767 32.767 0 0 0 0 32.767 100,0 100,0 

 водоснадбјевање у општини Приједор 

3102 Грантови из земље 460.469 562.054 17.324 126.846 0 0 706.224 122,1 153,4 
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731200 Капитални грант од Министарства за људска права 260.000 260.000 0 0 0 0 260.000 100,0 100,0 

  и избјеглаице БиХ-Стамбено збрињавање рома  

731202 Помоћ за књижевне сусрете на Козари 26.700 11.000 0 0 0 0 11.000 41,2 41,2 

731203 Помоћ за одржавање фестивала хорова "Златна  2.000 2.000 0 0 0 0 2.000 100,0 100,0 

 вила" 

731208 Помоћ Министарства просвјете и културе  1.200 0 0 999 0 0 999 0,0 83,3 

 Народној библиотеци "Ћирило и Методије" 

731211 Помоћ Центру за социјални рад-Јавни фонд дјечије 14.000 13.395 0 0 0 0 13.395 95,7 95,7 

  заштите и осталих помоћи 

731213 Помоћ туристичкој организацији за организацију  0 0 0 1.400 0 0 1.400 

 "Дани зиме на Козари" 

731214 Помоћ Музеју Козаре 0 1.500 0 0 0 0 1.500 

731216 Помоћи Специјалној школи"Ђорђе Натошевић" 0 0 0 10.447 0 0 10.447 

731217 Помоћ туристичкој организацији 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 100,0 100,0 
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731220 Помоћ Туристичкој организацији-Министарство  0 0 0 1.459 0 0 1.459 

 просвјете и културе за "Златне руке поткозарја" 

731221 Помоћ Центру за социјални рад Приједор од  0 0 17.324 0 0 0 17.324 

 Трезора БиХ 

731225 Помоћ општини Приједор -Уна Цонсалтинг Бихаћ 116.292 223.014 0 0 0 0 223.014 191,8 191,8 

731227 Грантови из земље-Дјечијем вртићу "Радост" 0 0 0 16.309 0 0 16.309 

731228 Грантови из земље  Центру за социјални рад  од  0 0 0 37.195 0 0 37.195 

 Министарства 

731229 Грантови из земље од Предсједника РС-за вртић  0 0 0 50.000 0 0 50.000 

 на Пећанима 

731230 Капитална помоћ од Министарства за избјегла и  29.653 29.654 0 0 0 0 29.654 100,0 100,0 

 расељена лица- фекална канализациона мрежа  

731231 Помоћ Министарства просвјете и културе-за  0 0 0 9.037 0 0 9.037 

 љетну башту-средста лутрије и остале помоћи 

731232 Помоћ гимназији "Свети Сава" Приједор за  624 624 0 0 0 0 624 100,0 100,0 

 такмичење ученика 
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731233 Помоћи за пројекат у области побољшања  0 10.867 0 0 0 0 10.867 

 положаја младих општине Приједор 

78 ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ  0 79.511 0 0 143.067 0 222.578 

 САМОУПРАВЕ 

7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0 79.511 0 0 143.067 0 222.578 

781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0 79.511 0 0 143.067 0 365.645 

ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 3.047.900 432.155 24.420 85 0 0 456.660 14,2 15,0 

23 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ  0 0 0 0 0 0 0 

 БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ОСИМ  

2311 ЈУ Центар за приказивање филмова 0 0 0 0 0 0 0 

817100 Примици по основу ПДВ-а 0 0 0 0 0 0 0 

81 Д-ПРИМИЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ  3.047.900 432.155 24.420 85 0 0 456.660 14,2 15,0 

 ИМОВИНУ 

8110 Примици за зграде и објекте 800.000 351.524 24.420 0 0 0 375.944 43,9 47,0 

811100 Прилив од продаје градског грађевинског земљишта 0 0 0 0 0 0 0 
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811101 Прилив од продаје зграда-Пословних простора 800.000 351.524 0 0 0 0 351.524 43,9 43,9 

811103 Примици за канализацију 0 0 24.420 0 0 0 24.420 

8119 Примици  за осталу произведену имовину 0 0 0 0 0 0 0 

811900 Остали капитални добици 0 0 0 0 0 0 0 

8131 Примици за земљиште 200.000 44.628 0 0 0 0 44.628 22,3 22,3 

813100 Примици за остало грађевинско земљиште 200.000 44.628 0 0 0 0 44.628 22,3 22,3 

8171 Примици по основу пореза на додату  2.047.900 36.003 0 85 0 0 36.088 1,8 1,8 

 вриједност 

817100 Примици по основу ПДВ-а 47.900 36.003 0 85 0 0 36.088 75,2 75,3 

817101 Примици по основу ПДВ-а-од водоснадбјевања  1.600.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 Владе швицарске 

817102 Примици по основу ПДВ-а-од водоснадбјевања  400.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

 општине Приједор 

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖЕЊА 5.940.448 4.942.220 0 0 0 0 4.942.220 83,2 83,2 
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91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.940.448 2.940.448 0 0 0 0 2.940.448 100,0 100,0 

9114 Примици од наплате датих зајмова 2.940.448 2.940.448 0 0 0 0 2.940.448 100,0 100,0 

911400 Примици од наплате зајмова датих привредним  2.940.448 2.940.448 0 0 0 0 2.940.448 100,0 100,0 

 друштвима АД Топлана 

92 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА 3.000.000 2.001.772 0 0 0 0 2.001.772 66,7 66,7 

9210 Примици од задуживања 3.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 66,7 66,7 

921202 Дугорочни кредит за пројекат водоснадбјевања 3.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 66,7 66,7 

9219 Примици од осталог задуживања 0 1.772 0 0 0 0 1.772 

921900 Примици од осталог задуживања 0 1.772 0 0 0 0 1.772 

УКУПНО  43.152.785 39.668.232 120.943 132.641 143.067 127.388 40.192.271 91,9 93,1 



 

 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ –ФОНД 01 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

                           ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  

    КОНТО                                   ОПИС 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

1 I - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 43.152.785 43.152.785 37.320.195 86,5 86,5 

101 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ (101) 7.241.903 7.224.553 6.042.134 83,4 83,6 

1010 Трошкови кабинета начелника Општине (10100) 621.100 621.100 564.281 90,9 90,9 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и  8.000 8.000 7.254 90,7 90,7 

412300 Расходи за режијски материјал 15.000 13.200 12.824 85,5 97,2 

412500 Расходи за текуће одржавање 2.000 2.000 1.290 64,5 64,5 

412600 Расходи по основу путовања 36.000 36.000 31.933 88,7 88,7 

412700 Расходи за стручне услуге 80.000 81.800 81.788 102,2 100,0 

4129001 Остали непоменути расходи 62.000 62.000 43.066 69,5 69,5 

4129002 Остали непоменути расходи-Трошкови прослава 350.000 350.000 344.819 98,5 98,5 

415200 Грантови у земљи 22.000 22.000 13.961 63,5 63,5 

416100 Дознаке грађанима 6.000 6.000 5.279 88,0 88,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000 10.000 5.728 57,3 57,3 
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516100 Издаци за залихе материјала 100 100 42 42,0 42,0 

517100 Издаци по основу ПДВ-а 30.000 30.000 16.297 54,3 54,3 

1010 Буџетска резерва (10101) 477.092 178.398 0 0,0 0,0 

4152001 Нераспоређена буџетска резерва 477.092 178.398 0 0,0 0,0 

1010 Средства за посебне намјене (10102) 200.000 200.000 177.717 88,9 88,9 

4161001 Трошкови алтернативног смјештаја и расељена лица 100.000 100.000 94.520 94,5 94,5 

4161002 Средства за подршку повратка 100.000 100.000 83.197 83,2 83,2 

1010 Плате и накнаде  запослених у административној  5.820.803 5.803.453 4.878.534 83,8 84,1 

4111001 Расходи за бруто плате 4.421.303 4.403.953 3.816.084 86,3 86,7 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  1.044.500 1.044.500 887.679 85,0 85,0 

412900 Остали непоменути расходи 355.000 355.000 174.771 49,2 49,2 

1010 Распоређена текућа резерва 122.908 421.602 421.602 343,0 100,0 

412500 Расходи за текуће одржавање 475 6.438 6.438 1.355,4 100,0 

412700 Расходи за стручне услуге 0 540 540 100,0 

412800 Расходи за услуге одрзавања 0 34.751 34.751 100,0 



Страна 131              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

                           ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  

    КОНТО                                   ОПИС 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

412900 Остали непоменути расходи 7.594 63.202 63.202 832,3 100,0 

415200 Грантови у земљи 106.839 287.052 287.052 268,7 100,0 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 8.000 21.534 21.534 269,2 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 8.085 8.085 100,0 

102 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   1.329.960 1.329.960 1.171.164 88,1 88,1 

1020 Трошкови стручне службе начелника Општине и  702.160 702.160 620.692 88,4 88,4 

4122001 Општина-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,  417.000 417.000 359.910 86,3 86,3 

4122002 Мјесне заједнице-Расходи по основу утрош. енергије, комунални   92.16092.160 92.109 99,9 99,9 

412300 Расходи за режијски материјал 23.000 23.000 21.412 93,1 93,1 

412500 Расходи за текуће одржавање 41.000 49.000 48.927 119,3 99,9 

412600 Расходи по основу путовања 15.000 15.000 8.512 56,7 56,7 

412700 Расходи за стручне услуге - Трошкови осиг. и банкарских услуга 37.000 38.000 37.880 102,4 99,7 

4127001 Суфицит 2010-Одржавање софтвера 40.000 30.000 23.166 57,9 77,2 

412900 Остали непоменути расходи - 12.000 13.000 12.400 103,3 95,4 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000 5.000 4.913 98,3 98,3 
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511700 Издаци за набавку ДАТА сервера и мрежног диска 9.000 9.000 8.550 95,0 95,0 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара,материјала ,робе и амбалаже 11.000 11.000 2.913 26,5 26,5 

1020 Остале посебне намјене из надлежности органа  558.600 558.600 527.900 94,5 94,5 

4129001 Остали непоменути расходи  - бруто накнаде одборницима и  428.600 428.600 413.333 96,4 96,4 

4152001 Грантови у земљи - Учешће у финансирању политичких партија 100.000 100.000 100.000 100,0          100,0  

Грант за представнике мјесних заједница (материјални трошкови) 30.000 30.000 14.567 48,6 48,6 

1020 Трошкови избора (10202) 69.200 69.200 22.572 32,6 32,6 

412200 Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникацијских  1.200 1.200 1.112 92,7 92,7 

412900 Остали непоменути расходи - Изборне комисије 2.000 2.000 0 0,0 0,0 

4129002 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  63.150 63.150 18.617 29,5 29,5 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.850 2.850 2.843 99,8 99,8 

103 СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР (103) 30.500 30.500 28.339 92,9 92,9 

1030 Трошкови службе за инспекцијски надзор (10300) 30.500 30.500 28.339 92,9 92,9 

412200 Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникацијских  9.500 9.500 8.412 88,5 88,5 

412300 Расходи за режијски материјал 3.000 5.837 5.729 191,0 98,1 
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412500 Расходи за текуће одржавање 4.000 1.263 1.253 31,3 99,2 

412600 Расходи по основу путовања 2.000 1.500 1.310 65,5 87,3 

412700 Расходи за стручне услуге 1.000 1.000 429 42,9 42,9 

4129001 Остали непоменути расходи-Уговорене услуге 2.000 2.000 1.960 98,0 98,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000 8.400 8.369 104,6 99,6 

516100 Издаци за одјећу и обућу 1.000 1.000 877 87,7 87,7 

104 СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ (104) 37.350 37.350 33.822 90,6 90,6 

1040 Трошкови службе комуналне полиције (10400) 37.350 37.350 33.822 90,6 90,6 

412200 Расходи по основу утро. енергије, комуналних, комуникацијских и  5.850 7.050 7.049 120,5 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 6.000 6.000 5.139 85,7 85,7 

412500 Расходи за текуће одржавање 2.000 2.500 2.418 120,9 96,7 

412600 Расходи по основу путовања 1.000 300 30 3,0 10,0 

412700 Расходи за стручне услуге 1.500 1.500 785 52,3 52,3 

4129001 Остали непоменути расходи-уговорене услуге службе 500 500 142 28,4 28,4 
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4129002 Остали непоменути расходи-Трошкови принудног извршења рјешења 2.000 1.000 0 0,0 0,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 6.500 8.500 8.475 130,4 99,7 

516100 Издаци за одјећу и обућу 12.000 10.000 9.784 81,5 97,8 

105 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (105) 157.190 157.190 119.166 75,8 75,8 

1050 Трошкови одјељења за општу управу (10500) 142.190 142.190 116.179 81,7 81,7 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и  55.500 55.500 49.316 88,9 88,9 

412300 Расходи за режијски материјал 56.000 53.234 38.181 68,2 71,7 

412500 Расходи за текуће одржавање-Трошкови за одржавање програма  240 2.302 2.293 955,4 99,6 

412600 Расходи по основу путовања 1.950 2.654 2.287 117,3 86,2 

412700 Расходи за стручне услуге 17.900 17.900 15.310 85,5 85,5 

412900 Остали непоменути расходи 4.100 4.100 3.148 76,8 76,8 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 6.500 6.500 5.644 86,8 86,8 

1050 Трошкови цивилне заштите (10501) 15.000 15.000 2.987 19,9 19,9 

415200 Грантови у земљи - Трошкови цивилне заштите 15.000 13.000 1.117 7,4 8,6 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 2.000 1.870 93,5 
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106 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (106) 118.900 118.900 99.441 83,6 83,6 

1060 Трошкови одјељења за финансије (10600) 118.900 118.900 99.441 83,6 83,6 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и  10.000 10.000 8.925 89,3 89,3 

412300 Расходи за режијски материјал 15.000 15.000 12.807 85,4 85,4 

412500 Расходи за текуће одржавање 3.000 3.000 615 20,5 20,5 

412600 Расходи по основу путовања 14.000 12.800 8.324 59,5 65,0 

412700 Расходи за стручне услуге 35.400 35.400 34.298 96,9 96,9 

412900 Остали непоменути расходи 11.500 12.700 12.012 104,5 94,6 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 25.000 25.000 22.460 89,889,8511700  

                    Издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 5.000 0 0,0 0,0 

107 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ  1.927.500 1.927.500 1.404.393 72,9 72,9 

1070 Трошкови одјељења за привреду и пољопривреду  37.500 37.500 23.922 63,8 63,8 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и  6.000 6.000 5.499 91,7 91,7 

412300 Расходи за режијски материјал 9.000 9.000 7.000 77,8 77,8 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.000 1.000 405 40,5 40,5 
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412600 Расходи по основу путовања 7.000 7.000 5.463 78,0 78,0 

412700 Расходи за стручне услуге 3.000 3.000 958 31,9 31,9 

412900 Остали непоменути расходи 5.000 5.000 2.375 47,5 47,5 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 6.500 6.500 2.222 34,2 34,2 

1070 Средства за развојне пројекте и подстицај  903.000 903.000 515.690 57,1 57,1 

4127001 Учешће у изради пројекта ГИС-а за Општину 50.000 50.000 43.293 86,6 86,6 

4127002 Учешће у пројектима из Стратегије 250.000 250.000 199.895 80,0 80,0 

4141001 Пројекат: "Организација програма обуке за незапослена лица" 20.000 20.000 468 2,3 2,3 

4141002 Пројекат: "Средства за подстицај запошљавања послодавција" 65.000 65.000 47.500 73,1 73,1 

4141003 Подршка за повезивање и предузетничке иницијативе за жене 20.000 20.000 0 0,0 0,0 

4141005 Субвенција камата на кредите по основу гаранције Фондације за  50.000 50.000 49.405 98,8 98,8 

4141006 Пројекат: "Промоција предузетништва за младе" 30.000 30.000 2.100 7,0 7,0 

4141007 Пројекат: "Подстицај самозапошљавању" 150.000 150.000 96.000 64,0 64,0 

4141008 Пројеат: "Подстицај запош. младих високообразованих кадрова" 50.000 50.000 12.500 25,0 25,0 

41410091 Пројекат: "Анализа људских ресурса и потреба" 10.000 10.000 0 0,0 0,0 
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4152001 Пројекат: "Обука из пројектног менаџмента" 8.000 8.000 0 0,0 0,0 

4152002 Пројекат: "Осн. Послов., индусртијс. и слободних индустријских  100.000 100.000 21.973 22,0 22,0 

4152003 Пројекат: "Награђивање привредних субјеката" 15.000 15.000 0 0,0 0,0 

4152004 Пројекат:"Израда документације за изградњу прерађивачких  30.000 30.000 0 0,0 0,0 

4152005 Пројекат: "Подршка увођ. стандарда квалитета (Сертификација)" 30.000 30.000 20.000 66,7 66,7 

4152006 Пројекат: "Организација привреде за локални економски развој" 10.000 10.000 8.456 84,6 84,6 

4152007 Промоција зајед. пројеката и сарадње - оснивање кластера (по  15.000 15.000 14.100 94,0 94,0 

1070 Средства за унапређење пољопривреде (10702) 360.000 360.000 311.544 86,5 86,5 

4141001 Пројекат: "Награђивање најбољих пољопривредних произвођача" 10.000 10.000 9.000 90,0 90,0 

4141002 Субвенција камата на кредите 31.000 31.000 0 0,0 0,0 

4141003 Подстицај и развој у пољопривредној производњи 160.000 160.000 158.617 99,1 99,1 

4141004 Пројекат унапређења воћарске производње 45.000 45.000 43.971 97,7 97,7 

4141005 Пројекат производња поврћа и цвијећа у затвореном простору 30.000 30.000 29.514 98,4 98,4 

4141006 Унапређење сточарске производње (Стратегија) 20.000 20.000 11.962 59,8 59,8 

4141007 Трошкови противградне заштите 39.000 39.000 39.000 100,0 100,0 
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4141008 Регрес за обнову пољопривредне механизације 25.000 25.000 19.480 77,9 77,9 

1070 Програм претварања пољпопривредног земљишта 30.000 30.000 8.702 29,0 29,0 

412900 Програм од накнада претварања пољопривредног земљишта у  30.000 30.000 8.702 29,0 29,0 

1070 Програм употребе надокнада по закону о  595.000 595.000 544.535 91,5 91,5 

4125001 Одржавање путева из средстава од накнада за кориштење шума 365.000 14.500 14.190 3,9 97,9 

4125002 Суфицит 2010 - Одржавање путева из средстава од накнада за  180.000 0 0 0,0 

4129001 Заштита изворишта питке воде 25.000 25.000 0 0,0 0,0 

4129002 Спречавање ерозија од бујица и одрона земљишта 20.000 20.000 0 0,0 0,0 

511100 Изградња пута-суфицит 0 180.000 180.000 100,0 

511100 Изградња путева 0 350.500 350.345 100,0 

511500 Пошумљавање ерозивних земљишта 5.000 5.000 0 0,0 0,0 

1070 Трокови комисије за одређивање услова за  2.000 2.000 0 0,0 0,0 

412900 Бруто накнаде комисијама за одређивање услова за издавање  2.000 2.000 0 0,0 0,0 

108 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (108) 4.938.770 4.938.770 4.090.578 82,8 82,8 

1080 Трошкови одјељења за друштвене дјелатности  19.650 19.650 18.353 93,4 93,4 
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412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникаци.   3.650 3.650 2.775 76,0 76,0 

412300 Расходи за режијски материјал 5.000 4.700 4.547 90,9 96,7 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.000 1.400 1.392 139,2 99,4 

412600 Расходи по основу путовања 5.000 5.620 5.616 112,3 99,9 

412700 Расходи за стручне услуге 700 1.000 964 137,7 96,4 

412900 Остали непоменути расходи 2.300 1.280 1.274 55,4 99,5 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000 2.000 1.785 89,3 89,3 

1080 Грантови за образовање и васпитање (10801) 950.300 950.300 647.746 68,2 68,2 

4152001 Заједнички пројекти са Министарством просвјете и културе 200.000 0 0 0,0 

4152002 Грантови за образовање и васпитање 130.000 130.000 69.725 53,6 53,6 

4152002 Суфицит 2010 - Учешће Општине у изгр. Специја. школе "Ђорђе  270.000 0 0 0,0 

4152003 Грантови за научно-истраживачки рад ученика у образовању 5.000 5.000 2.200 44,0 44,0 

4152004 Учешће у финансирању Рударског факултета 24.000 24.000 24.000 100,0 100,0 

4161001 Једнократне помоћи студентима 37.000 37.000 36.753 99,3 99,3 

4161002 Избор најбољег просвјетног радника 15.300 15.300 15.295 100,0 100,0 
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4161003 Средства за такмичење ученика 14.000 14.000 10.566 75,5 75,5 

4161004 Средства за студентске стипендије 250.000 250.000 194.200 77,7 77,7 

4161005 Учешће у финансирању научно истраживачког рад 5.000 5.000 3.000 60,0 60,0 

511100 Суфицит 2010- Учешће Општине у изг. Специјалне школе Ђорђе  0 270.000 270.000 100,0 

511100 Заједнички пројекти са Министарством просвете и културе 0 200.000 22.007 11,0 

1080 Учешће у финансирању културних манифестација и  427.500 427.500 183.006 42,8 42,8 

4152001 Програми културних размјена 10.000 10.000 9.870 98,7 98,7 

4152002 Међународни фестивал хорова "Златна вила" 50.000 50.000 49.991 100,0 100,0 

4152003 Књижевни сусрети на Козари 50.000 50.000 42.671 85,3 85,3 

4152004 Приједорско културно љето 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 

4152005 Остале културне манифестације 41.000 39.500 32.752 79,9 82,9 

4152006 Учешће у финансирању ликовне колоније 20.000 21.500 21.222 106,1 98,7 

416100 Учешће у финансирању издавачке дјелатности 6.500 6.500 6.500 100,0 100,0 

511200 Суфицит 2010 - Учешће Општине за реконстру. Позоришта Приједор 230.000 230.000 0 0,0 0,0 

1080 Средства за активности у физичкој култури (10803) 1.490.600 1.490.600 1.469.089 98,6 98,6 
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412500 Одржавање спортских терена 21.000 21.000 20.982 99,9 99,9 

4152001 Дотације за спортске клубове по програму 240.000 240.000 223.790 93,2 93,2 

4152002 Ревијалне општинске и републичке манифестације 37.000 37.000 36.000 97,3 97,3 

4152003 Спортски савези и удружења РВИ 13.600 13.600 13.600 100,0 100,0 

4152004 Финансирање закупа СД "Младост" 80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 

4152005 Средства резерви за спортске активности 92.000 92.000 94.717 103,0 103,0 

4152006 Грант за градски стадион "Приједор" и ФК "Рудар Приједор" 400.000 25.000 25.000 6,3 100,0 

4152007 Суфицит 2010 - Грант за финансирање и реконструкцију градског  600.000 0 0 0,0 

416100 Финансирање врхунског спорта 7.000 7.000 0 0,0 0,0 

511100 Учешће у изградњи градског стадиона 0 375.000 375.000 100,0 

511100 Суфицит 2010- Учешће у изградњи градског стадиона 0 600.000 600.000 100,0 

1080 Учешће у финансирању јавних медија (10804) 420.000 420.000 411.023 97,9 97,9 

415200 Учешће у финансирању јавних медија 220.000 220.000 220.000 100,0 100,0 

4152001 Суфицит 2010-Учешће у финансирању јавних медија 200.000 200.000 191.023 95,5 95,5 

1080 Средства за финансирање савеза, удружења и  895.000 895.000 851.715 95,2 95,2 
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415200 Грант за стамбено збрињавање Рома 270.000 0 0 0,0 

4152001 Финансирање културно умјетничких друштава 80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 

4152002 Финансирање пројеката националних мањина 25.000 26.000 26.000 104,0 100,0 

4152003 Финансирање социјално хуманитарних савеза и удружења 35.000 34.000 31.600 90,3 92,9 

4152004 Финансирање Црвеног крста 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 

4152005 Помоћ вјерским институцијама за изградњу и рекон. вјерских  50.000 50.000 48.500 97,0 97,0 

4152006 Учешће у финансирању пензионера општине Приједор 210.000 210.000 208.218 99,2 99,2 

4152007 Финансирање пројеката НВО 95.000 95.000 64.787 68,2 68,2 

416100 Програми омладине и питања младих 70.000 70.000 62.610 89,4 89,4 

511100 Издаци за стамбено збрињавање Рома 0 270.000 270.000 100,0 

1080 Средства за социјалну заштиту (10806) 158.220 158.220 151.533 95,8 95,8 

412900 Бруто накнаде за комисије за оцјену способности и разврставање 20.220 20.220 19.988 98,9 98,9 

414100 Субвенција ђачког превоза 5.000 5.000 4.240 84,8 84,8 

4161001 Превоз ђака оштећених слухом Бањалука 23.000 23.000 18.183 79,1 79,1 

4161002 Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица 60.000 60.000 59.667 99,4 99,4 
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4161003 Једнократне помоћи социјално угрожених 50.000 50.000 49.455 98,9 98,9 

1080 Средства за здравствену заштиту (10807) 577.500 577.500 358.113 62,0 62,0 

412200 Дератизација и дезинсекција 85.000 85.000 84.989 100,0 100,0 

412900 Трошкови мртвозорства 25.000 25.000 24.937 99,7 99,7 

4152001 Трошкови хигијенско епидемиолошке службе 15.000 15.000 5.750 38,3 38,3 

4152002 Трошкови вакцинације 10.000 10.000 5.000 50,0 50,0 

4152003 Трошкови хитне службе и прве помоћи 42.500 42.500 5.500 12,9 12,9 

4152004 Учешће у трошковима породичне медицине 400.000 400.000 231.937 58,0 58,0 

109 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ (109) 398.300 398.300 99.176 24,9 24,9 

1090 Трошкови одјељења за просторно уређење  23.000 23.000 18.662 81,1 81,1 

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и  5.000 2.500 2.480 49,6 99,2 

412300 Расходи за режијски материјал 7.000 7.000 6.992 99,9 99,9 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.500 1.500 1.216 81,1 81,1 

412600 Расходи по основу путовања 2.500 2.500 1.735 69,4 69,4 

412700 Расходи за стручне услуге 0 2.500 177 7,1 
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4129001 Остали непоменути расходи  - 3.000 3.000 2.203 73,4 73,4 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 4.000 4.000 3.859 96,5 96,5 

1090 Програм уређења грађевинског земљишта  375.300 375.300 80.514 21,5 21,5 

412700 Расходи за стручне услуге 50.000 50.000 42.253 84,5 84,5 

412900 Остали непоменути расходи 52.300 52.300 12.209 23,3 23,3 

511100 Набавка сталних сред. у облику права - Трошкови пројектовања 273.000 273.000 26.052 9,5 9,5 

110 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ  6.740.300 6.992.200 6.213.255 92,2 88,9 

1100 Трошкови одјељења за стамбено комуналне  56.300 56.300 43.954 78,1 78,1 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. 10.000 10.760 10.725 107,3 99,7 

412300 Расходи за режијски материјал 15.000 14.240 6.806 45,4 47,8 

412500 Расходи за текуће одржавање 5.000 5.000 4.858 97,2 97,2 

412600 Расходи по основу путовања 4.800 4.800 4.793 99,9 99,9 

412700 Расходи за стручне услуге 4.500 4.500 4.216 93,7 93,7 

412900 Остали непоменути расходи 15.000 15.000 11.909 79,4 79,4 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500 1.500 211 14,1 14,1 
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516100 Набавка ХТЗ одјеће и обуће 500 500 436 87,2 87,2 

1100 Програм комуналне потрошње и инфраструктуре  2.310.000 2.305.000 2.001.968 86,7 86,9 

4125001 Одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације 30.000 22.800 7.560 25,2 33,2 

4125002 Одржавање вертикалне и хоризонталне  сигнализације 50.000 52.200 52.147 104,3 99,9 

4125003 Одржавање уличне расвјете 90.000 90.000 89.978 100,0 100,0 

4125004 Набавка и постављане табли са именима улица и тргова 50.000 50.000 0 0,0 0,0 

4128001 Општа комунална потрошња 900.000 900.000 894.174 99,4 99,4 

4128002 Програм санитарне заштите изворишта 50.000 50.000 0 0,0 0,0 

4128003 Јавна расвјета редовна потрошња 900.000 900.000 759.166 84,4 84,4 

4128004 Средства за заштиту човјекове околине 55.000 55.000 35.287 64,2 64,2 

412900 Бруто накнаде комисији за издавање еколошких дозвола 15.000 15.000 13.860 92,4 92,4 

414100 Учешће општине у санацији водовода 60.000 60.000 50.000 83,3 83,3 

416100 Суфинансирање превоза ученика на општинским линијама 20.000 20.000 16.000 80,0 80,0 

5111001 Инвестиције уличне расвјете 70.000 70.000 69.548 99,4 99,4 

 



Страна 146              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

 КОНТО ОПИС ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  

 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

5111002 Изградња и увођење паркинг сервиса 20.000 20.000 14.248 71,2 71,2 

1100 Програм употребе средстава за општинске  595.500 600.500 385.636 64,8 64,2 

4125001 Одржавање домова и осталих објеката МЗ 35.000 32.200 26.019 74,3 80,8 

4125002 Одржавање паркинг сервиса 4.500 4.500 4.046 89,9 89,9 

4125003 Одржа. фонт. и осталих  објеката и зграда у власни. општине 30.000 37.800 37.158 123,9 98,3 

412900 Остали непоменути расходи 1.000 1.000 789 78,9 78,9 

5111001 Изградња објек. и инфрастр.у поврат.и избјегличким насељима 50.000 50.000 0 0,0 0,0 

5111002 Суфинансирање изградње објеката у МЗ са министарствима и  60.000 60.000 14.280 23,8 23,8 

5111003 Изградња објеката у Мјесним заједницама 150.000 150.000 150.000 100,0 100,0 

5111004 Суфицит 2010 - Изградња објеката у МЗ 180.000 180.000 91.758 51,0 51,0 

511200 Реконстру. домова и осталих објеката у власништву општине 75.000 75.000 55.183 73,6 73,6 

511300 Набавка опреме-мјесне заједнице 10.000 10.000 6.403 64,0 64,0 

1100 Програм кориштења водних накнада (11003) 400.000 400.000 241.946 60,5 60,5 

412700 Суфицит 2010 - Расходи по прогр. кориштења накнада за воду 200.000 200.000 200.000 100,0 100,0 

412700 Расходи за пројекат: "Добра управа у области вода" 200.000 174.600 16.550 8,3 9,5 
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511300 Издаци за набавку опреме по пројекту 0 25.400 25.396 100,0 

1100 Програм одржавања, реконструкције и изградње  2.620.000 2.439.800 2.433.188 92,9 99,7 

412100 Закуп имовине за паркиралишта 20.000 18.900 16.110 80,6 85,2 

412500 Програм одржавања улица и путева 1.300.000 1.430.000 1.427.020 109,8 99,8 

412800 Зимска служба и др.услуге 300.000 110.000 109.304 36,4 99,4 

511100 Изградња путева 200.000 180.900 180.754 90,4 99,9 

5111001 Суфицит 2010-Изградња и реконструкција путева 700.000 700.000 700.000 100,0 100,0 

511200 Реконструкција путева 100.000 0 0 0,0 

1100 Програм уређења грађевинског земљишта  758.500 1.190.600 1.106.563 145,9 92,9 

412700 Трошкови кордина. по прогр. грађевинског земљишта-Расходи  690.000 690.000 672.303 97,4 97,4 

5111001 Изградња саобраћајне инфраструктуре 0 432.100 432.100 100,0 

5111003 Изградња ост. инфраструктурних објеката, уређаја и постројења 68.500 68.500 2.160 3,2 3,2 

111 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 365.500 365.500 316.915 86,7 86,7 

1110 Трошкови одјељења за борачко инвалидску  21.500 21.500 16.271 75,7 75,7 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и  6.000 6.000 5.761 96,0 96,0 
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412300 Расходи за режијски материјал 5.000 5.000 2.597 51,9 51,9 

412500 Расходи за текуће одржавање 2.500 2.402 2.401 96,0 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 2.500 2.500 710 28,4 28,4 

412700 Расходи за стручне услуге 1.000 1.000 374 37,4 37,4 

412900 Остали непоменути расходи 1.500 1.598 1.532 102,1 95,9 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000 3.000 2.896 96,5 96,5 

1110 Остали расходи из надлежности за борачко  344.000 344.000 300.644 87,4 87,4 

4152001 Обиљежавање историјских датума 15.000 15.000 15.000 100,0 100,0 

4152002 Финансирање удружења РВС-а 12.000 12.000 12.000 100,0 100,0 

4152003 Финансирање општинског одбора СУБНОР-а 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 

4152004 Финансирање борачке организације 90.000 90.000 90.000 100,0 100,0 

4152005 Финансирање организације породица погинулих бораца 80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 

4152006 Капитални грантови мјесним заједницама 2.000 1.700 1.700 85,0 100,0 

4161001 Финансирање по Одлуци о допунским правима бораца и РВИ 70.000 70.300 70.300 100,4 100,0 

4161002 Изградња кућа РВИ - средства буџета Општине 50.000 50.000 6.644 13,3 13,3 
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112 ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (112) 12.455.802 12.203.902 10.563.867 84,8 86,6 

1120 Остала буџетска потрошња (11200) 12.455.802 12.203.902 10.563.867 84,8 86,6 

4129001 Порез на промет непокрет. и остали порези и накнаде Општине 40.000 40.000 12.499 31,2 31,2 

4129002 Остали непоменути расходи-Трошкови судских пресуда 500.000 500.000 441.066 88,2 88,2 

4129003 Судске таксе и остале накнаде 5.000 5.000 859 17,2 17,2 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 1.094.000 1.094.000 1.037.230 94,8 94,8 

413900 Затезне камате по судским споровима 76.354 76.354 30.466 39,9 39,9 

414100 Субвенција АД Топлани 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0 100,0 

511100 Издаци за изгр. и прибављање зграда и објеката -Пројекат  2.600.000 2.600.000 2.473.167 95,1 95,1 

5111002 Суфицит 2010 - Изградња пијаце на Пећанима - колектор 800.000 548.100 341.926 42,7 62,4 

5171001 Издаци за ПДВ-е за пројек. Водоснадбјев. Општине Приједор 400.000 1.000.000 705.291 176,3 70,5 

5171002 Издаци за ПДВ-е за прој. Водоснадбјева. од Владе Швицарске 1.600.000 1.000.000 223.976 14,0 22,4 

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу АД Топлана 2.940.448 2.940.448 2.940.448 100,0 100,0 

621300 Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи 1.400.000 1.400.000 1.356.939 96,9 96,9 



Страна 150              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

 КОНТО ОПИС ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  

 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

201 Центар за социјални рад (201) 2.177.411 2.177.411 2.090.161 96,0 96,0 

2010 Дјелатност центра за социјални рад (20100) 939.974 939.974 920.177 97,9 97,9 

411100 Расходи за бруто плате 624.335 624.335 624.300 100,0 100,0 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  180.311 180.311 162.095 89,9 89,9 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комун., комуникацијских и  46.500 46.500 46.181 99,3 99,3 

412300 Расходи за режијски материјал 14.330 14.330 14.286 99,7 99,7 

412500 Расходи за текуће одржавање 8.000 9.000 8.992 112,4 99,9 

412600 Расходи по основу путовања 20.900 19.900 19.850 95,0 99,7 

412700 Расходи за стручне услуге 9.950 9.950 9.556 96,0 96,0 

412900 Остали непоменути расходи 27.040 22.040 22.025 81,5 99,9 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 600 600 595 99,2 99,2 

413900 Расходи по основу затезних камата 200 200 0 0,0 0,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 2.500 2.361 94,4 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 1.408 1.408 1.346 95,6 95,6 
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516100 Издаци за залихе ситног инвентара,материјала,робе и амбалаже 0 2.500 2.203 88,1 

621300 Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи 6.400 6.400 6.387 99,8 99,8 

2010 Трошкови социјалне заштите (20101) 1.169.470 1.169.470 1.156.589 98,9 98,9 

4161001 Новчане помоћи лица у стању социјалне помоћи 190.000 190.000 187.615 98,7 98,7 

4161002 Једнократне помоћи и други видови социјалне заштите 64.970 59.010 59.009 90,8 100,0 

4161003 Додатак за помоћ и његу другог лица 230.000 233.000 232.979 101,3 100,0 

416200 Здравствена заштита социјално угрожених 60.000 60.000 49.848 83,1 83,1 

4163001 Финансирање установа Центра за социјални рад 515.000 515.000 514.914 100,0 100,0 

4163002 Смјештај у другу породицу 90.000 80.000 79.937 88,8 99,9 

4169001 Помоћ дјеци без родитељског старања 4.500 9.190 9.180 204,0 99,9 

4169002 Прихватна станица 0 7.500 7.485 99,8 

4169003 Средства за уџбенике учени.по критеријима центра за социјални  10.000 4.500 4.443 44,4 98,7 

4169004 Средства за суфинансирање превоза ученика - социјална група 5.000 11.270 11.179 223,6 99,2 

2010 Трошкови из намјенских грантова (20102) 67.967 67.967 13.395 19,7 19,7 
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412200 Расходи по основу утрошка енергије, комунал., комуникацијских и  3.000 3.000 2.547 84,9 84,9 

412300 Расходи за режијски материјал 3.000 3.000 2.466 82,2 82,2 

412500 Расходи за текуће одржавање 0 555 55 9,9 

412600 Расходи по основу путовања 3.900 2.995 500 12,8 16,7 

412700 Расходи за стручне услуге 200 550 409 204,5 74,4 

412900 Остали непоменути расходи 4.700 4.700 1.127 24,0 24,0 

416100 Дознаке грађанима на име социјалне заштите 46.167 46.167 5.499 11,9 11,9 

416900 Остале дознаке на име социјалне заштите 7.000 7.000 792 11,3 11,3 

202 Ј.У. Дјечији вртић "Радост" (202) 1.331.070 1.331.070 1.330.938 100,0 100,0 

2020 Трошкови дјелатности јавне установе  (20200) 1.331.070 1.331.070 1.330.938 100,0 100,0 

411100 Расходи за бруто плате 818.620 818.620 818.606 100,0 100,0 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  245.500 240.500 240.464 97,9 100,0 

4122001 Расходи по основу утрошка енергије, комун., комуникацијских и  72.900 67.900 67.894 93,1 100,0 

4123001 Расходи за режијски материјал 13.000 13.000 12.989 99,9 99,9 
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4124001 Расходи за материјал за посебне намјене 91.000 101.836 101.833 111,9 100,0 

4124002 Средства за дјецу са посебним потребама - Расходи за материјал  3.000 3.000 2.998 99,9 99,9 

412500 Расходи за текуће одржавање 13.000 18.000 17.995 138,4 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 

412700 Расходи за стручне услуге 6.000 6.000 5.999 100,0 100,0 

412900 Остали непоменути расходи 25.050 20.050 20.045 80,0 100,0 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 1.500 664 663 44,2 99,8 

511200 Издаци за инв. одрж. и реконструкцију адапт. зграда и објеката 30.000 0 0 0 0 

511300     Набавка опреме                                                                                        0                   30.020                 30.020          0        100,0 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара 4.000 3.980 3.932 98,3 98,8 

621300 Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 

203 Позориште Приједор (203) 642.622 649.722 649.631 101,1 100,0 

2030 Трошкови јавне установе  (20300) 642.622 649.722 649.631 101,1 100,0 

411100 Расходи за бруто плате 350.613 347.774 347.716 99,2 100,0 
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411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  104.880 104.880 104.879 100,0 100,0 

411200 Расходи за бруто накнаде трош. и осталих лицних пр.-по одлуци  0 7.835 7.835 100,0 

4122001 Расходи по основу утрошка енергије, комунал., комуникацијских и  67.504 71.055 71.026 105,2 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 9.600 9.578 9.578 99,8 100,0 

412500 Расходи за текуће одржавање 5.800 8.480 8.479 146,2 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 15.900 12.535 12.535 78,8 100,0 

412700 Расходи за стручне услуге 13.760 10.587 10.586 76,9 100,0 

4129001 Остали непоменути расходи - Средства за припрему представа 33.000 42.000 42.000 127,3 100,0 

4129002 Остали непоменути расходи 33.965 34.998 34.997 103,0 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.600 0 0 0,0 

204 "Галерија 96" (204) 82.065 82.065 79.772 97,2 97,2 

2040 Трошкови јавне установе "Галерија 96" (20400) 82.065 82.065 79.772 97,2 97,2 

411100 Расходи за бруто плате 40.205 38.970 37.285 92,7 95,7 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  7.910 9.145 8.572 108,4 93,7 
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412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуна., комуникацијских и  7.900 7.900 7.898 100,0 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 800 800 795 99,4 99,4 

412500 Расходи за текуће одржавање 500 500 499 99,8 99,8 

412600 Расходи по основу путовања 1.200 1.200 1.183 98,6 98,6 

412700 Расходи за стручне услуге 150 150 150 100,0 100,0 

4129001 Остали непоменути расходи 5.800 5.800 5.800 100,0 100,0 

4129002 Остали непоменути расходи-Трошкови дјелатности "Галерије 96" 17.600 17.600 17.590 99,9 99,9 

205 Ј.У. "Центар за приказивање филмова" (205) 238.181 238.181 220.726 92,7 92,7 

2050 Трошкови ЈУ "Центар за приказивање филмова"  238.181 238.181 220.726 92,7 92,7 

411100 Расходи за бруто плате 78.751 78.751 72.292 91,8 91,8 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  25.100 25.100 23.153 92,2 92,2 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комунал., комуникацијских и  24.490 19.205 19.106 78,0 99,5 

412300 Расходи за режијски материјал 9.000 7.000 6.431 71,5 91,9 

412500 Расходи за текуће одржавање 6.000 11.000 8.773 146,2 79,8 
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412600 Расходи по основу путовања 3.000 3.000 1.928 64,3 64,3 

412700 Расходи за стручне услуге 11.500 12.320 12.011 104,4 97,5 

4129001 Остали непоменути расходи-Уговорене услуге установе 47.240 47.830 45.990 97,4 96,2 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 14.700 14.085 14.084 95,8 100,0 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара,материјала ,робе и амбалаже 500 1.990 1.014 202,8 51,0 

517100 Издаци по основу ПДВ-а 17.900 17.900 15.944 89,1 89,1 

206 Територијална ватрогасна јединица (206) 1.364.555 1.364.555 1.222.638 89,6 89,6 

2060 Трошкови ЈУ Територијана ватрогасна јединица  1.364.555 1.364.555 1.222.638 89,6 89,6 

411100 Расходи за бруто плате 571.585 571.585 526.975 92,2 92,2 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  198.050 198.050 166.590 84,1 84,1 

4122001 Расходи по основу утрошка енергије, комун.х, комуникацијских и  60.000 76.550 74.871 124,8 97,8 

412300 Расходи за режијски материјал 12.000 7.000 5.241 43,7 74,9 

412500 Расходи за текуће одржавање 11.350 18.350 17.764 156,5 96,8 
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412600 Расходи по основу путовања 20.500 3.770 1.189 5,8 31,5 

412700 Расходи за стручне услуге 7.250 9.250 8.074 111,4 87,3 

412900 Остали непоменути расходи 27.500 17.500 11.762 42,8 67,2 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 32.000 28.000 20.287 63,4 72,5 

5113001 Издаци за набавку постројења и опреме из средстава савеза РС 45.000 45.000 45.000 100,0 100,0 

5113002 Набавка опреме из намјенских средстава по Закону о  190.000 190.000 148.354 78,1 78,1 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара,материјала,робе и амбалаже 2.820 13.000 10.790 382,6 83,0 

621300 Издаци за отплату главнице за примљене зајмове у земљи 186.500 186.500 185.741 99,6 99,6 

207 Агенција за економски развој Општине Приједор  209.998 220.248 208.019 99,1 94,4 

2070 Трошкови Јавне Установе (20700) 209.998 220.248 208.019 99,1 94,4 

411100 Суфицит 2010-Расходи за бруто плате 0 5.250 4.757 90,6 

411100 Расходи за бруто плате 136.698 136.698 136.698 100,0 100,0 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  25.250 25.250 25.215 99,9 99,9 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комун.х, комуникацијских и  19.100 19.100 15.750 82,5 82,5 
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412300 Расходи за режијски материјал 4.500 4.500 2.306 51,2 51,2 

412500 Расходи за текуће одржавање 3.650 3.650 3.637 99,6 99,6 

412600 Расходи по основу путовања 10.000 15.000 13.072 130,7 87,1 

412700 Расходи за стручне услуге 800 800 598 74,8 74,8 

412900 Остали непоменути расходи 10.000 10.000 5.986 59,9 59,9 

208 Туристичка организација (208) 118.816 118.816 115.966 97,6 97,6 

2080 Трошкови јавне установе туристичке организације 118.816 118.816 115.966 97,6 97,6 

411100 Расходи за бруто плате 41.545 41.545 41.431 99,7 99,7 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  8.230 8.230 8.191 99,5 99,5 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комун.х, комуникацијских и  10.410 9.380 7.720 74,2 82,3 

412300 Расходи за режијски материјал 2.500 2.500 2.330 93,2 93,2 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.000 1.030 997 99,7 96,8 

412600 Расходи по основу путовања 3.000 3.000 2.715 90,5 90,5 

4127001 Расходи за стручне услуге 11.800 12.800 12.385 105,0 96,8 
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4127002 Пројекат. Израда промотивног материјала 5.000 5.000 5.000 100,0 100,0 

4129001 Остали непоменути расходи 24.330 24.330 24.288 99,8 99,8 

4129003 Пројекат: "Постављање инфо табли" 10.001 10.001 10.001 100,0 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 1.000 908 90,8 90,8 

209 Гимназија "Свети Сава" (209) 122.553 122.553 120.789 98,6 98,6 

2090 Трошкови јавне установе  (20900) 122.553 122.553 120.789 98,6 98,6 

411200 ГИМНАЗИЈА_Расходи за бруто накнаде трош.и осталих личних  18.518 18.918 18.918 102,2 100,0 

412100 Расходи по основу закупа 12.500 12.500 12.155 97,2 97,2 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуна., комуникацијских и  46.589 47.289 47.242 101,4 99,9 

412300 Расходи за режијски материјал 10.640 11.190 10.911 102,5 97,5 

412500 Расходи за текуће одржавање 10.120 8.020 7.503 74,1 93,6 

412600 Расходи по основу путовања 2.600 2.600 2.500 96,2 96,2 

412700 Расходи за стручне услуге 2.600 3.754 3.731 143,5 99,4 

412900 Остали непоменути расходи-Уговорене услуге 9.860 10.110 9.661 98,0 95,6 
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511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9.126 8.172 8.168 89,5 100,0 

210 Електротехничка школа (210) 134.704 134.704 132.029 98,0 98,0 

2100 Трошкови јавне установе  (21000) 126.304 132.304 130.228 103,1 98,4 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  9.521 8.621 8.551 89,8 99,2 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуна., комуникацијских и  87.400 84.100 83.892 96,0 99,8 

412300 Расходи за режијски материјал 8.000 10.200 9.322 116,5 91,4 

412500 Расходи за текуће одржавање 8.000 7.300 7.193 89,9 98,5 

412600 Расходи по основу путовања 4.000 4.000 3.954 98,9 98,9 

412700 Расходи за стручне услуге 4.083 5.683 5.223 127,9 91,9 

412900 Остали непоменути расходи 3.800 7.700 7.585 199,6 98,5 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500 4.700 4.508 300,5 95,9 

2100 Трошкови по правилнику за ванредно школовање  8.400 2.400 1.801 21,4 75,0 

412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  8.400 2.400 1.801 21,4 75,0 

211 Машинска школа (211) 162.106 162.106 162.009 99,9 99,9 
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2110 Трошкови јавне установе  (21100) 151.806 157.027 156.930 103,4 99,9 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  16.000 16.700 16.694 104,3 100,0 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, кому.х, комуникацијских и  86.900 85.840 85.830 98,8 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 12.000 13.300 13.270 110,6 99,8 

412500 Расходи за текуће одржавање 12.000 10.000 9.977 83,1 99,8 

412600 Расходи по основу путовања 5.000 5.000 4.995 99,9 99,9 

412700 Расходи за стручне услуге 6.200 6.410 6.407 103,3 100,0 

412900 Остали непоменути расходи 8.706 18.627 18.624 213,9 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000 1.150 1.133 22,7 98,5 

2110 Трошкови по правилнику за ванредно школовање  10.300 5.079 5.079 49,3 100,0 

412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  10.300 5.079 5.079 49,3 100,0 

212 Пољопривредно прехрамбена школа (212) 146.476 146.476 138.791 94,8 94,8 

2120 Трошкови јавне установе  (21200) 146.476 146.476 138.791 94,8 94,8 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  15.000 14.000 13.960 93,1 99,7 
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412100 Расходи по основу закупа 8.500 12.180 11.633 136,9 95,5 

412200 Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникацијски.  74.186 60.106 54.725 73,8 91,0 

412300 Расходи за режијски материјал 6.500 7.500 7.338 112,9 97,8 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 16.200 14.900 14.739 91,0 98,9 

412500 Расходи за текуће одржавање 7.000 9.400 9.249 132,1 98,4 

412600 Расходи по основу путовања 2.500 3.600 3.547 141,9 98,5 

412700 Расходи за стручне услуге 9.290 10.790 10.369 111,6 96,1 

412900 Остали непоменути расходи 3.300 5.300 4.779 144,8 90,2 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 1.500 1.480 148,0 98,7 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 3.000 2.240 2.012 67,1 89,8 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара,материјала,робе и амбалаже 0 4.960 4.960 100,0 

213 Угоститељско економска школа (213) 159.062 159.062 147.536 92,8 92,8 

2130 Трошкови јавне установе (21300) 140.819 140.819 140.808 100,0 100,0 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  13.490 9.900 9.899 73,4 100,0 
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412100 Расходи по основу закупа 17.800 13.000 12.999 73,0 100,0 

412200 Расходи по основу утрошка ене.је, комуналних, комуникацијских и  63.000 63.000 63.000 100,0 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 9.000 9.900 9.900 110,0 100,0 

412500 Расходи за текуће одржавање 6.000 8.500 8.499 141,7 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 8.919 8.819 8.818 98,9 100,0 

412700 Расходи за стручне услуге 6.300 9.700 9.694 153,9 99,9 

412900 Остали непоменути расходи 16.310 13.310 13.310 81,6 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 4.690 4.689 100,0 

2130 Трошкови по правилнику за ванредно школовање  18.243 18.243 6.728 36,9 36,9 

412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  18.243 18.243 6.728 36,9 36,9 

214 Медицинско технолошка и грађевинска школа (214) 210.887 210.887 210.085 99,6 99,6 

2140 Трошкови јавне установе (21400) 177.287 188.687 187.887 106,0 99,6 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  22.500 24.000 24.000 106,7 100,0 

412100 Расходи по основу закупа 17.250 14.860 14.815 85,9 99,7 
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412200 Расходи по основу утрош. енергије, комунал., комуникацијских и  64.237 59.320 59.245 92,2 99,9 

412300 Расходи за режијски материјал 11.000 11.240 11.108 101,0 98,8 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 2.200 4.080 4.069 185,0 99,7 

412500 Расходи за текуће одржавање 5.000 17.143 17.137 342,7 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 8.000 7.062 7.022 87,8 99,4 

412700 Расходи за стручне услуге 11.500 10.000 9.773 85,0 97,7 

4129001 Остали непоменути расходи 32.600 31.800 31.581 96,9 99,3 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000 6.610 6.604 330,2 99,9 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара,материјала,робе и амбалаже 1.000 2.572 2.533 253,3 98,5 

2140 Трошкови по правилнику за ванредно школовање  33.600 22.200 22.198 66,1 100,0 

412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  33.600 22.200 22.198 66,1 100,0 

215 Музичка школа "Саво Балабан" Приједор (215) 49.092 49.092 47.840 97,4 97,4 

2150 Трошкови јавне установе  (21500) 49.092 49.092 47.840 97,4 97,4 

412100 Расходи по основу закупа 840 715 715 85,1 100,0 
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 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

412200 Расходи по основу утро. енергије, комуналних, комуникацијских  32.082 35.084 34.351 107,1 97,9 

412300 Расходи за режијски материјал 7.001 6.185 5.669 81,0 91,7 

412500 Расходи за текуће одржавање 2.000 881 881 44,1 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 940 940 939 99,9 99,9 

412700 Расходи за стручне услуге 2.454 2.454 2.453 100,0 100,0 

412900 Остали непоменути расходи 2.500 2.479 2.479 99,2 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.275 354 353 27,7 99,7 

216 Специјална школа "Ђорђе Натошевић" (216) 95.220 95.220 95.213 100,0 100,0 

2160 Трошкови јавне установе  (21600) 95.220 95.220 95.213 100,0 100,0 

412200 Расходи по основу утрош. енергије, комуна., комуникацијских и  11.504 13.183 13.181 114,6 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 8.500 7.500 7.499 88,2 100,0 

412500 Расходи за текуће одржавање 3.753 4.053 4.053 108,0 100,0 
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КОНТО ОПИС ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  

 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

412600 Расходи по основу путовања 2.500 2.200 2.199 88,0 100,0 

412700 Расходи за стручне услуге 2.545 3.545 3.545 139,3 100,0 

412900 Остали непоменути расходи 150 150 150 100,0 100,0 

415200 Грантови у земљи превоз дјеце и исхрана дјеце 64.700 63.021 63.020 97,4 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.568 1.568 1.566 99,9 99,9 

217 Учешће у финансирању Библотеке "Ћирило и  78.092 78.092 78.042 99,9 99,9 

2170 Трошкови јавне установе  (21700) 78.092 78.092 78.042 99,9 99,9 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуна., комуникацијских и  24.500 24.000 23.994 97,9 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 6.300 6.300 6.297 100,0 100,0 

412500 Расходи за текуће одржавање 4.000 3.300 3.300 82,5 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 6.700 7.400 7.386 110,2 99,8 

412700 Расходи за стручне услуге 9.700 9.200 9.181 94,6 99,8 

4129001 Остали непоменути расходи 14.892 15.392 15.386 103,3 100,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000 12.500 12.498 104,2 100,0 
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 КОНТО ОПИС ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  

 2011. год ПРЕРАСПО  01.01-31.12.  (5/3) (5/4) 

 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

218 Музеј Козаре (218) 87.900 87.900 87.760 99,8 99,8 

2180 Трошкови јавне установе  (21800) 73.700 78.200 78.139 106,0 99,9 

412200 Расходи по основу утро. енергије, комуна., комуникацијских и  23.600 23.600 23.598 100,0 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 6.000 6.000 5.998 100,0 100,0 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.000 5.000 5.000 500,0 100,0 

412600 Расходи по основу путовања 4.600 5.100 5.076 110,3 99,5 

412700 Расходи за стручне услуге 14.600 14.600 14.600 100,0 100,0 

412900 Остали непоменути расходи 11.900 11.900 11.868 99,7 99,7 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000 12.000 11.999 100,0 100,0 

2180 Учешће у финансирању спомен куше породице  14.200 9.700 9.621 67,8 99,2 

412200 Расходи по основу утро. енергије, комуналних, комуникациј. и  7.500 3.000 3.000 40,0 100,0 

412300 Расходи за режијски материјал 800 800 798 99,8 99,8 

412500 Расходи за текуће одржавање 500 500 500 100,0 100,0 
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 КОНТО ОПИС ПЛАН  ЗА  ПЛАН ПО  ИЗВРШЕЊЕ  Индеx  Индеx  
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 ДЈЕЛИ 2011 

1                                                2                                                                                                              3                           4                              5           6 7 

412600 Расходи по основу путовања 700 700 700 100,0 100,0 

412700 Расходи за стручне услуге 1.000 1.000 924 92,4 92,4 

412900 Остали непоменути расходи-Средства за дјелат. Спомен куће  3.700 3.700 3.699 100,0 100,0 

У к у п н о     43.152.785 43.152.785 37.320.195 86,5 86,5  



 

 

Табела: 2.2. 

РАСХОДИ И ОДЛИВИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ-ФОНД 02 ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – 

ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

___________________________________________________________________________________________ 

ЕК                                                         ОПИС                                                                          Фонд-2 
КОД 

                                                                                                                                                   01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                         3 

41 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА  86.832 

 ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 

 411 Расходи за лична примања 1.594 

  4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих  1.594 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  1.594 

 зопослених 

 412 Расходи по основу кориштења роба и услуга 68.006 

  4122 Расходи по основу утрошка енергије,  250 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и 250 

  транспортних услуга 

4123       Расходи за режијски материјал 9.463 

412300 Расходи за режијски материјал 9.263 

412300 Расходи за режијски материјал 200   

4124 Расходи за материјал за посебне намјене 999 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 999 

    4125 Расходи за текуће одржавање 5.140 

412500 Расходи за текуће одржавање 3.144 

412500 Расходи за текуће одржавање 447 

412500 Расходи за текуће одржавање 1.549 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412600 Расходи по основу путовања 2.000 
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___________________________________________________________________________________________ 

ЕК                                                         ОПИС                                                                          Фонд-2 
КОД 

                                                                                                                                                   01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                         3 

4127  Расходи за стручне услуге 720 

412700 Расходи за стручне услуге 160 

412700 Трошкови координације по програму градског уређења 151 

412700 Расходи за стручне услуге 95 

412700 Расходи за стручне услуге 10 

412700 Расходи за стручне услуге 54 

412700 Расходи за стручне услуге 92 

412700 Расходи за стручне услуге 158 

 4129 Остали непоменути расходи 49.434 

412900 Остали непоменути расходи 9.524 

412900 Остали непоменути расходи 5.981 

412900 Остали непоменути расходи 19.664 

4129001 Остали непоменути расходи  - 14.265 

 416 Дознаке на име социјалне заштиите које се  17.232 

 исплаћују из буџета Републике, општина и  

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из  17.232 

416100 Дознаке грађанима на име социјалне заштите 17.232 

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 44.920 

 511 Издаци за произведену сталну имовину 44.920 

 5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и  34.230 
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___________________________________________________________________________________________ 

ЕК                                                         ОПИС                                                                          Фонд-2 
КОД 

                                                                                                                                                   01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                         3 

 

5111003 Канализација Тополик Врбице 34.230 

 5113 Издаци за набавку постројење и опреме 10.690 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.690 

 

УКУПНО - Текућа буџетска потрошња из фонда-2   131.752                       
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Табела: 2.3. 

РАСХОДИ И ОДЛИВИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ-ФОНД 03 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 ЕК  ОПИС Фонд-3    

 КОД 

    01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                        3 

41 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА  69.217 

 ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 

 412 Расходи по основу кориштења роба и услуга 35.619 

  4122 Расходи по основу утрошка енергије,  590 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и 590 

  транспортних услуга 

 4123 Расходи за режијски материјал 425 

 412300 Расходи за режијски материјал 425 

    4124 Расходи за материјал за посебне намјене 6.464 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 450 

 41240 Расходи за материјал за посебне намјене 5.165 

 41240 Расходи за материјал за посебне намјене 849 

   4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 589 

 412600 Расходи по основу путовања 589 

   4127 Расходи за стручне услуге 2.832 

 412700 Расходи за стручне услуге 14 

 412700 Расходи за стручне услуге 44 

 412700 Расходи за стручне услуге 222 

 412700 Расходи за стручне услуге 2.343 

 412700 Расходи за стручне услуге 209 
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 ЕК  ОПИС Фонд-3    

 КОД 

    01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                        3 

 4129 Остали непоменути расходи 24.719 

 412900 Остали непоменути расходи 11.100 

 4129001 Остали непоменути расходи 2.859 

 412900 Остали непоменути расходи 1.919 

 4129001 Остали непоменути расходи-Уговорене услуге установе 8.841 

 416 Дознаке на име социјалне заштиите које се  33.598 

 исплаћују из буџета Републике, општина и  

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из  33.598 

 416100 Дознаке грађанима на име социјалне заштите 33.598 

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 59.765 

 511 Издаци за произведену сталну имовину 59.169 

 5112 Издаци за инвестиционо одржавање,  46.718 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање 46.718 

 5113 Издаци за набавку постројење и опреме 12.451 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9.982 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.470 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 999 

 517 Издави по основу ПДВ-а 596 

 5171 Издаци по основу пореза на додату вриједност 596 

 517100 Издаци по основу ПДВ-а 596 

УКУПНО - Текућа буџетска потрошња из фонда-3 128.982 
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Табела: 2.4. 

РАСХОДИ И ОДЛИВИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ-ФОНД 05 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 ЕК  ОПИС Фонд-5    

 КОД 

    01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                          3 

41 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА  131.960 

 ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 

 411 Расходи за лична примања 39.409 

 4111 Расходи за бруто плате 39.409 

 411100 Расходи за бруто плате-Ф5 39.409 

 412 Расходи по основу кориштења роба и услуга 92.551 

 4122 Расходи по основу утрошка енергије,  1.401 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникацијских и 1.401 

  транспортних услуга 

 4123 Расходи за режијски материјал 556 

 412300 Расходи за режијски материјал 556 

 4125 Расходи за текуће одржавање 35.624 

 412500 Расходи за текуће одржавање 35.624 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 35.179 

 412600 Расходи по основу путовања 35.179 

 4127 Расходи за стручне услуге 9.436 

 412700 Расходи за стручне услуге 9.436 

 4129 Остали непоменути расходи 10.355 

 412900 Остали непоменути расходи 10.355 
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 ЕК  ОПИС Фонд-5    

 КОД 

    01.01. - 31.12.2011. 

 1 2                          3 

 

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.426 

 511 Издаци за произведену сталну имовину 2.426 

 5113 Издаци за набавку постројење и опреме 2.426 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.426 

 

УКУПНО - Текућа буџетска потрошња из фонда-5 134.386  

                             



 

 

РАСХОДИ И ОДЛИВИ ПО ЕКОНОМСКОЈ И ФОНДОВСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

                                                        ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ                                                  Табела:2.5. 

ЕК КОД        ОПИС                                            План      Прераспо         ОСТВАРЕЊЕ   01.01. - 31.12.2011.     У к у п н о      ИНД   

                                                                        будзета за  дјела     (5+6+7+8)     (5/3)  

 2011 Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд5 

1                        2                                                     3                    4                    5                  6                7  8 9 10  

 I - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 

41 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА  30.508.090 28.143.603 24.788.368 86.832 69.217 131.960 25.076.377 81,3 

 ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 

411 Расходи за лична примања 9.018.415 9.003.421 8.152.839 1.594 0 39.409 8.193.842 90,4  

4111 Расходи за бруто плате 7.083.655 7.067.481 6.426.144 0 0 39.409 6.465.553 90,7  

4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и  1.934.760 1.935.940 1.726.695 1.594 0 0 1.728.289 89,2  

 осталих личних примања запослених 

412 Расходи по основу кориштења роба и  11.107.853 10.586.822 9.364.149 68.006 35.619 92.551 9.560.325 84,3 

 услуга 

4121 Расходи по основу закупа 76.890 72.155 68.427 0 0 0 68.427 89,0  

4122 Расходи по основу утрошка енергије,  1.548.162 1.533.432 1.451.367 250 590 1.401 1.453.608 93,7  

 комуналних, комуникационих и  

4123 Расходи за режијски материјал 313.471 308.034 268.566 9.463 425 556 279.010 85,7  

4124 Расходи за материјал за посебне  112.400 123.816 123.639 999 6.464 0 131.102 110,0  

 Намјене 
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ЕК КОД        ОПИС                                            План      Прераспо         ОСТВАРЕЊЕ   01.01. - 31.12.2011.     У к у п н о      ИНД   

                                                                        будзета за  дјела     (5+6+7+8)     (5/3)  

 2011 Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд5 

1                        2                                                     3                    4                    5                  6                7  8 9 10  

4125 Расходи за текуће одржавање 2.327.888 1.977.467 1.893.089 5.140 0 35.624 1.933.853 81,3  

4126 Расходи по основу путовања и  218.109 200.995 172.321 2.000 589 35.179 210.089 79,0  

 смјештаја 

4127 Расходи за стручне услуге 1.798.682 1.777.283 1.515.847 720 2.832 9.436 1.528.835 84,3  

4128 Расходи за услуге одржавања јавних  2.205.000 2.049.751 1.832.682 0 0 0 1.832.682 83,1  

 површина и заштите животне средине 

4129 Остали непоменути расходи 2.507.251 2.543.889 2.038.211 49.434 24.719 10.355 2.122.719 81,3  

413 Расходи финансирања и други  1.204.654 1.199.818 1.089.241 0 0 0 1.089.241 90,4  

 финансијски трошкови 

4133 Расходи по основу камата на  1.128.100 1.123.264 1.058.775 0 0 0 1.058.775 93,9  

 примљене зајмове у земљи 

4139 Расходи по основу затезних камата 76.554 76.554 30.466 0 0 0 30.466 39,8

 Субвенције 1.820.000 1.820.000 1.573.757 0 0 0 1.573.757 86,5   

4141 Субвенције 1.820.000 1.820.000 1.573.757 0 0 0 1.573.757 86,5  

Грантови 5.242.731 3.405.271 2.691.799 0 0 0 2.691.799 51,3 
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ЕК КОД        ОПИС                                            План      Прераспо         ОСТВАРЕЊЕ   01.01. - 31.12.2011.     У к у п н о      ИНД   

                                                                        будзета за  дјела     (5+6+7+8)     (5/3)  

 2011 Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд5 

1                        2                                                     3                    4                    5                  6                7  8 9 10  

4152 Грантови у земљи 5.242.731 3.405.271 2.691.799 0 0 0 2.691.799 51,3  

416 Дознаке на име социјалне заштиите  2.114.437 2.128.271 1.916.583 17.232 33.598 0 1.967.413 90,6  

 које се исплаћују из буџета  

 Републике, општина и градова 

4161 Дознаке грађанима које се исплаћују 1.422.937 1.433.811 1.238.805 17.232 33.598 0 1.289.635 87,1  

  из буџета Републике, општина и  

4162 Дознаке другим институцијама  60.000 60.000 49.848 0 0 0 49.848 83,1  

 обавезног социјалног осигурања које 

4163 Дознаке пружаоцима услуга соц.  605.000 595.000 594.851 0 0 0 594.851 98,3  

 заштите које се испл. из буџета  

4169 Остале дознакена име соц. заштите  26.500 39.460 33.079 0 0 0 33.079 124,8  

 које се испл. из буџета Републике,  

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ8.105.347 10.469.834 8.036.312 44.920 59.765 2.426 8.143.423 99,1  

511 Издаци за произведену сталну имовину 6.024.527 8.370.332 7.035.320 44.920 59.169 2.426 7.141.835 116,8  

5111 Издаци за изградњу и прибављање  5.171.500 7.578.100 6.563.345 34.230 0 0 6.597.575 126,9  

 зграда и објеката 
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ЕК КОД        ОПИС                                            План      Прераспо         ОСТВАРЕЊЕ   01.01. - 31.12.2011.     У к у п н о      ИНД   

                                                                        будзета за  дјела     (5+6+7+8)     (5/3)  

 2011 Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд5 

1                        2                                                     3                    4                    5                  6                7  8 9 10  

5112 Издаци за инвестиционо одржавање,  435.000 305.000 55.183 0 46.718 0 101.901 12,7  

5113 Издаци за набавку постројење и опреме 394.619 464.584 404.884 10.690 12.451 2.426 430.451 102,6  

5114 Издаци за инвестиционо одржавање  3.000 2.240 2.012 0 0 0 2.012 67,1  

 опреме 

5115 Издаци за биолошку имовину 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0,0  

5117 Издаци за нематеријалну произведену  15.408 15.408 9.896 0 0 0 9.896 64,2  

 имовину 

516 Издаци за залихе материјала, робе,  32.920 51.602 39.484 0 0 0 39.484 119,9  

 ситног инвентара, амбалаже и слично 

5161 Издаци за залихе матеwријала, робе и  32.920 51.602 39.484 0 0 0 39.484 119,9  

 ситног инвентара, амбалаже и слично 

517 Издави по основу ПДВ-а 2.047.900 2.047.900 961.508 0 596 0 962.104 47,0  

5171 Издаци по основу пореза на додату  2.047.900 2.047.900 961.508 0 596 0 962.104 47,0  

 вриједност 

61 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.940.448 2.940.448 2.940.448 0 0 0 2.940.448 100,0  

611 Издаци за финансијску имовину 2.940.448 2.940.448 2.940.448 0 0 0 2.940.448 100,0  



Страна 180              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

ЕК КОД        ОПИС                                            План      Прераспо         ОСТВАРЕЊЕ   01.01. - 31.12.2011.     У к у п н о      ИНД   

                                                                        будзета за  дјела     (5+6+7+8)     (5/3)  

 2011 Фонд1 Фонд2 Фонд3 Фонд5 

1                        2                                                     3                    4                    5                  6                7  8 9 10  

6112 Издаци за акције и учешће у капиталу 2.940.448 2.940.448 2.940.448 0 0 0 2.940.448 100,0  

62 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.598.900 1.598.900 1.555.067 0 0 0 1.555.067 97,3  

621 Издаци за отплату дугова 1.598.900 1.598.900 1.555.067 0 0 0 1.555.067 97,3  

6213 Издаци за отплату главнице примљених  1.598.900 1.598.900 1.555.067 0 0 0 1.555.067 97,3  

 зајмова у земљи 

I - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 43.152.785 43.152.785 37.320.195 131.752 128.982 134.386 37.715.315 86,5  

УКУПНО (Текућа буџетска потрошња и  43.152.785 43.152.785 37.320.195 131.752 128.982 134.386 37.715.315 86,5  

 отплата дугова) 
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Табела: 2.6. 

ПРЕГЛЕД КРЕДИТНИХ ЗАДУЖЕЊА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 

Ред. 

број 
Назив кредитора Сврха кредита 

Валут

а 

креди

та 

Почетна 

вриједност 

кредита у КМ 

Датум 

потписив. 

уговора о 

кредиту 

Отплатни 

период 

од  - до 

Стање 

31.12.2010. у 

КМ 

Нова 

задужења  

у 2011. у КМ 

Отплате 

(главнице) 

у 2011. у КМ 

Стање 

31.12.2011. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 НОВА БЛ БАНКА 
Стамбени 

кредит КМ 500.000 22.10.2003. 

11/03 -

10/18 324.478 
 

32.910 292.240 

2 
 НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА 
Реконструкција 

путне мреже КМ 6.000.000  27.06.2006.  

7/07 - 

6/26 4.854.738 
 

315.789 4.538.946 

3 
 НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА 

Изградња 

канализације 

Тукови КМ 3.000.000  07.06.2007.  

7/08 - 

6/27 2.605.264 

 

157.894 2.447.368 

4 
 НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА 

Реконструкција 

главне улице КМ 3.000.000  09.02.2007.  

3/08 - 

2/27 2.552.632 
 

157.894 2.394.736 

5 
 НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА 

Реконструкција 

уличне расвјете КМ 1.000.000  26.09.2006.  

10/07 -

 9/26 828.946 
 

52.631 776.314 

6 
 НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА 

Пројекти 

инфраструктуре 
КМ 4.056.637 

10.07.2007.  

8/08 - 

7/27 3.540.662 
 

213.507 3.327.158 

7 
НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА 

Комунална 

инфра- 

структура 

КМ 2.000.000 04.08.2010. 
12/10-

11/20 
1.988.928  136.841 1.850.345 

8 
НЛБ РАЗВОЈНА 

БАНКА(ИРБ) 

Водоснадбјева

ње 
КМ 3.000.000  

12/09-

12/19 
3.000.000  289.473 2.684.208 

9 
УНИКРЕДИТ 

БАНКА БЛ 

Учешће за 

изградњу 

водовода 

КМ   
09/11-

12/31 
 2.000.000  2.000.000 

 УКУПНО 
  

22.556.637 
  

19.695.648 2.000.000 1.356.939 20.311.315 
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Табела: 2.7. 

 

РАСПОРЕД ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.

бр. 

Економски 

код 
Сврха дознаке Износ у КМ 

1 2 3 4 

  
Распоређена текућа резерва-Административна служба 

општине Приједор 
 

1 412500 Расходи за текуће одржавање 6.438,00 

2 412700 Расходи за стручне услуге 540,00 

3 412800 Расходи за услуге одржавања 34.751,00 

4 412900 Остали непоменути расходи 63.202,00 

5 415200 Грантови у земљи 287.052,00 

6 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 21.534,00 

7 511300 Издаци за набавку постјојења и опреме 8.085,00 

I  Укупно распоређена текућа резерва 421.602,00 

II  Нераспоређена текућа буџетска резерва 178.398,00 

  У к у п н о:    I+II 600.000,00 
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                  ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА      Табе.а:3.1. 

НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив жиро рачна Број жиро-рачуна Почетно стање 
Стање на дан 

31.12.2011.год. 

1 2 3 4 5 

1. ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 562-007-00002668-05 711.366,06 689.899,77

2. РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА – ВОДОПРИВРЕДНА НАКНАДА 562-007-80649027-74 337.944,72 489.487,17

3. РАЧУН - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕКРЕТНИНА 562-007-80356964-62 406.023,20 392.699,66

4. СРЕДСТВА ПО ПРОЈЕКТИМА И ГРАНТ БИКЕ 562-007-8095637224 0,00 43.543,39

5. 
ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДОР 

508-4101066315, БА39 

5620078038939657 
357.474,99 391.249,42

6. ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАДБЈЕВАЊА 562-007-80747370-22 1.147.413,98 411.941,68

7. ПОДРАЧУН ГАЗДОВАЊЕ ПРИВАТНИМ ШУМАМА 562-007-80760599-08 68.251,41 5.159,47

8. 
РАЧУН  ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ВРАЋАЊЕ И 

ПРЕКЊИЖАВАЊЕ 
562-007-80804699-16 2.039,28 2.070,03

9. 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСОБАМА КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТА 

МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА У БИХ 
562-007-80804732-14 1.862,00 444,00

10. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА УПЛАЋИВАЊЕ ДОДЈЕЉЕНИХ 

СРЕДСТАВА ВЛАДЕ 
562-007-80842490-36 789.519,02 38.322,87

11. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

ИНФРАСТРУКТУРИ ИНВЕСТИЦИЈА 
562-007-80852585-15 5.721,53 30.097,84

12. РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА – ЉЕТНА БАШТА 562-007-80869647-45 5.196,14 0,00

13. РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА МАПЕЕР-ПРЕДА 562-007-80848528-61 21.194,36 631,39

14. 
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЦИСКИХ 

УСЛОВА 
562-007-80921953-73 922,53 7.463,06

15. ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН АУТОТРАНСПОРТ 562-007-80926474-90 20.000,04 0,00

16. ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН ПРОЈЕКАТ АМИ-4 562-007-80933271-69 111.022,27 80.394,37

17. РПН ФОНД 02 562-007-81096260740 0,00 968,42

18. ПОДРАЧУН УПЛАТА НАКНАДА ТРОШКОВА ВЈЕНЧАЊА 562-007-8095635866 0,00 489,10

  УКУПНО:  3.985.951,53 2.584.861,64
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На основу члана 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 30/07 и 29/10) члана 30. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 18. Статута општине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор, број : 5/05 и 9/07), Скупштина 

општине Приједор на XXXVI сједници, 

одржаној 31.05.2012. године,  донијела  је 

 

О Д Л У К У 

о давању гаранције  АД Топлани Приједор 

за дугорочно кредитно задужење 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Приједор (У даљем 

тексту: Општина) даје гаранцију АД 

Топлани Приједор за дугорочно задужење (у 

даљем тексту: корисник гаранције)   на 

износ главнице од:  

5.000.000,00 КМ 

(Словима: петмилионаконвертибилних 

марака). 

Члан 2. 

Одлука се доноси на захтјев тражиоца 

гаранције АД Топлана Приједор, а у сврху 

измирења дуга према добављачима за мазут 

за протеклу  грејну  сезону и осигурања 

набавке мазута за наредну грејну сезону. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 1. Ове одлуке за које 

Општина даје гаранцију обезбиједиће из 

дугорочног кредита Комерцијалне банке АД 

Бањалука уз сљедеће услове: 

- Номинална каматна стопа до 8,00 % на 

годишњем нивоу, 

- Рок отплате 5 година, 

- Рок доспијећа отплате је од 28.06.2012. до 

28.05.2017. године, 

- Обезбјеђење поврата кредита је бјанко 

мјеница са клаузулом без протеста уз 

мјеничну изјаву и бјанко налози за пренос 

средстава са изјавом Општине као јемца, 

- Отплата кредита вршиће се из средстава 

редовног прилива корисника услуга ад 

Топлана у току грејне сезоне, 

- Проценат задужености по отплатама које 

доспијевају у 2012. години је 3,49 %. 

Члан 4. 

Корисник гаранције ће истовремено 

обезбједити услове које банка захтјева од 

даваоца гаранције Општине Приједор. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Приједор“.  

 
Број:01-022-70/12               ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.5.2012. г.    Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

68 

На  основу члана 18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145. 

Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући приједлог Одлуке о давању 

гаранције А.Д. Топлана Приједор за 

дугорочно кредитно задужење, Скупштина 

општине Приједор на XXXVI сједници 

одржаној дана 31.05.2012.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се А.Д. Топлана Приједор да 

затражи најповољнију каматну стопу на 

дугорочно кредитно задужење. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

 
Број:01-022-70/12   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.5.2012.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 2. и 7. Закона о 

комуналним таксама («Службени гласник 

Републике Српске», бр. 4/12) члана 30. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», бр. 101/04, 42/05, 118/05) и 

члана 18. Статута општинe Пријeдор 

(«Службени гласник општинe Пријeдор», 

бр. 5/05, 9/07,) Скупштина општинe 

Пријeдор на XXXVI сјeдници одржаној 

дана 31.05.2012. године, донијeла јe 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују сe комуналне 

таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на подручју општине Приједор и 

утврђују предмет таксене обавезе (врста 

комуналне таксе), обвезници, настанак 

таксене обавезе, висина, рокови, начин 

плаћања, као и ослобађања од плаћања 

комуналне таксе.  

Члан 2. 

Комунална такса утврђује се и плаћа за: 

 

1. истицање пословног имена правног лица 

или предузетника на пословним 

просторијама, 

2. коришћење простора на јавним 

површинама, осим у сврху продаје штампе, 

књига и других публикација,  

3. приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се 

репродукује електронским или 

механичким средствима, 

4. истицање реклама на јавним и другим 

површинама, осим рекламних паноа и 

билборда поред ауто- путева, 

магистралних и регионалних путева, 

5. коришћење слободних површина за 

постављање картинг стаза, забавних 

паркова и циркуса, или друге облике 

привременог коришћења, 

6.  коришћење витрина ради излагања робе 

ван пословне просторије, 

7.  држањe ресторана и других 

угоститељских и забавних објеката на 

води, 

8.  држањe пловних постројења, пловних 

направа и других објеката на води,                                                                                                                     

9. коришћeњe ријечне обалe у пословнe 

сврхe, 

10. коришћење простора за паркирање 

моторних, друмских и прикључних возила 

на уређеним и обиљеженим мјестима                                           

Члан 3. 

Обвезник комуналне таксе је физичко или 

правно лице, корисник права, предмета или 

услуге за чије коришћење је прописано 

плаћање комуналне таксе.    

 

Члан 4. 

Таксeна обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за 

чије коришћење је прописано плаћање 

комуналне таксе и траје док траје 

коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 5. 

Комунална такса из члана 2. тачка 1., 4., 

6.,7., 8. i 9. ове одлуке утврђује се у 

годишњем износу, а комуналне таксе из 

члана 2. тачка 2., 3., 5. i 10., утврђују се 

сразмјерно времену коришћења права, 

предмета или услуга. 

 

Члан 6. 

Одјељење за стамбено комуналне послове 

Административне службе општине 

Приједор, појединачним рјешењем, 

односно рјешењем којим се рјешава по 

захтјеву странке о кориштењу права, 

предмета и услуга, утврђује обавезу 

плаћања комуналне таксе из члана 2. тачке 

2. до 10. ове одлуке. 

Против рјешења из става 1. овог члана, 

обвезник може изјавити жалбу Начелнику 

општине, на начин и у року прописаним 

Законом о општем управном поступку. 

 

Члан 7. 

Поступак утврђивања, контроле и наплате 

комуналне таксе прописане чланом 2. 

тачка 1. ове одлуке, спроводи се у складу 

са прописима којима се уређује порески 

поступак. 

Обвезник комуналне таксе из става 1. овог 

члана дужан је пријавити таксену обавезу 

најкасније до 31. марта текуће године, а по 

утврђеном износу висине комуналне таксе 

од стране Одсјека за комуналне послове у 

складу са Тарифом која је саставни дио ове 

одлуке, те уплату извршити најкасније до 

30. јуна текуће године. 
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Обвезник који у току године региструје 

дјелатност за коју се плаћа комунална 

такса из члана 2. тачка 1. ове одлуке, 

дужан је у року од 15 дана од дана почетка 

обављања дјелатности, пријавити таксену 

обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја 

календарске године, и уплатити утврђени 

износ таксе најкасније до краја године. 

 Обвезник који трајно одјави дјелатност у 

току календарске године, а платио је 

комуналну таксу у складу са ставом 2. овог 

члана, има право на поврат више 

уплаћеног износа, сразмјерно броју 

мјесеци до краја календарске године, у 

складу са прописима којима се уређује 

порески поступак. 

Ако се на једној локацији налази више 

пословних објеката истог обвезника у 

којима се обављају различите дјелатности, 

такса се плаћа за сваки пословни објекат. 

Уколико се у пословном објекту (или изван 

пословног објекта) истог обвезника, под 

истим пословним именом, обављају 

различите дјелатности за које је прописан 

различит износ таксе, такса се плаћа за ону 

дјелатност за коју је прописан највиши 

износ таксе. 

Члан 8. 

Правно лице и предузетник који обавља 

дјелатност на основу одобрења надлежног 

органа дужан је, на улазу у сваки пословни 

простор гдје обавља дјелатност, истакнути 

пословно име најкасније даном почетка 

обављања дјелатности. 

Пословно име из става 1. овог члана 

идентично је називу или имену садржаном 

у одобрењу за обављање дјелатности, а 

истиче се на одговарајућој табли димензија 

не већих од 0,5 x 0,3 м, и поставља се 

непосредно на улазу у објекат, односно 

пословни простор. 

Пословно име може се истакнути и на 

прозирној фолији, димензија као у 

претходном ставу, која се поставља на 

свијетле отворе (улаз или излог), уколико 

свијетли отвори постоје на пословном 

објекту, односно пословном простору. 

Ако се на једном објекту налази више 

истакнутих пословних имена истог 

обвезника, такса се плаћа само за једно 

пословно име, а преостале табле или 

фолије се сматрају рекламним објектима. 

 

 

Члан 9. 

Од плаћања комуналних такса ослобођени 

су: институције БиХ, органи, организације 

и јавне установе РС и јединице локалне 

самоуправе, акредитоване међународне 

организације, дипломатска и конзуларна 

представништва, организације, односно 

удружења од јавног интереса у Републици 

Српској којима је одлуком Владе 

Републике Српске утврђен статус 

удружења од јавног интереса, као и остала 

лица у складу са Законом о комуналним 

таксама. 

 Захтјев за ослобађање од плаћања подноси 

се надлежном одјељењу које утврђује 

комуналну таксу, прије истека рока за 

пријављивање, односно плаћање таксене 

обавезе. Рјешење о ослобађању од плаћања 

комуналне таксе доставља се Пореској  

управи РС. 

Члан 10. 

Од плаћања комуналне таксе на истицање 

пословног имена из члана 2. тачка 1. ове 

одлуке, ослобођени су обвезници који се 

баве домаћом радиношћу, старим и 

умјетничким занатима, а који ће се 

дефинисати посебном одлуком. 

                                

Члан 11. 

Инспекцијски надзор над спровођењем 

члана 2. тачка 1. ове одлуке врши Пореска 

управа РС, а надзор над спровођењем 

члана 2. тачка 2. до 10. врши Служба 

комуналне полиције. 

 

Члан 12. 

Комуналне таксе се плаћају по Тарифи 

општинских комуналних такса, која је 

саставни дио ове одлуке. 

Члан 13. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о комуналним таксама  и 

Тарифа комуналних такса («Сл. гласник 

Општине Приједор», бр. 1/06). 

  

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Приједор. 
Број:01-022-71/12            ПРЕДСЈЕДНИЦА                

        Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.5.2012.г   Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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                                                          Т  А  Р  И  Ф  А 

                                           општинских комуналних такса 

 

Тарифни број 1.  

 

           Комунална такса за истицање пословног имена, утврђује се и плаћа у годишњем 

износу, и то: 

I. Предузећа која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о 

класификацији дјелатности и јединица разврставања дјелатности и другим законима: 

 

1. Предузећа из области индустрије и производње......................................................800 КМ 

2. Предузећа из области рударства..............................................................................2.000 КМ  

3. Предузећа из области грађевинарства (високоградња).........................................1.000 КМ 

4. Бетонаре и предузећа из области експлоатације и обраде камена.......................1.000 КМ 

5. Предузећа из области грађевинарства (нискоградња, хидроградња и сл.).........1.000 КМ 

6. Предузећа из области електроиндустрије и електродистрибуције, односно 

    предузећа која се баве дистрибуцијом ЕЕ и прометом гаса  (сједишта, 

    пословне јединице и остали облици)......................................................................3.000 КМ 

7. Предузећа из области пољопривреде и водопривреде (сједишта, 

    пословне јединице и остали облици)........................................................ ...........800 КМ 

8. Предузећа из области шумарства (сједишта, пословне јединице  

     и остали облици)......................................................................................................2.000 КМ 

9. Предузећа из области резане грађе – пилане, цијепање дрва и сл.  

     (сједишта, пословне јединице и остали облици).....................................................800 КМ 

10. Предузећа из области  лова и рибарства (сједишта, пословне јединице 

     и остали облици)........................................................................................................400 КМ 

11. Предузећа из области саобраћаја (превоз путника и робе)...................................400 КМ 

 

12. Предузећа из области телекомуникација и ПТТ-а (сједишта, 

      пословне јединице и остали облици)....................................................................2.000 КМ 

13. Предузећа из области информатике (сједишта, пословне 

       јединице и остали облици........................................................................................500 КМ 

14. Предузећа из области информисања, маркетинга и НИШП  

     (сједишта, пословне јединице и остали облици).....................................................400 КМ 

15. Предузећа из области промета нафте и нафтних деривата 

     (сједишта, пословне јединице, продајна мјеста и сл.)..........................................2.500 КМ 

16. Предузећа из области угоститељства (сједишта, пословне јединице 

      и остали облици) 

     - хотели......................................................................................................................1.500 КМ 

     - мотели, базени, аква паркови и сл.......................................................................1.000 КМ 

     - апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл.........................500 КМ 

     - ноћни клубови, диско клубови................................................................................500 КМ 

     - ресторани, свадбени салони....................................................................................400 КМ 

     - самосталне  угоститељске  радње (кафе бар, снек бар,  

        посластичарнице и остало).....................................................................................200 КМ 

 17. Предузећа из области туризма (сједишта, пословне  

        јединице и остали облици)......................................................................................400 КМ  

18. Банке и осигуравајуће организације (сједишта, пословне 

      јединице, експозитуре, истурени шалтери и сл.).................................................2.000 КМ 

      - банкомати.................................................................................................................500 КМ 

      - мјењачнице.............................................................................................................. 400 КМ 

19. Агенције за обезбјеђење лица и имовине и видео надзор 

      (сједишта, пословне јединице и остали облици)....................................................800 КМ 

20. Предузећа из области техничког прегледа возила..................................................800 КМ 

21. Предузећа за продају, сервис и одржавање фискалних каса 
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      (сједишта, пословне јединице и остали облици)....................................................800 КМ 

22. Ауто праоне – машинске (сједишта, посл. јединице и остали облици)................400 КМ 

23. Микрокредитне организације (сједишта, пословне 

       јединице и остали облици)....................................................................................2.000 КМ 

24. Апотекарске и здравствене установе и ординације.................................................600КМ 

      - пословне јединице и остали облици......................................................................400 КМ 

25. Ветеринарске установе и апотеке.............................................................................600 КМ 

      - пословне јединице и остали облици......................................................................400 КМ 

26. Пољопривредне апотеке............................................................................................600 КМ 

      - пословне јединице и остали облици......................................................................400 КМ 

27. Предузећа из области сакупљања и прераде секундарних сировина, 

     ауто отпади и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)....................1.000 КМ 

28. Погребне услуге.........................................................................................................600 КМ 

      - пословне јединице и остали облици......................................................................300 КМ 

29. Предузећа, односно пројектни бирои, геодетске агенције и сл. 

      (сједишта, пословне јединице и остали облици)....................................................600 КМ 

30. Предузећа, односно институти из области рударства и сл. 

      (сједишта, пословне јединице и остали облици)....................................................600 КМ 

31. Предузећа из области ауто индустрије, ауто салони и сл...................................1.000 КМ 

    - аутолакир. сервиси, ауто механ.-електричарске радње и сл.................................800 КМ 

    - аутодијелови...............................................................................................................500 КМ 

      (сједишта, пословне јединице и остали облици)          

32. Предузећа за приказивање филмова (сједишта, пословне 

       јединице и остали видови из ове области).............................................................300 КМ 

33. Предузећа из области игара на срећу – лутрија, кладионице, покер 

      апарати и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)..........................2.000 КМ 

34. Приватне образовне установе – школе, центри за учење страних 

      језика и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)................................600 КМ 

35. Остала правна лица: удружења грађана и НВО, ......................................................30 КМ 

       - КУД,  спортски клубови и остало...........................................................................10 КМ 

36. Предузећа из области комуналних дјелатности, екологије и 

      градске тржнице (сједишта, посл. јединице и остали облици)..............................600 КМ 

37. Продаја грађевинског, електро и водоводног материјала, производа 

      од жељеза, бијеле технике и кућанских апарата, централно гријање 

      ( сједишта, пословне јединице и остали облици)...................................................600 КМ 

38. Предузећа из области трговине на велико и мало..................................................800 КМ 

    - робне куће (пословне јединице и остали облици)..................................................800 КМ 

    - тржни центри, тржнице и сл. (пословне јединице и остали облици.....................800 КМ 

    - трговачки центри (пословне јединице и остали облици)...................................2.000 КМ 

    - књижаре, уџбеници и наставна средства (посл. јединице)....................................500 КМ 

39. Киосци у саставу предузећа......................................................................................200 КМ 

40. Шпедиције – представништва..................................................................................400 КМ 

41. Остале непоменуте дјелатности...............................................................................500 КМ  

 

II - Самосталне радње- дјелатности које предузетници обављају на основу Закона о 

занатско-предузетничкој дјелатности и сличним законима 

  

1. Дјелатности из области трговине 

 -  самосталне трговачке радње.......................................................................................150 КМ 

 -  козметичке радње, поклон шопови исл.....................................................................200 КМ 

 -  продавнице и сервиси рачунарске опреме, моб. телефона и сл..............................200 КМ 

 -  продавнице ауто дијелова...........................................................................................250 КМ 

 -  пекарска и месарска дјелатност.................................................................................250 КМ 

 -  самопослуге, драгстори...............................................................................................300 КМ 

 -  робне куће.....................................................................................................................500 КМ 
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 -  златарске радње...........................................................................................................400 КМ 

 -  откуп старог злата и накита........................................................................................300 КМ 

 -  тезге на пијаци.............................................................................................................100 КМ 

 

2. Угоститељски објекти 

  - хотели.........................................................................................................................1.000 КМ 

  - мотели, базени, аква паркови и сл.............................................................................800 КМ 

  - апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл............................400 КМ 

  - ноћни клубови, диско клубови...................................................................................400 КМ 

  - ресторани, свадбени салони.......................................................................................400 КМ 

  - самосталне угоститељске радње (кафе бар, снек бар, роштиљнице, 

    посластичарнице и остало).........................................................................................200 КМ 

. 

III- Остале дјелатности 

 

1. Нотари........................................................................................................................1.000 КМ 

2. Адвокати.......................................................................................................................500 КМ 

3. Апотекарске и здравствене установе.........................................................................400 КМ 

4. Ветеринарске установе и апотеке...............................................................................400 КМ 

5. Пољопривредне апотеке..............................................................................................400 КМ 

6. Стоматолошке ординације..........................................................................................600 КМ 

7. Агенције за промет некретнина..................................................................................400 КМ 

8. Продаја, сервис и одржавање фискалних каса..........................................................400 КМ 

9. Мјењачнице..................................................................................................................300 КМ 

10. Књиговодствени сервиси..........................................................................................150 КМ 

11. Геодетске агенције, пројектни бирои и сл...............................................................400 КМ 

12. Сервиси клима уређаја, кућанских апарата и сл.....................................................200 КМ 

13. Фризери и козметичари.............................................................................................150 КМ 

14. Ауто школе.................................................................................................................150 КМ 

15. Пржионице кафе........................................................................................................150 КМ 

16. Каменорезачка дјелатност.........................................................................................500 КМ 

17. Аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари и сл............................................150 КМ 

18. Занатске дјелатности из области грађевинарства 

   (зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари, молери, керамичари и сл................150 КМ 

19. Остали занати.............................................................................................................100 КМ 

20. Самостални превозници (такси, превоз путника и робе и сл.)..............................200 КМ 

21. Ауто праоне – ручне..................................................................................................100 КМ 

22. Ауто праоне – машинске...........................................................................................200 КМ 

23. Производња тјестенина, јуфкаре и рибарнице........................................................150 КМ 

24. Израда бетонске галантерије....................................................................................200 КМ 

25. Пољоприв. дјелатност, сточарство, воћарство, цвјећарство и сл..........................100 КМ 

26. Друге непоменуте дјелатности.................................................................................150 КМ 

 

IV- За сваку пословну јединицу или издвојену пословну просторију предузетника или 

неки други издвојени организациони дио привредног друштва или других правних лица, 

плаћа се такса у висини 50% од износа утврђеног за одређену дјелатност, ако такса није 

директно одређена у напријед назначеним тарифама.  

 

 Напомена 

 

 -Под пословним именом  се сматра сваки истакнути назив или име на пословном 

простору, које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 

 -Пословно име је идентично називу или имену садржаном у рјешењу о регистрацији, а 

истиче се на одговарајући начин, у складу са чланом 8. Одлуке о комуналним таксама, на 
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улазу сваког пословног простора у којем се обавља дјелатност, најкасније даном почетка 

обављања дјелатности. 

 -Обавеза плаћања комуналне таксе на истисање пословног имена почиње тећи за правна 

лица, од дана издавања рјешења о регистрацији, а за предузетнике даном издавања 

рјешења од стране надлежног органа, којим се одобрава обављање дјелатности. 

 -Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу, има право 

на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 

године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 

 -Обвезник који привремено одјави дјелатност, на одређени временски период, не може 

бити ослобођен од плаћања комуналне таксе. 

 -Обвезник плаћа комуналну таксу у складу са рјешењем за обављање дјелатности, без 

обзира да ли је за обављање дјелатности или пружање услуга неопходан пословни 

простор.  

                                                           

Тарифни број 2. 

  

 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

 

1.За постављање љетних башти испред угоститељских објеката по 1м
2
 заузете јавне 

површине, мјесечно, плаћа се такса: 

- у првој зони    6,00 КМ/м
2 

- у другој зони  5,00 КМ/м
2 

- у трећој зони  4,00 КМ/м
2
  

 

Напомена 

 

-Одобрење за постављање љетне баште издаје се за период 01.04.- 01.10. текуће године. 

- Ако се јавна површина користи за пружање угоститељских услуга ван периода наведног 

напријед, плаћа се такса у пуном износу као у сезони, сразмјерно времену коришћења. 

- Ако се по истеку сезоне јавна површина не доведе у првобитно стање и не уклони 

конструкција љетне баште, а не пружају се угоститељске услуге, корисник плаћа таксу 

утврђену овим тарифним бројем умањену за 50%.  

- За одређивање висине комуналне таксе за постављање љетних башти утврђују се зоне 

како слиједи: 

 

I ЗОНА, улице: К.П.I Ослободиоца, М. Обреновића, А.Ј. Рашковића, В. Карађорђа, 

Занатска и главне улице у Козарцу, Омарској, Љубији и Брезичанима 

 

II ЗОНА, улице: М.М. Тепића, К. Александра, М. Обилића, Козарска, Светосавска, П.П. 

Његоша, Солунска, С. Ковачевића, Рудничка, В. Путника и улице у Козарцу, Омарској, 

Брезичанима и Љубији, које нису обухваћене у првој зони 

 

III ЗОНА, улице: М.П. Зимоњића, С. Родића, П.М. Ненадовића и остале непоменуте 

 

2. За привремено коришћење јавне површине за постављање монтажно демонтажних и 

других пословних објеката привременог карактера и киоска на јавној површини, плаћа се 

мјесечно по 1м2: 

- у првој зони          8 КМ/м2 

- у другој зони        6 КМ/м2 

- у трећој зони        4 КМ/м2 

- у четвртој зони     2 КМ/м2 

- у петој зони          1 КМ/м2 

- ако се у објекту обаваља угоститељска дјелатност, напријед утврђена такса се повећава 

за 1 КМ/м2. 
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- Напријед поменуте зоне  утврђене су Одлуком о грађевинском земљишту («Службени 

гласник општине Приједор», бр. 11/07). 

-Такса обрачуната по тачки 2. овог тарифног броја, плаћа се унапријед, најмање 

тромјесечно. Начин и рокови плаћања утврђују се одобрењем за заузимање јавне 

површине. 

 

3. За постављање расхладних витрина за продају творнички пакованог сладоледа и сокова 

у творничком паковању, за сезону од 01.04. до 01.10. текуће године, плаћа се комунална 

такса у износу од 300,00 КМ, односно 50,00 КМ мјесечно, ако се коришћење тражи и 

одобрава за период краћи од сезоне. За постављање расхладних витрина, одобрава се 

максимално 2м2. 

 

4. За излагање награда у вези са разним наградним играма (аутомобили и слично), као и 

презентацију производа плаћа се комунална такса у износу од 5,00 КМ/м2, дневно. 

Коришћење се може одобрити максимално 5 дана. 

 

5. За постављање покретних столова, сталака, апарата за продају прехрамбених производа 

који се припремају на лицу мјеста, коришћење јавне површине испред  

пословног простора у пословне сврхе, плаћа се комунална такса у износу од 0,80 КМ/м2, 

дневно. Одобрава се максимално 2м2. 

 

6. За привремено коришћење простора на јавним површинама ради постављања штандова 

за пригодне продаје плаћа се комунална такса, како слиједи: 

а) за пригодне новогодишње и божићне продаје у трајању од 3 дана, од 28.12. до 31.12. 

(новогод.) и од 04.01. до 07.01. (божићне), плаћа се такса у износу од 25,00 КМ. 

Постављају се једнообразни штандови према сачињеном Плану локација. 

б) за продају цвијећа и пригодних осмомартовских поклона у трајању од 5 дана, од 05.03. 

до 10.03., плаћа се такса у износу од 65,00 КМ за локације на којима се, према Плану 

локација постављају једнообразни штандови, а за остале локације 50,00 КМ. 

Максимална површина локације је 2 м2. 

 

7. За коришћење простора на јавним површинама за вријеме извођења грађевинских и 

других радова, плаћа се комунална такса како слиједи: 

а) заузимање јавне површине ради формирања градилишта, постављања грађевинске 

скеле и  сл.,  плаћа се дневно 0,50 КМ/м2 заузете површине, 

Заузета површина се утврђује према шеми градилишта коју подносилац захтјева обавезно 

прилаже уз захтјев за издавање одобрења. 

б) за сваки прекоп јавне површине (зелене површине, тротоари, паркинг простори и друге 

површине) која није саобраћајна, плаћа се по дужном метру прекопане површине  10,00 

КМ, 

в) за сваки прекоп трупа пута – улице, плаћа се такса у износу од 300,00 КМ 

г) за свако подбушење трупа пута – улице, плаћа се такса у износу од 150,00 КМ 

Таксени обвезник је инвеститор радова, а исти је у обавези уз захтјев приложити 

ситуациони снимак мјеста прекопа са уцртаном трасом прекопа. Обавеза плаћања таксе 

настаје даном издавања одобрења од стране надлежног одјељења. 

 

Тарифни број 3. 

 

Комунална такса за приређивање музичког програма (држање музике), плаћа се дневно: 

- у угоститељским објектима,  5,00 КМ 

- на масовним скуповима,        20,00 КМ 

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац музике. Пријава за држање музике подноси 

се најкасније један дан прије почетка држања музике. За музику која се репродукује 

електронским или механичким средствима, не плаћа се такса. 
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Тарифни број 4. 

 

Комунална такса за истицање реклама на јавним и другим површинама  

 
1. Такса за постављање рекламног паноа (самостојећи, на крову објекта, на фасади, на 

огради, рекламна фолија на излогу, рекламно платно у оквиру заштитне ограде 

градилишта и на градилишним скелама) износи: 

- екстра зона       80 КМ/м2,              -  прва зона       60 КМ/м2, 

- друга зона         40 КМ/м2,              - трећа зона      20 КМ/м2 

Такса за рекламне паное постављене на фасади објекта чија је рекламна површина преко 

12м2 до 25м2, плаћа се у фиксном износу од 1000 КМ, а за рекламне паное површине 

преко 25м2, у фиксном износу од 2000 КМ. 

 

2. Такса за постављање самостојеће рекламне витрине (сити лајт, тотем и сл.) и окачене 

на зид, износи: 

- екстра зона     70 КМ/м2                  -  прва зона      60 КМ/м2 

- друга зона       40 КМ/м2                 -  трећа зона     20 КМ/м2 

3. Такса за постављање рекламног јарбола са рекламном заставом, износи по јарболу: 

- екстра зона     200 КМ                     - прва зона       100 КМ 

- друга зона        80 КМ                      - трећа зона       40 КМ 

4. Такса за постављање рекламних медија неправилног облика (макете, фигуре, слова, 

заштитни знакови и сл.) износи по рекламном медију: 

- екстра зона    100 КМ                       - прва зона      90 КМ 

- друга зона       80 КМ                       - трећа зона     70 КМ 

5. Такса за постављање дисплеја или макро екрана са филмском или ТВ сликом: 

- екстра зона    200 КМ/м2                      - прва зона     150 КМ/м2 

- друга зона     100 КМ/м2                      - трећа зона      50 КМ/м2 

6. Такса за постављање транспарента изнад саобраћајнице износи  дневно: 

- екстра зона      20 КМ                       - прва зона   10 КМ 

- друга зона      7,50 КМ                     - трећа зона   5 КМ 

7. Такса за постављање покретног рекламног паноа ( до 1м2), мјесечно износи: 

- екстра и прва зона  20 КМ              - друга и трећа зона   10 КМ 

8. Такса за рекламирање на возилима износи  40 КМ/м2 рекламне површине. 

 

Комуналне таксе за истицање реклама на јавним и другим површинама, утврђене у овом 

тарифном броју, тачке 1 - 8. односе се на сопствено оглашавање, а исте се за 

комерцијално оглашавање увећавају за 50%. 

 

Напомена 

 

- Комунална такса за истицање реклама на јавним и другим површинама обрачунава се и 

утврђује у складу са овом Одлуком и одредбама Одлуке о јавном оглашавању на подручју 

општине Приједор. 

-Такса за постављање и кориштење рекламних медија утврђује се на годишњем нивоу, 

осим таксе за транспаренте и политичко оглашавање, које се утврђују дневно, а за 

покретне рекламне паное и рекламна платна у оквиру заштитне ограде градилишта и на 

градилишним скелама утврђују се мјесечно, а плаћају се унапријед. 

- Висина таксе за рекламне медије одређује се према врсти и површини медија, зони и 

сврси рекламирања (комерцијално или оглашавање за сопствене потребе). 

- Комунална такса за рекламну површину одређује се сразмјерно површини сваке 

рекламне стране, а за рекламне објекте чија је рекламна површина до 1м2, такса се 

одређује за 1м2. 

- Зоне за постављање рекламних медија утврђене су Одлуком о јавном оглашавању на 

подручју општине Приједор.      
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Тарифни број 5.  

 
Комунална такса за коришћење слободних површина за постављање картинг стаза, 

забавних паркова, циркуса и за друге облике привременог коришћења (спортски терени и 

сл.), плаћа се дневно 1,00 КМ/м2 заузете површине. 

Површина за садржаје из тарифног броја 5. утврђује на основу локацијских услова 

издатих од стране надлежног одјељења, а висина таксе се утвђује сразмјерно времену 

коришћења. 

 

Тарифни број 6. 

 

Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије, плаћа 

се у износу од  400,00 КМ по витрини, годишње. 

 

Тарифни број 7.     

 

Комунална такса  за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката  на 

води  плаћа се годишње, у износу како слиједи:                                                        

- до 20м2           200,00 КМ 

- преко 20м2     500,00 КМ 

Обавеза по овом тарифном броју настаје даном издавања одобрења за рад, односно 

одобрења за обављање дјелатности. 

 

Тарифни број 8.     

 

Комунална такса за држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на 

води, плаћа се годишње у износу од 50,00 КМ, по сваком чамцу, сплаву или другом 

објекту на води. 

                        

Тарифни број 9.   

 

Комунална такса за коришћење ријечне обале у пословне сврхе, плаћа се годишње у 

износу од  0,50 КМ/м2, површине обале која се користи. 

Површина која се користи у пословне сврхе утврђује се на основу локацијских услова 

издатих од стране надлежног одјељења. 

 

Тарифни број 10. 

 

Комунална такса  за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и 

прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима, плаћа се: 

 

- за паркирање путничких аутомобила -  1 КМ по паркинг мјесту дневно 

- за паркирање аутобуса                         -   2 КМ по паркинг мјесту дневно 

 

 

Број:01-022-71/12                                                             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум: 31.05.2012.године                                          Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу одредаба члана 15. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», 

број: 112/06), члана 4. Правилника о 

поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној 

својини („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 14/07), члана 18. Статута 

општине Приједор («Службени гласник 

општине Приједор», број: 5/05 и 9/07) и 

члана 140. Пословника Скупштине 

општине Приједор («Службени гласник 

општине Приједор», број: 9/09), 

Скупштина општине Приједор на XXXVI  

сједници, одржаној 31.05.2012. године,  

донијела  је 

О Д Л У К У 

o начину и условима јавне продаје 

грађевинског земљишта у државној 

својини 

 

I  Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком  спровешће се  лицитацијом 

продаја грађевинског земљишта у државној 

својини и то: 

 

Према подацима катастарског операта 

земљишта: 

- к.ч.бр. 3533/1, у површини од 842 м
2
, 

 уписане у пл.бр. 2874/3 к.о. Козарац као 

посјед општине Приједор, 

 

II Вриједност грађевинског земљишта, 

односно почетна продајна цијена 

некретнина утврдиће се након доношења 

одлуке а прије јавне лицитације и то од 

стране овлаштеног судског вјештака 

грађевинске струке. 

 

III За учешће у поступку лицитације 

учесник је дужан уплатити износ од 10% 

од почетне продајне цијене, на жиро рачун 

- јединствени рачун трезора општине 

Приједор код NLB Razvojne banke Prijedor, 

број: 5620070000266805. 

 

IV Поступак лицитације грађевинског 

земљишта спровешће Комисија за продају 

неизграђеног грађевинског земљишта у 

државној својини. 

 

V Овлашћује се Начелник општине 

Приједор да са учесником лицитације чија  

понуда буде утврђена као најповољнија, 

закључи купопродајни уговор, у циљу 

регулисања међусобних права и обавезе  

уговорних страна. 

 

VI Oва одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у «Службеном 

гласнику општине Приједор». 

 
Број:01-022-72/12          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.05.2012. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

*** 

71 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске",бр. 101/04, 42/05 и 

118/05) а у вези са чланом 18. став 1. 

алинеја 2. Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине 

Приједор",бр. 5/05 и 9/07), Скупштина 

општине Приједор на  XXXVI сједници 

одржаној 31.05.2012.године, донијела је 

                                                           

О Д Л У К У 

О усвајању Оперативног плана  добре 

управе у области вода и 

заштите животне средине општине 

Приједор за 2012.годину 

 

Члан 1. 

Усваја се  Оперативни план  добре управе 

у области вода и заштите животне средине 

општине Приједор за 2012.годину. 

 

Члан 2 

Оперативни план из предходног члана је 

саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општинеПриједор". 

 
Број:01-022-73/12           ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.5.2012.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

72 

На основу члана 12.  Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 18. Статута општине  
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Приједор („Службени гласник Општине 

Приједор“, број 5/05 и 9/07)  и члана 140. 

Пословника Скупштине Општине 

(„Службени гласник Општине Пријдор“ 

број 9/09) Скупштина Општине на XXXVI 

сједници одржаној дана 31.05.2012. године 

донијела 

О Д Л У К У 

о усвајању „Стратегије  развоја руралних 

подручја општине приједор за  

период  2012 – 2016. година“ 

 

I 

Усваја се „Стратегија  развоја руралних 

подручја општине Приједор за период  

2012 – 2016. година“. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу омог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Приједор“. 

 

III 

Саставни дио ове Одлуке је скраћени текст 

Стратегије. 

 
Број: 01-022-74/12           ПРЕДСЈЕДНИЦА  

       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.5.2012.г   Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

 

УВОД 

Пројекат  под називом „Интегрисани регионални програм друштвеноекономске сарадње 

(PRICES) представља покретање Програма подршке регионалној сарадњи из државних и 

регионалних фондова Италије. На подручју југоисточне Европе циљна подручја су 

Албанија, БиХ и Србија, а дјеловање је у 3 сектора. 

1. Економска сарадња међу локалним производним системима; 

2. Рурални развој и 

3. Подршка децентрализацији услуга за запошљавање. 

Регија Сицилија је носилац активности у сектору рураалног развоја за општине 

Приједор, С.Мост и Зеница. У фази идентификације Пројекта (2006.године), страни 

партнери су у области планирања руралног развоја, према европској методологији 

идентификовали и стручног партнера - Пољопривредно - прехрамбени факултет 

Сарајево, који је носилац израде Стратегије руралног развоја за све партнере са подручја 

БиХ. 

Меморандум о сарадњи је  потписан између: 

1. Општине Приједор,  

2. Министарства спољних послова Италије (Сектор за пољопривредне и 

прехрамбене ресурсе – Регионално одјељење за структуралне интервенције из 

области пољопривреде регије Сицилија)  и  

3. Пољопривредно-прехрамбеног факултета Сарајево.  

Меморандум је потписан у циљу израде Стратегије руралног развоја општине 

Приједор, по LEADER методологији, чија је основна предност приступ од доље према 

горе - покретање локалних ресурса у сврху развоја локалне заједнице. LEADER користи 

седам принципа: територијалну подјелу, приступ од “доље према горе”, партнерство 

базирано на ЛАГ-овима, иновативност, интегрисани развој, умрежавање и кооперацију те 

локално финансирање. 

У току израде Стратегије провођено је више активности,  а  први радни састанак, којем су 

присуствовали начелници општинских одјељења, директори приједорских установа и 

институција и представници НВО-а,  је одржан 31.03.2011. године, када су од  стране 

представника Пољопривредно прехрамбеног факултета Сарајево, присутни упознати са 

методологијом и начином израде документа.  

 Као стратешке области у руралним подручјима дефинисане су: 

1. Инфраструктура, 

2. Шумарство, 

3. Екологија, 

4. Пољопривреда   

5. Туризам и спорт и 

6. Развој малих и средњих предузећа. 



Страна 196              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

 

Рјешењима начелника Општине формиране су радна и фокус група са задацима 

организације и координације  активности при  изради документа - соцоиекономске 

анализе, SWOT анализе, утврђивања визије, стратешких и оперативних циљева, те 

приједлоге програма и пројеката.  

У току априла 2011. године, проведене су активности на изради  SWOT анализа, односно 

чланови фокус група су анализирали снаге, слабости, могућности и пријетње за одабране 

области. 

Анкетни упитник, креиран од стране факултета, који се односи на преглед  стања у 

руралним подручјима, прослијеђен је општинској Служби за мјесне заједнице, те су 

након проведених  теренских активности достављени факултету на даљу  обраду. Осим 

наведених активности, факултету су уредно достављени подаци којима располаже 

административна служба, а који се односе на 6 наведених, стратешких, области. 

У току мјесеца маја 2011. године анализирана је прва радна верзија документа, а обзиром 

да истим нису оспуњена очекивања надлежних Општине Приједор,  састанак са 

представницима факултета и финансијера је одржан почетком јуна 2011.године, којом 

приликом су договорене активности и распоред одржавања радних састанака чланова 

предвиђених фокус група и координатора – представника факултета, који су по плану, 

активности проводили у току јуна и јула 2011.године. 

Друга, радна верзија документа је анализирана крајем мјесеца  јула 2011.године, а  

примједбе, приједлози и сугестије чланова фокус група су у више наврата достављани 

представницима факултета, како би се рад на изради документа што коректније привео 

крају. 

Коначна верзија Стратегије је, од стране Пољопривредно-прехрамбеног факултета, 

Општини Приједор достављена у децембру 2011. године. 

У овом документу је предочена  скраћена верзија Стратегије, а увид у цијели документ се 

може остварити у општинском одјељењу за привреду и пољопривреду.  

  

SWОТ  АНАЛИЗА 

SWОТ анализа је настала као резултат свеобухватне анализе природних, демографских, 

друштвених и економских карактеристика руралних подручја општине Приједор. Снаге, 

слабости, прилике и пријетње руралном развоју општине Пријeдор могу се видјети у 

табели број 1.  

Табела бр.1. Генерална SWОТ анализа руралног развоја општине Приједор 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

�    Повољни природни ресурси за бављење 

пољопривредом (земљиште, рељеф, воде, 

клима) 

�    Чиста средина за комбиновану и 

органску/еколошку производњу 

� Шуме богате извориштима и водотоцима 

� Богатство природних ресурса (разноликост 

флоре и фауне, Национални парк Козара и 

други ресурси),  

� Национални парк „Козара“ представља 

подручје посебних природних вриједности 

� Уситњеност пољопривредног 

земљишта 

� Несређени и неразјашњени 

имовинско-правни односи 

� Велико учешће приватних шума и 

њихова уситњеност 

� Неповољна дрвна залиха у 

приватним шумама 

� Неријешено питање одвајања и 

пречишћавања комуналних и 

индустријских отпадних вода 
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од еколошког, здравственог и туристичког 

значаја 

� Квалитетни земљишни ресурси 

� Aрхеолошка налазишта и вриједно 

културно историјско насљеђе 

�    Спремност локалног становништва за 

сарадњом – људски ресурси 

�    Отвореност и гостопримство становништва 

�    Постојање организованих удружења 

пољопривредних произвођача 

� Релативно изграђена цестовна 

инфраструктура (асфалтирана већина 

магистралних и регионалних путева, мањи 

дио локалних) 

� Развијена и функционална жељезничка 

инфраструктура 

� Аеродром Приједор (спортски, урађена 

травната писта) 

� Здравство, образовна и културна 

инфраструктура постоји 

�    Постојање средње пољопривредно - 

прехрамбене школе 

�    Постојање инфраструктурних објеката 

значајних за пољопривреду (агрохемијска 

лабораторија, метеоролошка станица, 

извјештајно - прогнозне станице, 

противградна заштита) 

� Постојање угоститељских објекта 

� Постојање намјенских пословних објеката 

�    Постојање општинске пољопривредно -  

савјетодавне службе 

�    Постојање туристичке организације 

способне за креирање и имплементирање 

пројеката 

� Локална агенција за економски развој 

(ПРЕДА) 

� Постојање Фондације за развој општине 

Приједор  
� Постојање ЛЕАП-а (локални еколошки 

акциони план) 

�    Постојање инспекције за заштиту животне 

средине на подручју општине Приједор 

� Програм континуиране обуке 

предузетницима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

� Честе појаве неконтролисаног 

одлагања чврстог отпада (појаве 

дивљих депонија) 

� Низак ниво специјализације 

производње  

� Недовољна технолошка 

опремљеност 

� Низак ниво техничко-технолошких 

знања локалног становништва 

� Недовољна знања и вјештине 

потребне за повлачење ЕУ 

средстава 

� Слаби складиштни капацитети 

� Лоша инфраструктура руралних 

подручја 

� Недовољни смјештајни капацитети 

– домаћинства која пружају ову 

услугу 

� Недостатак туристичке 

инфраструктуре и сигнализације у 

руралним подручјима 

� Застарјелост и недовољна 

развијеност водоводног система у 

руралним подручјима 

� Неразвијени и непостојећи 

канализациони системи у руралним 

областима 

� Непостојање мреже 

мелиорационих система за 

наводњавање и одводњавање 

� Недовољно развијене шумске 

комуникације 

� Недостатак јаких предузећа која 

могу предузети веће пројекте, 

� Лош рад регионалне савјетодавне 

службе 

� Неискориштен потенцијал шуме за: 

спорт и рекреацију, здравство, 

спелеологију, сакупљање 

љековитог биља и друга 

� Недовољно атрактивна туристичка 

понуда 

� Неразвијени информацијски 

систем, туристичка статистика и 

тржишна истраживања 

� Недостатак општег система 

управљања квалитетом 

� Слабо развијена свијест о потреби 

заштите животне средине 

� Предузетничка култура и  

предузетнички дух нису развијени 

� Неадекватан однос прехрамбене 

индустрије према фармерима 
� Не постоји програм рекултивације 

деградираних површина након 
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експлоатације минералних 

сировина 

� Непланско и неконтролисано 

кориштење природних ресурса 

� Неодговарајућа заштита изворишта 

� Стална опасност од поплава 

услијед нерегулисаних водних 

токова и непостојања 

водозаштитних објеката 

� Недостатак здравствене, образовне 

и културне инфраструктуре у 

руралном пордучју 

� Не постојање фондације за 

суфинансирање ЕУ пројеката 

МОГУЋНОСТИ/ПРИЛИКЕ ОГРАНИЧЕЊА/ОПАСНОСТИ 

�    Повољан геостратешки положај 

�    Близина ЕУ тржишта 

� Велика потражња за дрвним и недрвним 

шумским производима 

� Потражња за шумским плодовима и 

љековитим биљем 

�    Актуелне законске и институционалне 

реформе које помаже и подржава 

међународна заједница у области 

пољоривреде и руралног развоја 

�    Све веће подстицање руралног развоја од 

страних владиних и невладиних 

организација 

�    Постојање интересовања за страна 

директна улагања у пољопривреду 

�    Јачање БХ институционалног оквира 

везаног за сигурност и квалитет хране 

(лабораторије, Институт за акредитацију и 

стандардизацију, цертификацијске куће) 

�    Повећање извоза хране на нивоу Босне и 

Херцеговине 

�    Могућност приступа међународним 

фондовима који врше финансирање 

руралног развоја 

�    Напредак БиХ у ЕУ интеграционим 

процесима 

� Интерес страних образовних институција за 

сарадњу са РС 

� Интерес домаћих институција за 

побољшање сарадње на 

научноистраживачким пројектима 

� Раст интереса за еко, велнес, рурални, 

гастро, културолошки, као и друге 

нетрадиционалне форме туризма 

� Постојање заинтересованих инвеститора 

� Финансијски јака дијаспора 

� Опоравак економија и могућност укључења 

у различите регионалне и интернационалне 

ланце снабдјевања/вриједности 

� Нелојална конкуренција 

� Висок удио увоза 

� Неуређеност тржишта 

� Неефикасан домаћи систем откупа 

и дистрибуције производа 

� Неадекватна  аграрна политика на 

нивоу ентитета и државе 

� Недовољна подстицајна средства 

од стране државе 

� Могућност појаве клизишта 

� Недостатак повољних развојних 

средстава 

� Недостатак повољних кредитних 

средстава 

� Спор развој инфраструктуре 

� Недостатак финансијских 

средстава за изградњу и одржавање 

објеката и инфраструктуре 

� Центри одлучивања о развоју 

регионалне путне мреже, електро 

дистрибутивне мреже су 

централизоване на нивоу 

надлежних министарстава  

� Кашњење у изградњи великих 

регионалних пројеката – аутопут, 

обнова жељезнице и сл. 

� Недостатак средстава за очување 

културно-историјског и природног 

насљеђа 

� Успорен привредни раст у 

комплементарним гранама, 

� Корупција, 

� Сива економија 

� Политичка нестабилност и тензије 

у ширем региону  

� Смањивање међународне помоћи у 

облику донаторских средстава 

� Погоршање животног стандарда 

становништва 
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� ЕУ IPA/IPARD фондови  - инвестиције и 

пословна подршка 

� ЕУ пројекти регионалне сарадње и 

истраживања 
 

� Непостојање свијести о потреби 

стварања пословних алијанси и 

кооперацији 

� Лоша повезаност институција које 

имају заједничке интересе 

� Неактивност НВО-а и удружења 

послодаваца, и фармера и локалних 

развојних агенција  

� Негативан утицај на животну 

средину услијед непланске и 

незаконите експлоатације 

природних сировина 

� Неконтролисана примјена 

пестицида и ђубрива у зонама и 

појасевима санитарне заштите 

� Даље девастирање природних 

ресурса 
� Одлазак младог, радно способног 

из руралних подручја 

� Неусаглашавање законодавства са 

међународним протоколима, 

стандардима и резолуцијама 

 

 

ОПШТИ ПРИНЦИПИ  ДЕФИНИСАЊА  СТРАТЕШКИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА 

И АКТИВНОСТИ  

Приликом осмишљавања и планирања активности на изради Стратегије развоја руралних 

подручја општине Приједор, као и при реализацији овог документа, ауторски тим се 

руководио принципима важећим у земљама чланицама ЕУ. Према њима, свака добра 

развојна политика, па тако и политика развоја руралних области, подразумијева 

усклађеност на свим нивоима. То значи да стратешка документа на општинском нивоу 

морају бити у складу са истим или сличним нивоима на ентитетском и државном нивоу.  

Због тога су у документ уграђени резултати анализе стања и закључци два темељна 

развојна стратешка документа релевантна за ову област - Стратешки план руралног 

развоја РС (2010-2015) и Стратегија развоја општине Приједор  (2008 - 2013).  

Руралне области општине Приједор се, попут било које руралне области у свијету, 

одликују генарално неповољнијим природним, демографским, друштвеним и економским 

карактеристикама. Из тог разлога је немогуће остварити дугорочне и одрживе развојне 

циљеве уколико се не примијени интегрисани, свеобухватан приступ у анализи 

постојећег стања  и планирања развоја. Интегрисани концепт руралног развоја, као 

општеприхваћени  модел стратешког планирања руралног развоја у развијеним земљама 

Европе и свијета, подразумијева такав модел планирања развоја који значи 

осмишљавање, планирање и имплементацију оних развојних активности које су 

усмјерене ка свеобухватном рјешавању проблема и побољшавању економских и 

социјалних  услова живота у руралним областима, демографских кретања у њима и стања 

природних ресурса и односа према њима.   
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Дефинисање стратешких циљева, приоритетних  циљева и мјера 

У добро планираној стратегији било којег нивоа и било ког субјекта ни један развојни 

циљ није сам себи сврха него представља, заједно са осталим развојним циљевима, корак 

на путу, односно допринос осварењу општег циља. У овом случају генерални циљ 

Стратегије развоја руралних подручја општине Приједор  је дефинисан на сљедећи 

начин: 

Генерални циљ je допринос уравнотеженом развоју општине Приједор као 

просперитетне, демократске, толерантне, регионално и интернационално интегрисане 

заједнице чији се стабилан социо-економски развој заснива на принципима снажног 

јавно-приватног партнерства и одрживости.   

Да би генерални циљ био постигнут потребно је испунити следеће стратешке циљеве:  

- привредно и друштвено ревитализирати рурална подручја општине,  

- валоризовати природни амбијент и  постићи одрживо управљање природним 

ресурсима,  

- побољшати опште услове и квалитет живота  у руралним областима општине 

Приједор. 
До испуњења стратешких циљева могуће је доћи остваривањем сљедећих приоритетних 

циљева:  

- подићи ниво конкурентности пољопривреде и шумарства,  

- повећати број и ефикасност дјеловања удружења руралне популације,  

- постићи одрживо управљање природним ресурсима,  

- очувати и заштитити амбијенталне цјелине у цјелокупном руралном простору, 

- диверзификовати активности у руралним подручјима, побољшати постојећу и 

изградити нову инфраструктуру и  

- побољшати доступност јавних услуга руралној популацији. 
Последњих година се инсистира на томе да је у генералном приступу руралном развоју 

неопходно тражити допунске активности ван пољопривреде за популацију из руралних 

области. И поред тога, пољопривредна производња свугдје и увијек и даље представља 

окосницу развоја руралних области. У пољопривредном сектору се сусрећу бројни 

неискориштени потенцијали за развој и бројни проблеми које је потребно ријешити да би 

се развој остварио.   

Правци дјеловања у области развоја пољопривредне производње у руралним областима 

општине Приједор треба да иду у смјеру: 

- јачања хуманих ресурса за пољопривредну производњу, 

- јачања материјалне основе за пољопривредну производњу и јачања 

институционалне подршке за пољопривредну производњу, 

- подршке организованим облицима удруживања  пољопривредника и 

шумовласника,  

- подршке локалним иницијативама руралног развоја  и 

- јачања свијести произвођача о потребама и предностима удруживања и 

заједничког наступа. 
Бројни елементи природног насљеђа који су смјештени у руралним подручјима су, поред  

становништва, најврједније што ова подручја имају.  Земљишне површине, ливаде и 

пашњаци, шумска пространства, текуће и стајаће воде, планине и ваздух чине ова 

подручја природним оазама.  Њихов значај није само у љепотама и могућностима које оне 
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пружају за одмор и за развој  туризма, него у чињеници да је одрживо управљање њима 

императив са становишта  принципа одрживог развоја, који добија на значају у ери 

глобалних промјена. 

Да би се постигло одрживо управљање природним ресурсима активности морају ићи у 

правцу: 

- одрживог управљања природним ресурсима у пољопривреди и шумарству, 

- подизања свијести о потреби заштите природних ресурса и 

- валоризације и очувања природних ресурса. 

Богато природно и историјско  насљеђе руралних подручја општине Приједор није на 

адекватан начин заштићено, промовисано и развијано, нити је у довољној мјери 

искориштено у правцу привлачења потенцијалних купаца, туриста и посјетилаца.  

Рурална популација ни сама није довољно свјесна шта све чини дио овог насљеђа и 

колика је потреба да се то очува. 

Активности везане за очување културно – историјског насљеђа морају ићи у правцу: 

- развијања свијести популације о  постојању и потреби заштите сопственог  

природног и културно-историјског насљеђа, 

- рјешавање институционалних и законских питања везаних за заштиту културно-

историјског насљеђа, 

- заштите свих елемената природног и културно-историјског насљеђа и 

- развијања фондова за финансирање ове области. 
Диверзификација активности у руралним подручјима заузима изразито значајно мјесто у 

модерном концепту схватања и приступа у рјешавању проблема развоја руралних 

области.  Разлог за ово је схватање да многи проблеми руралних области потичу из 

чињенице да је пољопривреда, уз шумарство, доминантна привредна грана у овим 

крајевима. Стога је диверзификација привредних активности начин да се руралне области 

ревитализују покретањем атрактивнијих дјелатности, што би имало позитиван утицај и на 

сложена и неповољна демографска питања у руралним областима.  До остварења овог 

значајног и сложеног циља могуће је доћи путем сета програма, пројеката и активности 

усмјерених у правцу: 

- подршке развоју и унапређењу услуга руралног туризма,  

- подршке стварању додатне вриједности за традиционалне производе и 

- оснивања микро, малих и средњих предузећа у руралним областима. 

 

На основу анализе тренутне ситуације у руралним подручјима општине Приједор, 

резултата добијених SWОТ анализом, те на основу групних интервјуа вођених са 

заинтересованим странама  у руралним областима,  може се извести генерални закључак 

да је покривеност руралних подручја свим облицима инфраструктуре (физичка, 

друштвена и услужна инфраструктура) на значајно нижем нивоу него у урбаним 

дијеловима. За реализацију овог циља предлажу се сљедећа три правца: 

- подршка развоју физичке инфраструктуре, 

- подршка развоју друштвене инфраструктуре и 

- подршка развоју услужне инфраструктуре. 
Политику у области руралног развоја ни на једном нивоу није могуће дјелотворно 

спровести, нити је могуће постићи зацртане циљеве без снажне институционалне 

подршке на основама које пружа законска регулатива и одговарајуће, од државе основане 

институције.  Ова подршка је неопходна у свим фазама руралног развоја, од планирања 
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политике до њене имплементације. Ово се посебно односи на земље каква је Босна и 

Херцеговина, у којој рурални развој као концепт практично не постоји, него се тек праве 

први кораци ка његовом успостављању. Зато је ова активност нашла своје значајно мјесто 

међу онима које је неопходно имплементирати, уколико се желе постићи зацртани 

циљеви и започети са хармонизованим развојем свих области. Међу најзначајнијим 

активностима су сљедеће: 

- израдити студију разграничења руралних области Општине Приједор, 

- формирати кредитне линије прилагођене специфичностима пољопривреде, 

- формирати кредитне линије за МСП у руралним подручјима, 

- појачати капацитете стручних и савјетодавних служби и 

- подржати  регионалну и интернационалну сарадњу. 

 

ОПЕРАТИВНИ ДИО СТРАТЕГИЈЕ 

Оперативни дио је онај дио Стратегије који говори  на који начин, односно како ће се 

остварити зацртани циљеви по хијерархији, што ће на крају резултирати испуњењем 

генералног циља. Он је дефинисан на три нивоа, односно, дефинисане су осе, мјере и 

активности (пројекти).  

Осе представљају окоснице руралног развоја, односно скуп двије или више мјера које је 

потребно имплементирати. Осе су у овом стратешком плану дефинисане у складу са 

принципима кориштеним у земљама ЕУ, које су мање-више опште прихваћене у оквиру 

планирања стратегија развоја руралних области на било ком нивоу.  То су сљедеће три 

Осе: 

Оса 1.   Побољшање конкурентности руралне економије, 

Оса 2.   Очување животне средине и рационално газдовање природним ресурсима и 

Оса 3.  Диверзификација активности и побољшање општих услова живота у руралним     

              Подручјима 

 

Оса 1.  Побољшање конкурентности руралне економије 

Јачање конкурентности је основ развоја свих па и руралних подручја општине Приједор. 

И у стратешким опредјељењима ЕУ јачање конкурентности представља кључну окосницу 

и прву осу руралног развоја. Анализа општих економских показатеља за рурална 

подручја општине Приједор одликује се генерално неповољним социо-економским 

положајем, те је развој производних активности од приоритетног значаја за ово подручје. 

Да би се ојачала конкурентност руралних области потребно је имплементирати следеће 4 

мјере, при чему свака од мјера подразумијева имплементацију одређеног броја 

интегрисаних пројеката.  

Мјере у оквиру Осе 1 су: 

Мјера 1.1. Побољшање конкурентности пољопривреде и шумарства, 

Мјера 1.2. Успостављање  канала за сигуран пласман производа,  

Мјера 1.3. Подизање нивоа техничко-технолошких  знања  руралне популације и 

Мјера 1.4. Подршка руралном финансирању 

 

Оса 2. Очување животне средине и рационално газдовање природним ресурсима 

Валоризација и заштита амбијента и природне средине руралних подручја спада и у 

стратешке и у приоритетне циљеве руралног развоја. Због тога је ова изразито значајна и 
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комплексна област нашла своје мјесто и међу осама у оперативном дијелу студије. Осим 

тога, резултати SWОТ анализе указују и на бројне проблеме и слабости у овој области, 

односно на много тога што је потребно урадити да би се свеукупни рурални амбијент 

валоризовао, промовисао и заштитио. 

Све те активности ће се имплементирати путем програма који су сврстани у следеће три 

мјере: 

Мјера 2.1. Одрживо управљање природним ресурсима у пољопривреди и шумарству, 

Мјера 2.2.  Подизање свијести о потреби заштите природних ресурса и 

Мјера 2.3.  Валоризација и очување природних ресурса 

 

Оса 3.  Диверзификација активности у руралним подручјима и побољшање 

општих услова живота у руралним подручјима 

Оса 3 представља сложени сет мјера и активности које је потребно имплементирати у 

циљу ублажавања двије основне негативне особине руралних подручја: осуђеност на 

пољопривреду као доминантну привредну дјелатност и генерално лошије услове живота.  

Да би се извршила диверзификација активности и побољшали општи услови живота у 

руралним подручјима, потребно је предузети сложени сет мјера и то су: 

 

Мјера 3.1. Подршка развоју и унапређењу услуга руралног туризма, 

Мјера 3.2. Валоризација, заштита и очување културно-историјског насљеђа, 

Мјера 3.3. Валоризација и заштита  типичних производа, 

Мјера 3.4. Побољшање физичке, друштвене и услужне инфраструктуре у руралним 

                 областима, 

Мјера 3.5. Оснивање микро, малих и средњих предузећа у руралним областима, 

Мјера 3.6. Побољшање доступности јавних услуга руралној популацији и 

Мјера 3.7. Подршка развоју цивилних иницијатива, с циљем  артикулације потреба 

                 локалног  становништва. 

 

 ПРОЈЕКТИ ДЕФИНИСАНИ СТРАТЕГИЈОМ 

Предвиђени стратешки и оперативни оквир се имплементира путем сета пројеката. Сваки 

пројекат својим активностима је усмјерен на одређени јасно дефинисани проблем 

руралних подручја општине Приједор и представља један циклус развоја одређене 

економске или друштвене дјелатности. Након усвајања Стратегије развоја руралних 

подручја општине Приједор, прва фаза имплементације ће бити јавни позив свим 

заинтересованим да са јасним и прецизно дефинисаним оперативним пројектним 

приједлозима конкуришу на средства која се нуде у оквиру датих програма. Треба 

нагласити да се пројекти проводе више година, јер захтијевају фазни приступ у 

имплементацији, те ће за неке бити потребно организовати неколико позива.  

„Вијеће за имплементацију/провођење Стратегије“ (које треба основати) ће на приједлог 

независних експерата провести процес одабира пројекатa. Тако ће бити створен врло 

прецизан оперативни план са јасним дужностима, одговорностима, очекиваним 

резултатима, активностима и буџетом, те планом праћења и евалуације. На овај начин ће 

се: 

- осигурати прелазак „са ријечи на дјела“, односно ефикасна и ефективна 

имплементација стратегије, 

- обезбиједити ефектно прилагођавање пројеката потребама локалне заједнице, 

- објезбиједити „осјећај власништва“ над пројектима, јер ће они бити припремљени 

и имплементирани од стране учесника са локалног нивоа и на тај начин ће заиста 

испуњавати јасно дефинисане потребе локалних руралних заједница, а према 

договореним приоритетима, 
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- осигурати транспарентност и могућност праћења реализације  цјелокупног 

пројекта, што ће допринјети јачању позитивног имиџа општинске 

администрације, а процес преговарања и договарања у „Вијећу за 

имплементацију“ ће допринјети обнови и јачању повјерења међу локалним 

заједницама. 

 

Принципи креирања пројекта  

Сваки пројекат је усмјерен на одређени проблем чије рјешевање има вишеструки ефекат 

на развој више економских грана, те подстиче самозапошљавање и оснивање малих и 

средњих предузећа у руралним областима, стварајући тако услове да млади људи, а 

посебно млади брачни парови, остану у руралним подручјима.  

Листа предложених пројеката дата је у табели број 1. 

Табела бр.1. Пројекти предвиђени Стратегијом развоја руралних подручја општине  

Приједор за период 2012 – 2016. година 

 

 

СТРАТЕШКИ 

ЦИЉЕВИ 

 

НАЗИВ  ПРОЈЕКТА 

УКУПНО 

УЛАГАЊЕ 

У КМ 

ВРЕМЕНСК

И ОКВИР 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

Стратешки 

циљ 1 

Рурална подручја општине Приједор привредно и друштвено ревитализована 

1. FRUTYинкубатор – јачање воћарске производње 425.000,00  5 година 

2.  FLORYинкубатор – јачање производње цвијећа 200.000,00 5 година 

3. Промоција пластеничке/стакленичке производње 425.000,00 5 година 

4. Подршка производњи млијека и меса 700.000,00 5 година 

5. Опремање и укрупњавање посједа 475.000,00 5 година 

6. Промоција система наводњавања и заштите од 

града/мразева 

180.000,00 3 године 

7. Унапређење наступа на тржишту – развој и 

промоција ланца вриједности 

550.000,00 3,5 године 

УКУПНО  2.955.000,00  

Стратешки 

циљ 2 

Природни амбијент валоризован и постигнуто одрживо управљање природним 

ресурсима 

1. Унапређење квалитета земљишта 400.000 3 године 

2. Унапређење управљања водним ресурсима 500.000 5 година 

3. Промоција адекватних пракси кориштења хемијских 

средстава у пољопривреди 

40.000 3 године 

4. Промоција одрживих облика пољопривредне 

производње (органска и интегрална  производња) 

240.000 3 године 

5. Унапређење управљања шумама 300.000 5 година 

6. Промоција кориштења алтернативних извора 

енергије 

100.000 3 године 

7. Адекватно збрињавање отпада 75.000 3 године 

УКУПНО 1.655.000,00  

   

Стратешки 

циљ 3 

Побољшани општи услови и квалитет живота у руралним областима општине 

Приједор 

1. Иницијатива „9 поткозарских општина“ 500.000 3 године 

2. Информатизација руралног простора 100.000 5 година 

3. Унапређење доступности здравствених услуга 250.000 5 година 

4. Унапређење доступности образовања 175.000 5 година 
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5. Изградња социјалне инфраструктуре и промоција 

волонтеризма и предузетништва 

40.000 5 година 

6. Заштита културног, историјског и природног 

насљеђа у руралним областима 

240.000 3 године 

7. Промоција нових бизниса валоризацијом 

традиционалних заната и знања 

280.000 4 године 

8. Валоризација традиционалних/типичних производа 200.000 4 године 

9. Развој производа и циљних тржишта туристичке 

понуде руралних области 

400.000 3 године 

10. Промоција туристичких капацитета у руралним 

подручјима 

240.000 3 године 

11. Унапређење сеоског/руралног туризма 200.000 3 године 

12. Путевима традиције и обичаја – гастро кутак или 

гастро чаролије 

150.000 3 године 

13. Јачање капацитета локалних заједница за повлачење 

средстава ЕУ 

500.000 5 година 

14. Формирање локалне акционе групе (ЛАГ-а) 250.000 5 година 

15. Мониторинг и евалуација резултата стратегије 200.000 5 година 

УКУПНО 3.725.000,00  

СВЕУКУПНО  8.335.000,00  

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.1.1. FRUTYинкубатор - ЈАЧАЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Образложење Агроклиматски услови, тржишни потенцијал извозних (CEFTA, ЕУ) и локалних 

тржишта, односно близина великих потрошачких центара (Бања Лука, Загреб), 

близина прерађивачких капацитета (Приједорчанка, Витаминка и сл.), као и 

традиција производње, чине воћарску производњу врло привлачним развојним 

усмјерењем. Међутим, недостатак инвестиционих средстава, знања о модерним 

технологијама и техникама производње, те недостатак информација о 

трендовима на тржишту, као и доступност канала пласмана ограничавају бржи 

развој овог производног усмјерења чија реализација може обезбиједити значајан 

поврат на уложена средства. 

Циљ отклонити препреке бржем развоју воћарске производње, а посебно производњи 

јабуке, крушке, шљиве, те промовисати могућности узгоја вишње и трешње, 

љешњака, орах,  као и јагодичастог воћа; 

омогућити иновативни приступ развоју воћарске производње креирањем 

пословног инкубатора који ће дугорочно пружити сву потребну помоћ и 

подршку (знање, вјештине, везе са тржиштем, наступ на тржишту, финансијска 

подршка) успостављеним бизнисима/производњама. 

Опис 

имплементације 

направити преглед стања производње (базу података), идентификовати фармере 

који су заинтересовани да учествују у пројекту и направити препоруке, акциони 

план за обнову старих и подизање нових засада; 

направити студију потребе успостављања мреже  хладњача за ову производњу; 

провести програм практичне обуке у два правца – (I) унапређење 

продуктивности и технологија производње и (II) имплементација GLOBALGAP-

а.  

анализирати могућности сигурног пласмана и припремити практичан водич - 

промовисати алтернативне начине пласмана; 

обезбјиедити финансијску помоћ за подизање или обнову воћњакa  

Корисници произвођачи воћа, заинтересовани фармери и предузетници, сви грађани 

општине Приједор; 

Критерији 

приступа 

предност имају млади привредници/фармери, доказ власништва или дугорочне  

концесије над земљиштем, спремност за удруживање, властито учешће од 30% 

до 50%; 
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Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.1.2. FLORYинкубатор – ЈАЧАЊЕ  ПРОИЗВОДЊЕ ЦВИЈЕЋА 

Образложење У постојећим планским документима производња цвијећа је препозната као 

атрактивно развојно усмјерење. Близина густо насељених подручја (БЛ 

регија – пола популације РС), навике становништва, агроеколошки услови и 

расположивост земљишта и воде омогућавају успјешну реализацију овог 

производног усмјерења. Међутим, постоје и препреке развоју ове 

производње и то прије свега недостатак знања, недостатак информација о 

тржишту, непостајање мање ризичних канала продаје, отежана доступност 

инпута, а прије свега сјеменског материјала/расада. Ове препреке треба 

ублажити или отклонити. Наравно, при имплементацији овог пројекта треба 

водити рачуна и о конкуренцији на тржишту, а посебно произвођачима из 

Холандије који доминирају истим. 

Циљ - отклонити препреке бржем развоју производње цвијећа,  

- омогућити иновативни приступ развоју цвјећарске производње креирањем 

пословног инкубатора који ће дугорочно пружити сву потребну помоћ и 

подршку (знање, вјештине, везе са тржиштем, наступ на тржишту, 

финансијска подршка) успостављеним бизнисима/производњама, те 

- ојачати повјерење и подстаћи процес стварања произвођачких група, 

задруга. 

Опис 

имплементације 

Пројектом се предвиђа организовање FLORYинкубатора који ће: 

- направити преглед стања ове производње (базу података о произвођачима 

и њиховој производњи), те идентификовати фармере који су 

заинтересовани да учествују у пројекту и направити препоруке и акциони 

план за развој; 

Очекивани 

резултати 

повећање обима производње воћа за 35%; 

FRUTYинкубатор – WEB портал, разне врсте услуга (правне, рачуноводствене и 

сл.), литература, база података о произвођачима и производњи, тржишту и сл.; 

Студија потребе успостављања мреже хладњача и сет генеричких бизнис 

планова  

Водич „Осигурај сигуран пласман“; 

Успостављен програм практичне обуке – 60 цертификованих  и едукованих 

фармера;  

Обновљено 800 ха старих воћњака и успостављено 600 ха нових засада; 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

повећање БДП-а  у руралном подручју и број нових бизниса;  

број регистрованих произвођача (регистар пољопривредника); 

проценат кориштења пољопривредног земљишта; 

Специфични показатељи су дефинисани прецизираним резултатима пројекта 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС , ЕУ фондови 

Вриједност 425.000 KM (85.000 годишње) 

Временски 

оквир 

5 година 

 2012 2013 2014 2015 2016 
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- подржати стварање задруге/удружења или логистичког бизниса, направити 

генерички пословни план за њих, припремити врло практичан водич: 

„Осигурај сигуран пласман преко FLORYнета“, те промовисати 

алтернативне начине пласмана (интернет продаја, box шеме) и могућности 

извоза, као и формирати виртуелни простор који ће се налазити на 

страници Општине Приједор и који ће у суштини представљати 

FLORYинкубатор; 

- у сарадњи са Универзитетом у Бања Луци и Средњом пољопривредном 

школом из Приједора оформити програм практичне обуке за произвођаче 

који ће трајати 3 мјесеца на пилот површини за узгој цвијећа. 

Заинтересовани фармери ће похађати практичну наставу једну производну 

сезону, а волонтери (студенти) ће им помагати, а сваке године ће 

кандидати истраживати неке проблеме (посебно производње које се могу 

комбиновати са овом и даља прецизнија истраживања тржишта) за своје 

завршне радове на факултету; 

- обезбиједити помоћ за успостављање бизниса – набавка садног материјала 

(сјемена), припрема инвестиционих програма, апликација на средства 

подршке, повезивање са купцима и сл. 

Корисници -  заинтересовани фармери и предузетници, сви грађани општине Приједор, 

али циљна популација би биле жене/удружења жена 

Критерији 

приступа 

- доказ власништва или дугорочне концесије над земљиштем, спремност за 

удруживање, властито учешће од 15% до 50% 

Очекивани 

резултати 

- повећање обима производње цвијећа за 35%, успостављено 

удружење/задруга,  

- FLORYинкубатор – WEB портал, база података о произвођачима и 

производњи, те о потребама развоја 

- Повезивање са каналима за пласман цвијећа  

- Успостављен програм практичне обуке – 60 цертификован и  едукованих 

фармера 

- Приступ информацијама о пласману и набавци инпута  

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- повећање БДП-а  у руралном подручју и број нових бизниса, а посебно 

самозапослених  жена  

- број регистрованих произвођача (регистар пољопривредника) 

- проценат кориштења пољопривредног земљишта 
Специфични показатељи су дефинисани прецизираним резултатима пројекта 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС , ЕУ фондови 

Вриједност 200.000 KM (40.000 годишње) 

Временски 

оквир 

5 година 

 2012 2013 2014 2015 2016 
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Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.1.3. ПРОМОЦИЈА  ПЛАСТЕНИЧКЕ/СТАКЛЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Образложење Пластеничка производња, посебно раног поврћа је у развојним документима 

препозната као могућност развоја руралних подручја. Предности подручја за 

ову производњу су: могућности извоза, недостатак раног поврћа на 

тржишту, неадекватан  квалитет раног поврћа (увозног), непостојање 

производње нетрадиционалних повртларских  врста (посебне салате - 

рукола, чери парадајз и сл.), затим изврсни агроеколошки услови, 

расположивост радне снаге, земљишта и воде. Наравно, недостатак знања, 

сигурних канала продаје, ограничена доступност инпута, пластеника и 

недостатак инвестиција, ограничавају реализацију ове производње. 

Циљ - успоставити одрживе пословне активности на индивидуалним фармама -

успостављајући нове дистрибутивне канале, иновирајући производњу 

увођењем нових производа и услуга; 

- ојачати знања и вјештине везане за покретање бизниса у овој области; 

- ојачати повјерење и подстаћи процес стварања произвођачких група, 

задруга, односно, подстаћи удруживање, како би се обезбиједиле довољне 

количине производа и сталност производње; 

Опис 

имплементације 

Пројекат укључује: 

- развој нових иновативних производа – производња за посебне прилике, 

нетрадиционалне сорте поврћа, дорада у полупроизводе (опрана и 

насјецкана салата, ланч-пакети) и сл. Осим дефинисања сета производа 

биће урађена и физибилити студија за њихово увођење; 

- промоција пројекта и мапирање заинтересованих произвођача и 

предузетника, који би могли пружати логистичке услуге, те подршка 

стварању задруге/удружења; 

- успостављање Централне имплементационе јединице (ЦИЈ), која може 

бити лоцирана уз Средњу пољопривредну школу, или на одабраној 

показној фарми/удружењу. Јединица ће успоставити показни објект 

(пластеник/стакленик) у коме ће се једну производну сезону обучавати 

заинтересовани корисници. На овај начин ће се провјерити „оданост“ 

корисника овој пословној идеји и тако осигурати одрживост пројекта. 

Едукацију ће осмислити експерти из ове области. Осмишљени програм ће 

бити оцијењен од стране одабраних професора са факултета. Показни 

објекат ће имати и простор за паковање и дораду (мали пилот погон), тако 

да ће заинтересовани научити како створити додатну вриједност. 

Материјал за едукацију и базе података о произвођачима, могућностима 

пласмана и сет генеричких бизнис планова ће бити  доступни на WЕB 

страници која ће бити формирана на страници Општине Приједор 

- пилот производња дефинисаних иновативних производа у показном 

објекту  и успостављање односа са дистрибутерима  ће се одвијати у 

склопу обуке. У овој фази ће бити обезбијеђена мјеста за практичан рад 

студената и за њихова истраживања за завршне радове, а све у циљу 

стварања дугорочне везе произвођача и „центара знања“, односно 

механизма трансфера знања и технологије; 

- обезбиједити помоћ за успостављање бизниса – набавка садног материјала 

(сјемена), припрема инвестиционих програма, апликација на средства 

подршке, повезивање са купцима и сл. 
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Корисници Заинтересовани произвођачи, задруге и сви грађани општине, а циљна 

популација су млади људи 

Критерији 

приступа 

Предност има млађа популација, обука је обавезна , доказ власништва или 

дугорочне концесије над земљиштем, спремност за удруживање, властито 

учешће од 25% до 35%. 

Очекивани 

резултати 

- 15 до 30 успостављених бизниса малих предузећа пластеничке производње, 

60 нових радних мјеста, 15 студентских  пракси (економисти, инжињери 

пољопривреде, социолози) - иновативни сет производа и услуга; 

-  успостављање повјерења и сарадње како између произвођача, тако и свих 

актера у општини;  

- 1 задруга, база података (WEB портал), сет водича за производњу и 

пласман. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- супституција увоза, повећање БДП-а  у руралном подручју, број нових 

младих самозапослених људи 

- вишеструки ефекти за развој других грана – амбалажа, угоститељство и сл. 

- иновативни дистрибутивни канали (број корисника) 
Специфични показатељи су дефинисани прецизираним резултатима пројекта 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС , ЕУ фондови 

Вриједност 425.000 KM (85.000 годишње) 

Временски 

оквир 

5 година 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.1.4. ПОДРШКА  ПРОИЗВОДЊИ МЛИЈЕКА И МЕСА 

Образложење Производња млијека (меса) је врло важна пољопривредна грана, јер 

обезбјеђује стабилност прихода у руралним подручјима. Уз то на ширем 

подручју коме припада и општина, постоје развијени прерађивачки 

капацитети (месо/млијеко) који су и значајни извозници. Међутим, 

недостатак знања, ниска продуктивност, ограничен приступ квалитетној 

сточној храни (силажа, сјенажа, екструдирани лан и сл.), лош пасмински 

састав, неадекватност мреже лактофриза, непознавање захтјева које намећу 

домаћи закони и ЕУ регулативе, те недостатак инвестиција ограничавају 

даљи и ефикаснији развој ове производње.  

Циљ - омогућити фармерима да прошире постојеће стадо и унаприједе 

пасмински састав у производњи крављег млијека и свих врста меса;  

- оспособити произвођаче за вођење модерног бизнис уважавајући ЕУ 
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стандарде, а посебно Нитратну директиву; 

- створитиа мреже малих предузећа у овој области, те њихово боље 

повезивање са тржиштем, а преко јачања њихове препознатљивости на 

тржишту. 

Опис 

имплементације 

Пројекат подразумијева: 

- стварање базе података о постојећој производњи млијека/меса, мрежи 

лактофриза, заинтересованим произвођачима за проширење и 

успостављање производње, те израду Студије јачања производње млијека; 

- креирање сета тренинга за произвођаче: унапређење продуктивности 

(базирано на анализи постојеће праксе и уочавању кључних проблема), 

производња квалитетне силаже, захтјеви за сигурношћу производа (добра 

хигијенска пракса, HACCAP/ISО 22000), креирање документације и 

вођење бизниса, Нитратна директива и њени захтјеви у погледу одлагања 

ђубрива, технике компостирања и/или прераде/оплемењивања ђубрива 

(укључујући и могућности изградње дигестора за био гас), производња 

традиционалних прерађевина – 200 обучених фармера; 

- подршка фармерима да додатно опреме газдинство и унаприједе 

пасмински састав стада: силотранчеви, лагуне за одлагање ђубрива, 

могућа прерада ђубрива, куповина музилица, хранилица, изградња штала 

и сл., креирање генеричких пројеката за лагуне за изђубравање, за штале, 

као и помоћ за добијање грађевинских дозвола. 

- помоћ при креирању мреже малих бизниса /удружења/задруге која би 

помагала при пласману производа (млијеко, месо) и мотивисање мљекара 

да помогну унапређењу мреже лактофриза и откупних станица, те 

мотивисање клаоница/прерађивача да стварају уговорне односе са 

произвођачима. Ове задруге би помагале заинтересованим фармерима да 

успоставе и прераду стајњака у циљу производње оплемењеног ђубрива и 

постројења за производњу биогаса; 

- креирање WEB  портала са свим потребним базама података и простором 

за иновативни пласман производа – Е маркетинг, персонализација 

произвођача и сл.  

Корисници Заинтересовани произвођачи, задруге и сви грађани Општине, а циљна 

популација су млади људи 

Критерији 

приступа 

Предност има млађа популација, обавезна практична обука, доказ 

власништва или дугорочне концесије над земљиштем, спремност за 

удруживање, властито учешће од 25% до 35%. 

Очекивани 

резултати 

- 15 до 30 успостављених бизниса и 30 ојачаних бизниса у овој производњи 

и 200 обучених фармера; 

-  успостављање повјерења и сарадње како између произвођача, тако и свих 

актера у општини; 

- 1 задруга, база података (WЕB портал), сет водича за производњу и 

пласман 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- повећање БДП-а  руралном подручју, број нових младих самозапослених 

људи; 

- вишеструки  ефекти за развој других грана –  угоститељство, производња 

сточне хране и сл.; 

Специфични показатељи су дефинисани прецизираним резултатима 

пројекта 

Одговорне Општина Приједор 
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институције 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС , ЕУ фондови 

Вриједност 700.000 KM (140.000 годишње) 

Временски оквир 5 година 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.1.7. УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТУПА НА ТРЖИШТУ - РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА 

ЛАНЦА ВРИЈЕДНОСТИ 

Образложење Недостатак сигурних канала пласмана обесхрабрује пољопривреднике да се 

специјализују и да развијају производњу. Често је недостатак капацитета за 

чување главни проблем који ограничава пољопривреднике да се укључе у 

ланац снабдијевања и да своје производе пласирају по повољнијим цијенама, 

те да буду у могућности да продуже сезону пласмана. Све речено значајно 

ограничава развој пољопривредне производње и негативно утиче на 

квалитет живота у руралним областима.  

Циљ - мотивисати актере да граде  јавно-приватно партнерство како би 

изградили одговарајуће капацитете за чување, сушење, дораду и паковање 

производа; 

- ојачати знања и приступ информацијама о могућиностима за укључење у 

ланце вриједности (WЕБ портал Општине) 

Опис 

имплементације 

Пројектне активности укључују: 

- пресјек садашњег стања, мапирање произвођача, откупљивача, затим опис 

ланаца вриједности (од њиве до трпезе) и могућности за укључење 

заинтересованих учесника из Приједора (посебно извозних) и креирање 

интерактивног портала „Нађи свог партнера“ (на страници Општине 

Приједор) који ће омогућити стално окупљање и информисање актера; 

- обуку заинтересованих страна о могућностима интересног 

повезивања/пословних иницијатива, креирање информативне 

брошуре/тренинга,  везане за начине и процедуре управљања неким од 

пословних иницијатива, начинима организације и функционисања и 

дијељења трошкова и профита, те о модерним системима постжетвеног 

менаџмента - чување, хлађење, сушење, паковање и дистрибуција. Све ове 

информације би биле доступне на WЕБ порталу „Нађи свог партнера“; 

- припрема стратешког плана (10-огодишњи период) који би дефинисао 

будуће развојне потребе за овим капацитетима, те могућности њиховог 

успостављања. На основу ових активности би се одабрала локација, 

урадила физибилити студија, те инвестициони програм за једно 

складиште/хладњачу/сушару;  

- промоција  могућности које нуди пројекат и активности на формирању 

неке иновативне врсте пословног повезивања заинтересованих  актера, 
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пружање правне и техничке помоћи за њено успостављање и обезбјеђење 

 инвестиције. 

Корисници Циљна популација: произвођачи, задруге и сл. 

Критерији 

приступа 

Генерални критеријум: организације/појединци које могу доказати своју 

стручност и резултате пословања, са 35% - 50% учешћа у трошковима 

пројектовања и оснивања складишта/хладњаче.  

Очекивани 

резултати 

- стратешки план, студија изводљивости  и инвестициони програм; 

- ојачан приступ информацијама о начинима пословног повезивања и 

могућностима за укључење у атрактивне ланце вриједности (посебно 

извозне); 

- основана хладњача; 

- смањени ниво ризика за пољопривредне произвођаче и синергетски ефекат 

јачања ефикасности осталих пројеката. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- повећање БНП општине, те смањење укупног броја незапослених; 

- повећање обима производње и броја регистрованих произвођача (регистар 

пољопривредника); 

- синергетски ефекат – нове услужне дјелатности (набавка и одржавање 

опреме); 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС , ЕУ фондови 

Вриједност 550.000КМ   

Временски 

оквир 

3,5 године 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

Образложење Земљиште је основни ресурс који омогућава развој руралних подручја. У 

том смислу мора се водити посебна пажња о овом ресурсу, што укључује 

прије свега превенцију, али и санирање оштећења која угрожавају и 

квалитет живота, али и ограничавају економски развој. Општинске власти 

нису у стању да ријеше овако комплексне проблеме јер немају довољно, ни 

људских, ни финансијских средстава. 

Циљ Створити услове за дугорочно и постепено уклањање значајних оштећења 

земљишта, унаприједити квалитет земљишта и успоставити координацију 

између свих заинтересованих страна, те формирати механизам за 

финансирање потребних радова. 
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Опис 

имплементације 

Прва фаза извођења пројекта односи се на мапирање оштећења, што 

подразумијева опис проблема и оцјену ризика. Биће формирана 

интерактивна GIS база података о локацијама и врсти оштећења земљишта 

(клизишта, ерозија, јаловишта, минска подручја, дивље депоније и сл.) и 

подручја гдје је потребно одводњавање, као и подручја гдје је неопходно 

урадити захвате како би се плодност земљишта унаприједила 

(калцификација, фосфатација. 

Друга фаза пројекта подразумијева израду приједлога санације свих 

регистрованих оштећења, те подручја гдје треба урадити захвате 

калцификације и фосфатизације, затим и градње система одводњавања са 

издвојеним приоритетима за рјешавање, те дефинисаним временским и 

буџетским одредницама. 

Трећа фаза програма је процес преговарања са свим надлежним 

институцијама (министарствима надлежним за животну средину, туризам, 

пољопривреду, шумарство, затим општинама, стручним и истраживачким 

институцијама), а у сврху формирања посебног фонда за санацију који ће 

објединити средства расположива на локалном, ентитетском и државном 

нивоу.  

Четврта фаза програма укључује активности прикупљања средстава 

аплицирањем на различите интернационалне фондове, те координацију са 

вишим нивоима власти, у смислу обезбјеђења донаторских средстава и 

имплементацију приоритетних пројеката. 

Корисници Надлежне институције власти, пословни субјекти и грађани. 

Критерији 

приступа 

Искуство у реализацији овако сложених задатака 

Очекивани 

резултати 

- Интерактивна база података о оштећењима земљишта или земљиштима 

којима се треба унаприједити плодност; 

- Приједлог санације оштећења земљишта и процеса побољшања плодности 

земљишта; 

- Успостављена координација и преговарачки процес међу свим 

учесницима; 

- Успостављен јавни фонд за реализацију свих активности. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- повећање БНП општине, те смањење укупног броја незапослених; 

- повећање обима производње и броја регистрованих произвођача (регистар 

пољопривредника); 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха  биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор, ЕУ фондови 

Извори 

финансирања 

Буџет РС, IPARD, билатерални донатори и развојне агенције, страни 

инвеститори и предузетници 



Страна 214              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

Вриједност 400.000 KM (укупно) 

Временски 

оквир 

3  године 

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДНИМ РЕСУРСИМА 

Образложење Општина Приједор располаже значајним водним ресурсима, којима се не 

управља на адекватан начин. Управо због тога становници општине немају 

сигурне и заштићене изворе питке воде, квалитет водотокова је угрожен 

како неадекватним испуштањем канализацијске и отпадне воде, тако и 

неадекватном употребом хемијских средстава у пољопривредној 

производњи. Истовремено, водотокови ријека нису адекватно уређени тако 

да су поплаве честа појава на подручју општине. Због свега наведеног је 

важно успоставити адекватан систем управљања водним ресурсима. 

Циљ Створити услове за дугорочно и постепено отклањање узрока поплава, 

затим за заштиту изворишта питке воде, као и водотокова, те унаприједити 

кориштење водених површина - језера. 

Опис 

имплементације 

Пројекат подразумијева: 

- унапређење нормативних аката Општине у области управљања и заштите 

водених ресурса – што укључује одлуке о заштити свих изворишта – 

формирању заштитних зона (а према већ дефинисаним приоритетима у 

другим стратешким документима општине); 
мапирање изворишта питке воде који требају заштиту, затим дијелова 

водотока које треба регулисати, те попис и мапирање одводних канала које 

треба одржавати. На основу ових података би се креирао средњорочни план 

и потребна документација/рјешења/инвестициони планови за успостављање  

водозаштитних зона, регулисање водотокова и стално оперативно 

одржавање одводних канала; 

план борбе против поплава; 

- приједлог адекватнијег кориштења постојећих водених површина – 

њихово активирање у туристичкој понуди општине; 

- успостављање система праћења квалитета земљишта, ваздуха и вода, што 

подразумијева опремање мјерних станица, прикупљање и обраду 

података, те извјештавање јавности о налазима; 

- подизање свијести грађана о потреби заштите водотока и генерално 

потребе пажљивог располагања водом, те свијести о важности заштите 

животне средине, а посебно квалитета природних ресурса без чега неће 

бити даљег развоја. 

Корисници Надлежне институције власти, пословни субјекти и грађани. 

Критерији 

приступа 

Искуство у реализацији овако сложених задатака 
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Очекивани 

резултати 

- Интерактивна база података о извориштима која се  требају заштити, 

ријечним токовима и одводним каналима које треба регулисати; 

- Систем праћења квалитета воде, ваздуха и земљишта; 

- Средњорочни план унапређења управљања водним ресурсима и потребна 

документација; 

- Ојачана свијест грађана о потреби заштите водних и свих осталих 

природних ресурса; 

- Успостављена координација и преговарачки процес међу свим 

учесницима; 

- Успостављен јавни фонд за реализацију свих активности. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањен број поплава; 

- обезбијеђена питка вода; 

- ГДП општине  
Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет РС, ЕУ фондови 

Вриједност 500.000 KM (укупно) 

Временски оквир 5  година 

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.3. ПРОМОЦИЈА АДЕКВАТНИХ ПРАКСИ КОРИШТЕЊА ХЕМИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Образложење Амбалажни материјали којима се врши дистрибуција инпута за 

пољопривредну производњу, који могу бити штетни за животну средину 

(ђубрива, пестициди, инсектициди и сл.), се не уклањају на адекватан начин 

и обично заврше у водотоцима или незбринути у природи гдје узрокују 

проблеме. Осим тога, фармери врло често неправилно употребљавају ове 

инпуте што има негативне посљедице по квалитет животне средине, а 

посебно земљишта и воде. Таква пракса наравно може угрозити квалитет 

производа, као и ограничити могућности пласмана производа на домаће и 

инострано тржиште. 

Циљ Ојачати свијест фармера да се овакав отпад мора одлагати на адекватан 

начин и помоћи успостављању активности на прикупљању овог отпада, те 

ојачати њихова знања о начину употребе ових средстава. 

Опис 

имплементације 

Пројекaт укључује: 

- анализу, ниво и начин кориштења хемијских средстава у пољопривреди – 
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опсежна анкета фармера и трговаца инпутима, како би се схватила 

суштина проблема; 

- креирање снажне промотивне акције и једнодневних тренинга на имањима 

фармера, који требају да фармерима укажу на опасност неадекватног 

кориштења хемијских средстава и неадекватно одлагање њихове 

амбалаже. Ова активност ће бити попраћена са штампаним брошурама, 

једноставним плакатима и на интерактивној страници гдје ће бити 

инсталирани једноставни програми доступни на страници Општине, који 

ће им омогућавати прорачун за концентрацију раствора хемијских 

материја имању, и сл. 

- припрема брошуре о опасностима неадекватног кориштења опасних 

пољопривредних инпута, те промотивно-едукативна акција која би се 

састојала од обиласка терена (свих МЗ) и двочасовног дружења са 

становницима руралних подручја гдје би на интерактиван и једноставан 

начин била презентована брошура и дата нека основна упутства о 

поступању са оваквим пољопривредним инпутима и начину одлагања 

њихове амбалаже; 

- успостављање шеме прикупљања овог опасног отпада – у ову активност 

морају бити укључени трговци инпутима на широј територији јер би преко 

њих требало плаћати одређену кауцију за поврат, затим задруге/удружења 

пољопривредника, НВО-и који се баве животном средином. 

Корисници Трговци инпутима, пољопривредни произвођачи, НВО-и који се баве 

животном средином  и грађани општине  

Критерији 

приступа 

Претходне референце апликанта  

Очекивани 

резултати 

- ојачана свијест фармера о опасностима које носи неадекватно кориштење 

хемијских средстава и неадекватна пракса одлагања амбалаже истих; 

- интерактивни софтвер за прорачун потребних количина за примјену 

хемијских средстава; 

- унапређена пољопривредна пракса и смањено кориштење хемијских 

средстава; 

- уклоњен дио опасног отпада из природе; 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- повећање БНП општине, те смањење укупног броја незапослених; 
Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет Општине, Фонд за заштиту животне средине РС, ЕУ фондови  

Вриједност 40.000 KM (укупан износ) 

Временски оквир 3  године 

 2012 2013 2014 2015   2016 
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Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.4. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВИХ ОБЛИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

(ОРГАНСКА И ИНТЕГРАЛНА  ПРОИЗВОДЊА) 

Образложење Увођење одрживих облика пољопривредне производње доприноси заштити 

и пажљивом поступању са земљиштем, а као органска и интегрална 

пољопривредна производња су атрактивне пословне могућности, а посебно 

за производњу воћа и поврћа, те за освајање и извозних тржишта. Другим 

ријечима, БиХ пољопривредни произвођачи не могу градити своје 

конкурентске предности на бази снажног интензивирања производње 

(подизање обима производње), већ то требају радити на бази повећања 

квалитета производа, фокусирајући се на специфичне потребе модерног 

становништва које све више и више води рачуна о здрављу, а тиме и о 

квалитету хране. Стога, одрживи начини пољопривредне производње 

требају бити промовисани и на подручју општине Приједор. Међутим, 

недостатак знања, недоступност специфичних машина и опреме, те 

производних инпута, као и канала дистрибуције ограничавају примјену ових 

техника производње, као и њихов бржи и ефикаснији развој. Ови начини 

производње су такође изврсна комплементарна активност бржем развоју 

туризма и угоститељства што доприноси побољшању генеричког имиџа 

простора – чист и пријатан, нуди окус локалних „гастро чаролија“. 

Циљ - промовисати органску пољопривредну производњу и ојачати способности 

произвођача и прерађивача да отпочну одржив бизнис; 

- осигурати постизање траженог и високог квалитета свих гајених 

производа, те обезбиједити успостављање свакодневне пословне праксе 

која ће бити документована и тиме припремити произвођаче за 

цертификацију; 

- субвенционирање трошкова цертификације. 

Опис 

имплементације 

Пројекат обухвата следеће активности: 

- промоцију органске и интегралне производње кроз сет интерактивних 

радионица и успостављање виртуелног простора на WEB порталу 

Општине Приједор, што ће бити зачетак виртуелног АГРО-инкубатора 

(назив треба бити специфичан); 

- анализа тржишта и обезбјеђење детаљних информација о каналима 

продаје, асортиману производа за којима постоји потражња на тржишту – 

све информације ће бити расположиве на WЕB порталу; 

- креирање тренинг програма за одрживу пољопривреду са показним 

објектом (изабраном показном фармом и/или објектом у Пољопривредној 

средњој школи), сви материјали ће бити штампани у облику брошура и у 

Е- форми доступни на WЕB порталу; 

- подршка оснивању задруге/удружења која ће се бавити пласманом 

оваквих производа; 

- подршка цертификацији производње; 

Корисници Предузетници, пољопривредни произвођачи, пословни субјекти, 

задруге/удружења, истраживачке и експертне институције, НВО-и и сви 

грађани општине. 

Критерији предност има млађа популација, жене, власници некориштених парцела, 
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приступа искусни произвођачи (укључујући и задруге), они који су спремни 

потписати дугорочне уговоре, партиципација у финансирању од 25% до 

35%  

Очекивани 

резултати 

- створене претпоставке за покретање одрживих бизниса на фармама; 

- детаљне информације о могућностима пласмана; 

- основана задруга произвођача; 

- цертификација 20 произвођача; 

- формирана пословна мрежа произвођача и угоститељских објеката 

„Гастро чаролија“ као потенцијални снажни канал дистрибуције овакве 

хране; 
Специфични очекивани резултати биће  прецизирани оперативним/бизнис 

плановима за сваку активност 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- повећање БНП општине, те смањење укупног броја незапослених; 

- повећање обима производње и броја регистрованих произвођача (регистар 

пољопривредника). 
Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине и пољопривредни Буџет РС-а, ЕУ фондови 

Вриједност 240.000 KM (80.000 KM годишње) 

Временски оквир 3 године 

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.5. УНАПРЕЂЕЊЕ  УПРАВЉАЊА ШУМАМА 

Образложење Шуме су врло важан природни и економски ресурс општине. Јавно 

предузеће које управља овим ресурсом у државном власништву је извршило 

цертификацију шума и свело праксу неадекватне сјече и крађе шуме на 

„прихватљиву“ мјеру. Међутим, отвореност шума, односно шумска 

инфраструктура је неадекватна и смањује ефикасност управљања овим 

ресурсом. Додатно треба истаћи да су значајне површине под шумом у 

приватном власништву. Овим површинама се управља неадекватно и 

користе се неадекватне методе сјече. За сада не постоје механизми који би 

приватне власнике мотивисали и/или уговорно обавезали да проводе праксу 

одрживог управљања овим ресурсом. Приватни власници се руководе 

краткорочним профитом неразумијевајући због чега је важно управљати 

шумама на одржив начин, те како и поред таквог управљања могу 

генерисати адекватан приход из ове дјелатности. Другим ријечима, њима 
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недостаје знања, опреме и предузетничког, иноваторског духа, што угрожава 

квалитет шума, а тиме и квалитет земљишта (могуће ерозије и нестајање 

земљишта), као и питке воде. 

Циљ - промовисати могућност цертификације приватних шума и користи које 

цјелокупна заједница може имати од тога; 

- успоставити ефикасан механизам (удружење/пословну иницијативу) који 

ће окупити привате власнике шума и кроз понуду могућих алтернативних 

начина генерисања дохотка (трећа класа дрвета – врба, топола, јоха, бреза, 

шумски плодови и љекобиље, шумски отпад) мотивисати их да одрживије 

управљају својим посједом; 

- увести праксу пошумљавања која ће младе људе поново привући природи 

и код њих градити адекватан однос према природи и ресурсима; 

- направити инвестициони пројекат унапређења шумске инфраструктуре 

(цјелокупна документација) и лобирати за његову реализацију. 

Опис 

имплементације 

Пројекат укључује: 

- промоцију важности цертификације шума за квалитет живота и за 

пословање, јер омогућава пласман дрвета и производа од дрвета по вишим 

цијенама и омогућава приступ атрактивним тржиштима;  

- промоцију улоге локалних заједница у процесу цертификације и 

суфинансирање процеса цертификације за приватне посједнике шума; 

- мапирање свих деградираних дијелова шума и креирање GIS базе података 

са оперативним планом рјешавања проблема пошумљавањем, те 

формирање базе података о постојећим расадницима и њиховим 

капацитетима; 

- оснивање/јачање удружења љубитеља природе у основним и средњим 

школама који би учествовали у прољетним акцијама пошумљавања и 

чишћења шума; 

- израда физибилити студије кориштења шумских плодова, љековитог биља, 

треће класе дрвета (што укључује врбу, тополу, јоху, брезу), те шумског 

отпада; 

- стварање пословне алијансе заинтересованих предузетника (власника 

шуме) за искориштавање треће класе дрвета (врбе, тополе, јохе, брезе и 

сл.) – пилот пројекат који укључује набавку млинова за мљевење дрвета и 

прављење пелета, те покретање сета радионица на тему „Одрживо 

управљање шумама за приватне предузетнике“, као и стварање 

интерактивне базе података понуде и потражње, информација како боље  

користити дрвну масу, а све на WЕB порталу „Прозор“, затим 

успостављање станица за праћење здравља и квалитета шума и креирање 

генеричких пословних планова за алтернативне начине кориштења 

шумских ресурса и старт-уп подршку за такве активности. 

Корисници Надлежна јавна предузећа, локалне заједнице, пословни субјекти,власници 

приватних шума, школске организације, НВО-и и сви грађани општине. 

Критерији 

приступа 

Нема посебних критерија приступа, осим за помоћи  пословним субјектима 

и цертификовања гдје корисници требају обезбиједити учешће од 25%  до 

55% 

Очекивани 

резултати 

- цертификовано 80% приватних шумских површина и пошумљено 40% 

идентификованих површина; 

- формирана GIS база деградиране шуме и успостављен систем праћења 

здравља шума; 

- формиране организације љубитеља природе; 
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- израђена физибилити студија кориштења шумских плодова, љековитог 

биља и шумског отпада; 

- покренута пословна иницијатива за одрживо кориштење шума, те 

едукација приватних власника; 

- покренути нови бизниси у области алтернативног кориштења шумских 

ресурса; 
Специфични очекивани резултати  биће прецизирани оперативним/бизнис 

плановима за сваку активност 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха  биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине и пољопривредни буџет РС-а, ЕУ фондови 

Вриједност 300.000 KM (60.000 KM) 

Временски 

оквир 

5 година 

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.6. ПРОМОЦИЈА КОРИШТЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

Образложење Енергија сунца, вјетра и друга алтернативна енергетска рјешења, могу бити 

кориштене као алтернативни допунски извори енергије за домаћинства, 

пословне субјекте, а посебно за угоститељске објекте.  Ова могућност се 

скоро уопште не користи и стога би било изузетно важно промовисати њену 

употребу нарочито на руралним туристичким газдинствима. 

Циљ - промовисати могућности употребе алтернативних извора енергије и 

припремити генеричке инвестиционе планове за употребу соларне 

енергије, комбинована рјешења (соларна+геотермална и/или 

соларна+енергија вјетра) и групно учешће у успостављању дигестора, 

који користе органске отпатке (кућни отпад и отпад из производњи) у 

руралним подручјима; 

- пилот пројекат – соларна и комбинована енергија за 

туристичке/угоститељске објекте. 

Опис 

имплементације 

Програмске активности укључију следеће: 

- креирање снажне промотивне активности која би укључивала производњу 

едукативнихи промотивних материјала, те низа округлих столова у 

локалним заједницама и постављање адекватног интерактивног материјала 

на WЕB портал; 

- креирање базе података са произвођачима опреме, заинтересованим 
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пословним субјектима, организацијама које могу понудити савјетодавне 

услуге, услуге инсталације и одржавања, затим са успјешним и 

неуспјешним примјерима кориштења обновљиве енергије, те генеричким 

пројектним рјешењима за кориштење соларне енергије у домаћинствима, 

сеоским туристичким домаћинствима и рјешењем за оснивање заједничког 

дигестора. База би била дио портала „Прозор“; 

- активности подршке увођењу кориштења алтернативних извора енергије. 

Корисници Циљна популација: напредне фарме, рурална домаћинства и 

туристички/угоститељски објекти 

Критерији 

приступа 

Специфични критерији: обезбјеђење 10%  до 25% учешћа 

Очекивани 

резултати 

- ојачана знања руралне популације о могућностима употребе 

алтернативних извора енергије; 

- генерички инвестициони програми употребе соларне енергије (5 типова) и 

групног оснивања биореактора у руралним подручјима; 

- формирање базе података заинтересованих субјеката и испоручилаца 

опреме и могућих извора финансирања (други пројекти); 

- подршка ефикаснијем развоју туризма. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха  биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине и пољопривредни буџет РС-а, ЕУ фондови 

Вриједност 100.000 KM (укупно) 

Временски 

оквир 

3 године 

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.2.7. АДЕКВАТНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА 

Образложење Расуте дивље депоније ограничавају развој туризма, али представљају 

ризик за здравље људи, а посебно дјеце. Овај проблем може узроковати и 

загађење подземних вода, што може угрозити квалитет воде за пиће. 

Расуте дивље депоније спречавају грађење адекватног имиџа простора 

општине, као угодног и опуштајућег мјеста, гдје можете уживати у чистој 

уређеној околини. 

Циљ - ојачати свијест о потреби адекватног уклањања чврстог отпада; 

- организовати мрежу сакупљања чврстог отпада у руралним подручјима, 
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те поставити контејнере; 

- уклонити дивље депоније и санирати простор; 

- промовисати технику компостирања органског отпада као допринос 

смањењу масе смећа. 

Опис 

имплементације 

Пројектом се предвиђа ширење мреже сакупљања крутог отпада, као и 

уређење простора за прикупљање и привремено одлагање крутог отпада у 

руралним МЗ. 

Осим тога предвиђа се мапирање свих дивљих депонија и дефинисање 

плана за њихово уклањање и санацију, те имплементацију датог плана. 

У оквиру пројекта се предвиђа креирање водича за компостирање органске 

материје и организовање промотивних активности у свакој МЗ, те 

промоције могућности кориштења компоста у органској производњи 

уопште или производњи цвијећа. Промоција ове технике као могућег 

извора прихода за школске задруге. Ово би био наставак пројекта јачање 

свијести о потреби одвојеног сакупљања отпада. 

Покретање иницијативе „Прољетно уређење животне средине“ која би 

окупила ученике, планинаре, ловце, риболовце, НВОе, КУД-ове и све 

остале грађане који би двије суботе/недеље организовали чишћење ријека, 

шума и осталих дијелова руралног простора. Јавно комунално предузеће 

би организовало бесплатан одвоз прикупљеног смећа, а на крају дана би 

био организован културно-умјетнички програм и прослава. 

Корисници Циљна популација: руралне МЗ и школе, комунално предузеће 

Критерији 

приступа 

Предност ће имати локалне заједнице које обезбједе неку врсту властитог 

учешћа 

Очекивани 

резултати 

- 70% подручја покривено мрежом за прикупљање чврстог отада; 

- идентификоване, уклоњене и саниране дивље депоније чврстог отпада; 

- унапређен квалитет животне средине у руралним областима; 

- израђен водич за компостирање органског отпада; 

- годишња манифестација „Прољетно уређење животне средине“ и јачање 

волонтеризма и кохезије заједница. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањење миграција становништва; 

- број дјеце у школама у руралном подручју; 

- смањен број дивљих депонија; 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима; 
Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха  биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима  

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Општина,  РС - МПШВ ЕУ Фондови 

Вриједност Укупно: 75.000 KM 
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Временски 

оквир 

3 године  

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.1. ИНИЦИЈАТИВА „9 ПОДКОЗАРСКИХ ОПШТИНА“ 

Образложење Да би зауставили миграције, обезбиједили одрживи развој заједница 

неопходно је подићи ниво квалитета сеоске/руралне инфраструктуре, а 

посебно ријешити проблем снабдијевања струјом, водом, те стално 

унапређивати мрежу путева и систем одводње отпадних вода из 

домаћинства и привредних објеката. Квалитет руралне инфраструктуре 

одређује квалитет живота у руралним подручјима, могућности за развој 

како пољопривредне производње, тако и диверзификацију руралне 

енергије. Лоши путеви, нестабилно напајање ел. енергијом и неадекватно 

снабдијевање водом онемогућавају развој руралне економије и подстичу 

процес миграција, напуштања руралних подручја. Центри одлучивања о 

развоју и/или обнови елктромреже, затим регионалних путева који су 

изузетно важни за велики дио руралног подручја општине (Козара и сл.) су 

централизовани на нивоу одређених надлежних министарстава/јавних 

институција на нивоу РС-а. Управо због тога локална заједница, а посебно 

руралне заједнице нису у могућности да обликују развој инфраструктуре 

онако како би жељеле. За претпоставити је да локалне заједнице које 

гравитирају ка Козари дијеле сличне проблеме и имају слична развојна 

усмјерења која се темеље на кориштењу ресурса масива Козаре. Када би 

наступиле заједнички, када би формирале заједничке захтјеве према 

надлежним ентитетима, а у погледу развоја инфраструктуре онда би 

локалне заједнице лакше презентовале своје потребе и оствариле своја 

развојна очекивања. 

Циљ - успоставити процес планског и систематског побољшавања сеоске 

инфраструктуре, како би побољшали квалитет живота у руралним 

подручјима; 

- формирати локалну иницијативу „9 ПОДКОЗАРСКИХ ОПШТИНА“, 

тијело које би заступало јасно дефинисане развојне планове који би 

имали синергетске ефекте на развој свих 9 општина. 

Опис 

имплементације 

Пројектом се предвиђа: 

- формирање координационог  тијела локалне иницијативе које би 

сачињавали начелници 9 општина и изабрани представници невладиног 

сектора, те креирање протокола сарадње, функционисања, 

координационог тијела, као и фонда за суфинансирање пројеката које 

предлаже ово тијело. 

- израда анализе стања и дефинисање ургентне потребе везане за 

одржавање и развој регионалних путева који омогућавају кретање 

популације ових 9 општина, те направити изведбени план рјешавања 

ових проблема – направити мастер план који ће суфинансирати свих 9 
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општина; 

- израда акционог плана и цјелокупне документације за рјешавање 

проблема снабдијевања струјом (завршити започето) и обнављања и 

асвалтирања сеоских путева, предлагање алтернативних  рјешења у 

подручјима гдје је врло скупо и неисплативо градити уобичајену 

инфраструктуру; 

- покретање локалне иницијативе на лобирању, у смислу усвајања новог 

закона о туризму који би требао ријешити одређене проблеме везане за 

функционисање туристичке заједнице, те за адекватно лиценцирање 

туристичких водича и сл.; 

- покретање локалне иницијативе у смислу рјешавања проблема локалне 

инфраструктуре заједничким акцијама и стварању  форума, гдје ће 

квалитет инфраструктуре у руралним подручијима бити разматран и гдје 

ће постојећи оперативни планови бити праћени уз давање сугестија за 

унапређење постојећих планова или њихове реализације; 

- осмишљавање приједлога одрживог функционисања НП „Козара“ и 

израда физибилити студије изабраног модела функционисања НП 

„Козара“; 

- јачање свијести о негативном утицају домаћинстава на квалитет животне 

средине и могућност развоја, промоција  материјала о начину изградње 

септичких јама, потреби њиховог чишћења, затим промоција 

иновативних рјешења за одвођење отпадних вода; 

- израда стратегије рјешавања проблема одвођења отпадних вода из 

домаћинстава у руралим подручијима, која треба дати детаљан преглед 

садашњег стања, оцјену тренутног утицаја на квалитет животне средине, 

пројекцију будућих потреба и приједлог идејног рјешења; 

- израда стратегије рјешавања проблема водоснабдијевања у руралним 

подручјима општине и креирање идејног рјешења за локално 

водоснабдјевање. 

Корисници Сви становници руралних подручја општине. 

Критерији 

приступа 

Предност ће имати локалне заједнице које обезбиједе неку врсту властитог 

учешћа. 

Очекивани 

резултати 

- формирано координационо тијело локалне иницијативе и канцеларија 

истог; 

- дефинисане развојне потребе 9 општина у смислу развоја регионалне 

путне инфраструктуре; 

- успјешно лобирање и представљање потреба локалних заједница у 

институцијама власти на ентитетском нивоу; 

- ојачана свијест становника о потреби унапређења сакупљања отпадних 

вода из домаћинстава и идејно рјешење изградње система канализације у 

руралним подручјима; 

- урађен акциони план и документација за рјешавање развоја 

електродистрибицијске мреже и обнове сеоских путева; 

- урађена стратегија и идејно рјешење развоја водоводне мреже у 

руралним подручјима. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањење миграција становништва; 

- број дјеце у школама у руралном подручју; 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима. 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 
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Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

 

Извори 

финансирања 

Општина, РС МПШВ, ЕУ фондови 

Вриједност Укупно: 500.000 KM 

Временски оквир 3 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.2. ИНФОРМАТИЗАЦИЈА  РУРАЛНОГ ПРОСТОРА 

Образложење Осјећај излованости и немогућности уживања у свим „благодетима“ 

модерне технологије доприноси миграцији становништва, а посебно 

младих људи. Истовремено недоступност информативних технологија 

онемогућава ефикасније вођење бизниса, те проток информација и 

трансфер технологија. То све наравно има негативне ефекте на квалитет 

живота у руралним областима и ограничава могућности за успостављање 

одрживог развоја ових области. У том смислу информатизацији руралних 

области треба прићи са дужним поштовањем. 

Циљ - смањење информационе изолованости руралних подручја; 

- јачање интернет приступа; 

- јачање способности руралне популације да осмишљавају и воде 

пословне активности. 

Опис 

имплементације 

У оквиру пројекта ће се предузети активности на информатизацији 

руралних подручја. У свим мјесним заједницама биће организовани 

информатички курсеви. Осим тога у заједничким просторијама биће 

организована информатичка интернет сала са 5 корисничких рачунара. 

Управљање овим интернет клубовима биће повјерено младим људима (10 

МЗ). Одржавање ових клубова ће у првих пет година бити у потпуности 

финасирано од стране Општине и испоручиоца услуге. 

Корисници Циљна популација: руралне МЗ , млада популација 

Критерији 

приступа 

Нема специфичних критерија – сви могу приступити средствима 

Очекивани 

резултати 

- 10 интернет центара; 

- 10 радних мјеста (4 сата); 

- популарисана употреба Е- услуга и кориштење WЕB портала. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањење миграција становништва; 

- број дјеце у школама у руралном подручју; 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима; 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 
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оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС, ЕУ фондови 

Вриједност Укупно: 100.000 KM 

Временски 

оквир 

5 година  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

Образложење Да би зауставили миграције, обезбиједили одрживи развој заједница 

неопходно је подићи ниво квалитета општих услуга руралном 

становништву, а поготово доступност здравствених услуга. То је и основна 

сврха покретања и имплементације овог пројекта. 

Циљ - унаприједити доступност здравствених услуга у свим руралним МЗ 

Опис 

имплементације 

Пројектом се предвиђа формирање мобилне здравствене екипе  која би 

једном у 30 дана посјетила сваку од руралних МЗ. То значи оснивање једне 

мобилне здравствене екипе и обезбјеђење амбулантног возила. Ова екипа 

би обилазила подручја значајније удаљена од центра града једном мјесечно 

или ако је потребно (у доба неких епидемија) и више пута. На овај начин 

би здравствене услуге биле доступније управо оним угроженим 

категоријама домаћинства. 

Корисници Циљна популација: руралне МЗ  

Критерији 

приступа 

Удаљеност од центра града већа од 8 км 

Очекивани 

резултати 

- унапређена доступност здравствених услуга - мјесечна посјета љекарског 

тима свакој МЗ; 

- 1 новозапослени љекар; 

- медицинско возило. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањење миграција становништва; 

- број дјеце у школама у руралном подручју; 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима. 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће дати 

оперативним/бизнис плановима 
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Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

 

Извори 

финансирања 

Општина Приједор, РС МПШВ, ЕУ фондови 

Вриједност Укупно: 250.000 KM 

Временски 

оквир 

5 година  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.4. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Образложење Доступност образовања дефинише квалитет живота у руралним областима. 

Ограничена доступност образовања може бити „покретач“ миграција из 

руралних ка урбаним областима. Ограничена доступност образовања се 

врло често јавља због тога што су школски објекти претјерано удаљени од 

насеља и домаћинстава, што нису адекватног квалитета и зато што не 

постоји адекватан систем превоза дјеце до школе. Осим тога оваквом 

тренду доприноси и непостојање предшколске едукације, вртића, чије 

похађање је обавезујуће за дјецу која желе наставити школовање. 

Циљ - унаприједити доступност образовних услуга у свим руралним МЗ 

Опис 

имплементације 

Пројектом се предвиђа да се оформи један иновативни начин рјешења 

превоза ученика и осталих грађана из најудаљенијих предјела руралних МЗ 

– „народни такси“. Општина би понудила концесију привредном субјекту 

који би имао обавезу превоза ученика (2 пута дневно), а остало радно 

вријеме би превозио грађане и туристе по позиву. Општина би се обавезала 

да набави комби возила (максимално 2) и сносила би трошкове превоза 

ученика (према договору). Цијена превоза би требала да буде умјерена, јер 

би превозник био ослобођен одређених давања према држави.  

Пројектом се предвиђа анализа потреба за образовним услугама, те стање 

бивших школских објекта како би се направио акциони план обнове неких 

школа у руралним МЗ и успостављање вртића (приватна иницијатива) 

према идентификованим потребама. Другим ријечима, програм предвиђа 

креирање физибилити студије обнављања школских објеката у руралним 

подручјима. 

Покретање приватних вртића би било подржано од стране овог програма и 

то тако што би обезбиједио помоћ при регистрацији и основном опремању 

простора вртића. 
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Корисници Становници општине Приједор. 

Циљна популација: руралне МЗ  

Критерији 

приступа 

Специфични критерији: 25% учешћа код покретања бизниса 

Очекивани 

резултати 

- унапређена доступност образовања; 

- план санације и поновног успостављања школских објеката; 

- пилот пројекат „народни такси“; 

- 2 нова радна мјеста (минимум). 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањење миграција становништва; 

- број дјеце у школама у руралном подручју; 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће дати 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Еу фондови 

Вриједност 175.000 KM (35.000 KM годишње) 

Временски 

оквир 

5 година  

 2012 2013 2014 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.5. ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  ПРОМОЦИЈА 

ВОЛОНТЕРИЗМА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Образложење Унапређење квалитета живота у руралним областима у великој мјери 

зависи од културе сарадње, повјерења, жеље да се допринесе заједници, те 

постојању предузетничке културе и лидера који могу да стекну повјерење 

заједнице и покрену различите друштвене активности. Овакво стање је 

посљедица ратних дешавања и недостатка повјерења у локалним 

заједницама. Овај проблем се не може ријешити брзо и због тога треба 

ојачати социјалну инфраструктуру, али и акције које ће мотивисати људе 

да проактивније учествују у друштвеном и економском животу заједнице. 

Циљ  унаприједити социјалну инфраструктуру у руралним областима и ојачати 

дух волонтеризма и предузетништва у локалним заједницама; 

Опис 

имплементације 

Пројект ће укључити: 

- подршку оснивању/одржавању КУД-ова или других врста културног 

повезивања грађана; 

- организовање радионица с циљем образовања и стварања лидера и 
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предузетника у локалним заједницама - промоцију успјешних примјера 

изградње локалних заједница – сви тренинг материјали и промоција 

успјешних примјера ће бити доступни и на WЕB порталу „Прозор“;  

- оснивање волонтерских удружења младих (школе би требале одиграти 

главну улогу) који би били окупљени око идеја: помоћ старим и 

изнемоглим лицима (свакодневни обилазак старачких домаћинстава), 

прикупљање секундарних сировина, чување културно-историјског и 

природног насљеђа (изложбе, мапирање станишта посебних биљака, 

чишћење корита ријека, пошумљавање и сл.), извиђачи/скаути, 

планинарска друштва и сл.; 

- организовање манифестација типа сеоских игара или мале ногоментне 

лиге или такмичења домаћица или друге врсте манифестација које ће 

омогућити посјете другим МЗ или подручјима у Региону; 

- организовање такмичења „Уради нешто добро за своју заједницу“ – избор 

најактивнијег појединца или организације; 

- обнављање/одржавање планинарских домова, ловачких и рибарских кућа, 

домова МЗ, домова културе или других мјесних објеката – сви ће бити 

регистровани у GIS бази руралног простора Општине; 

- креирање покретне филмотеке, библиотеке. 

Корисници Сви грађани руралних подручја општине 

Критерији 

приступа 

Предност ће имати пројекти које покрећу млади људи и пројекти који 

подржавају успостављање контакта међу становници 

Очекивани 

резултати 

- ојачана свијест грађана о користима сарадње, волонтеризма и 

предузетништва; 

- створена навика код младих људи да улажу напоре за добробит 

заједнице; 

- ојачана социјална инфраструктура. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- смањење миграција становништва; 

- број дјеце у школама у руралном подручју; 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор, РС 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, пољопривредни буџет РС, ЕУ фондови 

Вриједност 40.000 KM (8.000 KM годишње) 

Временски 

оквир 

5  година 

 2012 2013 2014 2015 2016 
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Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.6. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ, ИСТОРИЈСКОГ И  ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА У 

РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА 

Образложење Руралне области могу се одрживо развијати само ако дође до изградње 

диверзификоване руралне економије. Очувано културно-историјско и 

природно насљеђе омогућава подлогу за ефикасну диверзификацију у 

правцу руралног туризма и јачања комплементарних грана (разни обрти 

који су неопходни за обнову и заштиту). 

Циљ - направити детаљну анализу културно-историјског и природног насљеђа; 

- направити акциони план заштите идентификованих објеката; 

- израдити  потребну документацију за заштиту идентификованих објеката. 

Опис 

имплементације 

Пројекат укључује: 

- мапирање и документовање постојећег културно-историјског и 

природног насљеђа и прикупљање писаних докумената о 

идентификованим објектима;  

- креирање акционог  плана и идејних пројеката заштите културно-

историјског и природног насљеђа. Идејни пројекти би били сложени у 

каталог пројектних идеја с циљем проналажења заинтересованих 

финансијера. Каталог пројектних идеја ће се штампати на неколико 

свјетских језика и биће доступна и он-лине верзија на WEB страници 

Туристичке организације општине и Туристичке заједнице РС и БиХ. 

Каталог ће бити послан на све релевантне адресе (амбасаде, UNESCO-a 

итд.);  

- креирање акционог плана кориштења/валоризације идентификованих 

објеката културно-историјског насљеђа и природног насљеђа у функцију 

развоја туризма. Овај акциони план треба да послужи као подлога за 

креирање туристичког производа Општине/Региона и сегментирање 

тржишта. 

Корисници Становници општине Приједор 

Циљна популација: туристичке организације, туристичке агенције, руралне 

мјесне заједнице итд. 

Критерији 

приступа 

Специфични критерији: потврда експертизе из области 

Очекивани 

резултати 

- документовано културно насљеђе; 

- каталог пројектних идеја за заштиту културно-историјског и природног 

насљеђа - дефинисана добра пракса заштите културно-историјског и 

природног насљеђа; 

- акциони план кориштења/валоризације културно-историјског и природног 

насљеђа. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

Генерални показатељи: 

- БДП-а у руралном подручју; 

- старосна структура становништва; 

- обим производње и развој туризма. 

Специфични показатељи су дефинисани резултатима пројекта. 
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Одговорне 

институције 

Општина Приједор, РС 

 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, РС пољопривредни буџет, ЕУ фондови 

Вриједност 240.000 KM (80.000 KM годишње) 

Временски 

оквир 

3 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.7. ПРОМОЦИЈА НОВИХ БИЗНИСА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ 

ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА И ЗНАЊА 

Образложење За одрживи рурални развој веома је важно створити диверзификовану 

руралну економију која ће имати развијене разнолике привредне гране, а 

посебно пружање различитих врста услуга које значајно унапређују 

квалитет живота у руралним областима. Пословне идеје треба црпити из 

традиције и специфичне културе и специфичних вјештина по којима се 

руралне области разликују и које могу бити поука врло успјешним 

бизнисима. Овдје веома важну улогу игра валоризација 

типичних/традиционалних производа и заната. 

Циљ - промоција могућности за покретање традиционалних занимања; 

- стварање мреже заитересованих предузетника, удружења, асоцијација, 

финансијских институција и пројеката; 

- валоризација типичних и традиционалних производа подручја општине 

Приједор. 

Опис 

имплементације 

Пројекат укључује: 

- активности на промоцији самозапошљавања, које би се темељиле на 

претходној анализи и мапирању традиционалних заната, традиционалних 

производа, могућности пружања услуга: кетеринга, комуналних 

(одржавање путева, превоз, одвоз смећа и сл.), одржавања (домаћинстава, 

кућанских апарата механизације, соларних ћелија и сл.), складиштења, 

обраде земљишта и жетве (машински прстенови) итд. У оквиру ове 

активности био би  креиран билтен са 100 предузетничких идеја. Писани 

материјали би били лако доступни на WEB порталу Прозор WEB 

страници Општине; 

- креирање генеричких предузетничких/инвестиционих пројеката за 20 

предузетничких идеја; 

- годишње такмичење – најиновативнији, друштвено најсензитивнији нови 

бизнис  у руралним областима; 

- умрежавање свих инвестицијских програма које имплементирају банке, 

микрокредитне и друге НВО и развојне агенције – билтен са овим 

информацијама би био штампан, а у Е- форми,  би био доступан на WЕB 
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порталу Прозор; 

- развијање (у сарадњи са експертском институцијом) 5 тренинг курсева 

чији ће интерактивни садржај бити доступан на WЕB порталу Прозор. На 

порталу ће бити инсталисана и он-лине правна и рачуноводствена помоћ, 

те понуђен ефикасан и по корисника угодан софтвер, те повезивање са 

сличним иницијативама у Региону. 

- Обезбјеђење бесповратних средстава за 20 малих бизниса. 

Корисници Сви грађани руралних подручја  

Критерији 

приступа 

Властито учешће од 15% до 55% (локална управа и предузетници) 

Очекивани 

резултати 

- отварање нових радних мјеста (20 малих бизниса); 

- јачање способности предузетника да покрену нови бизнис/генерички 

бизнис планови и информације; 

- урађена база података о традиционалним и типичним производима и 

основна документација о њима; 

- урађена стратегија валоризације типичних и традиционалних производа. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима; 

- старосна структура становништва руралних области; 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет Општине, Буџет РС, ЕУ фондови  

Вриједност Укупно: 280.000 KM 

Временски оквир 4 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.8. ВАЛОРИЗАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНИХ / ТИПИЧНИХ ПРОИЗВОДА 

Образложење Данас се у свијету придаје велики значај производњи традиционалних 

производа, јер доприноси одрживом развоју села, руралном туризму и 

већем приходу произвођача. Такође, на територији општине Приједор 

сеоска домаћинства чувају традицију и настоје производити 

традиционалне производе, јела и чувати традиционалне сорте 

пољопривредних култура. Тај постојећи развојни потенцијал није 

искориштен. Стога је неопходно извршити анализу и документовање 

традиционалних производа, а у циљу унапређења руралног туризма. 
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Циљ - истраживање, прикупљање података и документовање традиционалних 

производа; 

- израда електронске базе података традиционалних производа. 

Опис 

имплементације 

Пројект укључује:  

- идентификацију традиционалних производа (домаћи производи и храна, 

сувенири и рукотворине); 

- идентификацију народних обичаја и ношњи; 

- валоризацију традиционалних и типичних производа и обичаја, који 

подразумијевају  израду стратегија за валоризацију дефинисаних 

традиционалних производа, те промоцију могућности за покретање 

бизниса. Ова активност подразумијева мапирање традиционалних и 

типичних производа и обичаја (укључује и народне ношње и све остале 

културне активности) општине/регије и стварање адекватне и неопходне 

документационе базе за сваки од њих. Каталог традиционалних и 

типичних производа и обичаја би био доступан и у електронској верзији 

која би била доступна на WEB порталу Прозор, туристичке 

организације, ПРЕДА-е, и сл. ; 

- идентификација домаћинстава која се баве производњом 

традиционалних производа; 

- креирање/израда електронске базе података традиционалних производа, 

која омогућава даље уношење нових података. 

Корисници Потрошачи, становници градског и руралног подручја, туристички 

субјекти, научне институције 

Критерији 

приступа 

- претходно искуство рада у овој области 

Очекивани 

резултати 

- дефинисан и документован асортиман традиционалних производа; 

- дефинисан и документован асортиман народних обичаја и ношњи; 

- израђена електронска база података традиционалних производа и он-лине 

Каталог 

  традиционалних и типичних производа. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- обим производње традиционалних производа; 

- број традиционалних производа и обичаја; 

- популаризација традиционалних производа и обичаја. 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС, ЕУ фондови  

Вриједност Укупно: 200.000 KM 

  



Страна 234              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                    Број: 5/12 

 

 

Временски оквир 4 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.9. РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА И ЦИЉНИХ ТРЖИШТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

РУРАЛНИХ ОБЛАСТИ 

Образложење Туризам је за развој руралних економија врло важна грана. Међутим, 

развоју ове гране се приступа несистематски и непрофесионално. Основни 

проблем је недостатак знања за креирање укупног туристичког производа и 

за прецизирање циљних тржишта за те производе. Уколико се ово не уради 

како треба онда ће се ова привредна грана споро развијати и неће у 

потпуности допринијети развоју руралних области.  

Циљ - идентификација асортимана производа и креирање маркетинг плана, 

комерцијализације производа, а на основу идентификованих ресурса 

(види претходне пројекте); 

- идентификација и развој циљних тржишта – сегментација тржишта. 

Опис 

имплементације 

Пројект подразумијева: 

- промоцију могућности које нуди развој туризма и мапирање 

заинтересованих учесника, потенцијалних предузетника у овој области. 

На основу анализе њихових способности биће могуће формирати 

интензиван и официјелни програм тренинга, што треба бити укључено у 

стратегију.Заинтересовани учесници ће формирати виртуелну мрежу која 

ће имати Е простор на WEB страници Туристичке организације општине и 

WEB порталу Прозор. Развијени материјал ће бити доступан у Е форми, а 

сваки од предузетника ће кроз тренинг научити како да направи WEB 

презентацију свог бизниса и како да користи интернет за комуникацију са 

корисницима; 

- креирање асортимана туристичког производа (4П маркетинг микc) 

општине на основу анализе тржишта  тј. понуде и потражње и по основу 

дефиниције циљних тржишта и потреба корисника. Ова активност 

подразумијева мапирање свих постојећих туристичких манифестација, 

капацитета, активности и услуга; 

- креирање Стратегије и оперативног плана реализације туристичког 

производа општине; 

- промоција на циљним тржиштима; 

- дефинисан сет званичних сувенира Општине. 

Корисници предузетници, Туристичка организација општине, удружење грађана 

(ПРОМОТУР),  становници руралних подручја општине. 

Критерији 

приступа 

- претходно искуство у овој области 

Очекивани 

резултати 

- дефинисан асортиман туристичких производа и услуга; 

- креирани маркетинг планови за производе; 

- дефинисана  циљна тржишта; 

- ефикасна промоција интегралног туристичког производа. 
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Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима; 

- број туриста (посебно са циљних тржишта); 

- повећање БНП општине. 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

 

Извори 

финансирања 

Буџет Општине, Буџет РС, ЕУ фондови 

Вриједност Укупно: 400.000 KM  

Временски 

оквир 

3 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.10. ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА У РУРАЛНИМ 

ПОДРУЧЈИМА 

Образложење Тренутно је туристичка инфраструктура општине дјелимично развијена и 

то у областима гдје су имплементирани неки развојни пројекти. 

Туристичка организација општине и њен WEB портал нису довољно 

софистицирани да подрже развој модерног туризма. Потребно је ојачати и 

модернизовати ове капацитете. Истовремено туристичка понуда није у 

довољној мјери промовисана и повезана са регионалним иницијативама. 

Недостатак знања и инвестиција спречавају развој туристичке 

инфраструктуре, што има негативне ефекте по развој туризма. 

Циљ  јачање модерне туристичке инфраструктуре, а посебно оне неопходне за 

развој сеоског, еко, гастро, културног туризма 

Опис 

имплементације 

Пројекат укључује: 

- интензивни програм школовања туристичких водича; 

- интензивни програм унапређења угоститељске понуде – едукација везана 

за добру хигијенску праксу, затим креирање менија који одражава 

културу подручја, формирање локалних ланаца снабдијевања (понуда 

домаће хране), затим обнова, преуређење угоститељских објеката, те 

обнова/преуређење ловачких, рибарских и планинарских домова, 

едукација везана за стране језике. Ова активност претпоставља и израду 

студије за унапређење угоститељске понуде која би понудила рјешења на 

који начин искористити локалне ресурсе, а посебно локалне произвођаче 

хране у циљу јачања туристичке понуде; 

- јачање капацитета Туристичке организације, а посебно интернет портала, 
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оснивањем посебног интерактивног WEB портала са потпуним 

информацијама о понуди у руралним областима, могућношћу он-лине 

резервације и могућношћу интернетске продаје сувенира, 

традиционалних производа, те са детаљним објашњењима о сваком 

поједином туристичком производу и начину стизања на локацију, те са 

страницом на Фејсбуку, Твитеру и другим друштвеним мрежама. На овај 

начин ће се извршити потпуна информатизација туристичке понуде 

руралних подручја општине; 

- унапређење туристичке сигнализације на цијелој територији општине, а 

посебно на руралним локацијама, са нагласком на изградњи инфо 

кућица, галерија, етнолошких и биолошких збирки, музеја и сл.; 

- оснивање TOUR-инкубатора који треба да пружи подршку 

предузетницима који желе да започну посао нудећи туристичке услуге. 

Овај инкубатор би нудио помоћ при проналаску инвеститора, затим 

припреми бизнис планова, развоју иновативних производа сваког 

предузетника, помоћ при регистрацији (one-stop shop) и добијању свих 

потребних дозвола, те припрему промотивне стратегије за туристичке 

предузетнике; 

- избор најбољег угоститеља, туристичког радника и домаћинства – 

годишња манифестација која треба да мотивише пословне субјекте и 

појединце да се такмиче и да раде свој посао најбоље могуће; Оснивање 

удружења туристичких предузетника који би дефинисао правила 

понашања (стандарде) за различите типове туристичких услуга, што би 

чинило основу за класирање угоститељско/туристичких објеката, 

односно организовања цертификације објеката ; 

- стварање мреже локалних произвођача хране, а посебно традиционалних 

производа, који ће своје производе нудити на интерактивном WEB 

порталу; 

- уређење панорамских тачака и њихово опремање са кућицама или 

штандом за продају хране и сувенира; 

- уређене бициклистичке,  пјешачке и трим стазе, те њихово укључење у 

ЕУ мрежу таквих стаза; 

- укључивање сектора на шире БиХ, регионално, ЕУ и свјетско тржиште, 

учествовањем на важним туристичким догађајима, берзама и сл. 

Корисници туристички предузетници, фармери, Туристичка организација општине, 

НВО-и 

Критерији 

приступа 

- претходно искуство 

Очекивани 

резултати 

- школовани туристички водичи  

- информатизован сектор оснивањем интерактивног модерног WEB 

портала 

- Успостављен ТОUR-инкубатор 

- Формирано удружење туристичких предузетника и створени услови за 

цертификовање туристичких објеката. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима; 

- повећање БНП општине и повећање броја ноћења; 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним/бизнис плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 
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Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС, ЕУ фондови 

Вриједност Укупно: 240.000 KM 

Временски оквир 3  године 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.11 УНАПРЕЂЕЊЕ СЕОСКОГ/РУРАЛНОГ ТУРИЗМА 

Образложење Тренутно у општини Приједор постоји предузетничка иницијатива за 

покретање сеоског и еко туризма. Домаћинства која се баве сеоским 

туризмом се окупљају око удружења „ПРОМОТУР“. Ово удружење нема 

довољно капацитета да би подржало бржи и интензивнији развој сеоског 

туризма, као ни могућности да организује интерни систем осигурања 

квалитета пружања услуга у сеоским домаћинствима. Удружење не 

посједује интернет страницу и само је дјелимично промовисано преко 

странице Туристичке организације општине, али немају никакву подршку 

туристичких портала РС и БиХ. Истовремено развијен је и еко-центар 

Љекарице. Тај центар не пружа сет услуга које се интернационално 

дефинишу као еко-туризам. С друге стране, национални и спомен парк 

„Козара“ развијају услуге које нису повезане са овим иницијативама. 

Оваква подјељеност, неадекватна дефинисаност  туристичког производа 

успорава развој ове привредне активности. Обједињавање ових активности 

је сврха пројекта. 

Циљ Ојачати постојеће пословне иницијативе развоја сеоског и еко-туризма, како 

би се обезбиједио бржи развој ове дјелатности, али и створио ланац 

вриједности туристичке понуде. 

Опис 

имплементације 

Пројекат  укључује: 

- јачање способности промоције чланова путем интерактивног и модерног 

WEB портала са свим услугама које ће пружати виртуални ТОUR-

инкубатор (видјети претходни пројект); 

- прецизирање/унапређење туристичке услуге а домаћинствима и 

успостављање сарадње са локалним произвођачима хране и сувенира;  

- формирање интерног система осигурања квалитета (интерни стандарди и 

начин класирања услуга у сеоском домаћинству);  

- иновирање и освјежавање туристичког производа;  

- јачање мреже заинтересованих, како предузетника, тако и корисника 

услуга; 

- креирање сета тренинга за потенцијалне и садашње предузетнике у овој 

области; 

- промовисање сеоског туризма као могућности за креирање бизниса, 

односно анализа тржишта и креирање Акционог плана и физибилити 

студије развоја сеоског и еко туризма; 
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- пружање помоћи при покретању бизниса у овој области за 15 сеоских 

газдинстава,  

Корисници ПРОМОТУР, Туристичка организација општине, предузетници, фармери, 

занатлије 

Критерији 

приступа 

За пружање помоћипри покретању бизниса предузетници требају да прођу 

обуку и постану дио удружења „ПРОМОТУР“, властито учешће 25% до 

50%. 

Очекивани 

резултати 

- пораст броја газдинстава који се баве сеоским туризмом порастао за 

50%; 

- урађен акциони план и физибилити студија развоја еко и сеоског 

туризма; 

- урађен интерни стандарди за пружање услуга сеоског и еко-туризма; 

- створен ланац вриједности туристичког производа. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

Генерални показатељи: 

- пораст БДП-а у руралном подручју, обим производње и развој туризма; 

- старосна структура становништва у руралним областима; 

- ниво препознатљивости  Приједора као идеалне дестинације за одмор у 

руралном подручју. 

Специфични показатељи су дефинисани прецизираним резултатима 

пројекта 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС пољопривредни, ЕУ фондови 

Вриједност 200.000 KM  

Временски 

оквир 

3 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.12 ПУТЕВИМА ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА – ГАСТРО КУТАК ИЛИ 

ГАСТРО ЧАРОЛИЈЕ 

Образложење На подручју општине Приједор постоји велики број пољопривредних 

произвођача са препознатљивом производњом традиционалних 

пољопривредних производа, као што су  ракија, сир, кајмак, мармеладе, 

сокови и др., који показују интерес за овакву дјелатност. 

“Кушаоница” представља сеоско домаћинство на коме је пољопривредна 

производња основна дјелатност, односно сеоско домаћинство гдје се нуди 

могућност кушања/пробања и продаје традиционалних производа. (термин 

„кушаоница“ подложан промјени) 
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Циљ - оснивање мреже “кушаоница” на подручју општине Приједор са 

крајњим циљем стварања препознатљивог туристичког производа “Пут 

традиционалних производа општине Приједор”. 

- повезивање са осталим пружаоцима туристичких услуга на руралним 

подручјима општине, који би представљали једну цјелину и могли би 

заједнички наступати на тржишту. 

Опис 

имплементације 

Програм укључује: 

- промоцију могућности које нуди пројекат и мапирање заинтересованих 

туристичких предузетника и стварање мреже „кушаоница“ на општини; 

- сет интерактивних радионица и семинара (најмање 10) који би имали 

циљ:  

(I)да дефинишу садржај/понуду/услугу која ће бити развијена у свакој 

појединој „кушаоници“ и стандарде који ће се поштовати (понуда 

традиционалних типичних локалних производа, кориштење локалних 

сировина, поштовање традиционалних обичаја сервирања хране, ношње 

и изгледа простора);  

(II)практичну едукацију сваког предузетника – како водити 

„кушаоницу“, како обезбједити висок ниво сигурности (микробиолошке 

исправности), како градити препознатљивост свог домаћинства и како 

користити могућности које нуди електронска подршка WEB портала 

Прозор,  

- јачање капацитета „ПРОМОТУР“-а у смислу способности креирања и 

имплементације  алтернативне, иновативне али ефикасне промотивне 

активности и представљања на прави начин информације о овом 

иновативном производу општине, те повезивање ове активности са 

културно-историјским насљеђем и то путем организовања ручкова на 

„мистичним/историјским подручјима“, затим проналажењем адекватних 

анегдота и прича у којима се помиње или општина или одређено јело или 

одређени обичај; 

- креирање сета тренинга за потенцијалне и садашње предузетнике у овој 

области; 

- умрежавање са сличним објектима кроз прекограничну сарадњу и 

креирање регионалног туристичког производа; 

- пружање помоћи за покретање бизниса у овој области за 15 сеоских 

газдинстава уз услов да се учлане у „ПРОМОТУР“ и поштују дате 

стандарде. 

Корисници ПРОМОТУР, Туристичка организација општине, предузетници, фармери, 

занатлије 

Критерији 

приступа 

За пружање помоћи за покретање бизниса предузетници требају да прођу 

обуку и постану дио удружења „ПРОМОТУР“, властито учешће 25% до 

50%. 

Очекивани 

резултати 

- повећање број газдинстава који се баве сеоским туризмом за 50%; 

- акциони план и физибилити студија развоја еко и сеоског туризма; 

- интерни стандарди за пружање услуга сеоског и еко-туризма; 

- ојачан капацитета „ПРОМОТУР“-а и створен ланац вриједности 

туристичког производа 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

Генерални показатељи: 

- БДП-а у руралном подручју, обим производње и развој туризма; 

- старосна структура становништва у руралним областима; 

- ниво препознатљивости Приједора као идеалне дестинације за одмор у 
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руралном подручју. 

Специфични показатељи су дефинисани прецизираним резултатима 

пројекта 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, РС пољопривредни буџет (подршка руралном развоју 

Мјера 3.6.3.), развојне агенције, IPARD, ЕУ програми прекограничне 

сарадње 

Вриједност 150.000 KM  

Временски оквир 3 године  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.13. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ДА ПОВУКУ 

СРЕДСТВА ЕУ 

Образложење Значајан дио програма треба бити суфинансиран из других извора 

финансирања. Објезбјеђење суфинансирања подразумијева припрему 

сложених пројектних приједлога за развојне банке, различите 

интернационалне фондове, те посебно ЕУ фондове регионалног развоја 

укључујући програм LEADER+, али и друге који ће бити припремљени за 

сљедећи програмски период ЕУ. Тренутно локалне заједнице/општине, 

НВО-и и пословни субјекти не располажу адекватним знањима и 

вјештинама (укључујући познавање страног језика, програмирање развоја, 

кориштење модерних менаџерских средстава и вјештине  адекватног 

извјештавања). Управо ови недостаци могу значајно умањити успјешност 

имплементације стратегије и обезбјеђења средстава из других фондова, 

што ће у крајњој мјери имати негативан ефекат на брзину и квалитет 

развоја руралних подручја општине. 

Циљ  ојачати локално заједницу  како би била  способна да програмирају развој, 

припреме и имплементирају сложене развојне пројекте, те прате њихово 

извршење 

Опис 

имплементације 

Пројект укључује: 

- промоцију  могућности програма и мапирање заинтересованих  лица, 

организација, општинских служби, локалних развојних агенција и 

пословних субјеката, те утврђивање њихових потреба у смислу 

наведених вјештина и знања. Крајњи резултат  би било формирање 

виртуелне мреже заинтересованих учесника и постојећих програмских 

ресурса (експерти, пројекти, организације, локалне развојне 

институције) која би комуницирала преко Е портала „Прозор“ 

организованог на WEB страници општине/ПРЕДА ; 

- креирање практичног тренинг пакета у трајању од три мјесеца (60ЕТCS) 
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за полазнике, те студијска посјета успјешним локалним заједницама у 

региону. Цертификат ће добити само полазници који успјешно припреме 

пројектни приједлог за неки од ЕУ фондова. Овај програм би похађали и 

основани ЛАГ-ови. Ова активност подразумијева повезивање 

истраживачких институција, НВО-а, владиних институција и привреде. 

Те везе могу даље бити искориштене за квалитетније осмишљавање 

развоја; 

- оснивање револвинг фонда за суфинансирање пројеката. Правила 

аплицирања на ЕУ пројекте регионалног развоја, IPA фондова обично 

захтијевају учешће апликанта, које може да иде и до 55%. Управо због 

тога је неопходно формирати фонд за суфинансирање пројеката. 

Иницијална средства требају бити дата од стране општине.  

Корисници предузетници, пољопривредни произвођачи, пословни субјекти, 

задруге/удружења, истраживачке и експертске институције, НВО-и и сви 

грађани општине. 

Критерији 

приступа 

Претходно искуство у овој области 

Очекивани 

резултати 

- WЕB портал за заинтересоване стране са едукативним и промотивним 

материјалом; 

- ојачане локалне заједнице;  

- формиран фонд за суфинансирање развојних пројеката. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- ниво повучених средстава из ЕУ фондова (IPA, IPARD, FP, TEMPUS и 

сл.); 

- повећање БДП и броја самозапослених лица. 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним плановима  

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС, ЕУ фондови 

Вриједност 500.000 

Временски оквир 5  година  

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.14. ФОРМИРАЊЕ ЛАГ-А (ЛАГ -  ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА) 

Образложење Развој руралних подручја не може бити успјешан уколико се не обезбиједе 

услови да сви битни учесници допринесу осмишљавању и реализацији 

програма. Такав начин омогућава препознавање правих проблема локалне 

заједнице и тиме обезбјеђује ефикасност и одрживост имплементираних 

пројеката руралног развоја. Међутим, формирање механизма званог 
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Локална Акциона Група није једноставан посао. Локалне заједнице требају 

помоћ за изградњу овог тако битног механизма који обезбјеђује одрживи 

развој. 

Циљ  Створити услове за формирање и ефикасан рад ЛАГ-а који треба бити 

носилац руралног развоја и механизам за обезбјеђење новца из ЕУ 

фондова, као што је LEADER и други фондови регионалног развоја. 

Опис 

имплементације 

Прва фаза биће промоција важности оснивања ЛАГ-ова и јачање сазнања 

која је њихова улога у пројектовању руралног развоја. Материјали за 

едукацији и сет добрих пракси формирања ЛАГ-а би били креирани и 

штампани у облику брошура, те постављени на WЕB страницу Општине и 

ПРЕДА-е. У овој фази треба отклонити и препреке регулаторне природе 

како би ЛАГ-ови могли бити регистровани и преузети функцију. 

Друга фаза је процес оснивања два ЛАГ-а. У овој фази треба препознати 

лидере сваке од учесничких група и покушати их „регрутовати“ да раде 

унутар ЛАГ-а. Такође у овој фази треба створити и извршну јединицу 

ЛАГ-а која ће проводити све активности. 

Трећа фаза је јачање капацитета основаног ЛАГ-а организацијом 

перманентних тренинга који се односе на организовање рада ЛАГ-а, на 

припрему пројеката, на процес преговарања у заједници, јачање вјештина 

употребе страног језика и организовањем посјета успјешним ЛАГ-овима. 

Четврта фаза је успостављање свакодневних активности рада ЛАГ-а што 

подразумијева дјелимично преузимање одговорности за имплементацију 

стратегије, односно за финалну евалуацију резултата имплементације 

стратегије и интензиван рад на креирању пројеката за ЕУ фондове. 

Корисници Сви грађани руралних области Општине 

Критерији 

приступа 

Морају бити предочене референце о искуству везаном за процес 

друштвеног преговарања и организовања ЛАГ-ова или удружења. 

Очекивани 

резултати 

- Концепт функционисања ЛАГ-а и његова улога у руралном развоју 

прихваћена и схваћена од локане заједнице; 

- Организована и регистрована два ЛАГ-а (најмање један); 

- Припремљена најмање два пројектна приједлога за ЕУ фондове. 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- Ниво повучених средстава из ЕУ фондова; 

- Повећање БДП и броја самозапослених особа. 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха  биће прецизирани 

оперативним плановима  

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет општине, Буџет РС, ЕУ фондови  

Вриједност 250.000 KM 
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Временски оквир 5  година 

 2012 2013 2014 2015   2016 

 

Шифра НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

О.3.15. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА СТРАТЕГИЈЕ 

Образложење Систем мониторинга и евалуације је механизам који „оживљава“ 

стратегију и онемогућава да она остане „мртво слово на папиру“. Такође, 

овај систем омогућава фино подешавање пројеката, што значи боље 

фокусирање на горуће проблеме, односно ефикаснији рурални развој. 

Циљ  Креирати ефикасан систем мониторинга и евалуације стратегије, како би 

осигурали ефикасну имплементацију исте. 

Опис 

имплементације 

Прва фаза је формирање документације која ће служити за прикупљање 

података и за праћење индикатора успјешности на нивоу пројеката и 

стратегије у цјелини. У овој фази треба креирати и процедуре апликације 

на програме, одабир адекватних пројеката, могуће суспензије пројеката, 

извјештавања од стране координатора пројеката и општинских служби. У 

овој фази се формира и интерактивна страница за праћење имплементације 

и за обезбјеђење транспарентности имплементације стратегије. Овај 

виртуелни простор ће се налазити на страници Општине и биће креиран и 

вођен од стране Имплементацијског тијела. Наравно, он ће укључивати и 

форум, те могућност давања жалби и примједби, као и постављања питања 

на која ће одговорни одговарати у што краћем року. 

Друга фаза је формирање извјештаја, односно пресјек општег стања. 

Почетни извјештај, односно индикатори, ће послужити за праћење 

стварног напретка руралних подручја. 

Трећа фаза је формирање укупног система праћења који укључује и 

пројекте. Сваки пројекат финансиран овим новцем ће имати систем 

праћења и мјерења успјешности који ће бити формиран током процедуре 

апликације на средства. Одговорна лица на пројекту ће такође имати свој Е 

простор и ту прикупљати податке. 

Четврта фаза овог пројекта је независна евалуација која ће бити урађена 

након треће године. Интерна евалуација општине биће рађена сваке 

године. 

Корисници Сви грађани руралних области општине 

Критерији 

приступа 

Морају бити предочене референце о искуству везаном за процес 

мониторинга и евалуације и друштвеног преговарања 

Очекивани 

резултати 

- формиран систем приупљања података и праћења дефинисаних 

индикатора; 

- формиран систем праћења имплементације сваког појединог пројекта; 
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- Успјешно имплементирана стратегија 

Индикатори 

праћења и 

успјеха 

- број нових бизниса и самозапослених у руралним подручјима; 

- повећање БНП општина; 

- транспарентност процеса провођења стратегије; 

- ефикасност и ефективност провођења процеса стратегије. 

Специфични очекивани индикатори праћења и успјеха биће прецизирани 

оперативним плановима 

Одговорне 

институције 

Општина Приједор 

Извори 

финансирања 

Буџет стратегије  

Вриједност 200.000 KM (годишње 40.000 KM) 

Временски оквир 5  година 

 2012 2013 2014 2015   2016 

ЗАКЉУЧАК 

Документ „Стратегија развоја руралних подручја општине Приједор за период 2012-2016. 

година“ је припремљен на основу савремених кретања у области стратешког планирања 

руралног развоја.  

 

Недостатак планова кориштења природних ресурса и социјално-економских анализа, те 

недефинисаност  простора и зона за специфичне намјене, у циљу развоја руралних 

подручја, су само неки фактори који су нас усмјерили на израду овог документа. 

Постојећи документ ( „Стратегија развоја општине Приједор у периоду 2008-2013 

године“) третира проблематику развоја руралних подручја недовољно, а евидентно је да 

је квалитет живота становништва у руралним подручјима на нижем нивоу од истог у 

урбаним подручјима 

 

Циљ израде овог документа је  социо-економска анализа територије општине, 

свеобухватна анализа појединих привредних сектора и области, како би се израдили 

специфични модели развоја и добиле смјернице за развој руралних подручја и саме 

локалне заједнице. Мултидисциплинарним приступом и тимским радом одређени су 

реални, ефикасни и рационални циљеви, створени су партнерски односи, уз максимално 

ослањање на  сопствене снаге.  

 

Економски и друштвени развој општине Приједор у наредном периоду требао би се 

заснивати на одрживом искориштавању природних ресурса и равномјерном развоју 

градских и сеоских средина, те сходно наведеном предлажемо да усвојите овај документ, 

како би се наведене ативности претвориле у дјело, конкретизовале и „показале у пракси“. 

 

 

Крајњи резултат  Стратегије, кроз озбиљан приступ у реализацији наведених пројектних 

рјешења, полазећи од постојећих вриједности и предности, је стварање услова за одрживи 

развој руралних подручја општине, примјерено потребама њених становника. 

*** 
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73 

На  основу члана 18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145. 

Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о раду Пореске 

управе РС –Подручни центар Приједор за 

2011. годину, Скупштина општине 

Приједор на XXXVI сједници одржаној 

дана 31.05.2012.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о раду Пореске 

управе РС –Подручни центар Приједор за 

2011. годину 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 
Број:01-022-75/12 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.0.2012.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

74 

На  основу члана 18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине  

 

Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145. 

Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о статусу, броју 

и структури развојних пројеката које треба 

реализовати у 2012.години према 

Стратегији развоја општине Приједор 

2008.-2013. године, Скупштина општине 

Приједор на XXXVI сједници одржаној 

дана 31.05.2012.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација о статусу, броју 

и структури развојних пројеката које треба 

реализовати у 2012.години према 

Стратегији развоја  општине Приједор 

2008.-2013. године. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 
Број:01-022-76/12 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:31.5.2012.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

 

 

75 

 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ПРИЈЕДОР 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

РАКОВЧАНИ 

Збор грађана 

 

Дана: 07.04.2012. године 

 

На основу Одлуке Повјереника мјесне заједнице Раковчани о расписивању и спровођењу 

избора за Савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-53-2/12 од 14.03.2012. године, на Збору 

грађана одржаном дана 07.04.2012. године донесена је: 

 

О Д Л У К А 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне заједнице 

Раковчани 

 

За чланове Савјета Мјесне заједнице Раковчани изабрани су: 

 

1. Алишковић Нермин;  

2. Пољак Наил; 

3. Авдић Самир; 

4. Црљенковић Изет; 

5. Хоџић Фаик; 
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6. Мујаџић Есад; 

7. Џамастагић Осман. 

 

За предсједника Савјета Мјесне заједнице Раковчани изабран је Џамастагић Осман. 

 

Одлука ступа на снагу 8. дана након објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

Предсједник Збора: 

                                                         ***                             Хоџић Фаик, с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ПРИЈЕДОР 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

КОЗАРУША 

Збор грађана 

 

Дана: 17.04.2012. године 

 

На основу Одлуке Повјереника мјесне заједнице Козаруша о расписивању и спровођењу 

избора за Савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-52-2/12 од 22.03.2012. године, на 

Зборовима грађана одржаним дана 12.04.2012. године и 17.04.2012. године донесена је: 

 

О Д Л У К А 

о избору чланова Савјета Мјесне заједнице Козаруша, 

за насељена мјеста Козаруша и Горњи Гаревци, 

и предсједника Савјета Мјесне заједнице 

Козаруша 

 

За чланове Савјета Мјесне заједнице Козаруша изабрани су: 

 

1. Симић Бобана;  

2. Црногорац Бојан; 

3. Кнежевић Зоран; 

4. Софтић Елвир; 

5. Кахримановић Ибрахим; 

6. Деумић Нихад; 

7. Блажевић Рифет.  

 

За предсједника Савјета Мјесне заједнице Козаруша изабран је Софтић Елвир. 

Одлука ступа на снагу 8. дана након објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор.          

Предсједник Збора: 

            Јеж Ђорђо, с.р. 

                                                            ***                               Кахримановић Ибрахим, с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ПРИЈЕДОР 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ЛАМОВИТА 

Збор грађана 

 

Дана: 20.04.2012. године 

 

На основу Одлуке Повјереника мјесне заједнице Ламовита о расписивању и спровођењу 

избора за Савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-51/12 од 22.03.2012. године, на Збору 

грађана одржаном дана 20.04.2012. године донесена је: 
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О Д Л У К А 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне заједнице 

Ламовита 

 

За чланове Савјета Мјесне заједнице Ламовита изабрани су: 

 

1. Маленчић Драган;  

2. Тејић Ново; 

3. Тривунић Раде; 

4. Граховац Слободан; 

5. Ардов Војислав; 

6. Секулић Неђељко; 

7. Станојевић Радомир; 

8. Кос Горан; 

9. Стојаковић Драгомир. 

 

За предсједника Савјета Мјесне заједнице Ламовита изабран је Секулић Неђељко. 

 

Одлука ступа на снагу 8. дана након објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

Предсједник Збора: 

Марић Ранко, с.р. 

                                                                                

*** 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ПРИЈЕДОР 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ТРНОПОЉЕ 

Збор грађана 

 

Дана: 14.04.2012. године 

 

На основу Одлуке Повјереника мјесне заједнице Трнопоље о расписивању и спровођењу 

избора за Савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-55/12 од 20.03.2012. године, на Збору 

грађана одржаном дана 14.04.2012. године донесена је: 

 

О Д Л У К А 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне заједнице 

Трнопоље 

 

За чланове Савјета Мјесне заједнице Трнопоље изабрани су: 

 

1. Унијат Младен; 

2. Сајак Адриана;  

3. Балтић Владо; 

4. Карајица Жељко; 

5. Стахнек Штефан; 

6. Бешић Зилхад;  

7. Пихић Мидхад;  

8. Трњанин Месуд;  

9. Сивац Шабан. 

 

За предсједника Савјета Мјесне заједнице Трнопоље изабран је Унијат Младен. 
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Одлука ступа на снагу 8. дана након објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

Предсједник Збора: 

Сајак Адриана, с.р. 
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-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна 

служба Скупштине општине и начелника општине. На основу члана 176. Пословника 

Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/09), Главни и 

одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани 

правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125. 

Web adresa:www.opstinaprijedor.org  


