
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

           
ГОДИНА XVII 

ПЕТАК: 08.02.2008. 

БРОЈ 

1 
Web adresa 

www.opstinaprijedor.org. 

 

1 
На основу  члана 18. Статута Општине Приједор 

(Сл. гласник Општине Приједор бр.5/2005 и 

чланова 117, 118, 119, 120 и 121. Пословника 

скупштине општине (Сл. гласник Општине 

Приједор бр.8/05 и 3/06) Скупштина општине 

Приједор на  XXXIX сједници  одржаној дана 

07.02.2008.године донијела је:   

    

П Р О Г Р А М     Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР   

ЗА 2008. ГОДИНУ 

I  У В О Д  

Програмом  рада утврђује се садржај послова и 

задатака Скупштине, начин и рокови њиховог 

извршавања као и носиоци тих активности.  

Скупштина општине Приједор у 2008. години ће 

своје активности усмјерити у складу са овим 

Програмом рада који обухвата најактуелнија 

питања друштвено економског развоја која су од 

интереса за грађане, предузећа, установе и друге 

облике организовања живота и рада у општини 

Приједор. 

Овај Програм рада Скупштине остаје отворен 

током цијеле године за све иницијативе, 

приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за 

све грађане, предузећа, установе и друге субјекте.  

 

 

 

Посебну пажњу у овој години заслужују 

активности  које произилазе у погледу обавезе 

Скупштине општине за спровођење општинских 

избора у Босни и Херцеговини који ће се одржати 

у октобру 2008. год.  

Током цијеле године  Скупштина ће водити  

активности  у стварању услова за бољи рад 

многих установа, предузећа, спортских и 

културних клубова и друштава те удружења 

грађана. 

Скупштина ће разматрати и  друга питања  која 

нису предвиђена овим Програмом, за која током 

године покрену иницијативу грађани, политичке 

странке и партије и други легитимни субјекти, а у 

складу са Законон, Статутом општине и 

Пословником Скупштине општине .  

 У циљу остваривања Програма рада 

Скупштине за 2008. годину, наставиће се у првом 

реду сарадња са Начелником општине, 

општинском административном службом, 

политичким партијама и другим органима и 

организацијама. 

 Програм рада сачињен је  по 

тромјесечјима па је у том смислу и поребно 

пратити његово извршење. 

Прво тромјесечје је првенствено посвећено 

разматрању извјештаја о раду Начелника општине 
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те реализацији програма одјељења Општинске 

административне службе,  јавних предузећа и 

установа са подручја општине Приједор. 

У другом тромјесечју потребно је да се 

конкретизују задаци општине у смислу доношења 

одлука и закључака ради извршења напријед 

дефинисаних задатака и текућих обавеза. 

У трећем и четвртом тромјесечју поред обавеза 

предвиђеним статутом општине провести 

општинске изборе и имплементирати резултате 

тих избора.  

 

II САДРЖАЈ  ПРОГРАМА  РАДА 

 

 ЈАНУАР - МАРТ 2008.године 
1. Извјештај о раду Начелника општине и раду 

  Општинске административне  службе, 

  Обрађивач: Стручна служба Начелника општине 

  Предлагач: Начелник општине. 

 

2. Извјештај о извршењу Буџета за 2007.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

3.Приједлог Омладинске политике општине 

   Приједор за период 2008-2012 године, 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

   дјелатности,  Омладински савјет и Комисија за 

   младе, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

4.Извјештаја о раду установа из области културе 

   (Народна библиотека "Ћирило и Методије", 

   "Музеј Козаре", Позориште "Приједор", 

   "Галерија 96", 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

   дјелатности, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

5. Извјештај о раду ИПЦ "Козарски вјесник"  

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

    дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Информација о раду и проблелмима А.Д. 

    Градска "Топлана" Приједор 

   Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

    послове, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

7.Приједлог Стратегије развоја општине Приједор 

   2008-2012.година, 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

   дјелатности,  

   Предлагач: Начелник општине. 

 

8. Извјештај о раду Службе за инспекцијски 

     надзор за 2007.годину, 

     Обрађивач: Служба за инспекцијски надзор, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

9. Извјештај о раду Службе комуналне полиције 

     за 2007.годину, 

     Обрађивач: Служба комуналне полиције, 

     Предлагач: Начелник општине.  

 

10.Приједлог одлуке о јавном превозу ствари и 

     лица на подручју општине Приједор, 

     Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

     послове, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

11.Приједлог одлуке о јавном оглашавању на 

     подручју општине Приједор, 

     Предлагач: Одјељење за стамбено-комуналне 

      послове, 

      Обрађивач: Начелник општине. 

 

12.Приједлог програма редовног одржавања 

     локалних путева, некатегорисаних 

     јавних путева и улица у насељима општине 

     Приједор за 2008.годину, 

     Обрађивач: Одјељење за стамбено- 
      комуналне послове, 

      Предлагач: Начелник општине, 

 

13.Приједлог програма уређења градског 

      грађевинског земљишта за  

      2008.годину, 

      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

      Предлагач: Начелник општине, 

 

14.Приједлог одлуке о утврђивању базне цијене за 

     обрачун накнаде уређења 

     градског грађевинског земљишта за 

     2008.годину,    

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

     Предлагач: Начелник општине, 
 

15.Приједлог одлуке о утврђивању основице за 

     израчунавање висине једнократне ренте, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине, 

 

16.Приједлог одлуке о приступању израде 

     саобраћајне студије урбано подручје 

     Приједора, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине, 

 

 

 



Страна                                           "СЛУЛЖБЕНИ ГЛАСНИК"                           БРОЈ: 1/08 

___________________________________________________________________________ 

 

3

17. Информација  о успостављању сарадње са 

      општинама са којима је потписан  

      Протокол о сарадњи, 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

                          друштвене дјелатности 

     Предлагач: Начелник општине 

 

18.Приједлог одлуке о изради измјена и допуна 

     Регулационог плана насеља Пећани Секције1, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине, 

 

19.Приједлог одлуке о приступању изради  

    Регулационог плана за нове пословне 

     зоне у Приједору (Секције 1 и 2), 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине, 

 

20.Информација о броју умрлих и рођених у 

     општини Приједор за 2007.годину,  

     Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 

21. Приједлог одлуке о утврђивању критерија за 

       одређивање назива улица  

       Обрађивач:  Комисија за спровођење поступка 

       утврђивање грба општине,празника општине 

       и промјене назива улица 

       Предлагач : Начелник општине 

 

22. Информација о изградњи омладинског 

      центра у Приједору. 

      Обрађивач:Одјељење за привреду и 

                            друштвене дјелатности 

      Предлагач:Начелник општине 

 
 АПРИЛ-ЈУНИ 2008.године 
 
1. Извјештај о раду за 2007.годину  

- Дом здравља 

- Градска апотека, 

 - Центар за социјални рад 

 - ОО "Црвени крст" 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

   дјелатности и директори здравствених и 

   социјалних установа 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

2.Приједлог Стратегије развоја социјалне заштите 

    општине Приједор за 2008. - 2012.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

    дјелатности и Центар за   социјални рад, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

 

 

3.Приједлог одлуке о формирању пословне зоне, 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

                        дјелатности,              
   Предлагач: Начелник општине. 

 

 4.Информација о пословању привредних 

    субјеката општине Приједор за 2007.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

                         дјелатности,              
     Предлагач: Начелник општине. 

 

5. Информација о стању објеката у васпитно 

     образовним установама 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

                           дјелатности,              
    Предлагач: Начелник општине. 

 

6.Приједлог одлуке о изради стратегије развоја 

    туризма општине Приједор за период  

   2008.-2012.годину, 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

                       дјелатности и           

   Туристичка организација општине Приједор,              
   Предлагач: Начелник општине. 

 

7. Информација о привредној сарадњи 

     привредних субјеката општине Приједор са 

    привредним субјектима из иностранства, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

                         дјелатности 

    Предлагач: Начелник општине 

 

8.Информација о пословању јавних предузећа у 

   општини Приједор за 2007.годину, 

- Комуналне услуге, 

    - Водовод, 

    - Градска топлана, 

    - Градска тржница, 

    - СД "Младост" 

    - Центар за приказивање филмова, 

    - Завод за изградњу гада,  

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

 дјелатности и директори  јавних предузећа,       

 Предлагач: Начелник општине. 

 
9.Приједлог одлуке о статусу бесправно 

   изграђених објеката 

   Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

   Предлагач: Начелник општине       

 
10.Приједлог одлуке о изради измјене и допуне 

     Регулациног плана ужег урбаног  подручја 

     насеља Омарска, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине. 
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11.Приједлог одлуке о приступању изради 

     Регулационог плана дијела насеља 

     Гомјеница (Секције 1) са викенд насељем уз 

     обалу ријеке Сане (Секције 2) 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 

12.Приједлог одлуке о  изради измјене 

     Регулационог плана подручја насеља  

     Аеродром I и II, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 

13.Приједлог одлуке о  изради измјене 

     Регулационог плана подручја насеља 

     Аеродром III, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 

14. Информација о статусу имовине МЗ и 

     функционисању Савјета МЗ, 

      Обрађивач: Служба за мјесне заједнице 

      Предлагач: Начелник општине 

 

15. Програм мјера за побољшање пронаталитетне 

      популационе политике општине Приједор, 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности 

      Предлагач: Начелник општине  

 

16.Информација о реализацији скупштинских 

     закључака 

    Обрађивач: Одјељења општинске 

                        административне службе  

   Предлагач: Начелник општине 

 

17. Извјештај о раду Агенције за развој "Преда 

      ПД" Приједор 

      Обрађивач: Агенција за развоој "Преда 

                             ПД" Приједор 

    Предлагач: Начелник општине 

 
18. Приједлог одлуке о критеријима за 

      расподјелу буџетских средстава за 

     омладину и питање младих. 

    Обрађивач:Одјељење за привреду и 

                          друштвене дјелтности 

   Предлагач:Начелник општине 

 
19. Извјештај о одржавању чистоће улица и 

      уређење зелених површина града и 

      приградских  насеља са програмом уређења 

     Обрађивач:Одјељење за стамбено 

                           комуналне послове 

     Предлагач:Начелник општине 

 

20. Информација о стању школских објеката у 

       општини Приједор са приједлогом 

       мјера за њихово санирање 

       Обрађивач:Одјељење за привреду и 

        друштвене дјелатности 

       Предлагач:Начелник општине 

 
21. Информација о раду РЈП Сједиште 

      замјеника у Приједору за 2007.годину 

     Обрађивач: РЈП Сједиште замјеника у 

                           Приједору 

     Предлагач:Начелник општине 

 
22. Информација о реализацији Програма 

       реконструкције водоснабдјевања  

      општине Приједор. 

     Обрађивач: Одјељење за стамбено 

                           комуналне послове 

     Предлагач:Начелник општине 

 

23. Информација о стању руралног дијела 

      општине са посебним освртом на стање: 

      - инфраструктуре, 

     - пољопривреде и  

     - демографске структуре 

    Обрађивач:Одјељење за привреду и 

                          друштвене дјелатности 

     Предлагач:Начелник општине  

 
 ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 2008.године 
 
1. Извјештај о извршењу Буџета - јануар - јуни 

    2008.године, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 

    Предлагач: Начелник општине, 

 

2. Извјештај о раду спортских клубова и 

    организација на подручју општине Приједор, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвне 

                         дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

3.Информација о организацији васпитно 

   образовног процеса у основним, 

   средњим, вишим и високим школама у школској 

   2007/2008. години, са приједлогом 

   мјера за побољшање васпитно образовног 

   процеса, 

  Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвне 

  дјелатности и активи  директора основних и 

  средњих школа, 

  Предлагач: Начелник општине. 

 

4.Приједлог одлуке о изради Регулационог плана 

   подручја Матарушко Поље, 
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   Матарушко Поље II и насеља "Тукови" - 

   Секције 2. 3. 4 и 5. 

   Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
         Предлагач: Начелник општине. 

 

5.Приједлог одлуке о изради Регулационог плана 

   насеља Урије - Југ, 

   Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Информација ОИК у вези припрема за 

    организовање локалних избора 08.год. 

    Обрађивач: Општинска изборна комисија 

    Предлагач: Општинска изборна комисија 

 

7.Приједлог одлуке о измјени и допуни Статута 

   општине Приједор 

   Обрађивач:Комисија за спровођење поступка 

   утврђивање грба општине,празника општине 

   и промјене назива улица 

  Предлагач: Начелник општине 

 

8. Актуелни проблеми младих у општини 

    Приједор са приједлогом мјера за 

    побољшање. 

   Обрађивач:Одјељење за привреду и 

   друштвене дјелатности 

  Предлагач:Начелник општине 

 

9. Информација о  узроцима повећаног 

   морталитета на  подручју 

   општине Приједор. 

   Обрађивач:Одјељење за општу управу 

   Предлагач:Начелник општине 

 

10. Извјештај о раду предшколске установе 

     Дјечији вртић "Радост" Приједор за 

    школску 2007/2008.годину. 

    Обрађивач:Одјељење за привреду и 

    друштвене дјелатности 

   Предлагач:Начелник општине 

 

11. Извјештај о стању пољопривредног 

      земљишта и пољопривредне производње 

      са мјерама за унапређење. 

     Обрађивач:Одјељење за привреду и 

                           друштвене дјелатности 

     Предлагач:Начелник општине 

 

12. Информација о припреми јесење сјетве 

     Обрађивач:Одјељење за привреду и 

                           друштвене дјелатности 

     Предлагач:Начелник општине 

 

 

 

13. Информација о реализацији жетве стрних 

      жита  

     Обрађивач:Одјељење за привреду и 

                           друштвене дјелатности 

     Предлагач:Начелник општине 

 

 ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР - 2008.године 
 
1.Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о 

   усвајању Буџета општине     Приједор 

   за 2008,годину, 

   Обрађивач: Одјељење за финансије, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

2. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о 

    извршењу Буџета општине   Приједор  

    за  2008.годину, 

   Обрађивач: Одјељење за финансије, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

3.Нацрт Буџета за 2009.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

4 Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине 

   Приједор за 2009.  годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 

5.  Информација о стању дјечије заштите на 

     подручју општине Приједор, 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

     дјелатности и социјалне  установе, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Информације о статусу, броју и структури 

     развојних пројеката општине Приједор, 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

     дјелатности, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

7. Информацијеа о припреми прољетне  сјетве у 

    2008.години, 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

     дјелатности, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

8.Информације и броју и структури 

   регистрованих привредних субјеката (физичких 

   и правних лица) на подручју општине Приједор 

   Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

   дјелатности, 

   Предлагач: Начелник општине. 
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9. Информација о пласману средстава Фондације 

    за развој и оствареним резултатима у 

   2008.години, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

    дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

 

10.Приједлог одлуке о изради саобраћајне студије 

     урбано подручје Приједора, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

11.Приједлог одлуке о изради Регулационог плана 

     дијела насеља Гомјеница 

     (Секције 1) са викенд насељем уз обалу ријеке 

     Сане (Секције 2) 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 

12.Приједлог одлуке о изради Регулационог плана 

      за нове пословне зоне у Приједору (Секције 1 

     и 2), 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

13.Приједлог одлуке о просторном плану општине 

     Приједор, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

14. Информација о трајном стамбеном 

       збрињавању породица погинулих 

      бораца, РВИ-а и бораца ( заједничко улагање 

      Министарства рада и борачко 

      инвалидске  заштите и општине Приједор ) 

     Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску 

                         заштиту 

    Предлагач. Начелник општине     

 

15. Приједлог Програма рада  СО за 2009.годину 

      Обрађивач: Стручна служба скупштине и 

                           Начелника општин 

      Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

16. Извјештај о раду Фондације за развој 

      Приједор 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

                            друштвене дјелатности 

      Предлагач: Начелник општине 

 

 

III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ 

      ОПШТИНЕ 

 Скупштина општине ће разматрати и 

друга питања која нису обухваћена овим 

Програмом а о којима је, у складу са законским и 

другим прописима надлежна да одлучује. 

 

 Скупштина општине Приједор, за 

планирани период односно у 2008. години на 

основу захтјева одборника, политичких партија и 

странака те других субјеката који креирају 

политику локалне заједнице ће покренути питања 

и по потреби одржати тематске сједнице 

скупштине општине из области гдје  је општина 

надлежна да их уређује и дјелује у складу са 

законом. 

       У току календарске године, Станица јавне 

безбједности поднијеће  информацију о 

безбједносној ситуацији на подручју општине 

Приједор.  

 

IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА                                                                            

 Обавеза свих носилаца активности и 

задатака при реализацији овог Програма је: 

да материјали буду стручно обрађени и 

припремљени у довољном броју примјерака, са 

јасно назначеним и образложеним разлозима и 

циљевима, писани језички и граматички јасним 

ријечима, уз појашњење свих стручних израза, 

 

да материјале претходно доставе на разматрање  

овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају да 

то буде потребно, са извршеним исправкама, 

измјенама и допунама, најкасније 10 дана прије 

предвиђеног рока, доставе материјале Стручној 

служби ради благовремене доставе и 

дистрибуције материјала за засједање Скупштине 

општине како би Скупштина могла одржавати 

сједнице према Програму 

 

да материјале разматрају радна тијела Скупштине 

општине из своје надлежности те мишљења о 

истим доставе Скупштини. 

 

Овај Програм ће се након његовог усвајања 

доставити свим носиоцима активности и задатака, 

као и свим другим субјектима заинтерсованим за 

његово праћење и реализацију. 

 

Број: 01-022-14/08 ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:07.02.2008.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 5. и 26. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 96/03, 14/04, 67/05,  34/06, 128/06 и 117/07), члана 12. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор" бр. 

5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на XXXIX сједници одржаној 07.02.2008. 

године, донијела  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о усвајању  буџета општине Приједор за 2008. годину 

 
 

I 

Усваја се одлука о измјени одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2008. 

годину са: 

 

        - Укупно утврђеним приходима и приливима 34.277.913 КМ 

        - Расходима за утврђене намјене 33.687.793 КМ 

        - Текућом буџетском резервом       590.120 КМ 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета општине Приједор за 2008. годину. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине 

Приједор”. 

 

 

 

Број: 01-022-2/08                                                             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 07.02.2008. год                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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REBALANS BUDŽETA OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2008. G. L9 
 DOMAĆI PRIHODI, POMOĆI I FINANSIRANJE PO REBALANSU  
BUDŽETA U  
 2008. GODINI  ZA 2008. GODINU  

 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2008. G. 

 1 2 4 

 I - NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA 0 
39 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0 
 391 Višak prihoda iz prethodne godine 0 

 3910 Višak prihoda iz prethodne godine 0 

 II - DOMAĆI  PRIHODI  I  POMOĆI 28.537.453 
71 PORESKI PRIHODI 21.691.445 
 711 Prihodi od poreza na dohodak 21.160 

 7111 Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva 21.160 

 713 Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti  2.242.960 
 i plate 

 7131 Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti 2.242.960 

 714 Porez na imovinu 1.349.190 

 7141 Porez na imovinu 354.430 

 7142 Porez na naslijeđa i poklone 84.880 

 7143 Porez na prenos nepokretnosti i prava 909.880 

 715 Prihodi od indirektnih poreza i prolongiranog  P/P 18.046.395 

 7150 Prihodi od indirektnih poreza 17.575.585 

 7151 Porez na promet proizvoda 338.560 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2008. G. 

 1 2 4 
 7152 Porez na promet usluga 132.250 

 719 Ostali porezi 31.740 

 7191 Ostali porezi-porez na dobitke od igara na sreću 31.740 

72 NEPORESKI PRIHODI 6.516.008 
 721 Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine 262.000 

 7212 Ostali prihodi od imovine 262.000 

 722 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 5.887.808 

 7221 Administrativne takse 232.700 

 7223 Komunalne takse 900.000 

 7224 Naknada po raznim osnovama 3.135.098 

 7225 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite djelatnosti) 1.620.010 

 723 Novčane kazne 27.000 

 7231 Novčane kazne (Oduzeta imovinska korist po nadležnosti  27.000 
 Republičke i Opštinske inspekcije) 
 729 Ostali neporeski prihodi 339.200 

 7291 Ostali neporeski prihodi 339.200 

73 TEKUĆE POMOĆI 330.000 
 731 Tekuće pomoći 330.000 

 7311 Tekuće pomoći iz inostranstva 0 

 7312 Tekuće pomoći od drugih nivoa vlasti 330.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2008. G. 

 1 2 4 

 III - FINANSIRANJE BUDŽETA 5.740.460 
81 DOBICI 5.740.460 
 811 Kapitalni dobici 0 

 8111 Prilivi od prodaje stalnih sredstava 0 

 812 Kapitalne pomoći 0 

 8122 Kapitalne pomoći od ostalih nivoa vlasti 0 

 814 Dugoročni krediti i zajmovi 5.740.460 

 8143 Prilivi od domaćeg zaduživanja-Dugoročni krediti 5.740.460 

UKUPNA BUDŽETSKA SREDSTVA: 34.277.913 
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BILANS BUDŽETSKE POTROŠNJE ZA 2008. GOD. 
 KONTO OPIS PLAN ZA 2008.  
 GODINU 

61 Tekući troškovi 25.899.814 

 611 Plate i naknade troškova zaposlenih 6.747.295 
 6111 Bruto plate i naknade 5.353.339 
 6112 Naknade troškova zaposlenih 1.393.956 

 612 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 466.726 
 6121 Porezi na ostala lična primanja 451.726 
 6123 Ostali porezi 15.000 

 613 Troškovi materijala i usluga 12.212.817 
 6131 Putni troškovi 184.781 
 6132 Troškovi energije 726.875 
 6133 Troškovi komunalnih i komunikacionih usluga 1.225.061 
 6134 Nabavka materijala 542.667 
 6135 Troškovi usluga prevoza i goriva 188.734 
 6136 Zakup imovine i opreme 52.258 
 6137 Troškovi tekućeg održavanja 319.743 
 6138 Troškovi osiguranja bank. usluga i usluga 143.766 
 6139 Ugovorene usluge 8.828.932 

 614 Tekući grantovi 4.212.900 
 6141 Grantovi drugim nivoima vlade 100.000 
 6142 Grantovi pojedincima 2.246.620 
 6143 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.846.280 
 6144 Subvencioniranje opreme za poljoprivredne proizvođače 20.000 

 615 Kapitalni grantovi 613.000 
 6151 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 3.000 
 6152 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 610.000 

 616 Izdaci za kamate i ostale naknade 1.647.076 
 6163 Kamate na domaće kredite 1.647.076 
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 KONTO OPIS PLAN ZA 2008.  
 GODINU 

82 Troškovi 8.378.099 

 821 Troškovi za nabavku stalnih sredstava 6.632.511 
 8212 Nabavka građevinskih objekata 5.015.000 
 8213 Nabavka opreme 1.117.511 
 8216 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 490.000 
 8217 Nematerijalna ulaganja 10.000 

 822 Pozajmljivanje 900.000 
 8223 Pozajmljivanje javnim preduzećima 900.000 

 823 Otplata dugova 845.588 
 8233 Otplata unutrašnjeg duga 845.588 

 UKUPNA  BUDŽETSKA POTROŠNJA: 34.277.913 
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 PLAN REBALANSA  BUDŽETA OPŠTINE   
 PRIJEDOR  ZA  2008. GODINU PO  
 FUNKCIONALNOJ  KLASIFIKACIJI 

 Funkcio  OPIS  PLAN  BUDŽETA  
 nalni kod ZA 2008.G. 

 1 2 3 

 01 Opšte javne usluge 12.700.050 

 02 Odbrana 20.000 
 03 Javni red i sigurnost 1.678.582 
 04 Ekonomski poslovi 676.350 

 05 Zaštita čovjekove okoline 100.000 
 06 Stambeni i zajednički poslovi 9.290.000 

 07 Zdravstvo 740.000 
 08 Rekreacija, kultura i religija 2.334.133 
 09 Obrazovanje 3.214.574 
 10 Socijalna zaštita 2.934.104 
 UKUPNO RASPOREĐENI  RASHODI: 33.687.793 
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                                         BUDŽETSKA POTROŠNJA ZA 2008. GODINU PO  
 KORISNICIMA I BLIŽIM NAMJENAMA 

 KONTO OPIS PLAN  
 REBALANSA  
 ZA 2008. GOD. 

I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA 34.277.913 

(01) ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 130.000 

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za opštu upravu 
Broj budžetske organizacije: 0100 

Sifra budžetske organizacije: 00740130 
613100 Putni troškovi 3.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 60.000 

613400 Nabavka materijala 20.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 2.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 12.000 

613900 Ugovorene usluge odjeljenja 5.000 

821300 Nabavka opreme 8.000 

UKUPNO   0100 110.000 

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi civilne zaštite 

Broj budžetske organizacije: 0101 

Sifra budžetske organizacije: 00740131 
613900 Troškovi civilne zaštite 20.000 

UKUPNO   0101 20.000 

(02) ODJELJENJE ZA FINANSIJE 113.000 
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za finansije 

Broj budžetske organizacije: 0200 

Sifra budžetske organizacije: 00740140 
613100 Putni troškovi 10.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 10.000 

613400 Nabavka materijala 20.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 20.000 

613900 Ugovorene usluge odjeljenja 35.000 
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 KONTO OPIS PLAN  
 REBALANSA ZA 2008. GOD. 

821300 Nabavka opreme 10.000 

UKUPNO   0200 113.000 

(03) ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 9.788.681 

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za privredu 

Broj budžetske organizacije: 0300 

Sifra budžetske organizacije: 00740150 
613100 Putni troškovi 10.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 15.000 

613400 Nabavka materijala 12.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 6.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

613900 Ugovorene usluge odjeljenja 12.000 

821300 Nabavka opreme 6.000 

UKUPNO   0300 66.000 

Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zaposljavanja 

Broj budžetske organizacije: 0301 

Sifra budžetske organizacije: 00740509 
6139001 Projekat: "Nagrađivanje privrednih subjekata" 10.000 

6139002 Projekat: "Podsticaj zapošljavanja mladih stručnih kadrova" 110.000 

6139003 Učešće u finansiranju kreditno garantnog fonda (podsticaj  300.000 
 zapošljavanju) 
6139004 Sredstva za podsticaj zapošljavanja 60.000 

6139005 Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)" 35.000 

6139006 Učešće opštine u finansiranju Prijedorske asocijacije za  90.000 
 ekonomski razvoj 
UKUPNO   0301 605.000 

Naziv potrošačke jedinice: Turistička organizacija 

Broj budžetske organizacije: 0302 

Sifra budžetske organizacije: 00740510 
611100 Bruto plate i naknade 33.484 

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.964 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 3.102 

613100 Putni troškovi 2.000 
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613200 Troškovi energije 2.500 

613300 Troškovi komunalnih usluga 2.500 

613400 Nabavka materijala 2.500 

613500 Troškovi usluga prevoza i goriva 1.500 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 500 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 300 

6139001 Ugovorene usluge Turističke organizacije 20.000 

821300 Nabavka opreme 2.000 

UKUPNO   0302 76.350 

Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za unapređenje poljoprivrede 

Broj budžetske organizacije: 0303 

Sifra budžetske organizacije: 00740151 
6139001 Učešće u finansiranju kreditno garantnog fonda u poljoprivredi 300.000 

6139002 Troškovi protivgradne zaštite 10.000 

6139003 Projekat uništavanja ambozije 25.000 

6142001 Projekat: "Nagrađivanje najboljih poljoprivrednih proizvođača" 15.000 

6142003 Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji 140.000 

6144002 Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije 20.000 

UKUPNO   0303 510.000 

Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za visoko obrazovanje 

Broj budžetske organizacije: 0304 

Sifra budžetske organizacije: 00740155 
6142001 Jednokratne pomoći studentima 20.000 

6142002 Studentske stipendije 150.000 

6142003 Učešće u finansiranju naučno istraživačkog rada 5.000 

6143004 Učešće u finansiranju  Rudarskog fakulteta 24.000 

UKUPNO   0304 199.000 

Naziv potrošačke jedinice: Gimnazija 

Broj budžetske organizacije: 0305 

Sifra budžetske organizacije: 08150028 
611200 Naknade troškova zaposlenih 10.424 



Страна                                           "СЛУЛЖБЕНИ ГЛАСНИК"                           БРОЈ: 1/08 

___________________________________________________________________________ 

 

17

 KONTO OPIS PLAN  
 REBALANSA ZA 2008. GOD. 

613100 Putni troškovi 3.500 

613200 Troškovi energije 40.629 

613300 Troškovi komunalnih usluga 6.850 

613400 Nabavka materijala 19.095 

613600 Zakup imovine i opreme 12.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 9.058 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 2.840 

613900 Ugovorene usluge 24.100 

821300 Nabavka opreme 8.570 

UKUPNO   0305 137.066 

Naziv potrošačke jedinice: Elektrotehnička škola 

Broj budžetske organizacije: 0306 

Sifra budžetske organizacije: 08150029 
611200 Naknade troškova zaposlenih 12.000 

613100 Putni troškovi 6.550 

613200 Troškovi energije 75.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 11.384 

613400 Nabavka materijala 15.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.000 

613600 Zakup imovine i opreme 2.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 17.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 5.000 

613900 Ugovorene usluge 85.000 

821300 Nabavka opreme 22.418 

UKUPNO   0306 254.352 

Naziv potrošačke jedinice: Mašinska škola 

Broj budžetske organizacije: 0307 

Sifra budžetske organizacije: 08150030 
611200 Naknade troškova zaposlenih 11.384 

613100 Putni troškovi 10.000 
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613200 Troškovi energije 77.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 6.900 

613400 Nabavka materijala 23.700 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 19.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 21.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 6.000 

613900 Ugovorene usluge 109.801 

821300 Nabavka opreme 15.080 

UKUPNO   0307 299.865 

Naziv potrošačke jedinice: Medicinsko tehnološka i građevinska škola 

Broj budžetske organizacije: 0308 

Sifra budžetske organizacije: 08150033 
611200 Naknade troškova zaposlenih 12.000 

613100 Putni troškovi 6.000 

613200 Troškovi energije 59.100 

613300 Troškovi komunalnih usluga 15.800 

613400 Nabavka materijala 20.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.000 

613600 Zakup imovine i opreme 10.400 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 15.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 5.000 

613900 Ugovorene usluge 99.300 

821300 Nabavka opreme 20.000 

UKUPNO   0308 265.600 

Naziv potrošačke jedinice: Ugostiteljsko ekonomska škola 

Broj budžetske organizacije: 0309 

Sifra budžetske organizacije: 08150032 
611200 Naknade troškova zaposlenih 16.150 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 1.500 

613100 Putni troškovi 18.000 
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613200 Troškovi energije 22.862 

613300 Troškovi komunalnih usluga 13.969 

613400 Nabavka materijala 42.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 7.656 

613600 Zakup imovine i opreme 21.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 48.574 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 5.500 

613900 Ugovorene usluge 74.564 

821300 Nabavka opreme 19.334 

UKUPNO   0309 291.109 

Naziv potrošačke jedinice: Poljoprivredno prehrambena škola 

Broj budžetske organizacije: 0310 

Sifra budžetske organizacije: 08150031 
611200 Naknade troškova zaposlenih 11.049 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 1.000 

613100 Putni troškovi 4.510 

613200 Troškovi energije 50.465 

613300 Troškovi komunalnih usluga 8.411 

613400 Nabavka materijala 18.334 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 4.578 

613600 Zakup imovine i opreme 6.708 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 19.653 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 3.456 

613900 Ugovorene usluge 33.372 

821300 Nabavka opreme 12.425 

UKUPNO   0310 173.961 

Naziv potrošačke jedinice: Muzička škola 
Broj budžetske organizacije: 0311 

Sifra budžetske organizacije: 08140067 
613100 Putni troškovi 4.768 
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613200 Troškovi energije 12.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 50 

613400 Nabavka materijala 3.000 

613600 Zakup imovine i opreme 150 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 1.500 

613900 Ugovorene usluge 5.350 

821300 Nabavka opreme 5.224 

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 20.000 

UKUPNO   0311 56.042 

Naziv potrošačke jedinice: Specijalna škola "Đorđe Natošević" 

Broj budžetske organizacije: 0312 

Sifra budžetske organizacije: 08140064 
613100 Putni troškovi 2.553 

613200 Troškovi energije 7.929 

613300 Troškovi komunalnih usluga 2.197 

613400 Nabavka materijala 3.038 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 1.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.958 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 970 

613900 Ugovorene usluge 845 

821300 Nabavka opreme 1.500 

UKUPNO   0312 23.990 

Naziv potrošačke jedinice: Grantovi za obrazovanje i vaspitanje 

Broj budžetske organizacije: 0314 

Sifra budžetske organizacije: 00740158 
6142001 Izbor najboljeg prosvjetnog radnika 12.000 

6142002 Sredstva za takmičenje učenika 15.000 

6143001 Investiciono tehničko održavanje srednjih škola 200.000 

6143002 Investiciono tehničko održavanje osnovnih škola 120.000 
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UKUPNO   0314 347.000 

Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za predškolsko obrazovanje 

Broj budžetske organizacije: 0315 

Sifra budžetske organizacije: 00740400 
611100 Bruto plate i  naknade 711.289 

611200 Naknade troškova zaposlenih 130.210 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 64.900 

613100 Putni troškovi 4.000 

613200 Troškovi energije 41.890 

613300 Troškovi komunalnih usluga 19.000 

613400 Nabavka materijala 92.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 27.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 7.000 

6139001 Ugovorene usluge 23.000 

616300 Kamate na kredite 2.300 

821300 Nabavka opreme 5.000 

823300 Otplate kredita 6.000 

UKUPNO   0315 1.136.589 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju Bibloteke 

Broj budžetske organizacije: 0316 

Sifra budžetske organizacije: 08180003 
613100 Putni troškovi 7.000 

613200 Troškovi energije 15.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 4.500 

613400 Nabavka materijala 4.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 1.500 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 2.000 

613900 Ugovorene usluge 22.000 
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821300 Nabavka opreme 16.500 

UKUPNO   0316 76.500 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju Pozorišta 
Broj budžetske organizacije: 0317 

Sifra budžetske organizacije: 00740501 
6111001 Bruto plate i naknade 254.451 

6112002 Naknade troškova zaposlenih 50.140 

6121003 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 22.114 

6131004 Putni troškovi 15.000 

6132005 Troškovi energije 60.000 

6133006 Troškovi komunalnih usluga 9.000 

6134007 Nabavka materijala 10.000 

6135008 Troškovi usluga prevoza i goriva 3.000 

6137009 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

61380091 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 1.000 

61390092 Sredstva za gostujuće glumce i tri pozorišne prestave 35.000 

61390093 Ugovorene usluge  27.000 

82130094 Nabavka opreme 10.000 

821600 Investiciono tehničko održavanje 100.000 

UKUPNO   0317 601.705 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju Muzeja 

Broj budžetske organizacije: 0318 

Sifra budžetske organizacije: 08180055 
613100 Putni troškovi 7.000 

613200 Troškovi energije 15.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 4.000 

613400 Nabavka materijala 6.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.500 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 8.000 
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613900 Ugovorene usluge 40.000 

821300 Nabavka opreme 4.000 

UKUPNO   0318 88.500 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju Galerije 

Broj budžetske organizacije: 0319 

Sifra budžetske organizacije: 00740502 
611100 Bruto plate i naknade 49.708 

611200 Naknade troškova zaposlenih 8.040 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 4.400 

613100 Putni troškovi 1.000 

613200 Troškovi energije 2.500 

613300 Troškovi komunalnih usluga 1.500 

613400 Nabavka materijala 1.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 200 

6139002 Ugovorene usluge -Troškovi djelatnosti "Galerije 96" 12.000 

UKUPNO   0319 81.348 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u fin. Zadužbine “Sretena Stojanovića” 

Broj budžetske organizacije: 0320 

Sifra budžetske organizacije: 00740503 
613900 Sredstva  za djelatnost Zadužbine “Sretena Stojanovića” 10.000 

615200 Sredstva za sanaciju i opremanje kuće  Stojanovića 10.000 

UKUPNO   0320 20.000 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija i projekata iz  

Broj budžetske organizacije: 0321 

Sifra budžetske organizacije: 00740504 
6139001 Učešće u finansiranju izdavačke djelatnosti 10.000 

6139003 Kulturna razmjena 15.000 

6139004 Književni susreti na Kozari 45.000 

6139005 Međunarodni festival horova “Zlatna vila” 45.000 

6139006 Ostale kulturne manifestacije 40.000 
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6143007 Učešće u finansiranju likovne kolonije 20.000 

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje Kina 150.000 

UKUPNO   0321 325.000 

Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi 

Broj budžetske organizacije: 0322 

Sifra budžetske organizacije: 00740156 
6143001 Dotacije za sportske klubove po programu 300.000 

6143002 Revijalne opštinske i republičke manifestacije 45.000 

6143003 Finansiranje vrhunskih sportova 10.000 

6143004 Sportski savezi i udruženja RVI 17.000 

6143005 Finansiranje zakupa SD "Mladost" 50.000 

6143006 Sredstva rezervi za sportske aktivnosti 50.000 

UKUPNO   0322 472.000 

Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju javnih medija 

Broj budžetske organizacije: 0323 

Sifra budžetske organizacije: 00740511 
614300 Učešće u finansiranju javnih medija 200.000 

UKUPNO   0323 200.000 

Naziv potrošačke jedinice: Udruženja i fondacije 

Broj budžetske organizacije: 0324 

Sifra budžetske organizacije: 
6139001 Učešće u finansiranju Agencije za lokalnu demokratiju  15.600 
 (00740507) 
6142001 Omladina i pitanja mladih (00740506) 100.000 

6142002 Adaptacija i izgradanja objekta Svetosavske omladinske zajednice 50.000 
  -"Omladinski kulturni klub" (00740506) 
614300 Pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju vjerskih 100.000 
  objekata (00740507) 
6143001 Finansiranje kulturno-umjetničkih društava (00740505) 80.000 

6143002 Finansiranje projekata nacionalnih manjina (00740508) 20.000 

6143003 Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja  25.000 
 (00740508) 
6143004 Finansiranje Crvenog Krsta (00740507) 45.000 

6143005 Amaterska durštva savezi i udruženja (00740507) 15.000 

6143006 Učešće u finansiranju udruženja penzionera Opštine Prijedor (00740507)         167.000 
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6143007 Finansiranje projekata Nevladinih organizacija (00740507) 35.000 

UKUPNO   0324 652.600 

Naziv potrošačke jedinice: Djelatnost  Centra za socijalni rad 
Broj budžetske organizacije: 0325 

Sifra budžetske organizacije: 00740300 
611100 Bruto plate i naknade 593.484 

611200 Naknade troškova zaposlenih 94.420 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 39.000 

613100 Putni troškovi 9.400 

613200 Troškovi energije 28.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 15.000 

613400 Nabavka materijala 15.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 10.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 5.000 

613900 Ugovorene usluge  18.000 

616300 Kamate na kredite 2.300 

821200 Navavka stolarije za zgradu centra 15.000 

821300 Nabavka opreme 5.000 

821700 Nabavka namjenskih softvera 10.000 

823300 Otplate kredita 6.000 

UKUPNO   0325 870.604 

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi socijalne zaštite 
Broj budžetske organizacije: 0326 

Sifra budžetske organizacije: 00740301 
6142001 Finansiranje ustanova Centra za socijalni rad 520.000 

6142002 Jednokratne pomoći i drugi vidovi socijalne zaštite 35.000 

6142003 Pomoć djeci bez roditeljskog staranja 10.000 

6142004 Prihvatna stanica 2.500 

6142005 Dodatak za pomoć i njegu drugog lica 160.000 
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6142006 Smještaj u drugu porodicu 75.000 

6142007 Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih 60.000 

6142008 Sredstva za udžbenike učenicima po kriterijima Centra za socijalni 15.000 
  rad 
6142009 Sredstva za sufinansiranje prevoza učenika - socijalna grupa 7.000 

61420091 Novčane pomoći lica u stanju socijalnih potreba 170.000 

UKUPNO   0326 1.054.500 

Naziv potrošačke jedinice: Ostali vidovi  socijalne zaštite 

Broj budžetske organizacije: 0327 

Sifra budžetske organizacije: 00740302 
6135001 Prevoz đaka oštećenog sluha B.Luka 20.000 

6135002 Prevoz đaka specijalne škole 32.000 

6139003 Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica 50.000 

6142004 Jednokratne pomoći socijalno ugroženih 30.000 

UKUPNO   0327 132.000 

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi komisija za ocjenu sposobnosti i razvrstavanja 
Broj budžetske organizacije: 0328 

Sifra budžetske organizacije: 00740302 
6121001 Porezi i doprinosi na naknade za rad Komisija 2.000 

6139002 Troškovi komisije za ocjenu i razvrstavanje 10.000 

6139003 Troškovi komisije za ocjenu sposobnosti 10.000 

UKUPNO   0328 22.000 

Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za zdravstvenu zaštitu 

Broj budžetske organizacije: 0329 

Sifra budžetske organizacije: 00740157 
6139001 Troškovi higijensko epidemiološke službe 15.000 

6139002 Troškovi vakcinacije 5.000 

6139003 Troškovi hitne službe i prve pomoći 50.000 

6139004 Troškovi mrtvozorstva 10.000 

6139005 Deratizacija i dezinsekcija 60.000 

6139007 Učešće u troškovima porodične medicine 600.000 

UKUPNO   0329 740.000 
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Naziv potrošačke jedinice: Troškovi komisija za određivanje uslova za izdavanje odobrenja 
Broj budžetske organizacije: 0330 

Sifra budžetske organizacije: 00740159 
613900 Troškovi  Komisije za određivanje uslova za izdavanje odobrenja  10.000 
 za rad 
UKUPNO   0330 10.000 

(04) ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE 2.120.500 
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za prostorno uređenje 

Broj budžetske organizacije: 0400 

Sifra budžetske organizacije: 00740160 
613100 Putni troškovi 2.500 

613300 Troškovi komunalnih usluga 6.000 

613400 Nabavka materijala 7.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 2.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.000 

6139001 Ugovorene usluge odjeljenja 4.000 

6139002 Troškovi rušenja objekata po nalogu Odjeljenja 40.000 

821300 Nabavka opreme 6.000 

UKUPNO   0400 70.500 

Naziv potrošačke jedinice: Program uređenja građevinskog zemljišta 

Broj budžetske organizacije: 0401 

Sifra budžetske organizacije: 00740161 
613900 Program uredenja gradevinskog zemljista 2.000.000 

UKUPNO   0401 2.000.000 

Naziv potrošačke jedinice: Troškovi komisija za pregled projektne  dokumentacije i  

Broj budžetske organizacije: 0402 

Sifra budžetske organizacije: 00740162 
613900 Troškovi stručnih komisija na teret uplatilaca 50.000 

UKUPNO   0402 50.000 

(05) ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE 4.409.000 
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti 

Broj budžetske organizacije: 0500 

Sifra budžetske organizacije: 00740170 
613100 Putni troškovi 8.000 
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613300 Troškovi komunalnih usluga 15.000 

613400 Nabavka materijala 15.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 6.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

6139001 Ugovorene usluge odjeljenja 25.000 

6139003 Troškovi izdavanja građevinskih dozvola i prometa za  opštinske  5.000 
 objekte 
821300 Nabavka opreme 5.000 

UKUPNO   0500 84.000 

Naziv potrošačke jedinice: Program komunalne potrošnje i infrastrukture 

Broj budžetske organizacije: 0501 

Sifra budžetske organizacije: 00740171 
6133001 Troškovi komunalnih usluga-Opšta komunalna potrošnja 800.000 

6133002 Troškovi komunalnih usluga-Sredstva za zaštitu čovjekove okoline 30.000 

6133003 Troškovi komunalnih usluga-Troškovi deponija 20.000 

6133004 Program sanitarne zaštite izvorišta 50.000 

613700 Održavanje objekata i zgrada u vlasništvu opštine 40.000 

6139001 Javna rasvjeta redovna potrošnja 500.000 

6139002 Investicije i održavanje ulične rasvjete 120.000 

6139003 Održavanje svjetlosno saobraćajne signalizacije 40.000 

6139004 Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije 80.000 

6139006 Program infrastr. ulaganja u mjesnim zajed. u 2007.g. 250.000 

6139007 Sufinansiranje zajedničkih infrastrukturnih objekata 200.000 

6139008 Troškovi izdavanja ekoloških dozvola 5.000 

614200 Sufinansiranje prevoza  učenika na opštinskim linijama 10.000 

821300 Izgradnja i uvođenje parking servisa 60.000 

821600 Učešće opštine u sanaciji vodovoda 120.000 

UKUPNO   0501 2.325.000 

Naziv potrošačke jedinice: Program rekonstrukcije puteva 

Broj budžetske organizacije: 0502Sifra budžetske organizacije: 00740172 
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613900 Program održavanja ulica i puteva 2.000.000 

UKUPNO   0502 2.000.000 

(06) ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU 908.200 
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi odjeljenjaza boračko invalidsku zaštitu 

Broj budžetske organizacije: 0600 

Sifra budžetske organizacije: 00740180 
613100 Putni troškovi 4.000 

613200 Troškovi energije 2.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 6.000 

613400 Nabavka materijala 9.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 2.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.000 

613900 Ugovorene usluge odjeljenja 6.000 

821300 Nabavka opreme 5.000 

UKUPNO   0600 36.000 

Naziv potrošačke jedinice: Ostali rashodi iz nadležnosti Odjeljenja za boračko invalidsku  
Broj budžetske organizacije: 0601 

Sifra budžetske organizacije: 00740181 
6142001 Finan. po Odluci o dopunskim pravima boraca, porodica poginulih 70.000 
  boraca  i RVI 
6143003 Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca 70.000 

6143004 Obilježavanje istoriskih datuma 17.200 

6143005 Finansiranje Opštinskog odbora SUBNOR-a 20.000 

6143006 Finansiranje Boračke organizacije 80.000 

6143007 Finansiranje Udruženja Rezervnih vojnih starješina 12.000 

6151008 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama 3.000 

61520091 Izgradnja kuca RVI - sredstva budžeta Opštine 600.000 

UKUPNO   0601 872.200 

(07) STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA  1.174.985 
Naziv potrošačke jedinice: Stručna služba skupštine opštine i načelnika opštine 
Broj budžetske organizacije: 0700 

Sifra budžetske organizacije: 00740125 
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613100 Putni troškovi 20.000 

613200 Troškovi energije 180.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 56.000 

613400 Nabavka materijala 40.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 10.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 30.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 25.000 

613900 Ugovorene usluge  36.000 

821300 Nabavka opreme (auta) 60.000 

8213001 Nabavka opreme 30.000 

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100.000 

UKUPNO   0700 587.000 

Naziv potrošačke jedinice: Naknade i grantovi društveno političkim i društvenim  

Broj budžetske organizacije: 0702 

Sifra budžetske organizacije: 00740111 
611200 Naknade odbornicima 332.875 

612100 Porezi i doprinosi na naknade odbornika 35.110 

614100 Učešće u finansiranju  političkih partija 100.000 

614300 Troškovi izbora 120.000 

UKUPNO   0702 587.985 

(08) SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 27.000 
Naziv potrošačke jedinice: Služba za inspekcijski nadzor 
Broj budžetske organizacije: 0800 

Sifra budžetske organizacije: 00740127 
613100 Putni troškovi 2.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 5.000 

613400 Nabavka materijala 5.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.000 

613900 Ugovorene usluge  5.000 
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8213002 Nabavka opreme 5.000 

UKUPNO   0800 27.000 

(09) SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE 62.000 
Naziv potrošačke jedinice: Služba komunalne policije 

Broj budžetske organizacije: 0900 

Sifra budžetske organizacije: 00740128 
613100 Putni troškovi 2.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 3.000 

613400 Nabavka materijala 20.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 4.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.000 

613900 Ugovorene usluge  4.000 

6139002 Troškovi prinudnog izvršenja inspekcijskih rješenja 20.000 

8213001 Nabavka opreme 5.000 

UKUPNO   0900 62.000 

(10) KABINET NAČELNIKA 1.338.120 
Naziv potrošačke jedinice: Kabinet načelnika 

Broj budžetske organizacije: 1000 

Sifra budžetske organizacije: 00740124 
613100 Putni troškovi 20.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 20.000 

613400 Nabavka materijala 20.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 18.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 10.000 

613900 Ugovorene usluge  180.000 

6139001 Ugovorene usluge- Troškovi proslava 250.000 

614200 Budžetska rezerva 590.120 

8213001 Nabavka opreme 10.000 

UKUPNO   1000 1.118.120 
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Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za posebne namjene 

Broj budžetske organizacije: 1001 

Sifra budžetske organizacije: 00740123 
6139001 Sredstva za alternativni smještaj i raseljena lica 100.000 

6139002 Sredstva za podršku povratka 120.000 

UKUPNO   1001 220.000 

(11) PLATE I NAKNADE FUNKCIONERA I ZAPOSLEN U  4.092.800 
Naziv potrošačke jedinice: Plate i naknade funkcionera i zaposlenih u administrativnoj  

Broj budžetske organizacije: 1100 

Sifra budžetske organizacije: 00740126 
611100 Bruto plate i naknade 3.271.000 

611200 Naknade troškova zaposlenih 585.400 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 236.400 

UKUPNO   1100 4.092.800 

(12) TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA 1.678.582 
Naziv potrošačke jedinice: Teritorijalna vatrogasna jedinica 

Broj budžetske organizacije: 1200 

Sifra budžetske organizacije: 00740600 
611100 Bruto plate i naknade 439.923 

611200 Naknade troškova zaposlenih 113.900 

612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 42.200 

613100 Putni troškovi 2.000 

613200 Troškovi energije 35.000 

613300 Troškovi komunalnih usluga 8.000 

613400 Nabavka materijala 50.000 

613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 20.000 

613700 Troškovi tekućeg održavanja 20.000 

613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 10.000 

613900 Ugovorene usluge  10.000 

616300 Kamate na kredit za namjensko vozilo 66.476 

8213001 Nabavka opreme za Ustanovu TVJ 20.000 
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8213002 Nabavka opreme iz kreditnih sredstava 710.460 

823300 Otplata kredita za namjensko vozilo 130.623 

UKUPNO   1200 1.678.582 

(13) OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA 8.435.045 
Naziv potrošačke jedinice: Ostala budžetska potrošnja 

Broj budžetske organizacije: 1300 

Sifra budžetske organizacije: 00740190 
612300 Ostali porezi 15.000 

613800 Troškovi i naknade za izdane garancije 35.000 

613900 Ugovorene usluge - Sudske takse 15.000 

613900 Obaveze prema KPZ Banjaluka 7.000 

613900 Troškovi sudskih presuda 100.000 

614300 Pomoć J.P. za prikazivanje filmova 54.080 

616300 Kamate na kredite 1.576.000 

8212003 Projekat vodosnabdijevanje opštine Prijedor 5.000.000 

821300 Nabavka opreme (auta) iz kreditnih sredstava 30.000 

821600 Rekonstrukcija ulične rasvjete iz kreditnih sredstava 0 

822300 Potencijalna obaveza za AD Toplanu 900.000 

823300 Otplate kredita 702.965 

UKUPNO   1300 8.435.045 

UKUPNA BUDŽETSKA POTROŠNJA: 34.277.913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна                                           "СЛУЛЖБЕНИ ГЛАСНИК"                           БРОЈ: 1/08 

___________________________________________________________________________ 

 

34

 
 

3 

На основу одредаба чланова 5. и 27. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Сл.гласник Републике Српске“ бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 ,128/06 и 117/07),  члана 12. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 

118/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине Приједор“ бр. 

5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на XXXIX  сједници одржаној 07.02.2008. 

године, донијела  је: 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о извршењу буџета Општине Приједор  

за 2008. годину 

 

Члан.1 

 У Одлуци о извршењу буџета општине Приједор за 2008. годину („Службени 

гласник општине Приједор“,  бр. 13/07),  члан 2. мијења се и гласи: 

 

„Утврђује се буџет Општине Приједор за 2008. годину у укупном износу од 

34.277.913 КМ, од чега: 

 

 

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ.........................    34.277.913  КМ 

1.1. Домаћи приходи и грантови.................................. 28.537.453  КМ 

1.2. Финансирање  (кредитирање)................................. 5.740.460 КМ 

    

2. УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА.......... 34.277.913  КМ 

2.1. Капитални расходи из дугорочних кредита............ 5.740.460 КМ 

2.2. Расходи за остале намјене................................ 27.947.333 КМ 

2.3. Текућа резерва................................................... 590.120 КМ 

 

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским 

средствима“. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објаљивања у “Службеном гласнику општине 

Приједор”. 

 

Број:01-022-3/08                                                       ПРЕДСЈЕДНИЦА  

        Приједор:                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 07.02.2008.год.                                           Прим. др. Азра Пашалић,с.р.   
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4 

На основу члана 50. Закона о уређењу 

простора-Пречишћени текст („ Службени гласник 

Републике Српске“, број 84/02) и члана 18. 

Статута општине Приједор, ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05 и 9/07), Скупштина општине 

Приједор, на XXXIX сједници одржаној дана 

07.02.2008. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о  Регулационом плану насеља "Пећани" - Секција 

1 и Секција 2 

Члан1. 

Доноси се Регулациони план насеља "Пећани" - 

Секција 1 и Секција 2 (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен Планом 

прецизније су одређене у графичком  дијелу 

Плана. 

Члан 3. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

  

- Текстуални дио Плана садржи:    

    А. Уводно  образложење 

    В. Постојеће  станје  организације  уређења  и  

кориштења простора и оцјена    

         природних  и створених  услова 

    В. Потребе, могућности, циљеви  и  правци  

просторног  развоја 

    Д. План  организације , уређења  и  коришћења  

простора 

    Ђ. Одредбе  и  смјернице  за  провођење  Плана 

    Е. Оријентациони  предрачун  трошкова  

уређења 

      
- Графички дио Плана садржи следеће карте:  
     1. Постојеће  стање  са  границом  обухвата и 

         објектима за  рушење .........................Р 1:1000 

     2. Извод  из  расположивог Урбанистичког 

        плана Приједора............................... Р 1:10 000 

     3. Валоризација постојећег грађевинског 

        фонда.................................................... Р 1:1000 

     4.Инжењерско  -  геолошка карта......... Р 1:1000  

     5. План  просторне  организације..........Р 1:1000 

     6. План  саобраћаја  и  нивелације ........Р 1:1000 

     7. План уређења зелених површина..... Р 1:1000 

     8. Идејно рјешење инфраструктуре - 

         синтезна карта .....................................Р 1:1000 

     9. Идејно рјешење хидротехничке 

         инфраструктуре...................................Р 1:1000 

   10. Идејно рјешење електроенергетске 

        инфраструктура.................... ...............Р 1:1000 

   11. Идејно рјешење телекомуникација . Р 1:1000 

   12. Идејно рјешење термотехничких 

         инсталација..........................................Р 1:1000 

   13. План  грађевинских  и  регулационих 

          линија.................................................. Р 1:1000 

   14.План  парцелације................................Р 1:1000 

   15.1.План  парцелације - ломне  тачке  и 

        фронтови............ ................................. Р 1:1000 

 

- Посебан дио: Књига 2 

 
Подаци  о  валоризацији  постојећих  објеката у  

подручју  обухвата 

Члан 4. 

План се доноси на временски период  2008 – 2013. 

година. 

Члан 5. 

Елаборат Плана израђен је од стране стручне 

организације А.Д.„ Индустропројект “ Приједор у 

мјесецу јануару 2008. године у папирној и 

дигиталној  форми, прилог је и саставни дио ове 

Одлуке. 

Члан 6. 

План се излаже на стални јавни увид код 

општинске административне службе надлежне за 

послове просторног уређења. 

 

Члан 7. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из 

члана 6. ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-12/08                 ПРЕДСЈЕДНИЦА  

          Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:07.02.2008.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

5 

На основу члана 55. Закона о уређењу простора    

( "Службени гласник Републике Српске" број 

84/02 – Пречишћени текст ) и члана 18. Статута 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" број 5/05 и 9/07), Скупштина општине 

Приједор на XXXIX сједници одржаној дана 

07.02.2008. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана 

рудника жељезне руде „Омарска“ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, начин и 

поступак израде и доношења Регулационог плана 

рудника жељезне руде „Омарска“, у даљем 

тексту: Плана. 
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Члан 2. 

Израда Плана односи се на простор који 

представља обухват старог Регулационог плана из 

1977.г. и његове Допуне из 1982.г., измјењен у 

своме сјевероисточном дијелу према жељезничкој 

прузи Суња-Добој те у западном и јужном дијелу.   

 Простор који ће бити обухваћен израдом Плана 

(подручје планирања) величине од око приближно 

2.300,00 hа приказан је на графичком приказу 

границе обухвата који је саставни дио ове Одлуке. 

Границе подручја из претходног става су 

оријентационе а коначне границе ће се утврдити у 

току израде Плана. 

Члан 3. 

Циљеви доношења Плана су:  

а) Измјена планских одредница и просторних 

рјешења у циљу рационалнијег кориштења и 

уређења простора у склопу комплекса рудокопа и 

његовог непосредног окружења. 

б) Изналажење рјешења за несметано одвијање 

локалног саобраћаја у непосредном окружењу као 

и укључење интерног саобраћаја унутар 

комплекса на исти а све заједно на саобраћајнице 

вишег реда 

в) Дефинисање коначних граница комплекса 

рудокопа и других парцела  у окружењу   

г) Анализа постојећег стања и детаљно 

утврђивање услова и начина кориштења простора. 

 

Члан 4. 

Изради Плана претходи израда Преднацрта Плана  

у сврху провјере потреба, жеља и просторних 

могућности третираног подручја. 

Преднацрт Плана разматра Савјет Плана и 

упућује у форми нацрта у даљу процедуру. 

 

Члан 5. 

Временски период за који се доноси План је 2008-

2018. година.   

Члан 6. 

Након ступања на снагу ове Одлуке и завршетка 

радова на ажурирању геодетске подлоге за 

простор обухвата Плана,  на подручју из чл. 2 ове 

Одлуке примјењиваће се режим забране грађења о 

чему ће јавност благовремено бити обавијештена.   

Став 1. овог члана не односи се на изградњу 

објеката за које је издато одобрење за грађење 

прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није 

истекла важност рјешења о одобрењу за грађење.  

Режим забране грађења примјењиваће се до 

доношења Плана. 

Члан 7. 

Носилац припреме за израду Плана је Одјељење 

за просторно уређење. 

Носилац израде Плана је стручна организација 

регистрована за израду просторно – планске 

документације ( у даљем тексту: Стручна 

организација ).Савјет за израду Плана именоваће 

Скупштина општине посебним рјешењем по 

усвајању ове Одлуке. 

Члан 8 

 План ће се израдити на ажурним топографско – 

катастарским  подлогама у размјери 1:1000 и 

1:2500.  

Члан 9. 

Средства за израду Плана обезбјеђује 

заинтерсовани корисник права експропријације на 

предметном рудокопу.    

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта Плана је 90 ( деведесет ) 

дана од дана потписивања Уговора о изради  и 

испуњавања осталих услова . 

 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана дужан је да у току 

израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 

ставова, а Стручна организација дужна је да 

сарађује са надлежним органима и организацијама 

за послове планирања и програмирања развоја, те 

предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, 

комунална и енергетска инфраструктура, као што 

су: 

- Завод за изградњу града - Приједор, 

- ОДКП « Водовод « Приједор, 

- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор, 

- « Српске поште « Приједор и Телеком Приједор, 

- А.Д. « Централна топлана « Приједор 

- Министарство привреде, енергетике и развоја 

  

Органи, организације и предузећа из става 1. овог 

члана  дужни су сарађивати са Стручном 

организацијом, давати јој приједлоге, мишљења, 

примједбе и податке везане за рад на изради 

Плана. 

Члан 12. 

Стручна организација је дужна прибавити 

сагласност на нацрт Плана од стране органа и 

организација из члана 11. ове Одлуке прије 

утврђивања приједлога Плана. 

 

Члан 13. 

Одјељење за просторно уређење, као носилац 

припреме, утврђује нацрт Плана и ставља га на 

јавни увид у трајању од најмање 30 ( тридесет ) 

дана ради изјашњавања и подношења писмених 

примједби на нацрт Плана у остављеном року. 

 

Члан 14. 

Истовремено са излагањем нацрта Плана на јавни 

увид спроводи се стручна расправа. 
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О мјесту, трајању и начину јавног излагања 

нацрта Плана, јавност ће се обавијестити  најмање 

8 (осам) дана раније путем средстава 

информисања ( « Козарски вјесник «, Радио 

станица Приједор ), те на огласној табли 

Скупштине општине и МЗ на чију територију 

пада граница обухвата Плана. 

Члан 15. 

Носилац израде Плана и Савјет за израду Плана, 

разматрају приспјеле писмене примједбе на нацрт 

Плана и достављају носиоцу припреме Плана 

образложено мишљење о примједбама које нису 

могле бити прихваћене. 

Члан 16. 

Носилац припреме Плана након јавног увида и 

заузетих ставова по приспјелим примједбама на 

нацрт Плана, утврђује приједлог Плана и 

доставља га Скупштини општине на разматрање и 

доношење. 

Рок израде приједлога Плана  је 15 (петнаест) дана 

од дана достављања од стране носиоца израде 

Плана. 

Члан 17. 

Стручна организација ће доставити носоцу 

припреме Плана транспарент копију и 

електронску верзију Плана. 

Стручна организација  је дужна да изврши допуну 

и корекције елабората Плана у складу са 

прихваћеним писменим приједлозима и 

мишљењима у року од 45 ( четрдесет пет дана ) 

дана од њиховог достављања. 

Члан 18. 

Све стручне, административне и друге послове у 

вези доношења Плана, обавиће Одјељење за 

просторно уређење. 

Члан 19. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-13/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА  

        Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:07.02.2008.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 
6 

На основу члана 5., 12. и 24. Закона о систему 

јавних служби («Службени гласник Републике 

Српске» бр.68/2007), члана 17. став 3, члана 22. 

став 2 и члана 26. Закона о здравственој заштити 

РС («Службени гласник Републике Српске» бр. 

18/99), а у складу са Планом мрежа здравствених 

установа у РС и Одлуком СО Приједор бр. 01-02-

107/05 од 27. 12. 2005. године о Плану мреже 

породичне медицине на подручју општине 

Приједор, те члана 18 Статута општине Приједор 

(«Службени гласник општине Приједор» бр. 5/05 

и 9/07) Скупштина општине Приједор на XXXIX 

сједници, одржаној 07.02.2008. године донијела је:  

  

О Д Л У К У 

о усклађивању Одлуке о организовању 

Дома здравља Приједор П Р И Ј Е Д О Р 

 

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 

оснивању Дома здравља Приједор 01-023-21/94 од 

21.06.1994. године са одредбама Закона о систему 

јавних служби  РС и Закона о здравственој 

заштити РС, тако да Одлука о организовању 

гласи: 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Ради обезбјеђивања права грађана на примарну 

здравствену заштиту по систему породичне 

медицине оснива се Здравствена установа Дом 

здравља Приједор (у даљем тексту: Дом здравља). 

 

Члан 2. 

Оснивач Дома здравља је општина Приједор ( у 

даљем тексту: Оснивач). 

Сједиште Дома здравља је у Приједору, у Улици 

Вожда Карађорђа број 2. 

Дом здравља послује под називом: Јавна 

здравствена установа Дом здравља Приједор. 

 

Члан 3. 

Дом здравља је јавна установа, која даном уписа у 

судски регистар стиче својство правног лица. 

Члан 4. 

У правни промет са трећим лицима Дом здравља 

иступа у своје име и за свој рачун.  

За обавезе у правном промету Дом здравља 

одговара без ограничења свим средствима којима 

располаже. 

За обавезе Дома здравља у правном промету 

Оснивач одговара до висине оснивачког улога. 

 

II – ДЈЕЛАТНОСТ 

Члан 5. 

Дјелатност Дома здравља је: 

- спречавање, откривање, сузбијање и лијечење 

заразних болести и других акутних и хроничних 

болести, повреда и поремећаја здравља, посебно 

оних од већег социјално-медицинског значаја, 

- учествовање у раду на планирању породице и 

развијању хуманих и одговорних односа међу 

половима, 

- љекарски прегледи лица прије ступања на рад и 

систематски и контролни прегледи радника,  

- праћење и проучавање појава професионалних 

обољења, 
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 - рад на откривању болести и повреда радника, 

проучавање и предузимање мјера за њухово 

спречавање, 

 - оцјењивање и контрола радне способности 

радника и привремене неспособности према 

мјесту рада радника и на другим пословима од 

значаја за здравствену заштиту радника. 

 

Члан 6. 

У провођењу здравствене дјелатности из члана 5. 

Дом здравља обавља послове у следећим 

областима примарне здравствене заштите: 

1. породичне медицине, 

2. хитне медицинске помоћи, 

3. дјечије, превентивне и опште стоматологије, 

4. хигијенско-епидемиолошке дјелатности, 

5. дијагностике (лабораторијска, ртг и 

    ултразвучна), 

6. физикалне и психосоцијалне рехабилитације у 

заједници (ЦБР и ЦМЗ), 

7. медицинске подршке (снабдјевање лијековима 

    и медицинским материјалом, заједничке 

    послове), те 

8. амбуланте за медицинске консултације из 

    следећих специјалности: 

- педијатрије 

- гинекологије и акушерства 

- пнеумофтизиологије и 

- медицине рада. 

 

III – СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК 

        РАДА И НАЧИН ЊИХОВОГ 

        ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

Средства за почетак рада чине основна и обртна 

средства Дома здравља затечена на дан    

31.12.2007. године, као и средства која буду 

стечена из других извора. 

Средства из става 1. овог члана су у државној 

својини. 

Члан 8. 

Поред стредстава из члана 7. средства за 

пословање Дома здравља обезбјеђују се из: 

- Фонда здравственог осигурања, 

- из буџета Републике и Општине, 

- од корисника здравствене заштите, 

- донаторства, 

- других извора који ће бити регулисани статутом 

Дома здравља. 

 

 

 

 

 

 

IV – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У 

       ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

Члан 9. 

У циљу обављања дјелатности због које је Дом 

здравља основан, Оснивач у складу са законом:  

1. обезбјеђује средства потребна за његово 

оснивање и почетак рада,  

2.именује и разрјешава директора Дома здравља, 

3. именује и разрјешава управни одбор Дома 

здравља, 

4. даје сагласност за годишњи програм рада и 

финансијски план Дома здравља, 

5. даје сагласност на статут Дома здравља, 

6. разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун и 

7. даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста. 

 

V – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

      ОСНИВАЧА И ДОМА ЗДРАВЉА 

 
Члан 10. 

Дом здравља се обавезује да ће послове из своје 

дјелатности обављати благовремено и квалитетно 

и на начин који ће задовољити потребе и интересе 

грађана из области здравствене заштите уз 

поштовање закона, а у складу са закљученим 

уговорима и споразумима. 

Поред тога Дом здравља се обавезује да неће без 

сагласности Оснивача предузети обављање 

других послова који не представљају предмет и 

садржај дјелатности из члана 5. ове одлуке. 

Дом здравља ће најмање једанпут годишње 

Оснивачу поднијети Извјештај о свом раду како је 

то законом и статутом утврђено.   

 

VI – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА  И 

         РУКОВОЂЕЊА  

Члан 11. 

Органи Дома здравља су управни одбор и 

директор. 

Члан 12. 

Управни одбор је орган управљања. 

Чланове управног одбора именује и разрјешава 

Оснивач, уз претходно проведен поступак јавне 

конкуренције на период од четири године. 

Управни одбор има три члана, који не могу бити 

из реда запослених у Дому здравља. 

Начин рада управног одбора регулисаће се 

пословником о раду који управни одбор сам 

доноси. 
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Члан 13. 

Управни одбор:  

- доноси статут , 

- доноси пословник о раду,  

- одлучује о пословању, 

- разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 

- доноси програм рада и финансијски план рада 

установе, 

- одлучује о коришћењу средстава, у складу са 

законом и статутом установе, 

- расписује конкурс и даје приједлог за именовање 

директора и 

- врши друге послове утврђене актом о оснивању 

и статутом установе. 

Члан 14. 

Домом здравља руководи Директор. 

Директора именује Оснивач на период од четири 

године уз претходно проведен поступак јавне 

конкуренције. 

Члан 15. 

Директор:  

- заступа и представља Дом здравља, 

- одговара за рад и активности Дома здравља, 

- утврђује нацрте општих аката и програме рада, 

- доноси опште акте који се тичу унутрашње 

организације и систематизације радних мјеста, 

- реализује одлуке управног одбора и 

- обавља и друге послове утврђене статутом. 

 

Члан 16. 

Ближи услове за избор, именовање и разрјешење 

органа упраљања и руковођења биће утврђени 

статутом. 

 

VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

Управни надзор и надзор над законитошћу рада 

Дома здравља врши надлежни орган управе, у 

складу са законом и актима Оснивача. 

 

Члан 18. 

Дом здравља ће у року од 60 дана ускладити 

статут Дома здравља и друга акта са одредбама 

закона и ове одлуке. 

Члан 19. 

До усклађивања статута и других општих аката, 

Дом здравља ће примјењивати досадашња акта, 

уколико нису у супротности са законом и овом 

одлуком. 

Органи управљања и руковођења Дома здравља 

ће обављати дужности до избора нових органа. 

 

 

 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику Општине 

Приједор», након усвајања на сједници 

Скупштине општине. 

Члан 21. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о организовању Дома здравља Приједор 

број: 01-023-21/94 од 21.06.1994. године. 

 

Број:01-022-9/08                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Датум:07.02.2008.г  Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

7 

На основу члана 5., 12. и 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 67/07) и члана 22. Закона о 

здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број: 

19/99 и 58/01.) и члана 18. Статута Општине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“, број:5/05 и 9/07), Скупштина општине 

Приједор на XXXIX сједници одржаној  

07.02.2008. године, д о н и ј е л а   ј е: 

 

О Д Л У К У 

о усклађивању одлуке о организовању 

„Градске апотеке“П Р И Ј Е Д О Р 

 
Овом Одлуком врши се усклађивање одлуке о 

оснивању Градске апотеке Приједор, број: 01-023-

22/94 од 21.06.1994. године, са одредбама Закона 

о систему јавних служби РС и Закона о 

здравственој заштити РС, тако да Одлука о 

организовању гласи: 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Ради снабдијевања становништва и здравствених 

установа лијековима и медицинским средствима и 

давањем упутстава за њихову правилну употребу 

на подручју општине Приједор, оснива се Јавна  

здравствена установа у државној својини „Градска 

апотека“ Приједор (у даљем тексту: Апотека). 

Оснивач Апотеке је општина Приједор (у даљем 

тексту:Оснивач). 

Члан 2. 

Апотека послује под називом Јавна здравствена 

установа „Градска апотека“ Приједор. 

Скраћени назив: ЈЗУ „ГРАДСКА  АПОТЕКА“ 

Приједор 

Сједиште апотеке је: Приједор, ул.Краља Петра I 

Ослободиоца бр 25 

Члан 3. 

Даном уписа у судски регистар Апотеке стиче 

својство правног лица. 
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Члан 4. 

У правни промет са трећим лицима Апотека 

иступа у своје име и за свој рачун а за обавезе у 

правном промету одговара без ограничења свим 

средствима којима располаже. 

 

II ДЈЕЛАТНОСТ  

Члан 5. 

 Поред послова из члана 1. ове одлуке 

Апотека у оквиру своје дјелатности, коју врши на 

основу планова набавке лијекова и помоћних 

љековитих средстава за редовне и ванредне 

потребе, обавља и слиједеће послове: 

- зрађује магистралне лијекове и галенске 

препарате, 

- прати савремена стручна и научна достигнућа у 

области фармакотерапије и пружа грађанима 

информације о правилној употреби и хигијенско-

дијететских средстава. 

 

III СРЕДСТВА ЗА РАД И НАЧИН ЊИХОВОГ 

      ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Средства за рад Апотеке чине: објекат и опрема, 

као и матријално финансијска средства са којима 

располаже Апотека на дан 31.12.2007. године. 

 

Члан 7. 

Средства за пословање Апотеке обезбјеђују се из: 

- Фонда здравственог осигурања, 

- буџета Оснивача, 

- корисника здравствене заштите, 

- обављања научно-истраживачке и наставне 

дјелатности, 

- посредством донаторства, и 

- из других извора. 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

         
Члан 8. 

У циљу обављања дјелатности због које је 

Апотека основана, Оснивач у складу са законом:  

1. обезбјеђује средства потребна за његово 

    оснивање и почетак рада,  

2. именује и разрјешава директора Апотеке, 

3. именује и разрјешава управни одбор Апотеке, 

4. даје сагласност за годишњи програм рада и 

    финансијски план Апотеке, 

5. даје сагласност на статут Апотеке, 

6. разматра и усваја годишњи извјештај о 

    пословању и годишњи обрачун и 

7. даје сагласност на акт о организацији и 

    систематизацији радних мјеста. 

 

 

 

V  МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

     ОСНИВАЧА И АПОТЕКЕ 

 

Члан 9. 

Апотека се обавезује да ће послове из своје 

дјелатности обављати благовремено и квалитетно 

и на начин који ће задовољити потребе и интересе 

грађана у области здравствене заштите. 

Апотека се обавезује да неће без сагласности 

Општине преузети обављање других послова који 

не представљају предмет и садржај дјелатности из 

члана 5. одлуке. 

Апотека ће најмање једанпут годишње подносити 

оснивачу извјештај о своме раду. 

 

VI ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

 

Члан 10. 

Органи управљања и руковођења  Апотеке су: 

- управни одбор 

- директор 

Члан 11. 

Управни одбор је орган управљања. 

Чланове управног одбора именује и разрјешава 

Оснивач. 

Управни одбор  има три члана. 

Чланови управног одбора не могу бити из реда 

запослених у Апотеци. 

Чланови управног одбора именују се на период од 

4 године, уз претходно проведен поступак јавне 

конкуренције. 

Рад управног одбора ће бити регулисан 

Пословником о раду који он сам доноси. 

 

Члан 12. 

Управни одбор: 

- доноси статут, 

- одлучује о пословању Апотеке, 

- разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 

- доноси програм рада и финансијски план, 

- одлучује о коришћењу средстава у складу са 

   законом и статутом,  

- врши друге послове утврђене актом о оснивању 

  и статутом апотеке, и 

- доноси пословник о раду 

 

Члан 13. 

Апотеком руководи директор.  

Директора именује и разрјешава Оснивач. 

Директор се именује на период од 4 године, уз 

претходно проведен поступак јавне конкуренције. 
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Члан 14. 

Директор: 

- организује послове и руководи њима у складу са 

   законом и актима, 

- одговара за законитост рада, 

- предлаже план и програм рада, 

- заступа Апотеку, 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и 

  одговорностима радника на раду и у 

   вези са радом, 

- доноси акт о систематизацији, 

- предлаже управном одбору нацрте општих аката  

  које доноси управни одбор, 

- извршава одлуке управног одбора, 

- обавља и друге послове по налогу управног 

  одбора у складу са статутом и општим 

  актима. 

Члан 15. 

Ближи услови за избор, именовање и разрјешење 

органа управљања и руковођења биће утврђени 

статутом. 

 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Управни  надзор и надзор над законитошћу рада 

Апотеке врши надлежни орган управе у складу са 

законом и актима оснивача. 

 

Члан 17. 

Надлежни орган управљања ће у року од 60 дана 

ускладити статут Апотеке и друга акта са 

одредбама закона и ове одлуке. 

 

Члан 18. 

До усклађивања статута и других општих аката, 

Апотека ће примјењивати досадашња акта 

уколико нису у супротности са  законом и овом 

одлуком 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

Члан 20. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

одлука о оснивању Градске Апотеке у Приједору 

број: 01-023-2/94. од 21.06.1994. године. 

 

Број:01-022-7/08                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Датум:07.02.2008.г   Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 5, 12 и 24. Закона о систему 

јавних служби («Сл. гласник РС», број: 68/07), 

члана 50. став 2. Закона о социјалној заштити 

(«Сл. гласник РС», број: 5/93, 15/96 и 110/03) и 

члана 18. Статута општине Приједор («Службени 

гласник Општине Приједор», број: 5/05 и 9/07), 

Скупштина општине Приједор на XXXIXсједници 

одржаној дана 07.02.2008.године,   донијела је  

 

О Д Л У К У 

о  усклађивању Одлуке о оснивању 

Центра за социјални рад Приједор 

 
Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 

оснивању Центра за социјални рад Приједор, број: 

01-017-21/94 од 05.04.1994. године са одредбама 

Закона о систему јавних служби («Сл. гласник 

РС», број: 68/07), тако да Одлука о оснивању 

гласи:  

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Центар за социјални рад Приједор, као установу 

социјалне  и дјечије заштите са јавним 

овлаштењима,  оснива Општина Приједор (у 

даљем тексту: Оснивач) у складу са критеријима и 

планом мреже центара за социјални рад (у даљем 

тексту: Центар). 

Члан 2. 

Центар послује под именом: Јавна установа 

Центар за социјални рад Приједор. 

Сједиште установе је у Приједору, Краља Петра I 

Ослободиоца број 8. 

Члан 3. 

Даном уписа у судски регистар, Центар стиче 

својство правног лица.  

 

Члан 4. 

У правном промету са трећим лицима Центар 

иступа у своје име и за свој рачун. 

За обавезе створене у правном промету, Центар 

одговара без ограничења, свим средствима са 

којима располаже. 

За обавезе Центра настале у правном промету 

Оснивач одговара до висине оснивачког улога. 

 

II ДЈЕЛАТНОСТ 

Члан 5. 

У провођењу социјалне заштите и социјалног 

рада, Центар врши сљедећа јавна овлаштења: 

-  рјешава у првом степену о остваривању права 

утврђених  Законом о социјалној заштити, 

-  рјешава у првом степену о остваривању права из 

   области дјечије заштите, 

-  рјешава у првом степену о остваривању права из 

области породичне заштите и старатељства, 
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-  пружа услуге социјалног рада у поступку 

рјешавања о правима из области социјалне 

заштите, 

 -  врши исплату новчаних права утврђених 

Законом о социјалној заштити. 

Поред послова из става 1. овог члана Центар 

обавља и стручне послове у провођењу социјалне 

и дјечије заштите и то: 

-открива и прати социјалне потребе грађана и 

промблеме у области социјалне заштите, 

- предлаже и предузима мјере у рјешавању стања 

социјалних потреба грађана и прати њихово 

извршавање, 

- организује и спроводи одговарајуће облике 

социјалне заштите и дјечије заштите и непосредно 

пружа услуге социјалне заштите и социјалног 

рада, 

- развија и унапређује превентивне активности 

које доприносе спречавању и сузбијању 

социјалних проблема, 

 - пружа дијагностичке услуге, спроводи 

одговарајући третмане савјетодавно-терапијске 

услуге и стручну помоћ корисницима, 

  -подстиче, организује и кординира 

професионални и добровољни рад у области 

социјалне заштите, 

  - ради на извршењу васпитних мјера према 

малољетним лицима, 

- води евиденцију и документацију о пруженим 

услугама и предузетим мјерама у оквиру своје 

дјелатности, 

  - врши и друге послове утврђене законом и 

другим прописима. 

 
III СРЕДСТВА ЗА РАД И НАЧИН ЊИХОВОГ 

      ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Средства за рад Центра  чине: објекти и опрема, 

као и материјално финансијска средства са којима 

располаже Центар на дан 31.12.2007. године. 

 

Члан 7. 

Финансирање Центра врши се из: 

- буџета Општине, 

- Јавног фонда за дјечију заштиту РС, 

- партиципације сродника за смјештај корисника у 

домове и установе РС, 

- поклона, донација, легата и других извора у 

складу са законом. 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА 

 

Члан 8. 

Оснивач преко својих органа: 

- обезбјеђује средства за реализацију права 

утврђених законом; 

- доноси програм социјалне заштите на основу 

анализе социјалног стања грађана на подручју 

општине; 

- кординира активности свих носилаца социјалне 

заштите; 

- врши надзор над законитошћу рада Центра; 

- даје сагласност на опште акте Центра (статут и 

правилник о организацији и систематизацији 

радних мјеста); 

- прописује критерије и мјерила за утврђивање 

цијена услуга; 

- разматра и усваја годишњи извјештај о раду и 

годишњи обрачун и  

- врши и друга права и обавезе утврђене законом. 

 

Члан 9. 

Центар се обавезује да ће своје послове обављати 

благовремено и квалитетно и на начин који ће 

задовољити потребе и интересе грађана у области 

социјалне заштите. 

Члан 10. 

 Центар  ће најмање једном годишње подносити 

оснивачу извјештај о свом раду, као и  

Министарству здравља и социјалне заштите  и 

Јавном фонду социјалне и дјечије заштите 

Републике Српске. 

 

V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

 
Члан 10. 

 Органи Центра су: 

- Управни одбор и 

- Директор 

Члан 11. 

Управни одбор је орган управљања. 

Чланове управног одбора именује и разрјешава 

Оснивач. 

Управни одбор има 3 члана. 

Чланови управног одбора не могу бити бирани из 

реда запослених у Центру. 

Чланови управног одбора именују се на период од 

4 године, уз претходно проведен поступак јавне 

конкуренције. 

Рад управног одбора биће регулисан пословником 

о раду који он сам доноси. 

 

Члан 12. 

 Управни одбор: 

- доноси статут, 

- одлучује о пословању, разматра и усваја 

   извјештај о пословању и годишњи обрачун, 

- разматра, усваја и доноси програм рада,  

- одлучује о кориштењу средстава, у складу са 

   законом и статутом, 

- расписује конкурс и даје пријелоге за 

   именовање директора, 
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- доноси пословник о свом раду 

- доноси унутрашња акта Центра,  

- врши и друге послове утврђене актом о 

  оснивању и статутом. 

 

Члан 13. 

Директор руководи Центром. 

Директора Центра именује и разрјешава Оснивач. 

Директор Центра се именује на период од 4 

године уз претходно проведен поступак  јавног 

конкурса. 

Члан 14. 

   Директор: 

- организује послове и руководи њима у складу са 

законом и актима, 

- одговара за законитост рада, 

- предлаже план и програм рада, 

- заступа Центар, 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима радника на раду и у вези са 

радом, 

- предлаже акт о систематизацији, предлаже 

управном одбору нацрте других општих аката 

које доноси управни одбор, 

- извршава одлуке управног одбора, 

- обавља и друге послове по налогу управног 

одбора у складу са статутом и општим актима. 

 

Члан 15. 

Ближи услови за избор, именовање и разрјешење 

органа управљања и руковођења биће утврђени 

статутом. 

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

Управни надзор и надзор над законитошћу рада 

Центра  врши одговрајући орган управе у складу 

са законом и актима Оснивача. 

Стручни надзор над обављањем стручног рада у 

дјелатности социјалне заштите врши 

министарство надлежно за социјалну заштиту. 

 

Члан 17. 

Центар за социјални рад ће престати са радом у 

складу са одредбама прописаним Законом. 

 

Члан 18. 

Центар ће у року од 60 дана ускладити статут и 

друга општа акта са одредбама закона и ове 

одлуке. 

Члан 19. 

До усклађивања статута и других општих аката, 

Центар ће примјењивати досадашња акта, уколико 

нису у супротности са законом и овом одлуком. 

 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику» Општине 

Приједор. 

Члан 21. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о оснивању Центра за социјални рад 

Приједор број : 01-017-21/94 од дана 05.04.1994. 

године. 

 

Број:01-022-10/08            ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:07.02.2008.г Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 5,12 и 24  Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07.), члана 41. Закона о туризму 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

55/03 и 63/07) и члана 18. Статута општине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“, број:5/05. и 9/07), Скупштина општине 

Приједор на XXXIX сједници, 07.02.2008. године,  

д о н и ј е л а   ј е 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о усклађивању Одлуке о оснивању 

Туристичке организације општине Приједор 

 

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 

оснивању Туристичке организације општине 

Приједор, број:  01-022-59/05 од 29.06.2005. год и 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

оснивању број: 01-022-22/06 од 10.03.2006.год. са 

одредбама Закона о систему јавних служби РС 

(„Сл. Гласник РС“, број: 68/07), тако да Одлука о 

оснивању гласи: 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком Општина Приједор (у даљем 

тексту: Оснивач) оснива  Туристичку 

организацију општине Приједор (у даљем тексту: 

Туристичка организација).  

 

Члан 2. 

Туристичка организација се оснива ради вршења 

послова развоја, очувања и заштите туристичких 

вриједности на територији општине Приједор.   

 

Члан 3. 

Туристичка организација ће пословати под 

називом: 

Туристичка организација општине Приједор.  
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Члан 4. 

Сједиште Туристичке организације је у 

Приједору, Улица Академика Јована Рашковића, 

18. 

Члан 5. 

Туристичка организација има својство правног 

лица, које стиче уписом у судски регистар код 

надлежног суда.  

Члан 6. 

У правном промету са трећим лицима Туристичка 

организација иступа у своје име и за свој рачун, 

самостално и без ограничења.  

За обавезе настале у правном промету са трећим 

лицима Туристичка организација одговара својом 

цјелокупном имовином.  

За обавезе Туристичке организације Оснивач 

одговара до висине средстава које је усмјерио из 

буџета за пословање Туристичке организације.  

 

II  ЗАДАЦИ И ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Члан 7. 

Задаци туристичке организације су: 

- израда програма развоја туризма и 

одговарајућих планских аката у складу са 

прописом о планирању и уређењу простора 

Општине; 

-  унапређење општих услова за прихват  и 

боравак туриста у Општини (подстицање 

комуналног опремања и одржавања, изградње 

спортско-рекреативних и других пратећих 

садржаја јавног карактера од интереса за туризам 

и др.); 

-  усмјеравање и координација активности 

носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 

подизању нивоа квалитета туристичких и 

комплементарних садржаја и стварању 

атрактивног туристичког амбијента на територији 

Општине; 

- организовање туристичке информативно-

пропагандне дјелатности, културних, спортских и 

других манифестација од интереса за унапређење 

туризма Општине; 

-  унапређење и промоција изворних вриједности 

(традиција, обичаји, етнолошко благо и др.) 

туристичког подручја којем припада Општина и 

стварање услова за њено кориштење; 

-  сарадња и координација са правним и физичким 

лицима, која су непосредно или посредно 

укључена у туристички промет, ради заједничког 

договарања, утврђивања и спровођења политике 

развоја туризма и његове промоције у оквиру 

свеобухватне политике развоја Општине; 

-  промоција, координација и организовање 

културних, умјетничких, спортских и других 

приредби које придоносе обогаћивању туристичке 

понуде развоја Општине; 

-   организовање конгреса и других облика 

пословног туризма; 

- промоција заштите, одржавања и обнављања 

културно-историјских споменика и других 

материјалних добара од интереса за туризам и 

њихово укључивање у туристичку понуду; 

- промоција и организовање акција у циљу 

очувања туристичког простора, унапређивања 

туристичког окружења и заштите човјекове 

средине на подручју Општине; 

-   промоција и помагање развоја туризма и у 

мјестима на подручју Општине, која нису 

туристички развијена, а посједују одређене 

туристичке потенцијале недовољно афирмисане; 

-   израда програма и планова промоције сагласно 

концепцији и смјерницама промоције туризма 

Републике Српске; 

-   организација, спровођење и надзор свих радњи 

промоције туристичког производа Општине у 

складу са годишњим програмом рада и 

финансијским планом Туристичке организације; 

-   вођење јединственог пописа туриста за 

подручје Општине ради контроле наплате 

боравишне таксе и стручне обраде података; 

-   дневно прикупљање, недељна и мјесечна 

обрада података о туристичком промету на 

подручју Општине, те прикупљање и обрада свих 

других показатеља битних за праћење извршења 

постављених циљева и задатака; 

-  израда извјештаја о извршењу задатака, анализа 

и оцјена остварења програма рада  и финансијског 

плана Туристичке организације; 

- оснивање туристичко-информативних центара за 

информативно-пропагандну дјелатност Општине 

у циљу обавјештавања посјетилаца о 

туристичким, културним и другим вриједностима 

Општине; 

-   комерцијални послови у оквиру основне 

дјелатности туристичко-информативних центара, 

као што су продаја сувенира, разгледница, 

туристичких брошура и публикација, улазница за 

концерте, позоришне и биоскопске представе, 

субагентске послове и друге комерцијалне 

послове у оквиру информативно-пропагандне 

дјелатности у области туризма; 

-    посредовање у пружању услуга туристичких 

водича; 

-    посредовање у пружању услуга смјештаја 

(првенствено у приватном смјештају); 

-  обука и стручно усавршавање кадрова директно 

или индиректно укључених у реализацију 

туристичких пројеката; 

-  обављање других послова и радњи од интереса 

за промоцију и развој туризма на подручју 
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Општине, у складу са законом, статутом и 

захтјевом Оснивача.   

Члан 8. 

Поред задатака из члана 6 .Туристичка 

организација обавља и слиједеће дјелатности: 

- 22.110 Издавање књига, брошура, музичких 

књига и других публикација; 

- 22.120 Издавање новина; 

- 22.130 Издавање часописа и других 

периодичних издања; 

- 22.140 Издавање звучних записа; 

- 22.150 Остала издавачка дјелатност;  

- 22.220 Штампање, д.н.; 

- 52.470 Трговина на мало књигама, новинама и 

писаћим материјалом; 

- 52.487 Остала трговина на мало у 

специјализованим продавницама; 

- 55.101 Хотели и мотели, с рестораном; 

- 55.102 Хотели и мотели, без ресторана; 

- 55.211 Дјечија и омладинска одмаралишта; 

- 55.212 Планинарски домови и куће; 

- 55.220 Кампови и кампиралишта; 

- 55.231 Остали смјештај за боравак туриста; 

- 55.232 Ученички домови; 

- 55.233 Студентски домови; 

- 55.234 Остали смјештај, д.н.; 

- 55.300 Ресторани; 

- 63.210 Остале пратеће дјелатности у копненом 

саобраћају; 

- 63.230 Остале пратеће дјелатности у ваздушном 

саобраћају; 

- 63.300 Дјелатност путничких агенција и 

туроператера; остале услуге туристима, д.н.; 

- 74.850 Секретарске и преводилачке дјелатности; 

- 75.135 Регулисање и допринос успјешнијем 

пословању привреде, на локалном-општинском 

нивоу; 

 

III СРЕДСТВА ЗА РАД И НАЧИН ЊИХОВОГ 

      ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

Члан 9. 

За оснивање и почетак рада Туристичке 

организације Оснивач је обезбиједио оснивачки 

улог у износу од  10.000,00 КМ 

(десетхиљадаконвертибилнихмарака). 

 

Члан 10. 

Средства за рад Туристичке организације 

обезбјеђују се из : 

- туристичке таксе,  

- боравишне таксе, 

- буџета Општине,  

- прихода остварених обављањем туристичке 

дјелатности,  

- средстава заинтересованих субјеката и 

- из других извора. 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И 

     ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 11. 
У циљу обављања задатака и дјелатности због 

којих је основана Туристичка организација, 

Оснивач обезбјеђује средства за рад у складу са 

законом и даје сагласност на: 

- статут, 

- акт о  унутрашњој организацији и 

  систематизацији радних мјеста,  

- годишњи програм рада и програме туристичке 

  информативно-пропагандне дјелатности, 

- финансијски план и годишњи обрачун и  

- извјештај о раду Туристичке оргнизације. 

 

Члан 12. 

Туристичка организација се обавезује да ће 

послове из своје дјелатности обављати 

благовремено  и квалитетно, на начин који ће 

задовољити потребе и интересе грађана у области 

туризма. 
 
V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

 
Члан 13. 

Органи Туристичке организације су:  

- Управни одбор и 

- Директор.  

Члан 14. 

Управни одбор је орган управљања. 

Чланове управног одбора именује и разрјешава 

Оснивач. 

Управни одбор  има три члана. 

Чланови управног одбора не могу бити из реда 

запослених у Туристичкој организацији. 

Чланови управног одбора именују се на период од 

4 године, уз претходно проведен поступак јавне 

конкуренције. 

Рад управног одбора биће регулисан пословником 

о раду који он сам доноси. 

 

Члан 15. 

Управни одбор: 

 - доноси статут; 

- доноси програм рада и финансијски план; 

- доноси годишњи програм рада и пословања; 

- доноси програме туристичке информативно- 

  пропагандне дјелатности; 

- одлучује о коришћењу средстава, у складу са 

  законом; 

- одлучује о пословању; 

- усваја извјештај о пословању и годишњи 

  обрачун; 

-доноси пословник о свом раду, те 

- врши друге послове утврђене статутом; 
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Члан 16. 

Туристичком организацијом руководи директор. 

Директора именује и разрјешава Оснивач. 

Директор се именује на период од 4 године, уз 

претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције. 

Члан 17. 

Директор: 

- представља и заступа Туристичку организацију 

без ограничења; 

- обезбјеђује законитост рада; 

- доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста; 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима радника на раду и у вези са  

   радом; 

- предлаже управном одбору нацрте општих аката 

које доноси управни одбор; 

- извршава одлуке управног одбора; 

- обавља и друге послове по налогу управног 

одбора у складу са статутом и општим актима. 

 

Члан 18. 

Ближи услови за избор, именовање и разрјешење 

органа управљања и руковођења биће утврђени 

Статутом. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Статутом Туристичке организације ближе се 

уређује дјелокруг рада и унутрашња организација 

Туристичке оргнаизације, надлежност органа, 

заступање и представљање, права, обавезе и 

одговорности запослених, начин организовања 

послова и друга питања од значаја за пословање 

Туристичке организације.  

У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у Туристичкој организацији 

примјењују се одредбе закона и колективног 

уговора, којим се уређују радни односи у 

локалним органима управе.  

 

Члан 20. 

Надлежни орган управљања ће у року од 60 дана 

ускладити статут и друга општа акта са одредбама 

закона и ове одлуке. 

Члан 21. 

До усклађивања аката из члана 20, Туристичка 

организација ће примјењивати досадашња акта, 

уколико нису у супротности са законом и овом 

одлуком. 

Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“ Општине 

Приједор. 

Члан 23. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје  да важи 

Одлука о оснивању Туристичке организације 

број:01-022-59/05 од 29.06.2005.године и Одлука о 

измјенама и допунама Одлуке о оснивању број: 

01-022-22/06 од 10.03.2006.год. 

 
Број:01-022-8/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Датум:07.02.2008.г. Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 8. Закона о измјенама и допунама 

Изборног закона БиХ ("Службени гласник БиХ" 

бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05,65/05,77/05,11/06 и 24/06 и 32/07) и 

члана 18. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор" бр. 5/05 и 9/07) 

скупштина општине Приједор на XXXIX сједници 

одржаној дана 07.02.2008. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

I - Одрeђује се стална мјесечна накнада 

предсједнику и члановима Општинске изборне  

комисије Приједор за период од 01.01.2008. 

године до 31.12.2008. године,  у нето мјесечном 

износу како слиједи: 

- Шкондрић Жељко, предсједник   ......700,00 КМ 

-  Колонић Суада, члан  ........................700,00 КМ 

-  Мандић Маја, члан  ............................700,00 КМ 

-  Мејакић Доста, члан   ........................700,00 КМ 

-  Исламовић Менсур, члан  ............... .700,00 КМ 

 

II - Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине  Приједор", а 

примјењиваће се од 01.01.2008. године. 

    

Број: 01-022-5/08                  ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:07.02.2008       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18.  Статута општинe Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" број 

5/2005 и 9/07)  те члана 129. Пословника 

скупштине ("Службени гласник општине 

Приједор број; 8/2005,3/06 и 10/07) Скупштина 

општине Приједор на XXXIX сједници одржаној 

дана 07.02.2008.године донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени  Рјешења о именовању сталних  

радних тијела скупштине општине Приједор  

број 01-111-13/05 
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1. У  Рјешењу о именовању сталних радних тијела 

скупштине општине Приједор број:01-111-13/05,  

врши се измјена  и то: 

 У Комисију за друштвени положај жена и 

равноправност полова, именује се Музгоња 

Гордана, умјесто Др. Стојић Ратка због 

поднешене оставке. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-15/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 07.02.2008.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

12 

На основу члана 18. Статута општине Приједор  

( „Службени гласник општине Приједор“ број 

5/05 и 9/07), те члана 129. Пословника скупштине 

општине ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

8/05, 3/06 и 10/07) Скупштина општине Приједор 

на XXXIX сједници одржаној дана 07.02.2008. 

године донијела је 

      Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о именовању Савјета за израду Регулационог 
плана Рудника жељезне руде „Омарска“ 

I 

Образује се Савјет за израду Регулационог плана 

Рудника жељезне руде „Омарска“.   

II 

У Савјет се именују: 

1. Милошевић Драго, дипл.инж.ридарства 

2. Глушац Мирослав, дипл.инж.рударства 

3. Хајнал Сњежана, дипл.инж.грађ. 

4. Јовић Вера, дипл.инж.арх. 

5. Павичић Рада, дипл.инж.арх. 

6. Јефтић Aлександар, дипл. инж. саобраћаја 

7. Јањић Љиљана, дипл. инж. грађ. 

8. Мр Врањеш Душан, дипл. инж.техн. 

9. Грубан Раде, одброрник  

10. Кулашић Теуфик,  одборник 

11. Поповић Славица,  одборник 
      12. Анђић Ранко, одборник 

      13. Ивић Душко, одборник 

      14. Музгоња Гордана, одборник 

      15. Бурсаћ Саша, одборник и 

      16. Анђић Душко, одборник 

      17. Радић Владо, одборник 

III 

Задатак Савјета дефинисан је чл.58. став 2. Закона 

о уређењу простора – Пречишћени текст 

(„Службени  гласник“ РС бр. 84/02). 

 

 

 

 

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор".  

 

Број:01-111-16/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:07.02.2008.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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РЈЕШЕЊЕ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

 

На основу чл. 47. Закона о грађевинском 

земљишту («Сл. гласник РС», бр. 112/06), чл. 18. 

Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр.5/05, и 9/07), те  чл. 129. Пословника 

Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 

општине Приједор",бр. 8/05,3/06 и 10/07), 

рјешавајући у предмету А.Д. 

"ИНДУСТРОПРОЈЕКТ" Приједор из Приједора 

ради утврђивања права власништва у корист 

градитеља, Скупштинa општине Приједор  на 

XXXIХ сједници одржаној  07.02.2008.године 

донијела је следеће  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.УСВАЈА  се захтјев А.Д. «Индустропројект» 
Приједор из Приједора, те му се утврђује право 

власништва на грађевинском земљишту у Улици 

Вожда Карађорђа у Приједору, на којем је уз 

постојећи пословни властити објекат спратности 

По+П+3 доградио пословни анекс спратности 

По+П+1, на дијелу По+П+2, а које земљиште је 

означено са: 

-к.ч.бр. 267/6 у површини од 656 м
2
 

-к.ч.бр. 7/173 у површини од 250 м
2
, обе уписане у 

зк. ул. бр. 7895 К.О. Приједор са правом 

располагања и кориштења у корист Општине 

Приједор – Завода за просторно уређење и 

комуналну изградњу (по новом премјеру исто 

одговара к.ч.бр. 1067/4 уписана у пл. бр. 3039 К.О. 

Приједор I, као посјед Општине Приједор) 

2. Накнада на име утврђеног права власништва на 

грађевинском земљишту из тачке 1. у површини 

од 906 м
2
 према процјени сталног судског 

вјештака грађевинске струке Обрадовић Даре 

износи 125.028,00 КМ (138 КМ/м
2
) Предњи износ 

накнаде се плаћа на рачун јавних прихода 

Општине Приједор број:5620070000417349,са 

назнаком врста прихода број 722412 у року од 

петнаест дана од дана пријема рјешења. 

 

Број: 01-475-22/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум: 07.02.2008.г.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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-0- 

"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба 

Скупштине општине и начелника општине. 

На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

8/05,3/06 и 10/07), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, 

дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/234-481.  

Web adresa: www.opstinaprijedor.

 


