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72
Na osnovu člana 25. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske – Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 54/08, 126/08 i 92/09), člana 12. Zakona o lokalnoj
samoupravi ( «Službeni glasnik Republike Srpske» br. 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 18. Statuta
opštine Prijedor ("Službeni glasnik opštine Prijedor" 5/2005 i 9/07), Skupština opštine Prijedor na
XIII sjednici održanoj 17.12.2009. godine, donijela je:

ODLUKU
O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2010. GODINU

I
Skupština opštine Prijedor usvaja Budžet opštine Prijedor za 2010.godinu.

II
Sastavni dio ove odluke je Budžet opštine Prijedor za 2010. godinu.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine
Prijedor”.

Broj:01-022-142/09
Prijedor
Datum: 17.12.2009.godina

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE OPŠTINE
Prim. dr. Azra Pašalić,s.r.
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Број:13/09

DOMACI PRIHODI, POMOCI I FINANSIRANJE PO BUDŽETU ZA 2010.GOD.
(PREGLED PO EKONOMSKOM KODU)
KONTO

VRSTA PRIHODA

Plan budžeta
za 2010. god.

1

2

3

2 PRIHODI I DOBICI BEZ GRANTOVA
71

PORESKI PRIHODI

711

26.275.429
19.867.867

Prihodi od poreza na dohodak

4.000

7111 Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva
713

Porezi na licna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti i plate

7131 Porez na licna primanja i prihode od samostalne djelatnosti
714

4.000
1.940.000
1.940.000

Porez na imovinu

1.280.000

7141 Porez na imovinu

320.000

7142 Porez na naslijeda i poklone

110.000

7143 Porez na prenos nepokretnosti i prava

850.000

715

Prihodi od indirektnih poreza i prolongiranog P/P

7150 Prihodi od indirektnih poreza

16.315.867

7151 Porez na promet proizvoda

232.000

7152 Porez na promet usluga
719

81.000

Ostali porezi

15.000

7191 Ostali porezi-porez na dobitke od igara na srecu
72

NEPORESKI PRIHODI

721

16.628.867

15.000
6.007.562

Prihodi od preduzetnickih aktivnosti i imovine

7212 Ostali prihodi od imovine

185.000
185.000

KONTO

VRSTA PRIHODA

Plan budžeta
za 2010. god.

1

2

3

722

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

7221 Administrativne takse

5.654.262
255.970

7223 Komunalne takse

1.300.000

7224 Naknada po raznim osnovama

2.974.800
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7225 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite djelatnosti)
723

Број:13/09

1.123.492

Novcane kazne

43.300

7231 Novcane kazne

43.300

729

Ostali neporeski prihodi

125.000

7291 Ostali neporeski prihodi
81
811

125.000

DOBICI

400.000

Kapitalni dobici

400.000

8111 Prilivi od prodaje stalnih sredstava

400.000

3 TEKUCE POMOCI I KAPITALNE POMOCI
73
731

431.660

TEKUCE POMOCI

131.660

Tekuce pomoci

131.660

7311 Tekuce pomoci iz inostranstva

0

7312 Tekuce pomoci od drugih nivoa vlasti
81
812

131.660

DOBICI

300.000

Kapitalne pomoci

300.000

8122 Kapitalne pomoci od ostalih nivoa vlasti
4 FINANSIRANJE BUDŽETA

300.000
4.000.000

KONTO

VRSTA PRIHODA

Plan budžeta
za 2010. god.

1

2

3

81
814

DOBICI

4.000.000

Dugorocni krediti i zajmovi

4.000.000

8142 Prilivi od domaceg zaduživanja-Dugorocni kredit-Projekat
vodosnadbjevanja
UKUPNO

4.000.000
30.707.089
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BILANS BUDŽETSKE POTROŠNJE ZA 2010. GODINU
OPIS

KONTO

1

2

61

Tekuci troškovi

611

Plate i naknade troškova zaposlenih

BUDZET ZA
2010.GOD.

3

23.236.122
7.998.802

6111 Bruto plate i naknade

6.068.310

6112 Naknade troškova zaposlenih

1.930.492

612

Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

6121 Porezi na ostala licna primanja

613

Troškovi materijala i usluga

929.335
929.335

7.811.695

6131 Putni troškovi

136.058

6132 Troškovi energije

893.700

6133 Troškovi komunalnih i komunikacionih usluga

298.762

6134 Nabavka materijala

355.396

6135 Troškovi usluga prevoza i goriva

86.530

6136 Zakup imovine i opreme

53.850

6137 Troškovi tekuceg održavanja
6138 Troškovi osiguranja bank. usluga i usluga
6139 Ugovorene usluge

614

Tekuci grantovi

6141 Grantovi drugim nivoima vlade

1.535.763
79.424
4.372.212

5.301.040
130.000

6142 Grantovi pojedincima

2.459.940

6143 Grantovi neprofitnim organizacijama

2.076.100

6144 Subvencije javnim preduzecima

615

Kapitalni grantovi

6151 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade

635.000

132.000
2.000
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KONTO

OPIS

BUDZET ZA
2010.GOD.

1

2

3

6152 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama

616

Izdaci za kamate i ostale naknade

6163 Kamate na domace kredite

82
821

130.000

1.063.250
1.063.250

Troškovi

6.870.967

Troškovi za nabavku stalnih sredstava

5.745.117

8211 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjeg zasada
8212 Nabavka gradevinskih objekata
8213 Nabavka opreme
8214 Nabavka ostalih stalnih sredstava

233.000
4.581.000
126.117
3.000

8215 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje

353.000

8216 Rekonstrukcija i investiciono održavanje

446.000

8217 Nematerijalna ulaganja

823

Otplata dugova

8233 Otplata unutrašnjeg duga

UKUPNO

3.000

1.125.850
1.125.850

30.107.089

Страна 342

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број:13/09

Budžetska potrošnja za 2010. godinu po
korisnicima i bližim namjenama
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - operativna jedinica 1
KONTO

OPIS

Budžet za
2010

1

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU ( 01 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za opštu upravu 10100
Sifra trezorskog sistema:
00740130
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi održ.prog.za maticnu službu
613700 Ostali troškovi tekuceg održavanja
613900 Ugovorene usluge odjeljenja
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za opštu upravu 10100

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

1.000
56.000
16.000
950
11.500
2.000
6.000
1.500

94.950

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU ( 01 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi civilne zaštite 10101
Sifra trezorskog sistema:
613900 Troškovi civilne zaštite
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

00740131

15.000
0

Troškovi civilne zaštite 10101

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

15.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU ( 01 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi vjencanja 10102
Sifra trezorskog sistema:
00740130
611200 Naknade troškova za vjencanje
612100 Porezi i doprinosi na naknade za vjencanje

UKUPNO

Troškovi vjencanja 10102

UKUPNO: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU ( 01 )

10.000
5.200

15.200
125.150
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KONTO

OPIS

Budžet za
2010

2

3

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA FINANSIJE ( 02 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za finansije 10200
Sifra trezorskog sistema:
00740140
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge odjeljenja
821300 Nabavka opreme
821700 Nabavka programa za racunare

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za finansije 10200

UKUPNO: ODJELJENJE ZA FINANSIJE ( 02 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

5.000
6.000
15.000
2.000
3.000
13.000
28.000
5.000
3.000

80.000
80.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za privredu 10300
Sifra trezorskog sistema:
00740150
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613900 Ugovorene usluge odjeljenja
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za privredu 10300

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

2.500
6.000
5.000
2.500
1.000
8.000
1.500

26.500

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zaposljavanja 10301
Sifra trezorskog sistema:
00740204
6139001 Ucešce u projektima iz Srategije
6139002 Promocija teritorije po Strategiji
6139003 Projekat: "Analiza ljudskih resursa i potreba" (Strategija)

300.000
50.000
10.000
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KONTO

1

6142001
6142002
6142003
6142004
6142005
6142006
6142007
6142008
6142009
6143001
6143002
6143003
6143004
6143005
821500

UKUPNO

OPIS

Budžet za
2010

2

3

Obuka iz projektnog menadžmenta (Strategija)
Projekat: "Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova"
Projekat: "Preduzetnicka obuka za mlade" (Strategija)
Projekat promocije preduzetništva mladih (Strategija)
Subvencija kamata na kredite po osnovu garancije Fondacije za razvoj "Prijedor"
Projekat: "Organizacija programa obuke za nezaposlena lica"
Sredstva za podsticaj zapošljavanja poslodavcima
Podrška za povezivanje i preduzetnicke inicijative za žene (Strategija
Projekat: "Podsticaj samozapošljavanju" (Strategija)
Projekat: "Organizacija privrede za lokalni ekonomski razvoj - osnivanje
Promocija zajednickih projekata i saradnje-osnivanje klastera (Strategija)
Projekat: "Podrška uvodenju standarda kvaliteta (sertifikacija)"
Projekat: "Nagradivanje privrednih subjekata"
Osnivanje poslovnih,industrijskih i slobodnih zona u Prijedoru (Strategija)
Projekat: "Izrada dok. za izgradnju preradinackih kapaciteta (Strategija)

Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zaposljavanja 10301

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

12.000
50.000
10.000
30.000
50.000
25.000
65.000
30.000
100.000
10.000
15.000
30.000
15.000
100.000
30.000

932.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za unapredenje poljoprivrede 10302
Sifra trezorskog sistema:
00740151
6142001 Projekat: "Nagradivanje najboljih poljoprivrednih proizvodaca"
6142002 Subvencije kamata na kredite
6142003 Proizvodnja industrijskog bilja i stocne hrane (Stategija)
6142004 Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji
6142005 Projekat: "Unapredenje vocarske proizvodnje"
6142006 Projekat: "Proizvodnja povrca i cvijeca u zatvorenom prostoru" (Strategija)
6142007 Uvodenje vodnog režima poljop.zemlj. na podrucju opštine Prijedor (Strategija )
6142008 Unapredenje stocarske proizvodnje (Strategija)
6142009 Troškovi protivgradne zaštite
61420091 Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije
614300 Projekat: "Osnivanje centra za edukaciju poljoprivrednih proizvodaca"

UKUPNO

Sredstva za unapredenje poljoprivrede 10302

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Program pretvaranja polj. zemljišta u nepolj. svrhe 10303
Sifra trezorskog sistema:

00740151

10.000
50.000
25.000
135.000
30.000
20.000
25.000
20.000
20.000
25.000
25.000

385.000
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KONTO

1

613900
614200

UKUPNO

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

Ug. usluge po Programu i Odluci o izvršenju budžeta Opštine Prijedor za tekucu
Nabavka sjemena krmnih kultura

Program pretvaranja polj. zemljišta u nepolj. svrhe 10303

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

15.000
20.000

35.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Program upotrebe nadoknada po Zakonu o šumama 10304
Sifra trezorskog sistema:
00740154
613700 Održ. puteva po Odluci o utvrdivanju nerazvijenim dijelovima Opštine
6139001 Zaštita izvorišta pitke vode
6139002 Sprecavanje erozija od bujica i odrona zemljišta
821100 Pošumljavanje erozivnih zemljišta

UKUPNO

Program upotrebe nadoknada po Zakonu o šumama 10304

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

80.000
25.000
20.000
5.000

130.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi komisija za odred.uslova za izdavanje odob.za rad 10313
Sifra trezorskog sistema:
00740159
611200 Neto isplata Komisije za odredivanje uslova za izdavanje odobrenja za rad
612100 Porezi i doprinosi Komisije za odredivanje uslova za izdavanje odobrenja za rad

1.000
1.000

UKUPNO

2.000

Troškovi komisija za odred.uslova za izdavanje odob.za rad 10313

UKUPNO: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU ( 03 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

1.510.500

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE ( 04 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za prostorno uredenje 10400
Sifra trezorskog sistema:
00740160
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
6139001 Ugovorene usluge odjeljenja
6139002 Troškovi rušenja objekata po nalogu Odjeljenja
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za prostorno uredenje 10400

2.000
4.000
6.800
700
1.000
1.500
5.000
2.000

23.000
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KONTO

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE ( 04 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Program uredenja gradevinskog zemljišta 10401
Sifra trezorskog sistema:
00740161
611200 Naknada troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613900 Troškovi koordinacije po programu gradskog uredenja
821100 Nabavka zemljišta
821200 Izgradnja puteva po programu za 2010. godinu
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - troškovi projektovanja
821600 Rekonstrukcija gradskih ulica po Programu za 2010. godinu

UKUPNO

Program uredenja gradevinskog zemljišta 10401

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

34.400
17.900
294.500
228.000
171.000
323.000
95.000

1.163.800

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE ( 04 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi komisija za preg.projek.dokum. i tehn. prijema objek. 10402
Sifra trezorskog sistema:
00740162
611200 Neto isplata naknada strucnih komisija na teret uplatilaca
612100 Porezi i doprinosi naknada strucnih komisija na teret uplatilaca

UKUPNO

62.491
32.509

Troškovi komisija za preg.projek.dokum. i tehn. prijema objek. 10402

UKUPNO: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE ( 04 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

95.000
1.281.800

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE ( 05 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti 10500
Sifra trezorskog sistema:
00740170
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
6139001 Ugovorene usluge odjeljenja
6139003 Troškovi izdavanja gradevinskih dozvola i prometa za opštinske objekte
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti 10500

1.800
10.000
10.000
3.000
1.800
6.000
3.000
1.500

37.100
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KONTO

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE ( 05 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Program komunalne potrošnje i infrastrukture 10501
Sifra trezorskog sistema:
00740171
611200 Naknada komisiji za izdavanja ekoloških dozvola
612100 Porezi i doprinosi za naknade komisije za izdavanja ekoloških dozvola
6137001 Održavanje svjetlosno saobracajne signalizacije
6137002 Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije
6137003 Održavanje ulicne rasvjete
6139001 Opšta komunalna potrošnja
6139002 Program sanitarne zaštite izvorišta
6139003 Javna rasvjeta redovna potrošnja
6139004 Sredstva za zaštitu covjekove okoline
614200 Sufinansiranje prevoza ucenika na opštinskim linijama
615200 Ucešce opštine u sanaciji vodovoda
821200 Investicije ulicne rasvjete
821300 Izgradnja i uvodenje parking servisa

UKUPNO

Program komunalne potrošnje i infrastrukture 10501

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

2.000
1.000
30.000
60.000
70.000
770.000
30.000
750.000
20.000
15.000
30.000
40.000
30.000

1.848.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE ( 05 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Prog. upotr. sred. za opštinske objekte 10502
Sifra trezorskog sistema:
00740171
613700 Održavanje domova i ostalih objekata MZ
613700 Održavanje parking servisa
613700 Održavanje objekata i zgrada u vlasništvu opštine
613900 Ugovorene usluge
8212001 Izgr. objekata i infrastr. u povrat. i izbjeglickim naseljima
8212002 Sufinan. izgradnje objekata u Mjesnim zajed.sa ministarstvima i donatorima
8212003 Izgradnja objekata u Mjesnoj zajednici
821300 Nabavka opreme-mjesne zajednice
821600 Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Opštine

UKUPNO

Prog. upotr. sred. za opštinske objekte 10502

15.000
5.000
10.000
1.000
50.000
60.000
150.000
10.000
75.000

376.000

Страна 348
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KONTO

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE ( 05 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Program korištenja vodnih naknada 10503
Sifra trezorskog sistema:
00740171
613700 Održavanje nasipa na rijekama Sani, Gomjenici i Miloševici

UKUPNO

Program korištenja vodnih naknada 10503

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

100.000

100.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE ( 05 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Program održ. rekonstr. i izgradnje puteva 10504
Sifra trezorskog sistema:
00740172
613600 Zakup imovine za parkirališta
613700 Program održavanja ulica i puteva
613900 Ugovorene usluge(zimska služba i dr.usluge)
821200 Izgradnja puteva
821600 Rekonstrukcija puteva

UKUPNO

Program održ. rekonstr. i izgradnje puteva 10504

UKUPNO: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE
( 05 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

15.000
1.000.000
200.000
100.000
200.000

1.515.000
3.876.100

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA BORACKO INVALIDSKU ZAŠTITU ( 06 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za boracko invalidsku zaštitu 10600
Sifra trezorskog sistema:
00740180
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613900 Ugovorene usluge odjeljenja
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za boracko invalidsku zaštitu 10600

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

1.000
6.000
5.000
1.500
2.500
2.000
1.000

19.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA BORACKO INVALIDSKU ZAŠTITU ( 06 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ostali rashodi iz nadlež. Odjeljenja za boracko invalid. zaštitu 10601
Sifra trezorskog sistema:

00740181

Страна 349
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KONTO

1

6142001
6143002
6143003
6143004
6143005
6143006
615100
615200

UKUPNO

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

Finan. po Odluci o dopunskim pravima boraca, porodica poginulih boraca i RVI
Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca
Obilježavanje istoriskih datuma
Finansiranje Opštinskog odbora SUBNOR-a
Finansiranje Boracke organizacije
Finansiranje Udruženja Rezervnih vojnih starješina
Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
Izgradnja kuca RVI - sredstva budžeta Opštine

Ostali rashodi iz nadlež. Odjeljenja za boracko invalid. zaštitu 10601

UKUPNO: ODJELJENJE ZA BORACKO INVALIDSKU ZAŠTITU ( 06 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:
( 07 )

70.000
70.000
15.000
20.000
80.000
12.000
2.000
100.000

369.000
388.000

OPŠTINA PRIJEDOR
STRUCNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NACELNIKA OPŠTINE

Naziv i broj budžetske organizacije: Strucna služba skupštine opštine i nacelnika opštine 10700
Sifra trezorskog sistema:
00740125
613100 Putni troškovi
6132001 Troškovi energije
6132002 Troškovi energije-Reprogram za MZ mjesnih zajednica
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Strucna služba skupštine opštine i nacelnika opštine 10700

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:
( 07 )

4.000
200.100
100.000
53.000
30.000
4.000
15.000
15.000
40.000
5.000

466.100

OPŠTINA PRIJEDOR
STRUCNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NACELNIKA OPŠTINE

Naziv i broj budžetske organizacije: Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Opštine 10702
Sifra trezorskog sistema:
00740111
611200 Naknade odbornicima i funkcionerima
612100 Porezi i doprinosi na naknade odbornika i funkcionera
614100 Ucešce u finansiranju politickih partija
614200 Grant za predstavnike mjesnih zajednica ( materijalni troškovi)

UKUPNO

Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Opštine 10702

249.240
142.000
100.000
20.000

511.240

Страна 350
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KONTO

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:
( 07 )

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

OPŠTINA PRIJEDOR
STRUCNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NACELNIKA OPŠTINE

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi izbora 10703
Sifra trezorskog sistema:
00740111
611200 Naknade troškova clanovima izborne komisiji
612100 Porezi i doprinosi na naknade clanovima izborne komisije
613300 Troškovi komunalnih usluga-izborne komisije
613900 Ugovorene usluge -izborna komisija

UKUPNO

Troškovi izbora 10703

UKUPNO: STRUCNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NACELNIKA
OPŠTINE ( 07 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

37.800
22.000
400
41.200

101.400
1.078.740

OPŠTINA PRIJEDOR
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ( 08 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Služba za inspekcijski nadzor 10800
Sifra trezorskog sistema:
00740127
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613900 Ug. usluge - Troškovi prinudnog izvršenja inspekcijskih riješenja
613900 Ugovorene usluge
8213002 Nabavka opreme

1.000
6.000
4.000
3.000
2.000
10.000
1.000
1.500

UKUPNO

28.500

Služba za inspekcijski nadzor 10800

UKUPNO: SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ( 08 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

28.500

OPŠTINA PRIJEDOR
SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE ( 09 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Služba komunalne policije 10900
Sifra trezorskog sistema:
00740128
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja

500
3.000
8.000
3.000
2.000

Страна 351
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KONTO

OPIS

Budžet za
2010

2

3

1

613800
613900
6139001
821300

UKUPNO

Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Ugovorene usluge službe
Troškovi prinudnog izvršenja rješenja
Nabavka opreme

Služba komunalne policije 10900

UKUPNO: SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE ( 09 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

1.000
1.000
2.000
2.000

22.500
22.500

OPŠTINA PRIJEDOR
NACELNIK OPŠTINE ( 10 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Nacelnik opštine 11000
Sifra trezorskog sistema:
00740124
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613900 Ugovorene usluge
6139001 Ugovorene usluge- Troškovi proslava
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Nacelnik opštine 11000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

16.000
8.000
19.000
14.000
1.500
150.000
200.000
5.000

413.500

OPŠTINA PRIJEDOR
NACELNIK OPŠTINE ( 10 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za posebne namjene 11001
Sifra trezorskog sistema:
00740123
6139001 Sredstva za alternativni smještaj i raseljena lica
6139002 Sredstva za podršku povratka
614100 Pomoc drugim opštinama

UKUPNO

Sredstva za posebne namjene 11001

UKUPNO: NACELNIK OPŠTINE ( 10 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

91.000
91.000
30.000

212.000
625.500

OPŠTINA PRIJEDOR
PLATE I NAKNADE FUNKCIONERA I ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ
ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI ( 11 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Plate i naknade funkcionera i zaposlenih u administrat.službi 11100
Sifra trezorskog sistema:
611100 Bruto plate i naknade

00740126

3.709.560

Страна 352
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OPIS

KONTO

1

611200
612100
614200

UKUPNO

2

Naknade troškova zaposlenih
Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
Doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida

Plate i naknade funkcionera i zaposlenih u administrat.službi 11100

UKUPNO: PLATE I NAKNADE FUNKCIONERA I ZAPOSLENIH U
OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI ( 11 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09
Budžet za
2010
3

811.360
407.000
10.000

4.937.920
4.937.920

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti 11200
Sifra trezorskog sistema:
00740210
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613900 Ugovorene usluge odjeljenja
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti 11200

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

3.000
1.500
5.000
3.000
1.100
3.600
4.000

21.200

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Grantovi za obrazovanje i vaspitanje 11201
Sifra trezorskog sistema:
00740158
6142001 Jednokratne pomoci studentima
6142002 Izbor najboljeg prosvjetnog radnika
6142003 Sredstva za takmicenje ucenika
6142004 Studentske stipendije
6142005 Ucešce u finansiranju naucno istraživackog rada
6143001 Zajednicki projekti sa Ministarstvom prosvjete i kulture
6143002 Investiciono tehnicko održavanje srednjih škola
6143003 Investiciono tehnicko održavanje osnovnih škola
6143004 Ucešce u finansiranju Rudarskog fakulteta

UKUPNO

Grantovi za obrazovanje i vaspitanje 11201

25.000
13.000
14.000
200.000
5.000
200.000
90.000
40.000
24.000

611.000

Страна 353
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KONTO

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

OPIS

Budžet za
2010

2

3

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ucešce u finan.kulturnih manifest. i projek.iz oblasti kulture 11202
Sifra trezorskog sistema:
00740201
614200 Ucešce u finansiranju izdavacke djelatnosti
614300 Kulturna razmjena
6143001 Medunarodni festival horova “Zlatna vila”
6143002 Književni susreti na Kozari
6143003 Prijedorsko kulturno ljeto
6143005 Ostale kulturne manifestacije
6143006 Ucešce u finansiranju likovne kolonije

UKUPNO

Ucešce u finan.kulturnih manifest. i projek.iz oblasti kulture 11202

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

3.000
10.000
45.000
45.000
20.000
15.500
20.000

158.500

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za aktivnosti u fizickoj kulturi 11203
Sifra trezorskog sistema:
00740156
613700 Održavanje sportskih terena
614200 Finansiranje vrhunskih sportova
6143001 Dotacije za sportske klubove po programu
6143002 Revijalne opštinske i republicke manifestacije
6143003 Sportski savezi i udruženja RVI
6143004 Finansiranje zakupa SD "Mladost"
6143005 Sredstva rezervi za sportske aktivnosti
6143006 Grant za "Gradski stadion" Prijedor i FK "Rudar - Prijedor"

UKUPNO

Sredstva za aktivnosti u fizickoj kulturi 11203

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

20.000
7.000
240.000
36.000
13.600
40.000
40.000
150.000

546.600

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ucešce u finansiranju javnih medija 11204
Sifra trezorskog sistema:
00740202
614300 Ucešce u finansiranju javnih medija

UKUPNO

Ucešce u finansiranju javnih medija 11204

180.000

180.000

Страна 354
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3

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za finansiranje saveza,udruženja i ostalih NVO 11205
Sifra trezorskog sistema:
00740205
614200 Omladina i pitanja mladih
6143001 Finansiranje kulturno-umjetnickih društava
6143002 Finansiranje projekata nacionalnih manjina
6143003 Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja
6143004 Finansiranje Crvenog Krsta
6143005 Pomoc vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju vjerskih objekata
6143006 Ucešce u finansiranju udruženja penzionera Opštine Prijedor
6143007 Finansiranje projekata Nevladinih organizacija

UKUPNO

Sredstva za finansiranje saveza,udruženja i ostalih NVO 11205

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

70.000
76.000
24.000
25.000
55.000
50.000
210.000
35.000

545.000

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredsta za socijalnu zaštitu 11206
Sifra trezorskog sistema:
00740203
611200 Troškovi komisije za ocjenu sposobnosti
611200 Troškovi komisije za ocjenu i razvrstavanje
6121001 Porezi i doprinosi na naknade za rad Komisija
6142001 Prevoz daka oštecenog sluha B.Luka
6142002 Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica
6142003 Jednokratne pomoci socijalno ugroženih

UKUPNO

Sredsta za socijalnu zaštitu 11206

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

3.300
10.000
6.920
16.000
40.000
50.000

126.220

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Sredstva za zdravstvenu zaštitu 11207
Sifra trezorskog sistema:
00740157
6139001 Troškovi higijensko epidemiološke službe
6139002 Troškovi vakcinacije
6139003 Troškovi hitne službe i prve pomoci
6139004 Troškovi mrtvozorstva
6139005 Deratizacija i dezinsekcija
6139006 Ucešce u troškovima porodicne medicine

UKUPNO

Sredstva za zdravstvenu zaštitu 11207

15.000
10.000
42.500
25.000
85.000
600.000

777.500

Страна 355
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Број:13/09

KONTO

OPIS

Budžet za
2010

1

2

3

UKUPNO: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( 12 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

2.966.020

OPŠTINA PRIJEDOR
OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA ( 13 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ostala budžetska potrošnja 11300
Sifra trezorskog sistema:
00740190
613900 Porez na promet nepokretnosti i ostali porezi i naknade Opštine
6139001 Troškovi sudskih presuda
6139002 Ugovorene usluge - Sudske takse
614400 Subvencija AD Toplani
616300 Kamate na kredite
8212001 Projekat vodosnabdijevanje opštine Prijedor
823300 Otplate kredita

UKUPNO

Ostala budžetska potrošnja 11300

UKUPNO: OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA ( 13 )
UKUPNO

40.000
80.000
5.000
635.000
1.025.000
4.000.000
927.800

6.712.800
6.712.800

23.633.530

Страна 356
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Budžetska potrošnja za 2010. godinu po
korisnicima i bližim namjenama
OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI - operativna jedinica 2
KONTO

OPIS

Budžet za
2010

1

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"
Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"( 21 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd" 20100
Sifra trezorskog sistema:
00740910
611100 Bruto plate i neknade
611200 Naknada troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge Agencije "Preda - Pd"
6142001 Pomoci pojedincima (privremeni i povremeni poslovi)

UKUPNO

Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd" 20100

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

95.700
17.100
8.300
15.800
6.000
3.200
500
300
9.000
1.000

156.900

Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"
Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"( 21 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Agencija Preda-Projekti iz grantova-posebne namjene 20101
Sifra trezorskog sistema:
00740910
611100 Bruto plate i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613900 Ugovorene usluge po Projektima Agencije "Preda-Pd"
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Agencija Preda-Projekti iz grantova-posebne namjene 20101

UKUPNO: Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor
"Preda-Pd"( 21 )

16.018
10.537
5.482
16.849
3.912
1.956
15.647
1.956

72.357
229.257

Страна 357
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KONTO

OPIS

Budžet za
2010

2

3

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

Turisticka organizacija
Turisticka organizacija ( 22 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Turisticka organizacija 20200
Sifra trezorskog sistema:
00740510
611100 Bruto plate i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi usluga prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
6139001 Ugovorene usluge Turisticke organizacije
6139003 Projekat: "Postavljanje turisticke signalizacije na podrucju Opštine Prijedor"-II faza
6139004 Projekat "Izrada promotivnog materijala"-Strateški cilj 2 Operativni cilj 4.
8213001 Nabavka opreme

38.100
10.740
5.900
2.300
2.500
2.500
2.000
1.000
500
144
15.000
12.000
5.000
1.000

UKUPNO

98.684

Turisticka organizacija 20200

UKUPNO: Turisticka organizacija ( 22 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

98.684

Gimnazija "Sveti Sava"
Gimnazija "Sveti Sava" ( 23 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Gimnazija "Sveti Sava" 20300
Sifra trezorskog sistema:
08150028
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613600 Zakup imovine i opreme
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821300 Nabavka opreme

15.600
0
2.500
42.500
8.500
7.828
12.000
7.066
2.500
15.000
3.000
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UKUPNO

Gimnazija "Sveti Sava" 20300

UKUPNO: Gimnazija "Sveti Sava" ( 23 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

116.494
116.494

Elektrotehnicka škola
Elektrotehnicka škola ( 24 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Elektrotehnicka škola 20400
Sifra trezorskog sistema:
08150029
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613600 Zakup imovine i opreme
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Elektrotehnicka škola 20400

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

10.450
0
4.000
64.000
10.000
10.524
0
0
10.700
2.200
8.530
0

120.404

Elektrotehnicka škola
Elektrotehnicka škola ( 24 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20401
Sifra trezorskog sistema:
08150029
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

5.520
2.880

UKUPNO

8.400

Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20401

UKUPNO: Elektrotehnicka škola ( 24 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

128.804

Mašinska škola
Mašinska škola ( 25 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Mašinska škola 20500
Sifra trezorskog sistema:
08150030
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

14.300
0

Страна 359

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

KONTO

OPIS

Budžet za
2010

2

3

1

613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300

UKUPNO

Putni troškovi
Troškovi energije
Troškovi komunalnih usluga
Nabavka materijala
Troškovi za usluge prevoza i goriva
Troškovi tekuceg održavanja
Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Ugovorene usluge
Nabavka opreme

Mašinska škola 20500

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

5.000
64.000
10.000
10.000
1.000
12.000
3.500
6.957
5.000

131.757

Mašinska škola
Mašinska škola ( 25 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20501
Sifra trezorskog sistema:
08150030
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

UKUPNO

Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20501

UKUPNO: Mašinska škola ( 25 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

12.130
6.311

18.441
150.198

Poljoprivredno prehrambena škola
Poljoprivredno prehrambena škola ( 26 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Poljoprivredno prehrambena škola 20600
Sifra trezorskog sistema:
08150031
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613600 Zakup imovine i opreme
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821300 Nabavka opreme
821400 Nabavka sadnica

14.000
650
2.500
45.000
8.700
19.888
4.000
7.200
5.000
2.400
7.500
1.000
3.000
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UKUPNO

Poljoprivredno prehrambena škola 20600

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

120.838

Poljoprivredno prehrambena škola
Poljoprivredno prehrambena škola ( 26 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20601
Sifra trezorskog sistema:
08150031
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

UKUPNO

Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20601

UKUPNO: Poljoprivredno prehrambena škola ( 26 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

7.000
5.600

12.600
133.438

Ugostiteljsko ekonomska škola
Ugostiteljsko ekonomska škola ( 27 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ugostiteljsko ekonomska škola 20700
Sifra trezorskog sistema:
08150032
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613600 Zakup imovine i opreme
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Ugostiteljsko ekonomska škola 20700

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

13.000
1.600
6.919
75.000
10.000
6.000
1.500
9.500
6.000
3.400
10.000
0

142.919

Ugostiteljsko ekonomska škola
Ugostiteljsko ekonomska škola ( 27 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20701
Sifra trezorskog sistema:
08150032
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

UKUPNO

Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20701

12.000
6.243

18.243
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UKUPNO: Ugostiteljsko ekonomska škola ( 27 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

161.162

Medicinsko tehnološka i gradevinska škola
Medicinsko tehnološka i gradevinska škola ( 28 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Medicinsko tehnološka i gradevinska škola 20800
Sifra trezorskog sistema:
08150033
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613600 Zakup imovine i opreme
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Medicinsko tehnološka i gradevinska škola 20800

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

28.818
4.600
3.000
62.000
11.000
10.800
2.000
10.150
11.000
5.500
8.000
5.000

161.868

Medicinsko tehnološka i gradevinska škola
Medicinsko tehnološka i gradevinska škola ( 28 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20801
Sifra trezorskog sistema:
08150033
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja

UKUPNO

Troškovi po Pravilniku za vanredno školovanje 20801

UKUPNO: Medicinsko tehnološka i gradevinska škola ( 28 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

22.100
11.500

33.600
195.468

Muzicka škola "Savo Balaban" Prijedor
Muzicka škola "Savo Balaban" Prijedor (29 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Muzicka škola "Savo Balaban" 20900
Sifra trezorskog sistema:
08400002
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi

0
0
1.420
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613200
613300
613400
613600
613700
613800
613900
821300
821600

UKUPNO

Troškovi energije
Troškovi komunalnih usluga
Nabavka materijala
Zakup imovine i opreme
Troškovi tekuceg održavanja
Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Ugovorene usluge
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Muzicka škola "Savo Balaban" 20900

UKUPNO: Muzicka škola "Savo Balaban" Prijedor (29 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

20.000
1.500
3.000
0
4.000
1.000
4.272
2.800
0

37.992
37.992

Specijalna škola "Đorde Natoševic"
Specijalna škola "Đorde Natoševic" (30 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Specijalna škola "Đorde Natoševic" 21000
Sifra trezorskog sistema:
08400014
613100 Putni troškovi
613100 Putni troškovi iz granta
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
614200 Troškovi ishrane djece u specijalnoj školi "Đorde Natoševic" Prijedor
614200 Prevoz daka specijalne škole
821300 Nabavka opreme
821300 Nabavka opreme iz granta

950
3.000
7.300
2.800
3.100
100
3.097
470
600
20.700
32.000
2.571
0

UKUPNO

76.688

Specijalna škola "Ðorde Natoševic" 21000

UKUPNO: Specijalna škola "Đorde Natoševic" (30 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

J.U. Djeciji vrtic "Radost"
J.U. Djeciji vrtic "Radost" (31 )

Naziv i broj budžetske organizacije: J.U. Djeciji vrtic "Radost" 21100
Sifra trezorskog sistema:

00740400

76.688

Страна 363
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1

611100
611200
612100
613100
613200
613300
6134001
6134002
613500
613700
613800
6139001
616300
821300
823300

UKUPNO

2

Bruto plate i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
Putni troškovi
Troškovi energije
Troškovi komunalnih usluga
Nabavka materijala
Sredstva za djecu sa posebnim poterebama
Troškovi za usluge prevoza i goriva
Troškovi tekuceg održavanja
Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Ugovorene usluge
Kamate na kredite
Nabavka opreme
Otplate kredita

J.U. Djeciji vrtic "Radost" 21100

UKUPNO: J.U. Djeciji vrtic "Radost" (31 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09
Budžet za
2010
3

727.612
147.830
76.720
1.500
40.000
15.000
80.000
1.000
2.000
5.000
5.000
4.000
1.500
0
6.000

1.113.162
1.113.162

Ucešce u finansiranju Bibloteke "Cirilo i Medodije"
Ucešce u finansiranju Bibloteke "Cirilo i Medodije" ( 32 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ucešce u finansiranju Bibloteke "Cirilo i Medodije" 21200
Sifra trezorskog sistema:
08180003
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
6139001 Ugovorene usluge
6139002 Uc Min. prosvjete i kulture u troškovima djelatnosti biblioteke
821300 Nabavka opreme

2.500
1.300
5.300
16.000
3.600
3.600
1.000
3.800
1.600
12.000
15.000
12.000

UKUPNO

Ucešce u finansiranju Bibloteke "Cirilo i Medodije" 21200

77.700

UKUPNO: Ucešce u finansiranju Bibloteke "Cirilo i Medodije"
(32 )

77.700
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

Pozorište Prijedor
Pozorište Prijedor ( 33 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Pozorište Prijedor 21300
Sifra trezorskog sistema:
00740501
6111001 Bruto plate i naknade
6112002 Naknade troškova zaposlenih
6121003 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
6131004 Putni troškovi
6132005 Troškovi energije
6133006 Troškovi komunalnih usluga
6134007 Nabavka materijala
6135008 Troškovi usluga prevoza i goriva
6137009 Troškovi tekuceg održavanja
61380091 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
61390092 Sredstva za gostujuce glumce i tri pozorišne prestave
61390093 Ugovorene usluge
82130094 Nabavka opreme
821600 Investiciono tehnicko održavanje

UKUPNO

Pozorište Prijedor 21300

UKUPNO: Pozorište Prijedor ( 33 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

275.500
72.340
36.200
11.400
48.000
7.200
7.600
2.280
3.800
760
28.000
15.200
7.600
76.000

591.880
591.880

Muzej "Kozara"
Muzej Kozare ( 34 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ucešce u finansiranju Muzeja Kozara 21400
Sifra trezorskog sistema:
08180055
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
821200 Izgradnja izložbenog paviljona

2.500
1.500
4.600
14.000
4.100
4.000
2.100
1.000
6.400
15.000
10.000

Страна 365
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821300
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3

Nabavka opreme

3.000

Ucešce u finansiranju Muzeja Kozara 21400

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

Број:13/09

68.200

Muzej "Kozara"
Muzej Kozare ( 34 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Ucešce u fin. Spomen kuce porodice Stojanovic 21401
Sifra trezorskog sistema:
08180055
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613900 Sredstva za djelatnost Spomen kuce porodice Stojanovic
821300 Nabavka opreme

UKUPNO

Ucešce u fin. Spomen kuce porodice Stojanovic 21401

UKUPNO: Muzej Kozare ( 34 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

1.800
1.100
700
4.000
2.000
800
300
500
2.000
0

13.200
81.400

"Galerija 96"
"Galerija 96" ( 35 )

Naziv i broj budžetske organizacije: "Galerija 96" 21500
Sifra trezorskog sistema:
00740502
611100 Bruto plate i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
6139002 Ugovorene usluge -Troškovi djelatnosti "Galerije 96"

UKUPNO

"Galerija 96" 21500

32.000
10.120
5.300
500
2.500
2.000
800
800
500
150
11.600

66.270
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UKUPNO: "Galerija 96" ( 35 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

66.270

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad ( 36 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Djelatnost Centra za socijalni rad 21600
Sifra trezorskog sistema:
00740300
611100 Bruto plate i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
614200 Naknada za finansiranje zapošljavanja invalida
616300 Kamate na kredite
821300 Nabavka opreme
823300 Otplate kredita

UKUPNO

Djelatnost Centra za socijalni rad 21600

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

581.310
124.486
50.080
7.500
27.000
15.000
12.000
10.000
4.000
5.000
12.000
1.240
1.750
0
5.550

856.916

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad ( 36 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi socijalne zaštite 21601
Sifra trezorskog sistema:
00740301
6142001 Finansiranje ustanova Centra za socijalni rad
6142002 Jednokratne pomoci i drugi vidovi socijalne zaštite
6142003 Pomoc djeci bez roditeljskog staranja
6142004 Prihvatna stanica
6142005 Dodatak za pomoc i njegu drugog lica
6142006 Smještaj u drugu porodicu
6142007 Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih
6142008 Sredstva za udžbenike ucenicima po kriterijima Centra za socijalni rad
6142009 Sredstva za sufinansiranje prevoza ucenika - socijalna grupa
61420091 Novcane pomoci lica u stanju socijalnih potreba

495.500
35.000
10.000
2.500
207.000
100.000
60.000
10.000
5.000
170.000
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UKUPNO

Troškovi socijalne zaštite 21601

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

1.095.000

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad ( 36 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Troškovi iz granta od Fonda djecije zaštite RS 21602
Sifra trezorskog sistema:
00740301
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613700 Troškovi tekuceg održavanja

UKUPNO

Troškovi iz granta od Fonda djecije zaštite RS 21602

UKUPNO: Centar za socijalni rad ( 36 )
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:

3.000
3.000
10.000

16.000
1.967.916

Teritorijalna vatrogasna jedinica
Teritorijalna vatrogasna jedinica ( 37 )

Naziv i broj budžetske organizacije: Teritorijalna vatrogasna jedinica 21700
Sifra trezorskog sistema:
00740600
611100 Bruto plate i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
613900 Ugovorene usluge
616300 Kamate na kredit za namjensko vozilo
8213001 Nabavka opreme za Ustanovu TVJ
823300 Otplata kredita za namjensko vozilo

UKUPNO

Teritorijalna vatrogasna jedinica 21700

UKUPNO: Teritorijalna vatrogasna jedinica ( 37 )

530.000
135.700
54.300
1.520
41.800
8.550
38.000
19.000
11.400
8.000
4.750
35.000
7.600
186.500

1.082.120
1.082.120
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KONTO

OPIS

Budžet za
2010

2

3

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošacke jedinice:
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J.U. "Centar za prikazivanje filmova"
J.U. "Centar za prikazivanje filmova" ( 38 )

Naziv i broj budžetske organizacije: J.U."Centar za prikazivanje filmova" 21800
Sifra trezorskog sistema:
00740920
611100 Bruto plate i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612100 Porezi i doprinosi na ostala licna primanja
613100 Putni troškovi
613200 Troškovi energije
613300 Troškovi komunalnih usluga
613400 Nabavka materijala
613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva
613700 Troškovi tekuceg održavanja
613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
6139001 Ugovorene usluge ustanove
6139002 Ugovorena obaveza distributeru filma
821300 Nabavka opreme za kancelariju

UKUPNO

J.U."Centar za prikazivanje filmova" 21800

UKUPNO: J.U. "Centar za prikazivanje filmova" ( 38 )
UKUPNO

62.510
18.330
8.240
1.000
18.000
3.500
2.500
1.800
1.500
2.100
3.500
38.356
3.590

164.926
164.926

6.473.559
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REKAPITULACIJA BUDŽETA ZA 2010. GODINU PO
OPERATIVNIM JEDINICAMA
NAZIV OPERATIVNE JEDINICE

1

1
2
3

2

OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA operativna jedinica 1
OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI - operativna
jedinica 2
TEKUCA BUDŽETSKA REZERVA

UKUPNO

PLAN BUDZETA ZA
2010.GOD.

3

23.633.530
6.473.559
600.000
30.707.089
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BUDŽET OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2010. GODINU
PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
Funkci
o nalni
kod

OPIS

PLAN
BUDZETA ZA
2010.G.

1

2

3

01

Opšte javne usluge

02

Odbrana

03

Javni red i sigurnost

1.082.120

04

Ekonomski poslovi

1.320.341

05

Zaštita covjekove okoline

06

Stambeni i zajednicki poslovi

07

Zdravstvo

08

Rekreacija, kultura i religija

2.209.276

09

Obrazovanje

2.724.406

10
Socijalna zaštita
UKUPNO RASPOREĐENI RASHODI:

11.217.310
15.000

50.000
8.295.000
777.500

2.416.136
30.107.089
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Na osnovu člana 31. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske – Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 54/08, 126/08 i 92/09), člana 12. Zakona o lokalnoj
samoupravi ( «Službeni glasnik Republike Srpske» br. 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 18. Statuta
opštine Prijedor ("Službeni glasnik opštine Prijedor" 5/2005 i 9/07), Skupština opštine Prijedor na
XIII sjednici održanoj 17.12.2009. godine, donijela je:

ODLUKU
o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2010. godinu
Član.1
Ovom odlukom se propisuje način izvršenja budžeta opštine Prijedor za 2010. godinu (U
daljem tekstu: Budžet).
Ova odluka će se provoditi u saglasnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike
Srpske i Zakonom o trezoru.
Sve odluke, zaključci i rješenja koji se odnose na budžet moraju biti u skladu sa ovom
odlukom.
Ova odluka se odnosi na budžetske korisnike koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz
budžeta.
Član.2
Utvrđuje se budžet opštine Prijedor za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 30.707.089 KM,
od čega:
1.

UKUPNI PRIHODI I PRILIVI...................................

30.707.089

KM

1.1.

Domaći prihodi i grantovi............................................

26.707.089

KM

1.2.

Finansiranje (kreditiranje)...........................................

4.000.000

KM

2.

UKUPNA BUDŽETSKA POTROŠNJA.....................

30.707.089

KM

2.1.

Rashodi iz domaćih prihoda i grantova........................

26.107.089

KM

2.2.

Kapitalni rashodi iz dugoročnih kredita.......................

4.000.000

KM

2.3.

Tekuća budžetska rezerva..............................................

600.000

KM

Ukupna budžetska potrošnja mora biti uravnotežena sa ukupnim budžetskim sredstvima.
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Član 3.
Uz Odluku o usvajanju budžeta opštine Prijedor za 2010. godinu u prilozima prikazuju se:
-prihodi po izvorima i vrstama prihoda i raspored prihoda na osnovne namjene kroz bilansni
izvještaj i
-detaljan raspored sredstava po nosiocima odnosno korisnicima sredstava po budžetu za
2010. godinu.
Član 4.
U postupku izvršenja budžeta opštine Prijedor za 2010. godinu nosioci sredstava i ostali
korisnici budžeta imaju ovlašćenje i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.
Član 5.
Prihodi budžeta opštine utvrđeni su čl. 8, 9 i 10. Zakona o budžetskom sistemu Republike
Srpske – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 54/08, 126/08 i 92/09),
Odluke o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih
prihoda, kao i odlukama opštine Prijedor i odlukama, rješenjima i zaključcima Načelnika opštine,
odjeljenja i službi opštinske administrativne službe i budžetskih korisnika.
Vlastiti prihodi budžeta opštine iz člana 9. stav tačka 8. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske, kao i vlastiti prihodi budžetskih korisnika naplaćuju se i raspoređuju preko
računa javnih prihoda opštine Prijedor, odnosno preko računa posebnih namjena, a korišćenje istih
vrši se prema rasporedu utvrđenom u planu budžeta za tekuću godinu.
Svi rashodi budžetskih korisnika moraju biti utvrđeni u budžetu i uravnoteženi sa prihodima.
Član 6.
Odjeljenje za finansije upravlja i kontroliše priliv i odliv novčanih sredstava prema
usvojenom budžetu.
Član 7.
Korisnici budžetskih sredstava su obavezni da podnesu Odjeljenju za finansije svoje
kvartalne finansijske planove za izvršenje budžeta 10. dana prije početka svakog kvartala.
Odsjek za budžet daje saglasnost budžetskim korisnicima na podnesene kvartalne finansijske
planove za izvršenje budžeta, a u skladu sa procjenjenim ostvarenjem budžetskih sredstava za isti
period fiskalne godine.
Ako korisnik budžeta ne podnese kvartalni finansijski plan u roku iz stava 1. ovog člana,
kvartalni finansijski plan za tog budžetskog korisnika određuje Odjeljenje za finansije - Odsjek za
budžet.
Ukupan iznos svih kvartalnih finansijskih planova za izvršenje budžeta svakog budžetskog
korisnika može biti do iznosa usvojenog godišnjeg budžeta (ili rebalansa) za svakog budžetskog
korisnika.
Član 8.
Odsjek za trezor vrši prenos sredstava za izvršenje obaveza po osnovu rashoda budžeta
isključivo na osnovu obrazaca za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika.
Podaci uneseni u obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika moraju biti sačinjeni
na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih dokumenata kojima raspolaže ili je dužan raspolagati
budžetski korisnik.
Dokumentima iz prethodnog stava smatraju se:
- obračunske liste plata i naknada,
- ponude, predračuni i ugovori,
- računi za nabavku sredstava materijala, roba i usluga,
- odluke i rješenja nadležnih organa iz kojih proističu finansijske obaveze i
- ostale finansijske isprave.
Član 9.
Budžetski korisnici iz člana 2. tačka 12. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske su:

Страна 373

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број:13/09

Administrativna služba Opštine Prijedor
Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"
Turistička organizacija Opštine Prijedor
Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor
Elektrotehnička škola
Mašinska škola
Medicinsko tehnološka i građevinska škola
Ugostiteljsko - ekonomska škola
Poljoprivredno prehrambena škola
Srednja i osnovna muzička škola
Specijalna škola "Đorđe Natošević"
Dječiji vrtić "Radost"
Biblioteka "Ćirilo i Metodije"
Pozorište Prijedor
Muzej Kozare Prijedor
Galerija 96 Prijedor
Centar za socijalni rad Prijedor
Teritorijalna vatrogasna jedinica
JU Centar za prikazivanje filmova

Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene
Budžetom i to do iznosa koji je planiran, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Član10.
Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene
Budžetom i to do iznosa koji je planiran, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Preraspodjela sredstava u okviru administrativne službe vrše starješine opštinskih odjeljenje i službi
a kod ostalih budžetskih korisnika rukovodioci javnih ustanova.
Član 11.
Načelnik opštine, izuzetno, može na prijedlog Načelnika Odjeljenja za finansije sredstva
raspoređena Budžetom preraspoređivati :
- u okviru potrošačke jedinice, i
- između potrošačkih jedinica i to do iznosa od 10 % u odnosu na ukupno usvojena
sredstva odjeljenja, službe ili budžetskog korisnika kojima se sredstva umanjuju.
Načelnik je obavezan da polugodišnje izvještava Skupštinu opštine o izvršenoj preraspodjeli
sredstava iz stava 1. ovog člana.
Član 12.
Raspored sredstava budžetske rezerve vrši se u skladu sa članom 42. Zakona o budžetskom
sistemu Republike Srpske – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 54/08,
126/08 i 92/09).
Odobravanje sredstava za grantove (pomoći) i sredstava budžetske rezerve može se vršiti
samo na osnovu kriterijuma utvrđenih od strane davalaca sredstava, uz podnošenje odgovarajućeg
programa, odnosno projekta.
Korisnici sredstava za grantove (pomoći) i sredstava budžetske rezerve su dužni podnijeti
izvještaj davaocima sredstava o utrošku primljenih sredstava najkasnije 10. dana po isteku fiskalne
godine.
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Član 13.
Isplata plata i ostalih ličnih primanja budžetskih korisnika vrši se prenosom sredstava sa
jedinstvenog računa Trezora opštine na tekuće račune zaposlenih u odgovarajućim bankama ili
drugim ovlaštenim organizacijama za platni promet.
Budžetski korisnici su dužni da sve podatke o broju zaposlenih, obračunatim neto ličnim
primanjima, obračunatim porezima i doprinosima za svako zaposleno ili drugo lice pojedinačno i
zbirno dostave Odjeljenju za finansije-Odsjeku za trezor opštine Prijedor do desetog u mjesecu za
prethodni mjesec.
Član 14.
Obaveze po osnovu rashoda Budžeta će se izvršavati prema sljedećim prioritetima:
1. Obaveze po osnovu otplate kredita u iznosima koji su dospjeli za plaćanje,
2. Sredstva za poreze i doprinose na neto plate i ostala lična primanja,
3. Sredstva za neto plate i ostala lična primanja,
4. Sredstva za socijalnu zaštitu,
5. Sredstva za obaveze prema dobavljačima za robu, materijal i usluge,
6. Sredstva za obaveze prema dobavljačima za investicije i investiciono održavanje i
7. Sredstva za ostale obaveze.
Član 15.
Budžetski korisnici su dužni da se u postupku nabavke roba, materijala i vršenja usluga
pridržavaju odredaba Zakona o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova, i procedura o
obaveznoj primjeni modula nabavke.
Odsjek za Trezor obustaviće unos obaveza i plaćanja za koja predhodno nije sprovedena
procedura iz stava 1. ovog člana.
Član 16.
Načelnik opštine dužan je Skupštini opštine podnijeti polugodišnji i godišnji izvještaj o
izvršenju budžeta u zakonskom roku.
Član 17.
Za izvršenje Budžeta Načelnik opštine odgovoran je Skupštini opštine.
Član 18.
U pogledu načina izrade, donošenja i izvršenja budžeta opštine Prijedor, zaduživanja, duga,
računovodstva i nadzora budžeta, za sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Zakon
o budžetskom sistemu Republike Srspke sa pratećim uredbama i podzakonskim aktima.
Član 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
opštine Prijedor", a primjenjivat će se od 01.01.2010. godine.
Broj:01-022-143/09
Prijedor
Datum: 17.12.2009.godine

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE OPŠTINE
Prim. dr. Azra Pašalić,s.r.
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Na osnovu člana 50. i 51. Zakona o zaduživanju, dugu i
garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj: 30/07), člana 30. Zakona o
lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj: 101/04, 42/05 i 118/05), Odluke o
prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci –
Međunarodnoj asocijaciji za razvoj i Međunarodnoj
banci za obnovu i razvoj po drugom projektu za
upravljanje čvrstim otpadom (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj: 50/09) i člana 18. Statuta
opštine Prijedor (“Službeni glasnik Opštine Prijedor”,
broj: 5/05 i 9/07), Skupština opštine Prijedor na XIII
sjednici održanoj 17.12.2009. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju garancije AD “Komunalne usluge”
Prijedor za otplatu kredita kod
Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za
razvoj po drugom projektu za
upravljanje čvrstim otpadom (second solid
waste management project)
I
Skupština opštine Prijedor (u daljem tekstu:
Opština) daje garanciju da će izvršiti otplatu dospjelih
obaveza u skladu sa Sporazumom o supsidijarnom
kreditu između AD “Komunalne usluge” Prijedor (u
daljem tekstu: zajmoprimac) i Svjetske banke –
Međunarodne asocijacije za razvoj (u daljem tekstu:
zajmodavac) preko Ministarstva finansija Republike
Srpske, ako te obaveze ne izvrši zajmoprimac.
Garancija Opštine iz stava 1. ove tačke daje se
u visini 1.500.000 USD
(slovima:jedanmilionpetstotinahiljadaameričkihdolara)
.
Odluka se donosi zbog potpisivanja
supsidijarnog sporazuma AD „Komunalne usluge“
Prijedor sa Ministarstvom finansija Republike Srpske o
prenosu sredstava krajnjim korisnicima.
II
Kreditna sredstva iz tačke 1. Republika Srpska
će prenijeti AD „Komunalne usluge“ Prijedor prema
istim uslovoma pod kojima se sredstva prenose
Republici Srpskoj i to:
- rok otplate: 20 godina,
- grejs period za otplatu glavnice (uračunat
u rok otplate): deset godina,
- otplata glavnice : počinje 15. decembra
2018. godine, a završava 15. juna 2028.
godine,
- kamatna stopa: 0,00% godišnje,
- servisni trošak: 0,75% godišnje na
povučeni iznos sredstava,
- komisiona provizija: do 0,50% godišnje
na odobrena, a nepovučena sredstva,
- plaćanje servisnog troška, komisione
provizije i otplata glavnice: polugodišnje
15. juna i 15. decembra i
- valuta vraćanja kredita: evro.
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III
Kreditna sredstva iz tačke I usmjeriće se za
namjene po Projektu za upravljanje čvrstim otpadom
(second solid waste management project).
IV
Projekat će realizovati komunalna preduzeća
putem timova za implementaciju projekta (PIT-ova), a
Projektom će upravljati Ministarstvo za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju putem Jedinice za
upravljanje projektom (PMU).
V
Ministarstvo finansija Republike Srpske
zaključiće sporazume o supsidijarnom kreditu sa
krajnjim korisnicima kojim će se definisati instrumenti
obezbjeđenja i način vraćanja sredstava koja se prenose
na kreditnom osnovu.
VI
Projekat će se sprovoditi od 2009. do 2014
godine, a datum zatvaranja Projekta je 28. februar
2014. godine.
VII
Obavezuje se zajmoprimac da Odjeljenju za
finansije Opštine Prijedor dostavi, nakon potpisivanja,
Sporazum o supsidijarnom kreditu i sve priloge uz taj
Sporazum, te da ga pravovremeno obavijesti o svim
izmjenama i dopunama Sporazuma.
VIII
Ova odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prijedor“.

Broj: 01-022-130/09
Prijedor
Datum: 17.12.2009.g.

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE OPŠTINE
Prim. dr. Azra Pašalić,s.r.
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На основу члана 27. Закона о промету
непокретности („СЛ. гласник СР БиХ“ бр. 38/78) и
члана 45. Статута општине Приједор („Сл. гласник
општине Приједор“ бр. 5/05), Скупштина општине
Приједор, на ХIII сједници одржаној 17.12.2009.
године донијела је следећу
ОДЛУКУ
о продаји непокретности власништво
општине Приједор
Члан 1
Овом одлуком одређују се непокретности
које ће бити предмет јавне продаје на којима је
општина Приједор носилац права располагања
Члан 2.
Непокретности које ће бити предмет
продаје су:
1. Пословна просторија смјештена у објекту
друштвеног дома у Брезичанима, површине
30,81 м2,
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2. Пословна просторија смјештена у објекту
друштвеног дома у Ламовитој, површине 18 м2.
3. Стамбени простор у Козарцу, ул. Младена
Стојановића бр. 3, површине 53,69 м2.
Члан 3.
Продаја пословних простора из члана 2. ове одлуке
вршиће се у складу са одредбама Закона о промету
непокретности („Службени лист СР БиХ“ бр.
38/78).
Члан 4.
Даје се сагласност Начелику општине да именује
комисију за продају пословних простора, те да о
извршенеој продаји поднесе извјештај Скупштини
општине Приједор.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-131/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.12.09.
Прим. Др. Азра Пашалићс.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 41/03), члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске „
број 68/07 ) и члана 18. Статута општине Приједор
(„Сл.гласник општине Приједор“,бр. 5/05 и 9/07) те
члана 140. Пословника скупштине општине
Приједор ("Службени гласник општине Приједор"
бр. 9/09 ), Скупштина општине Приједор на XIII
сједници, одржаној 17.12.2009.године, донијела је
слиједећу
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора у Јавним установама чији
је оснивач општина Приједор
Члан 1.
I- Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора у Јавним установама како слиједи:
1. Галерија 96-Приједор
2. Туристичка организација-Приједор
3. ЗУ“Дом здравља“-Приједор
4. Градска апотека-Приједор
5. ЈУ Дјечији вртић „Радост“-Приједор.
II - Опис послова
Директор руководи установом, представља и
заступа установу и одговоран је за законитост
њеног рада.
III - Мандат
Директори јавних установа се именују на период
од 4 године.
Сва именована лица, по истеку периода на који су
именовани, имају могућност поновног избора и
именовања.
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IV- Општи услови за кандидате су:
- да су држављани Републике Српске или БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ и Републици Српској, у периоду од 3 године
прије дана објављивања Јавног конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини
неподобним за вршење функције директора јавне
установе
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на кандидате не односи члан 9. тачка 1.
Устава БиХ.
V- Посебни услови и Критеријуми за кандидате:
За кандидате из поглавља I тачка 1, (Галерија 96)
- ВСС (VII степен) Академија ликовних умјетности,
академија
примјењених
умјетности,
или
филозофски факултет – смјер историја умјетности,
- најмање 3 године радног искуства у струци,
- положен стручни испит
- посједовање руководних и организационих
способности
- доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова
- посједовање стручног знања из дјелатности
установе и
- Програм рада
За кандидате из поглавља I тачка 2 (Туристичка
организација)
- ВСС ( VII степен друштвеног смјера)
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект
- најмање 5 година радног искуства у струци
- познавање рада на рачунару
- посједовање организационих способности
- доказани разултати и успјеси у обављању ранијих
послова и
- да познаје један или више свјетских језика
За кандидате из поглавља I тачка 3 (Дом здравља)
- ВСС- завршен медицински или стоматолошки
факултет,
- најмање 5 година радног искуства
- положен стручни испит у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова и
- Програм рада
За кандидате из поглавља I тачка 4 (Градска
апотека)
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- ВСС дипломирани фармацеут
- најмање 5 година радног искуства
- положен стручни испит у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова и
- Програм рада

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу: Скупштина општине Приједор, Стручна
служба, ул.Трг Ослобођења бр.1.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавјештени.

За кандидате из поглавља I
вртић „Радост“)

IX- Објављивање Јавног конкурса

тачка 5 (Дјечији

- ВСС или ВШС просвјетно – педагошког,
психолошког, социолошког, социјалног или
здравственог смјера,
- положен стручни испит
- најмање 3 година радног искуства у васпитнообразовном раду,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова и
- Програм рада
VI-Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба
интереса, у складу са Законом о
Министарским, владиним и другим именовањима
РС.
Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.
VII -Потребна документа
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
- биографија о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој способности,
- увјерење да нису осуђивани за кривично дјело,
одн. да се против њих не води кривични поступак,
потписану и, од надлежног органа, овјерену изјаву
- да нису отпуштани из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ и РС у периоду од 3 године прије дана
објављивања Јавног конкуса и да се на њих не
односи члан 9. тачка 1.Устава БиХ,
- потврду о радном искуству у струци
- потписану и, од надлежног органа, овјерену изјаву
о непостојању сукоба интереса
- Програм рада,
- Докази о испуњавању општих и посебних услова
се достављају у оргиналу или овјереном препису и
немогу бити старији од 6 (шест) мјесеци
VIII- Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања Јавног конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“, као и на WЕБ страници Општине
Приједор.
Уколико Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег
објављивања.
Члан 2.
Обавезују се
установе
Центар
за
приказивање филмова и Центар за социјални рад да
у складу са законом и подзаконским актима
распишу конкурс за избор и именовање директора,
проведу процедуру и предложе оснивачу коначан
приједлог у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-139/09
Приједор
Датум:17.12.2009.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу чл. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), а на
приједлог Одбора за регионалну и међународну
сарадњу Скупштина општине Приједор на XIII
сједници одржаној 17.12.2009. године, донијела је
ОДЛУКУ
о братимљењу општине Приједор и
општине Biancavilla са Сицилије, Италија
Члан 1.
Доноси се Одлука о братимљењу општине
Приједор са општином Biancavilla са Сицилије, у
циљу развијања економске, културне, спортске и
друге сарадње.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-138/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.12.2009. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 25. а у вези са
чланом 12. алинеја 3. под б) Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/08,42/05), члана 2. став 1. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник
Републике Српске", број 75/04) и члана 18. Статута
Општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број 5/05 и 9/07) Скупштина општине
Приједор,
на
XIII
сједници
одржаној
17.12.2009.године, донијела ј е
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању ОЈДП
"Завод за изградњу града и општине Приједор"
Приједор са одредбама
Закона о јавним предузећима
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Приједор (у
даљем тексту: Оснивач) врши измјене и допуне
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
ОЈДП„Завод за изградњу града и општине“
Приједор, број: 01-022-120/06 од 30.11.2006. године
("Службени гласник Општине Приједор", број
10/06) и број: 01-022-120/06 од 27.12.2006. године
("Службени гласник Општине Приједор, број
12/06), као оснивачког акта (у даљем тексту:
Одлука), а ради дефинисања питања која се односе
на печат, штамбиљ и лого предузећа, послове од
општег интереса
које Оснивач повјерава
Предузећу, имовине Предузећа, извора средстава
за рад Предузећа, међусобних односа између
Предузећа и Оснивача, надзора над радом и
пословањем и других питања.
Члан 2.
Досадашњи Наслов Одлуке мијења се и гласи:
"Одлука о оснивању Јавног предузећа "Завод за
изградњу града" Приједор
Члан 3.
Досадашњи члан 1. Одлуке мијења се и гласи:
"Овом Одлуком врши се оснивање Јавног
предузећа
"Завод
за
изградњу
града"
Приједор"Приједор у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима.
Члан 4.
У ставу 1. члана 2. Одлуке ријеч "става" замјењује
се ријечју "члана".
У ставу 2. члана 2. Одлуке, испред ријечи
Приједор, бришу се слова п.о.
У истом члану иза става 3 додаје се нови став 4.
који гласи:
Јавно предузеће "Завод за изградњу града"
Приједор је правни сљедник ОЈДП "Завод за
изградњу града и општине Приједор" Приједор.
Члан 5.
Члан 3. Одлуке мијења се и гласи:
"Предузеће има печат ,штамбиљ и заштитни знак
(лого).
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Печат Предузећа је округлог облика са исписаном
фирмом и сједиштем Предузећа.
Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика са
исписаном фирмом и ознаком броја и датума.
Заштитни знак предузећа је правоугаоног облика у
плаво-жутој боји са модификованим словима ЗИГ.
Печат и штамбиљ морају се чувати тако да се
онемогући њихова злоупотреба.
Ближе одредбе о облику, величини и садржају
печата и штамбиља, односно изгледу заштитног
знака, начину чувања и овлашћењима за руковање
и употребу печата и штамбиља, односно
коришћењу заштитног знака, уређују се посебним
актом директора Предузећа.“
Члан 6 .
У члану 4. Одлуке став 3. мијења се и гласи:
" Имовину Предузећа чини право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана
средства, хартије од вриједности и друга
имовинска права.
Иза измијењеног става 3. додају се нови ставови 4,
5. и 6. који гласе:
"Непокретности - грађевинско земљиште и објекти,
који су уписани у јавним књигама у корист
Предузећа, књижиће се у корист Оснивача.
Средства и добра у својини Оснивача Предузеће
може користити и управљати њима у складу са
законом којим се уређује обављање дјелатности од
општег интереса, овом Одлуком и општинским
прописима.
Почетну имовину Предузећа чине стална средства
изражена
по
завршном
рачуну
на
дан
31.12.2005.године."
Члан 7.
Иза члана 5. Одлуке додаје се нови члан, који
постаје члан 5а. и гласи:
У оквиру дјелатности наведене у члану 5.
Одлуке, предмет пословања Предузећа чине
послови од општег интереса које Предузећу
повјерава Оснивач и послови које Предузеће
самостално обавља.
Послови од општег интереса које Оснивач
повјерава Предузећу су сљедећи:
- Пројектовање грађевинских и других објеката
(израда студијске и
инвестиционо-техничке
документације),
чији
инвеститор иградње је Општина,
- Технички преглед објеката и њихових дијелова,
- Ревизија техничке документације,
- Стручни послови из области уређења градског
грађевинског земљишта,
- Учествовање у изради Програма уређења градског
грађевинског земљишта,
- Израда базе података и обављање других
стручних послова на убирању
накнаде
за коришћење градског грађевинског земљишта
(трајна рента),
- Стручни надзор у току грађења објеката, односно
извођења радова на
уређењу
и
изградњи
комуналне,
стамбене,
цестовне,
водопривредне и др.
инфраструктуре,
за које је издато одобрење за грађење,
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- Израда УТУ,
- Координација у изградњи објеката чији
инвеститор је Општина Приједор,
- Координација у реализацији планова парцелације,
- Пренесена јавна овлашћења општинских органа
управе на основу општинских
прописа.
Предузеће самостално обавља сљедеће послове:
Врши стручни надзор у току грађења објеката,
односно извођења радова на уређењу и изградњи
комуналне, стамбене, цестовне, водопривредне и
др. инфраструктуре за које је издато одобрење за
грађење,
Пројектује грађевинске и друге објекте за потребе
трећих лица (израда студијске и инвестиционотехничке документације),
Обавља и друге послове за које испуњава услове.“
Члан 8.
Члан 7. Одлуке мијења се и гласи:
"Средства за финансирање Предузећа обезбјеђују
се из:
- средстава остварених пословањем на тржишту
(сопствени приходи),
- из средстава буџета Општине,
- из других извора.
Предузеће своје финансијско пословање обавља у
складу са позитивним законским прописима.“
Члан 9.
Иза наслова Одлуке означеног римским бројем VIа
СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПРОМЕТ, додаје се нови
наслов означен бројем VIa. и гласи:
„VIа
МЕЂУСОБНИ
ОДНОСИ
ИЗМЕЂУ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА“
Иза новог наслова означеног римским бројем VIa
МЕЂУСОБНИ
ОДНОСИ
ПРЕДУЗЕЋА
И
ОСНИВАЧА, додају се нови чланови 9а, 9б. и 9в.
који гласе:
„Члан 9а.
Оснивач Предузећа и законски заступник
Предузећа за обављање повјерених послова и
услуга уговором уређују начин и контролу вршења
повјерених стручно-техничких послова и услуга, на
основу програма рада који израђује Оснивач, а који
садржи: врсту посла, планирани обим повјерених
послова, мјерила и критерије за утврђивање цијене,
рок за извршење и потребна финансијска средства,
која се обезбјеђују у буџету Оснивача.
Реализација Програма повјерава се Предузећу.
Члан 9б.
Оснивач Предузећа:
усваја годишњи Програм рада,
усваја годишњи извјештај о раду и пословању,
доноси планове рада и развоја,
одлучује о проширењу и промјени дјелатности,
статусним промјенама и престанку рада Предузећа,
кад се зато стекну законски услови,
даје сагласност на Статут Предузећа,
даје сагласност за промјену назива и сједишта
Предузећа.“
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Члан 9в.
Надзор над законитошћу рада Предузећа у
обављању послова које му је повјерио Оснивач
врши Начелник Општине путем надлежних
одјељања Административне службе Општине
Приједор.
Предузеће је обавезно достављати тромјесечне
извјештаје о реализацији усвојених планова и
програма, финансијског плана и извршеним
пословима
пренешених
јавних
овлашћења
надлежних општинских служби и друге потребне
извјештаје по налогу Начелника Општине.“
Члан 10.
У ставу 2. члана 11. Одлуке, иза заграде ставља се
тачка, а бришу ријечи "и Законом о предузећима
("Службени гласник РС бр. 24/98,62/02,38/03,97/04
и 34/06)."
Члан 11.
Став 1. члана 12. Одлуке мијенја се и гласи:
„Скупштина предузећа састоји се од седам чланова
које именује Скупштина општине Приједор на
период од четири године.“
У ставу 4. истог члана ријечи "извршни директортехнички координатор" се бришу а додају се ријечи
"извршни директори".
Члан 12.
У члану 14. Одлуке став 2. мијења се и гласи:
„Остварена добит Предузећа распоређује се на
основу одлуке Скупштине Предузећа, на
образложени приједлог Управе Предузећа, уз
претходно прибављено мишљење Одбора за
ревизију и Надзорног одбора.“
Иза измијењеног става 2. члана 14. додаје се нови
став 3. који гласи:
"Уколико Предузеће искаже губитак на крају
пословне године, исти се може покрити из
обавезних резерви Предузећа и на друге начине
утврђене законом, по поступку и начину утврђеном
претходним ставом овога члана.“
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-022-133/09
Приједор
Датум:17.12.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др Азра Пашалић,с.р.

79
На основу
члана 2. став 1. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник Републике
Српске", број 75/04), одредаба члана 386. Закона о
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, 24/98,62/02,66/02,38/03, 97/04 и 34/06),
члана 18. Статута Општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор",број 5/05) Скупштина
општине Приједор, на XIII сједници одржаној
17.12.2009., утврдила је нови пречишћен текст
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Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за
изградњу града" Приједор, коју чине: Одлука о
усклађивању Одлуке о оснивању ОЈДП „Завод за
изградњу града и општине Приједор“ Приједор са
одредбама Закона о јавним предузећима, број: 01022-120/06 од 30.11.2006. године и Одлука о
измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
ОЈДП „Завод за изградњу града и општине
Приједор“ Приједор са одредбама Закона о јавним
предузећима, број: 01-022-120/06 од 27.12.2006.
године, те Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о усклађивању Одлуке о оснивању ОЈДП „Завод за
изградњу града и општине Приједор“Приједор са
одредбама Закона о јавним предузећима, од дана
17.12.2009. године, тако да сада гласи:
О Д Л У К А
о оснивању Јавног предузећа
"Завод за изградњу града" Приједор
- Пречишћен текст I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се оснивање Јавног
предузећа "Завод за изградњу града" Приједор у
складу са одредбама Закона о јавним предузећима.
II ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 2.
Предузеће из претходног члана ће
пословати под називом:
Јавно предузеће "Завод за изградњу града"
Приједор.
Сједиште предузећа је у Приједору у
Улици Милоша Обреновића број 18-ц.
Јавно предузеће "Завод за изградњу града"
је правни сљедник ОЈДП "Завод за изградњу града
и општине Приједор" Приједор.
Члан 3.
Предузеће има печат, штамбиљ и заштитни
знак (лого).
Печат Предузећа је округлог облика са
исписаном фирмом и сједиштем Предузећа.
Штамбиљ предузећа је правоугаоног
облика са исписаном фирмом и ознаком броја и
датума.
Заштитни знак предузећа је правоугаоног
облика у плаво-жутој боји са модификованим
словима ЗИГ.
Печат и штамбиљ морају се чувати тако да
се онемогући њихова злоупотреба.
Ближе одредбе о облику, величини садржају печата
и штамбиља, односно изгледу заштитног знака,
начину чувања и овлашћењима за руковање и
употребу печата и штамбиља, односно коришћењу
заштитног знака, уређују се посебним актом
директора Предузећа.
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III ОСНИВАЧ И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 4.
Оснивач Предузећа је Општина Приједор,
Трг ослобођења број 1. (у даљем тексту: Оснивач)
Основни капитал Предузећа чине стална
средства изражена по завршном рачуну на дан
31.12.2005. године.
Имовину предузећа чини право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана
средства, хартије од вриједности и друга имовинска
права.
Непокретности-грађевинско земљиште и
објекти, који су уписани у јавним књигама у корист
Предузећа, књижиће се у корист Оснивача.
Средства и добра у својини Оснивача
Предузеће може користити и управљати њима у
складу са законом којим се уређује обављање
дјелатности од општег интерерса, овом одлуком и
општинским прописима.
Почетну имовину Предузећа чине стална
средства изражена по завршном рачуну на дан
31.12.2005. године.
IV ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Завод за изградњу обавља послове везане
за планирање и реализацију, контролу и надзор
изградње у општини Приједор, те послове из
области уређења и економисања грађевинским
земљиштем, као и друге послове произашле из
основне дјелатности.
Дјелатност Завода за изградњу је:
45.110 - Рушење и разбијање објеката, земљани
радови
45.120 - Испитивање терена бушењем
и сондирањем
45.212 - Изградња објеката нискоградње
45.213 - Одржавање објеката нискоградње
и њихових дијелова
45.220 - Постављање кровних конструкција
и покривање кровова
45.230 - Изградња саобраћајница, аеродромских
писта и спортских терена
45.250 - Остали грађевински радови који захтјевају
специјално извођење или опрему
45.310 - Постављање електричних инсталација
и опреме
45.320 - Изолациони радови
45.330 - Постављање цијевних инсталација
45.340 - Остали инсталациони радови
45.410 - Фасадни и штукативни радови
45.420 - Уградња столарије
45.430 - Постављање подних и зидних облога
45.441 - Фарбарски радови
45.442 - Стакларски радови
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45.450 - Остали завршни радови
45.500 - Изнајмљивање опреме за изградњу или
рушење с руковаоцем
51.130 - Посредовање у трговини дрвеном грађом и
грађевинским материјалом
51.190 - Посредовање у трговини разноврсним
производима
51.531 - Трговина на велико дрветом
51.532 - Трговина на велико грађевинским
материјалом и санитарном опремом
51.540 - Трговина на велико металном робом,
цијевима, уређајима и опремом за
водовод и гријање
51.820 - Трговина на велико машинама за
грађевинарство
51.900 - Остала трговина на велико искључиво за
сопствени рачун
70.110 - Пословање некретнинама
70.120 - Куповина и продаја некретнина за
сопствени рачун
70.200 - Изнајмљивање некретнина за сопствени
рачун
70.310 - Агенција за некретнине
70.320 - Управљање некретнинама преко
посредника
74.150 - Управљање холдинг друштвима
74.200 - Архитектонске, инжењерске дјалтности
и техничко савјетовање
Спољно трговински послови
- послови увоза и извоза роба и други послови из
оквира регистроване дјелатности.
Члан 6.
У оквиру дјелатности наведених у члану 5.
Одлуке, предмет пословања Предузећа чине
послови од општег интереса које
Предузећу
повјерава Оснивач и послови које Предузеће
самостално обавља, а за чије обављање испуњава
прописане услове.
Послови од општег интереса које Оснивач
повјерава Предузећу су сљедећи:
- Пројектовање грађевинских и других
објеката (израда студијске и
инвестиционо-техничке документације),
чији инвеститор изградње је Општина,
- Технички пријем објеката и њихових
дијелова,
- Ревизија техничке документације,
- Стручни послови из области уређења
градског грађевинског земљишта,
- Учествовање у изради Програма уређења
градског грађевинског земљишта,
- Израда базе података и обављање других
стручних послова на убирању накнаде за
коришћење градског грађевинског
земљишта (трајна рента),
- Стручни надзор у току грађења објеката,
односно извођења радова на уређењу и
изградњи комуналне, стамбене, цестовне,
водопривредне и др. инфраструктуре, за
које је издато одобрење за грађење,
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- Израда УТУ,
- Координација у изградњи објеката чији
инвеститор је Општина Приједор,
- Координација у реализацији планова
парцелације,
- Пренесена јавна овлашћења општинских
органа управе на основу општинских
прописа.
Предузеће самостално обавља сљедеће
послове:
- Врши стручнио надзор у току грађења
објеката, односно извођења радова на уређењу и
изградњи
комуналне,
стамбене,
цестовне,
водопривредне и друге инфраструктуре за које је
издато одобрење за грађење,
- Пројектује грађевинске и друге објекте за
потребе трећих лица (израда студијске и
инвестиционо-техничке документације),
- Обавља и друге послове за које испуњава
услове.
Члан 7.
Предузеће може, без уписа у судски
регистар, обављати и друге дјелатности које служе
дјелатности уписане у судски регистар, а које се
уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем
обиму или повремено.
Предузеће може извршити промјену
регистроване дјелатности у складу са својим
пословним интересима и програмима развоја.
О промјени регистроване дјелатности
одлучује Оснивач.
V НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
Средства за
финансирање Предузећа
обезбјеђују се из:
- средстава остварених пословањем на
тржишту (сопствени приходи),
- средстава буџета Општине,
- из других извора.
Предузеће своје финансијско пословање
обавља у складу са позитивним законским
прописима.
Члан 9.
У
испуњавању
својих
обавеза
и
одговорности Надзорни одбор и Управа предузећа
дужни су подстицати на одговорно коришћење и
контролу имовине и ресурса Предузећа.
VI СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПРОМЕТ
Члан 10.
Предузеће је правно лице и има право да у
правном промету закључује уговоре и предузима
друге правне послове и правне радње у оквириу
своје правне и пословне способности.
У правном промету са трећим лицима
Предузеће иступа у своје име и за свој рачун,
самостално и без ограничења.
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VII МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 11.
Оснивач и Предузеће уговором уређују начин и
контролу вршења повјерених послова и услуга, на
основу програма рада који израђује Оснивач, а који
садржи: врсту посла, планирани обим повјерених
послова, мјерила и критерије за утврђивање цијене,
рок за извршење и потребна финансијска средства,
која се обезбјеђује у буџету Оснивача.
Члан 12.
Скупштина
Општине
као
оснивач
Предузећа:
усваја годишњи програм рада,
усваја годишњи извјештај о раду и пословању,
усваја план развоја,
одлучује о проширењу и промјени дјелатности,
статусним промјенама и престанку рада Предузећа,
кад се зато стекну законски услови,
даје сагласност на Статут Предузећа,
даје сагласност за промјену назива и сједишта
Предузећа
Члан 13.
Надзор над законитошћу рада Предузећа у
обављању послова који су му повјерени врши
Начелник Општине путем надлежних одјељења
Административне службе општине Приједор.
Предузеће
је
обавезно
достављати
тромјесечне извјештаје о реализацији усвојених
планова и програма, тромјесечни извјештај о
реализацији финансијског плана и тромјесечни
извјештај о извршеним пословима пренесених
јавних овлашћења надлежних општинских служби
и друге потребне извјештаје по налогу Начелника
Општине.
VIII

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 14.
За обавезе настале у правном промету са
трећим лицима Предузеће одговара својом
цјелокупном имовином.
За обавезе Јавног Предузећа одговара
Оснивач до висине оснивачког улога.
IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15.
Органи Предузећа су:
- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа
Права, дужности и одговорности органа
Предузећа утврђена су Законом о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број 75/04).

Број:13/09

Члан 16.
Скупштина Предузећа се састоји од седам
чланова које именује Скупштина општине
Приједор на период од четири године.
Надлежност
Скупштине
Предузећа
утврдиће се Статутом Предузећа у складу са
Законом о јавним предузећима.
Надлежност и број чланова Надзорног
одбора утврдиће се Статутом.
Послове Управе врше директор и извршни
директори.
Члан 17.
Статутом предузећа ближе се уређује
дјелокруг рада и унутрашња организација Јавног
предузећа, надлежност органа, заступање и
представљање, права, обавезе и одговорности
запослених, начин организовања послова и друга
питања од значаја за пословање Јавног предузећа.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Јавном предузећу примјењују се
одредбе Закона о раду („Службени гласник
Републике
Српске,
број:
38/00,40/00,47/02,38/03,66/03), Општег колективног
уговора („Службени гласник Р.С.“, број 27/06) и
Гранског колективног уговора („Сл.гласник Р.С.“,
бр. 95/06).
X РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН СНОШЕЊА
РИЗИКА
Члан 18.
Предузеће стиче добит у складу са
законом.
Остварена добит Предузећа распоређује се
на основу одлуке Скупштине Предузећа, на
образложени приједлог Управе Предузећа, а уз
претходно прибављено мишљење Одбора за
ревизију и Надзорног одбора.
Уколико Предузеће искаже губитак на
крају пословне године исти се може покрити из
резерви Предузећа и на друге начине утврђене
законом, по поступку и начину утврђеном
претходним ставом овога члана.
XI ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Директор представља и заступа Предузеће, без
ограничења, организује и руководи радом
Предузећа, обезбјеђује законитост рада и извршава
друге послове, утврђене Законом и Статутом.
Директор Предузећа може у оквиру својих
овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за
заступање Предузећа у складу са Законом.
Статутом Предузећа уређују се услови које
треба да испуњава лице које се именује за
директора.
Члан 20.
Начелник Општине Приједор даје сагласност на
Статут и друга општа акта Предузећа.
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Члан 21.
Надзорни
одбор
Предузећа
има
предсједника и два члана.
Надзорни одбор врши надзор над
законитошћу рада Предузећа а нарочито:
- контролише рад Управе,
- контролише промјену Статута и других
општих аката,
- контролише материјално и финансијско
пословање,
- контролише извршавање одлука и других
аката Управе и
- обавља и друге послове утврђене
Статутом Предузећа и Законом.
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На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05
и 9/07) и члана 140. Пословника Скупштине
општине Приједор («Службени гласник општине
Приједор»,
број:9/09), Скупштина
општине
Приједор на XIII сједници, одржаној 17.12.2009.
године, д о н и ј е л а ј е

XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. а) Д а ј е с е сагласност на замјену некретнинаградског грађевинског земљишта између Општине
Приједор и Милетић Војислава из Приједора - ради
регулисања имовинско-правних односа у сврху
привођења земљишта трајној намјени у складу са
Измјенама и допунама Регулационог плана
централне зоне Приједор са споменичким
комплексом
(„Службени
гласник
Општине
Приједор“, број:7/07), који уговор ће се закључити
на следећи начин:

Члан 22.
Предузеће је дужно да се у оквириу своје
дјелатности у цјелости придржава прописа о
заштити животне средине.
XIII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.
Предузеће је основано на неодређено
вријеме.
Предузеће престаје да постоји ако наступе
разлози предвиђени Законом.
XIV СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ И ПРОМЈЕНЕ
ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 24.
Одлуку о статусним промјенама и о
промјени облика организовања доноси Оснивач, у
складу са законом.
XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
ЈП “Завод за изградњу града“ Приједор се обавезује
да у року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке
предузме све радње потребне за регистрацију
промјена овог Предузећа код надлежног суда.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука Скупштине општине Приједор о оснивању
ОЈДП „Завод за изградњу града и општине
Приједор“ трансформацијом „Комуналног завода“
Приједор, број: 01-022-7/99 од 25.05.1999. године.
Број:01-022-136/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.12.2009.г Прим.др Азра Пашалић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина

1.уговарач Општина Приједор даје Милетић
Војиславу следеће непокретности:
по старом премјеру:
- кч.бр. 7/177 Градилиште површине 7 м2,
- кч.бр. 7/173 Градилиште, површине 3 м2,
-к.ч.бр. 7/167 Градилиште површине 29 м2,
-к.ч.бр. 7/175 Градилиште, површине 1 м2
уписане у зк.ул.бр. 7584 к.о. СП Приједор
-к.ч.бр. 7/165 Градилиште површине 95 м2,
-к.ч.бр. 7/150 Градилиште површине 27 м2,
-к.ч.бр. 7/176 Градилиште површине 6 м2,
-к.ч.бр. 7/166 Градилиште површине 29 м2,
-к.ч.бр. 7/178 Градилиште површине 8 м2,
уписане у зк.ул.бр. 1269 к.о. СП Приједор
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 1064/1, Двориште, површине 33 м2,
-к.ч.бр. 1064/7, Двориште, површине 95 м2,
-к.ч.бр. 1064/8, Двориште, површине 29 м2,
-к.ч.бр. 1064/9, Двориште, површине 6 м2,
-к.ч.бр. 1064/10, Двориште, површине 2 м2,
-к.ч.бр. 1067/9, Двориште, површине 42 м2,
-к.ч.бр. 1090/6, Двориште, површине 1 м2,
-к.ч.бр. 1090/7, Двориште, површине 3 м2,
Некретнине уписане у пл.бр. 3039/67 к.о. Приједор
I као посјед Општине Приједор са дијелом 1/1.
2.уговарач Милетић Војислав
даје Општини
Приједор следеће непокретности:
по старом премјеру:
-к.ч.бр.12/508, површине 469 м2
уписане у зк.ул.бр. 8603 к.о. Приједор, као својина
Милетић Војислава сина Душана са дијелом 1/1.

Страна 384

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

По новом премјеру:
-к.ч.бр.1920/2, двориште, површине 469 м2
уписано у пл.бр. 4650/14 к.о. Приједор I као посјед
Милетић Душана Војислава са дијелом 1/1.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних права
и обавезе уговорних страна закључи уговор о
замјени непокретности.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-141/09
Приједор
Датум:17.12.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и
9/07) и члана 146. Пословника
Скупштине
општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор“, број 9/09), а на лични захтјев Босанчић
Горане, Скупштина општине Приједор, на XIII
сједници одржаној 17.12.2009.године донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Босанчић Горане, члана Управног
одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор
1.Босанчић Горана, разрјешава се дужности члана
Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“
Приједора, на лични захтјев.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-111-276/09
Приједор
Датум: 17.12.2009.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и
9/07) и члана 146. Пословника
Скупштине
општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор“, број 9/09), а на приједлог Клуба
одборника
Демократског
народног
савеза,
Скупштина општине Приједор, на XIII сједници
одржаној 17.12.2009.године д о н и ј е л а је:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању сталних радних
тијела Скупштине општине Приједор
број: 01-111-10/09
1. У Рјешењу о именовању сталних радних тијела
Скупштине општине Приједор број: 01-111-10/09
(“Службени гласник општине Приједор” број: 3/09,
5/09 и 7/09) врше се измјене у тачки 1. како
слиједи:

Број:13/09

- У Комисију за прописе именује се Голубовић
Драган умјесто Предојевић Горана
- У Комисију за вјерсла питања именује се
Предојевић Горан, умјесто Голубовић Драгана.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-111-277/09
Приједор
Датум: 17.12.2009.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИН
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Информацију о реализованим
активностима водоснабдјевања општине Приједор,
Скупштина општине, Приједор на XIII сједници
одржаној дана 17.12.2009.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информацијa о реализованим
активностима водоснабдјевања општине Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-132/09
Приједор
Датум: 17.12.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Информацију о структури капиталних
инвестиционих улагања на подручју општине
Приједор, Скупштина општине, Приједор на XIII
сједници
одржаној
дана
17.12.2009.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о структури
капиталних инвестиционих улагања на подручју
општине Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-137/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.12.2009.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
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члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр. 9/09),
разматрајући Информацију о пресудама Окружног
суда у Бањалуци у вези досуђених накнада
члановима управних и надзорних одбора јавних
установа и предузећа чији је основач Општина,
Скупштина општине Приједор на XIII сједници
одржаној дана 17.12.2009.године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о пресудама Окружног
суда у Бањалуци у вези досуђених накнада
члановима управних и надзорних одбора јавних
установа и предузећа чији је основач Општина уз
примједбу да се у предложеним закључцима
Информације
у ставу 1.
послије ријечи
одговорност, бришу ријечи:
„како на материјалну тако и моралну“
2. Скупштина општине Приједор задужује
„извршну власт“ односно надлежно одјељење
Административне службе општине Приједор да у
што краћем року у складу са важећом законском
регулативом усклади своја акта и тиме обезбједи да
локална заједница јавне установе и предузећа
поново не дођу у овакву ситуацију.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Приједор”.
Број: 01-022-134/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.12.2009.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр. 9/09),
Скупштина општине Приједор на XIII сједници
одржаној дана 17.12.2009.године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Приједор задужује
Одјељење
за
друштвене
дјелатности
Административне службе општине Приједор да
распише поновни Јавни конкурс за избор и
именовање једног члана Управног одбора ЈУ
Дјечији вртић “Радост” Приједор, уз опште и
посебне услове који су били прописани за
именовање чланова управног одбора по Јавном
конкурсу број: 01-022-70/09.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број:01-022-135/09
Приједор
Датум:17.12.2009.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

Број:13/09
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АКТИ НАЧЕЛНИКА
На основу чланова 43. и 72. став 3. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05),
чланова 35. и 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", бр. 5/05,
9/07), а у вези са чланом 3. став 3. Закона о јавном
окупљању ("Службени гласник РС", бр. 118/08),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одређивању простора за одржавање јавних
скупова на подручју општине Приједор
Члан 1.
Овом одлуком одређује се простор на подручју
општине Приједор на коме се може сазвати и
одржати јавно окупљање грађана (јавни скуп).
Члан 2.
Као простор у смислу одредбе члана 1. ове одлуке
одређују се:
- Трг мајора Зорана Карлице,
- Спортска дворана «Младост»,
- Градски стадион «Рудар»,
- Трг Првог маја у Љубији,
- Плато испред Друштвеног дома Чиркин поље,
- Плато испред Дома културе у Омарској,
- Љетна башта у Старом граду,
- Плато испред зграде Мјесне заједнице у Козарцу
- Национални парк «Мраковица» - плато испред
споменика
Члан 3.
На простору из члана 2. став 1. алинеја 9. ове
одлуке, мирно окупљање се може одржати само
када окупљање има за циљ обиљежавање значајних
историјских датума или популаризацију заштите
човјекове околине и заштите природе.
Члан 4.
Осим простора одређених чланом 2. ове одлуке,
начелник општине може дати сагласност за
одржавање јавног скупа и на другом примјереном
простору (отвореном или затвореном) који је
приступачан и погодан за окупљање лица, а на
захтјев организатора јавног скупа.
Члан 5.
Уколико се јавни скуп (мирно окупљање или јавни
скуп у покрету), проширује на простор на коме се
одвија јавни саобраћај, привремена измјена режима
саобраћаја обезбјеђује се у складу са одредбама
Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима БиХ.
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Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању простора за одржавање
јавних скупова на подручју општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор», бр. 2/04).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број:02-022-128/9
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:04.12.2009.године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 13.700,00 КМ,
Синдикалној
организацији А.Д. „ТРГОПРОДАЈА“ Приједор на
име једнократне помоћи за 75 радника овог
предузећа и то:
за првих пет радника са списка исплатити износ од
по 500,00 КМ због тешке здравствене ситуације,
а за преосталих 70 радника исплатити износ од по
160,00 КМ.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке Буџетска
резерва, на текуће рачуне радника, према
приложеном списку.
3. Задужује се Одјељење за финансије да изврши
економску
и
функционалну
класификацију
трошкова из претходног става.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу исте стараће се Одјељење за финансије и
иста ће бити објављена у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 02- 40-1974/09
Датум: 25.11.2009.г

Начелник Општине
МаркоПавић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу
пензионера П р и ј е д о р
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ Удружењу пензионера општине
Приједор на име једникратних новчаних помоћи

Број:13/09

пензионерима, a према Плану утрошка средстава из
буџета општине Приједор за помоћ пензионерима у
2009.години.
II
Планом буџета за 2009.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ, учешће у
финансирању Удружења пензионера општине
Приједор. Укупно одобрена средства по овој
одлуци износе 10.000,00 КМ, а у складу са Планом
утрошка новчаних средстава из Буџета општине
Приједор за помоћ пензионерима у 2009.години и
биће уплаћена на жиро рачун Удружења
пензионера
општине
Приједор,
број:
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 02- 40-1679/09
Датум: 27.11.2009.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) а у вези са
чланом 4. Одлуке о продаји непокретности
власништво Општина Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број 13/09) и члана 46.
Статута општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“, број 5/05), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I – Именује се Комисија за провођење поступка
јавне продаје непокретности власништво општине
Приједор, у саставу:
1. Радан Вукадиновић, дипл. инг. саобраћајапредсједник,
2. Нада Грубан, дипл. правник – члан,
3. Јефа Керановић, дипл. правник,
4. Гордана Ерцег, дипл. правник и
5. Младен Мартић, грађ. техничар – члан.
II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да,
у складу са важећим законским прописима,
Одлуком о продаји непокретности власништво
Општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, број 13/09), спроведе поступак продаје
некретнина наведених у овој одлуци.
III – Накнада за рад чланова Комисије утврдиће се
посебним закључком из средстава остварених
продајом некретнина.
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IV - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а исто ће се објавити у „Службеном гласнику
опшптине Приједор“.
Број: 02-111-279/09
Датум: 24.12.2009. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 18. Закона о превозу у друмском
саобраћају (Службени гласник Републике Српске,
број: 111/08), члана 10. и 12. Одлуке о јавном
превозу лица и ствари на подручју општине
Приједор (Службени гласник општине Приједор
број: 04/08 и 12/09) и члана 46. Статута општине
Приједор (Службени гласник општине Приједор
број: 05/05), Начелник општине Приједор, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о начину,
критеријима и поступку додјеле линија,
усклађивања, овјере и регистрације редова вожње
на линијама градског и приградског превоза на
подручју општине Приједор

Члан 1.
У Правилнику о начину, критеријима и поступку
додјеле линија, усклађивања, овјере и регистрације
редова вожње на линијама градског и приградског
превоза на подручју општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор број: 07/08) у члану 4.
став 5. мјења се и гласи:
„Задатак комисије је да изврши пријем, отварање и
оцјену приспјелих понуда, направи ранг листу
превозника за обављање линије градског и
приградског саобраћаја и о томе донесе Рјешење
којим се утврђује најповољнији понуђач. Након
коначности Рјешења комисија Начелнику општине
предлаже склапање Уговора о обављању превоза са
најповољнијим превозником.“
Члан 2.
Члан 5. Правилника мјења се и гласи:„Критеријуми
за избор најповољнијег превозника на одређеној
линији су:
Цијена карте
Износ мјесечне накнаде коју превозник нуди/тражи
за обављење линије
Досадашње ангажовање превозника на линији“
Члан 3.
У члану 6. став 4. мјења се и гласи
„У случају непридржавања одредби Уговора о
обављању превоза од стране превозника или ако
превозник
престане
испуњавати
Законом
предвиђене услове за обављење превоза Општина
Приједор може једнострано раскинути све Уговоре
са превозником и линије додјелити превозницима
који су били следећи на ранг листи превозника за
предметне линије.“

Број:13/09

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 02-34-93/08
Дана:21.12.2009. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.

На основу члана 5. тачка 3. Закона о празницима
Републике Српске (”Сл.гласник РС”, број: 43/07),
члана 15. Закона о трговини (”Сл.гласник РС”, број:
6/07) и члана 46. Статута општине Приједор
(”Сл.гласник општине Приједор”, број: 5/05),
Начелник Општине, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
I – Свим регистрованима привредним субјектима
на подручју општине Приједор, који се баве
трговином, у односу на радно вријеме прописано
Одлуком о одређивању радног времена трговачких,
занатских и услужних радњи, на подручју општине
Приједор, број: 01-022-7/06. од 31.01.2006. године
(”Сл.гланик Општине Приједор”, број: 1/06),
одобрава се продужени рад у периоду од
25.12.2009. године до 15.01.2010. године и то:
У дане празника
- 01.01.2010 године............... од.7,30 до 13,00 сати и
- 02.02.2010. године.................. од 7,30 до 21,00 сати
Радним данима од 07,30 до 23,00 часа и
недјељом од 07,30 до 21,00 час
II – Овај Закључак се доноси на захтјев пословних
субјеката који се баве трговинском дјелатношћу из
разлога повећане потребе за снабдијевање
становништва у наведеном периоду.
III – Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Приједор.

Број : 02-324-508/09.
Датум: 23.12..2009. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.

На основу члана 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“,
бр. 43/07), члана 43. алинеја 18. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 35. алинеја 20. Статута општине
Приједор, („Сл.гласник општине Приједор“, број:
5/05), Начелник општине Приједор, д о н о с и

ОДЛУКУ
о одређивању радног времена предузетника и
предузећа у дане празника Републике Српске
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Члан 1.
Овом Одлуком регулише се радно вријеме
у дане празника Републике Српске предузетника и
предузећа који на подручју општине Приједор
обављају трговачку, занатску, угоститељску,
услужну и другу дјелатност, а ради задовољења
неопходних потреба грађана.
Члан 2.
У дане празника Републике Српске који се
празнују два дана: Нова година 1. и 2. јануар и
Међународни празник рада 1. и 2. мај, на први дан
празника, у времену од 00-24 часа раде
предузетници и предузећа који посједују
регистроване апотеке и бензинске пумпе.
Поред субјеката из става 1. овог члана, на први дан
празника, у времену од
07-15 часова, раде:
предузетници и предузећа који посједују трговине
на мало мјешовитом робом, (осим шалтерске
продаје), пекаре, меснице и цвјећаре.
На други дан празника, субјекти из става 1.
и 2. овог члана, раде у времену од 07-21 час, а у
времену од 00-24 часа раде предузетници и
предузећа регистровани за обављање трговачке
дјелатности типа драгстор.
Члан 3.
У дане празника Републике Српске који се
празнују 1 дан: Дан републике
9. јануар, Дан
побједе над фашизмом, 9. мај, Дан успостављања
Општег оквирног споразума за мир у БиХ, 21.
новембар, у времену од 00-24 часа, раде предузећа
и предузетници који посједују регистроване
апотеке, бензинске пумпе и трговачке радње типа
драгстор.
Поред субјеката из става 1. овог члана, у времену
од 07-15 часова раде предузетници и предузећа
регистровани за обављање трговине на мало
мјешовитом робом (осим шалтерске продаје),
пекаре, меснице и цвјећаре.
Члан 4.
Угоститељски
објекти
на
подручју
општине Приједор у дане 31.12. и 01.01. текуће
године имају неограничено радно вријеме, а у дане
осталих празника Републике Српске раде у радном
времену прописаном Одлуком о одређивању радног
времена и извођења музичких и других садржаја у
угоститељским објектима („Сл.гласник општине
Приједор“ број: 4/05).
Члан 5.
Уколико правна и физичка лица обављају
дјелатност у дане празника Републике Српске
супротно радном времену прописаном овом
Одлуком, казниће се у складу са одредбама Закона
о празницима Републике Српске.
Члан 6.
Надзор над примјеном ове Одлуке врши
општинска тржишна инспекција и комунална
полиција у складу са овлаштењима прописаним
Законом.

Број:13/09

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука број: 02-022-2/09. од 22.01.2009.
године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број: 02-022-1/10.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.01.2010. године Марко Павић,с.р.
***
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
О ПРАЗНИЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У циљу информисања грађана, предузећа,
установа, предузетника и других организација и
лица која професионално обављају услужне и
производне дјелатности, обавјештавамо Вас да су
Законом о празницима Републике Српске
(“Сл.гласник РС”. бр. 43/07), одређени дани
празника Републике Српске, начин њиховог
обиљежавања и празновања од стране грађана,
републичких органа и организација,
органа
јединица локалне самоуправе, предузећа, установа
и других организација и лица која професионално
обављају услужне и производне дјелатности.
Чланом 2. наведеног Закона одређено је да
су празници у Републици Српској као републички
а) празници:
б) Нова година
в) Дан Републике
г) Међународни празник рада
д) Дан побједе над фажизмом
ђ) Дан успостављања Општег оквирног споразума
за мир у Босни и Херцеговини.
Чланом 3. истог закона одређено је да се напријед
наведени празници празнују:
а) Нова година 1. и 2. јануара,
б) Дан Републике 9. јануара,
в) Међународни празник рада 1. и 2. маја,
г) Дан побједе над фажизмом 9. маја,
д) Дан успостављања Општег оквирног споразума
за мир у Босни и Херцеговини 21. новембра.
Чланом 4. истог закона одређено је:
Ако други дан републичког празника који се на
основу члана 3. овог закона празнује два дана пада
у недељу, преноси се у понедељак ( у овој години
то ће бити случај са међународним празником
рада).
Чланом 5. овог закона одређено је:
(1) У дане празника Републике не раде републички
органи и организације, органи јединице локалне
самоуправе, предузећа,
установе
и
друге
организације и лица која професионално обављају
услужне и професионалне дјелатности.
(2) Влада републике ће одредити који републички
органи и организације су дужни да раде и у дане
празника Републике и у ком обиму.
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(3) Начелник општине, односно градоначелник ће
одредити која се предузећа, установе и друге
организације са подручја јединица локалне
самоуправе, ради задовољења неопходних потреба
грађана, дужни да раде и у дане празника
Републике и у ком обиму.
Чланом 7. овог закона празници у Републици
Српској као вјерски празници одређени су:
а) Православни Божић
б) католички Божић
в) Курбан-бајрам
г) православни Велики петак
д) православни Васкрс
ђ) католички Велики петак
е) католички Ускрс
ж) Рамазански бајрам.
Чланом 8. овог закона одређено је:
(1) Вјерски празници из члана 7. овог закона
празнују се по два дана, први и други дан
празника, с тим да се православни Божић и
католички Божић празнују на Бадњи дан и
дан Божића.
(2) Православни Велики петак и католички Велики
петак празнују се по један дан.
(3) Вјерници православне, католичке и исламске
вјероисповјести имају право на плаћени
изостанак у те дане.
(4) Грађани имају право на плаћено одсуство с
посла, по властитом избору, до два дана у току
календарске године, на дане својих осталих
вјерских празника.
На основу члана 5. став 3. Закона о празницима
Републике Српске („Сл.гласник РС“, број: 43/07),
Начелник општине Приједор донио је Одлуку о
одређивању радног времена предузетника и
предузећа у дане празника Републике Српске број:
02-022-1/10. дана 04.01.2010. године у којој је
чланом 2. одређено да:

Број:13/09

У дане празника Републике Српске који се празнују
два дана: Нова година 1. и 2. јануар и Међународни
празник рада 1. и 2. мај, на први дан празника, у
времену од 00-24 часа раде предузетници и
предузећа који посједују регистроване апотеке и
бензинске пумпе.
Поред субјеката из става 1. овог члана, на први дан
празника, у времену од
07-15 часова, раде:
предузетници и предузећа који посједују трговине
на мало мјешовитом робом, (осим шалтерске
продаје), пекаре, меснице и цвјећаре.
На други дан празника, субјекти из става 1. и 2.
овог члана, раде у времену од 07-21 час, а у
времену од 00-24 часа раде предузетници и
предузећа регистровани за обављање трговачке
дјелатности типа драгстор.
На основу члана 3. исте Одлуке одређено је да:
У дане празника Републике Српске који се празнују
1 дан: Дан републике
9. јануар, Дан побједе
над фашизмом, 9. мај, Дан успостављања Општег
оквирног споразума за мир у БиХ, 21. новембар, у
времену од 00-24 часа, раде предузећа и
предузетници који посједују регистроване апотеке,
бензинске пумпе и трговачке радње типа драгстор.
Поред субјеката из става 1. овог члана, у времену
од 07-15 часова раде предузетници и предузећа
регистровани за обављање трговине на мало
мјешовитом робом (осим шалтерске продаје),
пекаре, меснице и цвјећаре.
Када су у питању вјерски празници, чланом 8. став
3.
Закона о празницима Републике Српске
(„Сл.гласник РС“, број: 43/07), прописано је да
вјерници православне, католиче и исламске
вјероисповјести имају право на плаћени озостанак с
радног мјеста у те дане.
У дане вјерских празника предузећа, радње и други
субјекти раде према својој потреби и жељи.
Број : 02-022-1/10.
НАЧЕЛНИК ОПШТИН
Датум: 05.01.2010. године
Марко Павић,с.р.
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Одлука о усвајању Буџета општине Приједор за 2010.годину
337
Одлука о извршењу Буџета општине Приједор за 2010.годину
371
Odluka o davanju garancije AD “Komunalne usluge” Prijedor za otplatu kredita kod
Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po drugom projektu za upravljanje
čvrstim otpadom (second solid waste management project)
375
Одлукао продаји непокретности власништво општине Приједор
375
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавним
установама чији је оснивач општина Приједор
376
Одлука о братимљењу општине Приједор и општине Biancavilla са Сицилије, Италија 377
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ОЈДП
"Завод за изградњу града и општине Приједор" Приједор са одредбама Закона
о јавним предузећима
378
Одлукао оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу града" Приједор
- Пречишћен текст 380
Одлукао о давању сагласности на замјену некретнина
383
Рјешење о разрјешењу Босанчић Горане, члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор
384
Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине општине
Приједор број: 01-111-10/09
384
Закључак о усвајњау Информације о реализованим активностима водоснабдјевања
384
Закључак о усвајању Информације о структури капиталних инвестиционих улагања
385
Закључак о усвајању Информације о пресудама Окружног суда у Бањалуци
385
Закључак о задужују Одјељења за друштвене дјелатности Административне службе
општине Приједор
385
АКТИ НАЧЕЛНИКА
385
- Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова на подручју општине Приједор
- Одлука о одобравањју новчаних средства Синдикалној организацији А.Д. „ТРГОПРОДАЈА“
- Одлука o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор
- Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка јавне продаје непокретности
власништво општине Приједор,
- Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину, критеријима и поступку додјеле
линија, усклађивања, овјере и регистрације редова вожње на линијама градског и приградског
превоза
на подручју општине Приједор
- Закључак о одређивању радног времена привредних субјеката на подручју општине Приједор.
- Одлука о одређивању радног времена предузетника и предузећа у дане празника Републике Српске
- Обавјештење о празницима Републике Српске

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

