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На основу члана 25. Закона о буџетском систему Републике Српске – Пречишћени текст
("Службени гласник Републике Српске" бр. 54/08, 126/08 и 92/09), члана 12. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске» бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18.
Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 5/2005 и 9/07), Скупштина
општине Приједор на XXII сједници одржаној 14.12.2010. године, донијела је:

ОД Л У К У
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА 2011. ГОДИНУ

I
Скупштина општине Приједор усваја Буџет општине Приједор за 2011.годину.

II
Саставни дио ове одлуке је Буџет општине Приједор за 2011. годину.

III
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине Приједор”, а
примјењиват ће се од 01.01.2011. године.

Број:01-022-125/10
Приједор
Датум: 14.12.2010.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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DOMAĆI PRIHODI, GRANTOVI I PRIMICI PO BUDŽETU ZA 2011.GOD.
(PREGLED PO EKONOMSKOM KODU)
KONTO

VRSTA PRIHODA

Plan budžeta
za 2011.
god.

1

2

3

33
331

1 FINANSIJSKI REZULTAT

0

FINANSIJSKI REZULTAT

0

Finansijski rezultat

0

3311 Finansijski rezultat ranijih godina
2 PRIHODI I PRIMICI BEZ GRANTOVA
71
711

PORESKI PRIHODI
Prihodi od poreza na dohodak i dobit

7111 Porez na dohodak
713

Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti

7131 Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti
714

0
30.222.565
21.079.501
0
0
2.000.000
2.000.000

Porez na imovinu

1.945.722

7141 Porez na imovinu

1.000.000

7142 Porez na naslijeña i poklone

110.000

7143 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

835.722

715

Porez na promet priozvoda i usluga

7151 Porez na promet proizvoda
7152 Porez na promet usluga
717

Indirektni porezi doznačeni od UIO

7171 Indirektni porezi doznačeni od UIO
719

Ostali poreski prihodi

7191 Ostali poreski prihodi

200.000
140.000
60.000
16.913.779
16.913.779
20.000
20.000
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KONTO

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
VRSTA PRIHODA

1

72

2

NEPORESKI PRIHODI

721

Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih
kursnih razlika
7212 Prihodi od zakupa i rente

722

Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga

7221 Administrativne naknade i takse

Број: 10/10
Plan budžeta
za 2011.
god.
3

7.671.484
181.000
181.000
7.376.244
350.000

7223 Komunalne naknade i takse

1.330.000

7224 Naknade po raznim osnovama

4.638.146

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

1.058.098

723

Novčane kazne

25.000

7231 Novčane kazne

25.000

729

Ostali neporeski prihodi

7291 Ostali neporeski prihodi
81
811

1.471.580

Primici za proizvedenu stalnu imovinu

1.400.000

8119 Primici za ostalu proizvrdenu imovinu
Primici po osnivu poreza na dodatnu vrijednost

8171 Primici po osnovu poreza na dodatnu vrijednost

73
731

89.240

PRIMICI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU

8111 Primici za zgrade i objekte

817

89.240

1.000.000
400.000
71.580
71.580

3 GRANTOVI

296.700

GRANTOVI

296.700

Grantovi

296.700

7311 Grantovi iz inostranstva
7312 Grantovi iz zemlje

0
296.700
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KONTO

VRSTA PRIHODA

1

2

4 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA
92
921

Број: 10/10
Plan budžeta
za 2011.
god.
3

3.000.000

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

3.000.000

Primici od zaduživanja

3.000.000

9212 Primici od uzetih zajmova
UKUPNO

3.000.000
33.519.265
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Број: 10/10

BILANS BUDŽETSKE POTROŠNJE ZA 2011. GODINU
KONTO

OPIS

BUDZET ZA
2011.GOD.

1

2

3

41
411

TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA OBRAČUNSKOG
KARAKTERA
Rashodi za lična primanja

26.085.643
8.631.469

4111 Rashodi za bruto plate

6.700.876

4112 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih

1.930.593

412

Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga

4121 Rashodi po osnovu zakupa
4122 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i
transportnih usluga
4123 Rashodi za režijski materijal
4124 Rashodi za materijal za posebne namjene
4125 Rashodi za tekuće održavanje

9.014.127
71.800
1.493.357
386.770
16.200
2.029.923

4126 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

223.209

4127 Rashodi za stručne usluge

605.128

4128 Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine

2.175.000

4129 Ostali nepomenuti rashodi

2.012.740

413

Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi

4133 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
4139 Rashodi po osnovu zateznih kamata

414

Subvencije

4141 Subvencije

415

964.380
964.350
30

1.825.000
1.825.000

Grantovi

3.458.800

4152 Grantovi u zemlji

3.458.800
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KONTO

OPIS

BUDZET ZA
2011.GOD.

1

2

3

416

Doznake na ime socijalne zaštiite koje se isplaćuju iz budžeta

4161 Doznake grañanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i
gradova
4162 Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja koje se
isplaćuju iz budžeta Republike,
4163 Doznake pružaocima usluga soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta
Republike, opština i gradova
4169 Ostale doznakena ime soc. zaštite koje se ispl. iz budžeta Republike,
opština i gradova

51

2.191.867
1.471.867
60.000
626.000
34.000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

5.070.672

Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu

4.824.072

5111 Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata

4.381.800

511

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

305.000

5113 Izdaci za nabavku postrojenje i opreme

113.864

5114 Izdaci za investiciono održavanje opreme

3.000

5115 Izdaci za biološku imovinu

5.000

5117 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu

513

Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu

5131 Izdaci za pribavljanje zemljišta

516

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

5161 Izdaci za zalihe matewrijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično

517

Izdaci po osnovu PDV-a

5171 Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost

62
621

15.408

149.700
149.700

9.000
9.000

87.900
87.900

IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA

1.762.950

Izdaci za otplatu dugova

1.762.950

6213 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji

UKUPNO

1.762.950

32.919.265
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Број: 10/10

Budžetska potrošnja za 2011. godinu po
korisnicima i bližim namjenama
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - operativna jedinica 1
KONTO

1

OPIS

Budžet za
2011

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
NAČELNIK OPŠTINE (101)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi kabineta načelnika Opštine (10100)

412200
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002
415200
416100
511300
517100

UKUPNO

00740124

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

Troškovi kabineta načelnika Opštine (10100)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
NAČELNIK OPŠTINE (101)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za posebne namjene (10102)

Sredstva za posebne namjene (10102)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
NAČELNIK OPŠTINE (101)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Plate i naknade zaposlenih u administrativnoj službi (10103)

411100
411200
412900

443.119

00740123

4161001 Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica
4161002 Sredstva za podršku povratka

UKUPNO

8.000
15.000
2.000
36.000
80.000
62.000
200.000
22.000
6.000
5.000
7.119

100.000
100.000

200.000

00740126

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

4.138.461
1.044.500
355.000
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KONTO

1

UKUPNO
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2

Plate i naknade zaposlenih u administrativnoj službi (10103)

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

OPŠTINA PRIJEDOR
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA
OPŠTINE (102)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi stručne službe načelnika Opštine i stručne službe
skupštine (10200)

4122001
4122002
412300
412500
412600
412700
412900
511300
511700
517100

UKUPNO

Budžet za
2011
3

5.537.961
6.181.080

00740125

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge - Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Ostali nepomenuti rashodi Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nabavku DATA servera i mrežnog diska
Ulazni PDV

Troškovi stručne službe načelnika Opštine i stručne službe
skupštine (10200)

389.000
92.160
30.000
45.000
15.000
37.000
12.000
5.000
9.000
5.775

639.935

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA
OPŠTINE (102)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Opštine (10201)
00740111

4129001 Ostali nepomenuti rashodi - bruto naknade odbornicima i funkcionerima
4152001 Grantovi u zemlji - Učešće u finansiranju političkih partija
4152002 Grant za predstavnike mjesnih zajednica (materijalni troškovi)

UKUPNO

Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa Opštine (10201)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA
OPŠTINE (102)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi izbora (10202)

412200
412900
4129002
517100

UKUPNO

428.600
100.000
30.000

558.600

00740111

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Ostali nepomenuti rashodi - Izborne komisije
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenihUlazni PDV

Troškovi izbora (10202)

1.200
2.000
66.000
63

69.263
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KONTO

OPIS

1

2

UKUPNO: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIKA
OPŠTINE (102)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR (103)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi službe za inspekcijski nadzor (10300)

412200
412300
412500
412600
412700
4129001
511300
516100
517100

UKUPNO

Troškovi službe za inspekcijski nadzor (10300)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE (104)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi službe komunalne policije (10400)

UKUPNO

Budžet za
2011
3

1.267.798

00740127

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

UKUPNO: SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR (103)

412200
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002
511300
516100
517100

Број: 10/10

6.000
3.000
4.000
6.000
2.000
2.000
3.000
1.000
175

27.175
27.175

00740128

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

Troškovi službe komunalne policije (10400)

UKUPNO: SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE (104)

3.300
6.000
2.000
3.500
1.500
500
2.000
4.000
8.000
203

31.003
31.003
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KONTO

OPIS

Budžet za
2011

2

3

1

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za opštu upravu (10500)

412200
412300
412600
412700
412900
511300
517100

UKUPNO

00740130

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Ulazni PDV

Troškovi odjeljenja za opštu upravu (10500)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi civilne zaštite (10501)

415200

UKUPNO

Troškovi civilne zaštite (10501)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA FINANSIJE (106)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za finansije (10600)

UKUPNO

56.500
56.000
1.950
17.900
1.100
1.500
924

135.874

00740131

Grantovi u zemlji - Troškovi civilne zaštite

UKUPNO: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU (105)

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
511700
517100

Број: 10/10

15.000

15.000
150.874

00740140

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

Troškovi odjeljenja za finansije (10600)

10.000
15.000
3.000
11.000
35.400
11.500
5.000
5.000
707

96.607
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KONTO

OPIS

Budžet za
2011

1

2

3

UKUPNO: ODJELJENJE ZA FINANSIJE (106)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu (10700)

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
517100

UKUPNO

96.607

00740150

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

6.000
5.000
1.000
5.000
3.000
5.000
1.500
231

Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu (10700)

26.731

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja (10701)

4127001
4127002
4141001
4141002
4141003
4141005
4141006
4141007
4141008
41410091
4152001
4152002
4152003
4152004
4152005
4152006
4152007

UKUPNO

00740204

Učešće u izradi projekta GIS-a za Opštinu
Učešće u projektima iz Strategije
Projekat: "Organizacija programa obuke za nezaposlena lica"
Projekat: "Sredstva za podsticaj zapošljavanja poslodavcija"
Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene
Subvencija kamata na kredite po osnovu garancije Fondacije za razvoj
Projekat: "Promocija preduzetništva za mlade"
Projekat: "Podsticaj samozapošljavanju"
Projeat: "Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova"
Projekat: "Analiza ljudskih resursa i potreba"
Projekat: "Obuka iz projektnog menadžmenta"
Projekat: "Osnivanje poslovnih, indusrtijskih i slobodnih industrijskih zona u
Projekat: "Nagrañivanje privrednih subjekata"
Projekat:"Izrada dokumentacije za izgradnju prerañivačkih kapaciteta"
Projekat: "Podrška uvoñenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"
Projekat: "Organizacija privrede za lokalni ekonomski razvoj"
Promocija zajedničkih projekata i saradnje - osnivanje klastera (po Strategiji)

Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja (10701)

50.000
250.000
25.000
65.000
20.000
50.000
30.000
150.000
50.000
10.000
12.000
100.000
15.000
30.000
30.000
10.000
15.000

912.000
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NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za unapreñenje poljoprivrede (10702)

4141001
4141002
4141003
4141004
4141005
4141006
4141007
4141008

UKUPNO

00740151

Projekat: "Nagrañivanje najboljih poljoprivrednih proizvoñača"
Subvencija kamata na kredite
Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji
Projekat unapreñenja voćarske proizvodnje
Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru
Unapreñenje stočarske proizvodnje (Strategija)
Troškovi protivgradne zaštite
Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije

10.000
55.000
160.000
30.000
30.000
20.000
30.000
25.000

Sredstva za unapreñenje poljoprivrede (10702)

360.000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program pretvaranja poljpoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe (10703)

412900

UKUPNO

00740151

Program od naknada pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u

Program pretvaranja poljpoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe (10703)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program upotrebe nadoknada po zakonu o šumama (10704)

412500
4129001
4129002
511500

UKUPNO

30.000

30.000

00740154

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

Program upotrebe nadoknada po zakonu o šumama (10704)

80.000
25.000
20.000
5.000

130.000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU (107)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Trokovi komisije za odreñivanje uslova za izdavanje odobrenja za
rad (10705)

412900

00740159

Bruto naknade komisijama za odreñivanje uslova za izdavanje odobrenja za

2.000
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Trokovi komisije za odreñivanje uslova za izdavanje odobrenja
za rad (10705)

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

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti (10800)

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
517100

UKUPNO

00740210

Troškovi odjeljenja za društvene djelatnosti (10800)
OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Grantovi za obrazovanje i vaspitabnje (10801)

UKUPNO

1.460.731

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

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

4152001
4152002
4152003
4152004
4161001
4161002
4161003
4161004
4161005

2.000

1.000
5.000
1.000
5.000
700
2.300
2.000
140

17.140

00740158

Zajednički projekti sa Ministarstvom prosvjete i kulture
Grantovi za obrazovanje i vaspitanje
Grantovi za naučnoistraživaćki rad učenika u obrazovanju
Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta
Jednokratne pomoći studentima
Izbor najboljeg prosvjetnog radnika
Sredstva za takmičenje učenika
Sredstva za studentske stipendije
Učešće u finansiranju naučno istraživačkog rad

Grantovi za obrazovanje i vaspitabnje (10801)

200.000
130.000
5.000
24.000
37.000
15.000
14.000
250.000
5.000

680.000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija i prijedkata iz iblasti
kulture (10802)
00740201

4152001 Programi kulturnih razmjena

10.000
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Meñunarodni festival horova "Zlatna vila"
Književni susreti na Kozari
Prijedorsko kulturno ljeto
Ostale kulturne manifestacije
Učešće u finansiranju likovne kolonije
Učešće u finansiranju izdavačke djelatnosti

Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija i prijedkata iz
iblasti kulture (10802)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi (10803)

412500
4152001
4152002
4152003
4152004
4152005
4152006
416100

UKUPNO

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

Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi (10803)
OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Učešće u finansiranju javnih medija (10804)

UKUPNO

171.000

00740156

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

415200

50.000
50.000
20.000
15.000
20.000
6.000

20.000
240.000
36.000
13.600
80.000
40.000
400.000
7.000

836.600

00740202

Učešće u finansiranju javnih medija

Učešće u finansiranju javnih medija (10804)

220.000

220.000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO (10805)

415200
4152001
4152002
4152003
4152004

00740205

Grant za stambeno zbrinjavanje Roma
Finansiranje kulturno umjetničkih društava
Finansiranje projekata nacionalnih manjina
Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja
Finansiranje Crvenog krsta

270.000
80.000
25.000
35.000
60.000
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1

4152005
4152006
4152007
416100

UKUPNO

Број: 10/10

Pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju vjerskih objekat
Učešće u finansiranju penzionera opštine Prijedor
Finansiranje projekata NVO
Programi omladine i pitanja mladih

Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih NGO (10805)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za socijalnu zaštitu (10806)

412900
414100
4161001
4161002
4161003

UKUPNO

Sredstva za socijalnu zaštitu (10806)
OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (108)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Sredstva za zdravstvenu zaštitu (10807)

UKUPNO

20.220
5.000
23.000
50.000
50.000

148.220

00740157

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

Sredstva za zdravstvenu zaštitu (10807)

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

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREðENJE (109)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za prostorno ureñenje (10900)

412200
412300
412500

845.000

00740203

Bruto naknade za Komisije za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje
Subvencija ñačkog prevoza
Prevoz ñaka oštećenih sluhom Banjaluka
Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica
Jednokratne pomoći socijalno ugroženih

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

412200
412900
4152001
4152002
4152003
4152004

50.000
210.000
45.000
70.000

85.000
25.000
15.000
10.000
42.500
400.000

577.500
3.495.460

00740160

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

3.300
8.000
1.000
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1

412600
4129001
511300
517100

UKUPNO

Rashodi po osnovu putovanja
Ostali nepomenuti rashodi Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Ulazni PDV

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREðENJE (109)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program ureñenja grañevinskog zemljišta (10901)

UKUPNO

2.700
3.500
4.500
175

Troškovi odjeljenja za prostorno ureñenje (10900)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

412900
511100

Број: 10/10

23.175

00740161

Ostali nepomenuti rashodi
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Troškovi projektovanja

52.300
323.000

Program ureñenja grañevinskog zemljišta (10901)

375.300

UKUPNO: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREðENJE (109)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti (11000)

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
517100

UKUPNO

00740170

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

Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti (11000)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program komunalne potrošnje i infrastrukture (11001)

4125001
4125002
4125003
4125004

398.475

10.000
15.000
5.000
4.800
4.500
7.500
1.500
399

48.699

00740171

Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije
Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije
Održavanje ulične rasvjete
Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova

30.000
50.000
90.000
50.000
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Opšta komunalna potrošnja
Program sanitarne zaštite izvorišta
Javna rasvjeta redovna potrošnja
Sredstva za zaštitu čovjekove okoline
Bruto naknade komisiji za izdavanje ekoloških dozvola
Učešće opštine u sanaciji vodovoda
Sufinansiranje prevoza učenika na opštinskim linijama
Investicije ulične rasvjete
Izgradnja i uvoñenje parking servisa
Ulazni PDV

Program komunalne potrošnje i infrastrukture (11001)

900.000
50.000
900.000
25.000
15.000
60.000
20.000
40.000
20.000
31.045

2.281.045

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program upotrebe sredstava za opštinske objekte (11002)

4125001
4125002
4125003
412900
5111001
5111002
5111003
511200
511300

UKUPNO

00740171

Održavanje domova i ostalih objekata MZ
Održavanje parking servisa
Održavanje fontana i ostalih objekata i zgrada u vlasništvu opštine
Ostali nepomenuti rashodi
Izgradnja objekata i infrastr.u povrat.i izbjegličkim naseljima
Sufinansiranje izgradnje objekata u MZ sa ministarstvima i donatorima
Izgradnja objekata u Mjesnim zajednicama
Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu opštine
Nabavka opreme-mjesne zajednice

Program upotrebe sredstava za opštinske objekte (11002)

15.000
5.000
30.000
1.000
50.000
60.000
150.000
75.000
10.000

396.000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program korištenja vodnih naknada (11003)

412500

UKUPNO

00740171

Održavanje nasipa na rijeci Sani,Gomjenici i Miloševici

200.000

Program korištenja vodnih naknada (11003)

200.000

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva (11004)
00740172
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Zakup imovine za parkirališta
Program održavanja ulica i puteva
Zimska služba i dr.usluge
Izgradnja puteva
Rekonstrukcija puteva
Ulazni PDV

Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva (11004)

20.000
1.300.000
300.000
100.000
200.000
22.281

1.942.281

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE (110)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Program ureñenja grañevinskog zemljišta (11005)

5111001
5111002
5111003
513100

UKUPNO

00740172

Izgradnja saobraćajne infrastrukture
Izgradnja hidrotehničke infrastrukture
Izgradnja ostalih infrastrukturnih objekata, ureñaja i postrojenja
Radovi na pripremanju grañevinskog zemljišta

Program ureñenja grañevinskog zemljišta (11005)

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

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu (11100)

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
517100

UKUPNO

339.300
199.500
100.000
149.700

788.500
5.656.525

00740180

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

Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu (11100)

6.000
5.000
2.500
2.500
1.000
1.000
1.000
126

19.126

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

OPŠTINA PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU (111)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu (11101)
00740181
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Obilježavanje istorijskih datuma
Finansiranje udruženja RVS-a
Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a
Finansiranje boračke organizacije
Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca
Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
Finansitanje po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI
Izgradnja kuća RVI - sredstva budžeta Opštine
Ulazni PDV

Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku zaštitu
(11101)

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

OPŠTINA PRIJEDOR
OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA (112)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Ostala budžetska potrošnja (11200)

4129001
4129002
4129003
413300
414100
511100
621300

UKUPNO

444.637
463.763

00740190

Porez na promet nepokretnosti i ostali porezi i naknade Opštine
Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi sudskih presuda
Ostali nepomenuti rashodi-Sudske takse
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Subvencija AD Toplani
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata -Projekat
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

Ostala budžetska potrošnja (11200)

UKUPNO: OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA (112)
UKUPNO

15.000
12.000
25.000
90.000
80.000
2.000
70.000
150.000
637

40.000
100.000
5.000
930.000
1.000.000
3.000.000
1.564.000

6.639.000
6.639.000

25.868.491
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Budžetska potrošnja za 2011. godinu po
korisnicima i bližim namjenama
OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI - operativna jedinica 2
KONTO

1

OPIS

Budžet za
2011

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad (201)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Djelatnost centra za socijalni rad (20100)

411100
411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
413300
413900
511700
621300

UKUPNO

00740300

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Rashodi po osnovu zateznih kamata
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

Djelatnost centra za socijalni rad (20100)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad (201)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi socijalne zaštite (20101)

4161001
4161002
4161003
416200
4163001
4163002
4169001
4169002
4169003
4169004

607.100
187.511
42.282
14.330
8.000
20.900
9.950
27.040
850
30
1.408
6.450

925.851

00740301

Novčane pomoći lica u stanju socijalne pomoći
Jednokratne pomoći i drugi vidovi socijalne zaštite
Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih
Finansiranje ustanova Centra za socijalni rad
Smještaj u drugu porodicu
Pomoć djeci bez roditeljskog staranja
Prihvatna stanica
Sredstva za udžbenike učenicima po kriterijima centra za socijalni rad
Sredstva za sufinansiranje prevoza učenika - socijalna grupa

190.000
35.000
227.700
60.000
546.000
80.000
4.500
7.500
10.000
5.000
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KONTO

1

UKUPNO

Број: 10/10

2

Troškovi socijalne zaštite (20101)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad (201)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi iz granta od Fonda dječije zaštite RS (20102)

412200
412300
412600
412700
412900
416100
416900

UKUPNO

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Doznake grañanima na ime socijalne zaštite
Ostale doznake na ime socijalne zaštite

3.000
3.000
3.900
200
4.700
46.167
7.000

Troškovi iz granta od Fonda dječije zaštite RS (20102)

67.967

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

J.U. Dječiji vrtić "Radost"
J.U. Dječiji vrtić "Radost" (202)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi djelatnosti javne ustanove (20200)

UKUPNO

3

1.165.700

00740301

UKUPNO: Centar za socijalni rad (201)

411100
411200
4122001
4123001
4123002
412500
412600
412700
412900
413300
511200
621300

Budžet za
2011

2.159.518

00740400

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za režijski materijal-Sredstva za djecu sa posebnim potrebama
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Izdaci za inv. održ. i rekonstrukciju adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

Troškovi djelatnosti javne ustanove (20200)

UKUPNO: J.U. Dječiji vrtić "Radost" (202)

774.621
245.500
72.900
90.000
3.000
8.000
1.500
5.000
25.050
1.500
30.000
6.000

1.263.071
1.263.071
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KONTO

1

OPIS

Budžet za
2011

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Pozorište Prijedor
Pozorište Prijedor (203)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (20300)

411100
411200
4122001
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002
511300

UKUPNO

00740501

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

Troškovi javne ustanove (20300)

UKUPNO: Pozorište Prijedor (203)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

"Galerija 96"
"Galerija 96" (204)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove "Galerija 96" (20400)

411100
411200
412200
412300
412500
412600
412700
4129001
4129002

UKUPNO

Број: 10/10

308.910
103.560
67.504
9.600
5.800
15.900
13.760
33.000
33.965
7.600

599.599
599.599

00740502

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

Troškovi javne ustanove "Galerija 96" (20400)

UKUPNO: "Galerija 96" (204)

40.205
7.910
6.900
800
500
1.200
150
5.800
17.600

81.065
81.065
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KONTO

1

Број: 10/10

OPIS

Budžet za
2011

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

J.U. "Centar za prikazivanje filmova"
J.U. "Centar za prikazivanje filmova" (205)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

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

411100
411200
412200
412300
412500
412600
412700
4129001
511300
517100

UKUPNO

00740920

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

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

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

Teritorijalna vatrogasna jedinica
Teritorijalna vatrogasna jedinica (206)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi JU Teritorijana vatrogasna jedinica (20600)

411100
411200
4122001
412300
412500
412600
412700
412900
413300
621300

UKUPNO

81.751
25.100
28.990
9.000
3.000
3.000
10.000
44.240
15.200
17.900

238.181
238.181

00740600

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji

Troškovi JU Teritorijana vatrogasna jedinica (20600)

UKUPNO: Teritorijalna vatrogasna jedinica (206)

571.585
198.050
60.550
12.000
11.350
20.500
7.250
27.500
32.000
186.500

1.127.285
1.127.285
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KONTO

1

Број: 10/10

OPIS

Budžet za
2011

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"
Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd" (207)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi Javne Ustanove (20700)

411100
411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900

UKUPNO

00740910

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

Troškovi Javne Ustanove (20700)

UKUPNO: Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor "Preda-Pd"
(207)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Turistička organizacija
Turistička organizacija (208)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove turističke organizacije (20800)

411100
411200
412200
412300
412500
412600
4127001
4127002
4129001
4129003
511300

UKUPNO

136.698
25.250
17.300
4.500
2.000
21.000
800
20.000

227.548
227.548

00740510

Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Projekat. Uzrada promotivnopg naterijala
Ostali nepomenuti rashodi
Projekat: "Postavljanje info tabli"
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

Troškovi javne ustanove turističke organizacije (20800)

UKUPNO: Turistička organizacija (208)

41.545
8.230
10.410
2.500
1.000
2.300
7.100
5.000
27.730
10.000
1.000

116.815
116.815
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KONTO

1

OPIS

Budžet za
2011

2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Gimnazija "Sveti Sava"
Gimnazija "Sveti Sava" (209)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (20900)

411200
412100
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

UKUPNO

Број: 10/10

08150028

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

19.918
12.500
48.789
10.640
6.520
2.600
2.600
9.860
9.126

Troškovi javne ustanove (20900)

122.553

UKUPNO: Gimnazija "Sveti Sava" (209)

122.553

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Elektrotehnička škola
Elektrotehnička škola (210)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21000)

411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

UKUPNO

08150029

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

Troškovi javne ustanove (21000)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Elektrotehnička škola
Elektrotehnička škola (210)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21001)

412900

UKUPNO

9.521
87.400
8.000
8.000
4.000
4.083
3.800
1.500

126.304

08150029

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih

8.400

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21001)

8.400
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1

2

Број: 10/10

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

Mašinska škola
Mašinska škola (211)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21100)

411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

UKUPNO

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

Troškovi javne ustanove (21100)
Mašinska škola
Mašinska škola (211)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21101)

UKUPNO

16.000
86.900
12.000
12.000
5.000
6.200
8.706
5.000

151.806

08150030

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih

10.300

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21101)

10.300

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

Poljoprivredno prehrambena škola
Poljoprivredno prehrambena škola (212)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21200)

411200
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

3

134.704

08150030

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

412900

Budžet za
2011

162.106

08150031

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

15.000
8.500
74.186
6.500
16.200
7.000
2.500
9.290
3.300
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Budžet za
2011

2

3

1

511300
511400

UKUPNO

Број: 10/10

Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za investiciono održavanje opreme

Troškovi javne ustanove (21200)

UKUPNO: Poljoprivredno prehrambena škola (212)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Ugostiteljsko ekonomska škola
Ugostiteljsko ekonomska škola (213)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21300)

411200
412100
412200
412300
412500
412600
412700
412900

UKUPNO

Troškovi javne ustanove (21300)
Ugostiteljsko ekonomska škola
Ugostiteljsko ekonomska škola (213)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21301)

UKUPNO

146.476

13.490
17.800
63.000
9.000
6.000
8.919
6.300
16.310

140.819

08150032

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih

18.243

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21301)

18.243

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

Medicinsko tehnološka i grañevinska škola
Medicinsko tehnološka i grañevinska škola (214)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21400)

411200
412100
412200
412300
412500

146.476

08150032

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih
Rashodi po osnovu zakupa
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

412900

1.000
3.000

159.062

08150033

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

11.053
11.000
44.400
5.000
3.000
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1

412600
412700
4129001
4129002
511300

UKUPNO

Број: 10/10

Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Vanredni rashodi-po sudskoj presudi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

Troškovi javne ustanove (21400)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Medicinsko tehnološka i grañevinska škola
Medicinsko tehnološka i grañevinska škola (214)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21401)

412900

1.500
6.000
10.000
80.934
2.000

174.887

08150033

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zoposlenih

33.600

Troškovi po pravilniku za vanredno školovanje (21401)

33.600

UKUPNO: Medicinsko tehnološka i grañevinska škola (214)

208.487

UKUPNO

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor
Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor (215)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21500)

412100
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

UKUPNO

08400002

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

Troškovi javne ustanove (21500)

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

Specijalna škola "ðorñe Natošević"
Specijalna škola "ðorñe Natošević" (216)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21600)

412200
412300

2.000
32.082
3.600
2.000
1.940
1.100
4.500
1.870

49.092
49.092

08400014

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i
Rashodi za režijski materijal

11.504
8.500
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412500
412600
412700
412900
415200
511300

UKUPNO
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Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Grantovi u zemlji
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

Troškovi javne ustanove (21600)

UKUPNO: Specijalna škola "ðorñe Natošević" (216)
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Učešće u finansiranju Bibloteke "Ćirilo i Medodije"
Učešće u finansiranju Bibloteke "Ćirilo i Medodije" (217)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21700)

412200
412300
412500
412600
412700
4129001
511300

UKUPNO

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

Troškovi javne ustanove (21700)

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Muzej "Kozara"
Muzej Kozare (218)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Troškovi javne ustanove (21800)

UKUPNO

90.220
90.220

08180003

UKUPNO: Učešće u finansiranju Bibloteke "Ćirilo i Medodije" (217)

412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

3.753
2.500
2.545
150
59.700
1.568

26.700
5.000
4.000
5.300
9.200
14.892
12.000

77.092
77.092

08180055

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

Troškovi javne ustanove (21800)

23.600
6.000
1.000
4.600
14.600
11.900
12.000

73.700
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Budžet za
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2

3

NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA
Naziv i broj potrošačke jedinice:

Muzej "Kozara"
Muzej Kozare (218)

Naziv i broj budžetske
organizacije:
Sifra trezorskog sistema:

Učešće u finansiranju spomen kuše porodice Stojanović (21801)

412200
412300
412500
412600
412700
412900

08180055

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

UKUPNO

Učešće u finansiranju spomen kuše porodice Stojanović (21801)

UKUPNO: Muzej Kozare (218)
UKUPNO

7.500
800
500
700
1.000
3.700

14.200
87.900

7.050.774

REKAPITULACIJA BUDŽETA ZA 2011.GODINU
Broj
operativne
jedinice
1
1
2
3

NAZIV OPERATIVNE JEDINICE

BUDŽET ZA
2011.GOD

2
OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA (operativna jedinica 1.)
OSTALI BUDŽETSKI KORISNICI (operativna jedinica 2.)
TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

3
25.868.491 KM
7.050.774 KM
600.000 KM

UKUPNO:

33.519.265 KM
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BUDŽET OPŠTINE PRIJEDOR ZA
2011. GODINU PO FUNKCIONALNOJ
KLASIFIKACIJI
Funkci
o nalni
kod

OPIS

PLAN
BUDZETA ZA
2011.G.

1

2

5

01

Opšte javne usluge

02

Odbrana

03

Javni red i sigurnost

04

Ekonomski poslovi

05

Zaštita čovjekove okoline

06

Stambeni i zajednički poslovi

07

Zdravstvo

08

Rekreacija, kultura i religija

2.903.437

09

Obrazovanje

3.009.771

10
Socijalna zaštita
UKUPNO RASPOREðENI RASHODI:

10.797.919
15.000
940.785
1.476.115
75.000
8.654.500
577.500

2.706.288
31.156.315
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На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске – Пречишћени текст
("Службени гласник Републике Српске" бр. 54/08, 126/08 и 92/09), члана 12. Закона о
локалној самоуправи ( «Службени гласник Републике Српске» бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 5/2005 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXII сједници одржаној 14.12.2010. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о извршењу буџета општине Приједор за 2011. годину
Члан.1
Овом одлуком се прописује начин извршења буџета општине Приједор за 2011.
годину (У даљем тексту: Буџет).
Ова одлука ће се проводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике
Српске, Законом о трезору и Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна
и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и
фондова („Службени гласник Републике Српске“ број: 90/10).
Све одлуке, закључци и рјешења који се односе на буџет морају бити у складу са овом
одлуком.
Ова одлука се односи на буџетске кориснике који се у цјелости или дјелимично
финансирају из буџета.
Члан.2
Утврђује се буџет општине Приједор за 2011. годину у укупном износу од 33.519.265
КМ, од чега:

Ред.број

Буџетски издаци

1
I
1
2
3
4
5
6
II
41
51
62
III

2
Приходи, примици и задуживања
Порески приходи
Непорески приходи
Примици за произведену сталну имовину
Примици по основу пореза на додатну вриједност
Грантови
Примици од задуживања
Распоређени расходи, издаци и отплате дугова
Текући расходи осим расхода обрачунског карактера
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату дугова
Текућа буџетска резерва

Приједлог
будзета за 2011
5
33.519.265
21.079.501
7.671.484
1.400.000
71.580
296.700
3.000.000
32.919.265
26.115.235
5.041.080
1.762.950
600.000

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским
средствима.
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Члан 3.
Уз Одлуку о усвајању буџета општине Приједор за 2011. годину у прилозима приказују се:
-приходи по изворима и врстама прихода и распоред прихода на основне намјене кроз
билансни извјештај и
-детаљан распоред средстава по носиоцима односно корисницима средстава по буџету
за 2011. годину.
Члан 4.
У поступку извршења буџета општине Приједор за 2011. годину носиоци средстава и
остали корисници буџета имају овлашћење и дужности утврђене овом Одлуком.
Члан 5.
Приходи буџета општине утврђени су чл. 8, 9 и 10. Закона о буџетском систему
Републике Српске – Пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске» број: 54/08,
126/08 и 92/09), Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и
начину распоређивања тих прихода, као и одлукама Скупштине општине Приједор и
одлукама, рјешењима и закључцима Начелника општине, одјељења и служби општинске
административне службе, те буџетских корисника.
Властити приходи буџета општине из члана 10. тачка 8. Закона о буџетском систему
Републике Српске, као и властити приходи буџетских корисника наплаћују се и распоређују
преко рачуна јавних прихода општине Приједор, односно преко рачуна посебних намјена, а
коришћење истих врши се према распореду утврђеном у плану буџета за текућу годину.
Срадства за посебне намјене евидентират ће се преко фонда прихода по посебним
прописима (фонд 02).
Одлуку о отварању рачуна средстава по посебним прописима доноси Начелник
Општине Приједор.
Извјештавање о утрошку средстава из фонда посебних намјена вршит ће се у складу
са прописима који регулишу поједине области, као и у роковима и на начин извјештавања за
расходе и издатке из општег фонда (01).
Средства из грантова за које су потписани правни акти о обезбјеђењу средства прије
наступања пословне године унијет ће се у биланс прихода и биланс расхода наредне године.
Средства грантова која се уплате буџетским корисницима у току године неће се
уносити у план буџета текуће године и исти ће се евидентирати на фонду грантова (03).
Извјештај о расходима и издацима из грантова у текућој години, вршит ће се у
роковима и на начин извјештавања за расходе и издатке из општег фонда (01).
Средства за посебне пројекте евидентират ће се преко фонда по посебним пројектима
(фонд 05).
Одлуку о отварању рачуна по посебним прописима и пројектима доноси Начелник
Општине Приједор на приједлог Одјељења за финансије.
Члан 6.
Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава
према усвојеном буџету.
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Члан 7.
Корисници буџетских средстава су обавезни да поднесу Одјељењу за финансије своје
кварталне финансијске планове за извршење буџета 10. дана прије почетка сваког квартала.
Одсјек за буџет даје сагласност буџетским корисницима на поднесене кварталне
финансијске планове за извршење буџета, а у складу са процјењеним остварењем буџетских
средстава за исти период фискалне године.
Ако корисник буџета не поднесе квартални финансијски план у року из става 1. овог
члана, квартални финансијски план за тог буџетског корисника одређује Одјељење за
финансије - Одсјек за буџет.
Укупан износ свих кварталних финансијских планова за извршење буџета сваког
буџетског корисника може бити до износа усвојеног годишњег буџета (или ребаланса) за
сваког буџетског корисника.
Члан 8.
Одсјек за трезор врши пренос средстава за извршење обавеза по основу расхода
буџета искључиво на основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника.
Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити
сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених докумената којима располаже или је
дужан располагати буџетски корисник.
Документима из претходног става сматрају се:
- обрачунске листе плата и накнада,
- понуде, предрачуни и уговори,
- рачуни за набавку средстава материјала, роба и услуга,
- одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу финансијске
обавезе и
- остале финансијске исправе.
Члан 9.
Буџетски корисници из члана 2. тачка 12. Закона о буџетском систему Републике
Српске су:
1.
Административна служба Општине Приједор
2.
Агенција за економски развој Општине Приједор "Преда-Пд"
3.
Туристичка организација Општине Приједор
4.
Гимназија "Свети Сава" Приједор
5.
Електротехничка школа
6.
Машинска школа
Медицинско технолошка и грађевинска школа
7.
8.
Угоститељско - економска школа
9.
Пољопривредно прехрамбена школа
10.
Средња и основна музичка школа
11.
Специјална школа "Ђорђе Натошевић"
12.
Дјечији вртић "Радост"
13.
Библиотека "Ћирило и Методије"
14.
Позориште Приједор
15.
Музеј Козаре Приједор
16.
Галерија 96 Приједор
17.
Центар за социјални рад Приједор
18.
Територијална ватрогасна јединица
ЈУ Центар за приказивање филмова
19.
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Члан10.
Буџетски корисници могу стварати обавезе и користити средства само за намјене
предвиђене Буџетом и то до износа који је планиран, а у складу са расположивим
средствима.
Прерасподјела средстава у оквиру административне службе врше руководиоци одјељења
општинске административне службе и шефови служби, а код осталих буџетских корисника
руководиоци јавних установа.
Члан 11.
Начелник општине, изузетно, може на приједлог Начелника Одјељења за финансије
средства распоређена Буџетом прераспоређивати :
- у оквиру потрошачке јединице, и
- између потрошачких јединица и то до износа од 10 % у односу на укупно усвојена
средства одјељења, службе или буџетског корисника којима се средства умањују.
Начелник је обавезан да полугодишње извјештава Скупштину општине о извршеној
прерасподјели средстава из става 1. овог члана.
Члан 12.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 42. Закона о
буџетском систему Републике Српске – Пречишћени текст («Службени гласник Републике
Српске», број: 54/08, 126/08 и 92/09).
Одобравање средстава за грантове (помоћи) и средстава буџетске резерве може се
вршити само на основу критерија утврђених од стране давалаца средстава, уз подношење
одговарајућег програма, односно пројекта.
Корисници средстава за грантове (помоћи) и средстава буџетске резерве су дужни
поднијети извјештај даваоцима средстава о утрошку примљених средстава најкасније 10.
дана по истеку фискалне године.
Члан 13.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом
средстава са јединственог рачуна Трезора општине на текуће рачуне запослених у
одговарајућим банкама или другим овлаштеним организацијама за платни промет.
Буџетски корисници су дужни да све податке о броју запослених, обрачунатим нето
личним примањима, обрачунатим порезима и доприносима за свако запослено или друго
лице појединачно и збирно доставе Одјељењу за финансије-Одсјеку за трезор општине
Приједор до десетог у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 14.
Обавезе по основу расхода Буџета ће се извршавати према сљедећим приоритетима:
Обавезе по основу отплате кредита у износима који су доспјели за плаћање,
Средства за порезе и доприносе на нето плате и остала лична примања,
Средства за нето плате и остала лична примања,
Средства за социјалну заштиту,
Средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
Средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо
одржавање и
7. Средства за остале обавезе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Члан 15.
Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке роба, материјала и вршења
услуга придржавају одредаба Закона о јавним набавкама БиХ.
Одсјек за Трезор обуставиће унос обавеза и плаћања за која предходно није
спроведена процедура из става 1. овог члана.
Члан 16.
Начелник општине дужан је Скупштини општине поднијети полугодишњи и годишњи
извјештај о извршењу буџета у законском року.

Члан 17.
За извршење Буџета Начелник општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 18.
У погледу начина израде, доношења и извршења буџета општине Приједор,
задуживања, дуга, рачуноводства и надзора буџета, за све што није регулисано овом
Одлуком примјењиваће се Закон о буџетском систему Републике Срспке са пратећим
уредбама и подзаконским актима.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор", а примјењиват ће се од 01.01.2011. године.

Број:01-022-124/10
Приједор
Датум: 14.12.2010.године

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

***
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134
На основу члана 125. Закона о уређењу
простора и грађењу(„Службени гласник
Републике Српске“бр:55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр: 5/05, 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXII
сједници одржаној дана 14.12.2010.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о легализацији бесправно почетих или
изграђених објеката или дијелова објеката
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и
поступак, висина , рокови и начин плаћања
накнада за поступак легализације бесправно
почетих или изграђених објеката или
дијелова објеката .
II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члан 2.
Изрази употребљени у овој Oдлуци имају
слиједеће значење:
-„бесправно
изграђени
објекат“
подразумјева склоп грађевинских елемената
у простору који је повезан са земљиштем на
одређеној локацији са свим инсталацијама ,
постројењима и опремом (зграде свих
врста,
саобраћајни,водопривредни
и
енергетски објекти, објекти комуналне
инфраструктуре,индустријски,
пољопривредни и други привредни објекти,
објекти спорта и рекреације, гробља,
склоништа и др.), као и захвати у простору
којима се мијења начин коришћења
простора, као што су насип, ископ,
одлагалиште и сл. , изграђен без одобрења
за грађење , ако је оно потребно по Закону о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ бр.55/10- у
даљем тексту Закон);
-„зграда“ је објекат чију грађевинску
цјелину чине хоризонтални и вертикални
елементи и кров( са свим инсталацијама и
опремом ) , који чине функционалну
цјелину, а намјењена је за становање или
обављање одређених дјелатности или
функција,

Број: 10/10

-„индивидуални стамбени објекат“ је зграда
стамбене намјене на посебној грађевинској
парцели са највише три стана ,која нема
више од подрума и три надземне етаже,
-„индивидуални
стамбено-пословни
објекат“ је зграда стамбене и пословне
намјене ,са највише три стана , на посебној
грађевинској парцели , који нема више од
подрума и три надземне етаже,
-„легализација“ је поступак прибављања
накнадног одобрења за грађење по Законом
утврђеној
процедури
(прибављања
локацијских услова, обрачуна накнада и
одобрења за грађење ).
-„уклањање објеката“
подразумјева
рушење или демонтажу објекта или
његовог дијела , за који се утврди да нема
могућности за задржавање , збрињавање
отпадног материјала насталог рушењем,
затеченог материјала, опреме и других
елемената и довођење грађевинске парцеле
или њеног дијела у уредно стање,
-„грађевинска парцела“ је површина
земљишта са обезбијеђеним приступом на
саобраћајну површину која је планом или
на основу плана одређена нумерички и
графички и намијењена за изградњу,
одржавање и редовну употребу једног или
више објеката ,
-„инвеститор“ је правно или физичко лице у
чије име се гради објекат.
Према нивоу изграђености, у смислу
ове одлуке објекти могу бити:
-„потпуно изграђени објекти или дијелови
објеката“ су они објекти на којима су
изведени сви грађевински, занатскозавршни и инсталатерски радови, односно
они објекти или дијелови објеката које
инвеститори већ бесправно користе.
-„почети објекти или дијелови објеката“ су
они објекти који су дијелом или цијели
изведени у конструктивном смислу и на
којима је неопходно извести остатак
грађевинских радова и све завршнозанатске и инсталатерске радове,
Члан 3.
Објекти
изграђени
прије
првог
аерофотограметријског снимања ( у складу
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са чланом 125. Став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу) сматрају се легално
изграђеним објектима.
Под годином првог аерофотограметриског
снимања у општини Приједор подразумјева
се:
- за К.О. Приједор 1 и К.О. Приједор 2 1979. - година ступања на снагу
катастарског операта успостављеног на
основу аерофотограметрисјког снимиња из
1975. године.
- за К.О. Козарац и К.О. Љубија - 1969. година ступања на снагу катастарског
операта
успостављеног
на
основу
стереофотограметријског
и
класичног
снимања од 1961 до 1963. године.
- за К.О. Доња Драготиња, К.О. Горња
Драготиња, К.О. Марини, К.О. Збјег и К.О.
Горњи Јеловац - 1963. - година ступања на
снагу катастарског операта успостављеног
на
основу
стереофотограметријског
снимања из 1957. године.
- за преостали дио општине Приједор 1969. година успостављања катастарског
операта на основу стереофотограметријског
снимања из 1963. године
Саставни дио ове одлуке чини карта
снимања и успостављања катастарског
операта у општини Приједор.
Власници објеката из става 1. овог
члана, за доказивање њихове легалности, не
прибављају доказе у Административној
служби Општине Приједор.

законом,
обавезан
локацијске услове.
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прибавити

само

Члан 6.
Уз захтјев за издавање локацијских
услова за легализацију почетог или
изграђеног објекта или дијела објекта
инвеститор је дужан приложити:
- копију катастарског плана са уцртаним
објектом који се легализује односно
геодетски
снимак
инфраструктурног
објекта на ажурној катастарској подлози
- опис објекта са фотографијама ( фасаде и
унутрашњост објекта)
- опис технологије рада за производне
објекте
Члан 7.
Локацијски услови се издају на основу:
- спроведбених докумената просторног
уређења
(регулациони
план,
план
парцелације, урбанистички пројекат)
- стратешких докумената просторног
уређења
(Просторни
план
општине
Приједор) и стручног мишљења овлаштене
организације

Члан 4.
Инвеститор,
односно
власник
бесправно почетог или изграђеног објекта
или дијела објекта, у даљем тексту
инвеститор, дужан је да поднесе захтјев за
легализацију оваквих објеката у року од
једне године од дана доношења ове одлуке.
Послије истека рока из претходног става
престаје могућност прибављања накнадног
одобрења за грађење.
Објекти за које се не поднесе захтјев
као у ставу 1.овог члана биће уклоњени на
начин и по поступку утврђеном Законом.

Уколико се објекат налази у подручју
обухвата
спроведбеног
документа
просторног уређења, а габарити и намјена
објекта одступају од планом предвиђене
изградње, локацијски услови се издају и на
основу стручне анализе шире локације на
којој је изграђен предметни објекат.
Стручна анализа треба да сагледа
могућност легализације изграђеног објекта
у односу на планско рјешење у блоку,
нарочито водећи рачуна о намјени,
грађевинским и регулационим линијама,
сусједним објектима и негативном утицају
изграђеног објекта на животну средину и
окружење.
Члан 8.
Уз захтјев за обрачун накнада за објекат
који се легализује инвеститор је дужан
приложити:
- локацијске услове
- упрошћен главни пројекат
- извјештај о извршеној ревизији за објекте
за које је законом прописана ревизија

Члан 5.
За објекте дефинисане чл.78 Закона, а
који су бесправно изграђени, инвеститори
немају обавезу прибављања одобрења за
грађење. Инвеститор је, у складу са

Члан 9.
Накнаде
на име уређења градског
грађевинског
земљишта и једнократне
ренте се обрачунавају у процентуалном
износу у односу на стварно обрачунате

III ТРАЈНА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
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трошове у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл.гласник Општине Приједор“
11/07), за м2 корисне површине објекта, како слиједи у табеларном приказу :

рб.

1.

врсте објеката

СТАМБЕНИ

корисна
површина (м2)
до 100
од 100 до 200
преко 200

намјена

становање

индивидуално
колективно

2.

3.

4.

СТАМБЕНОПОСЛОВНИ

ПОСЛОВНИ

ИНФРАТСРУКТУРНИ

становање

као рб 1.

пословање
привредни

као рб 3.

Пољопривредна,
господарска,
индустријска,
занатско-производна,
јавне
здравство, образовање,
службе
наука, култура, спорт,
вјерски итд
услужне
трговина,
дјелатности
угоститељство,
туризам, услужна
администрација
Саобраћајна, хидротехничка,
комунална и енергетска
Телекомуникације и кабловска
инфраструктура

За почете објекте у нивоу темеља накнаде
се обрачунавају у пуном износу.
Накнада на име уређења осталог
грађевинског земљишта се обрачунава у
износу од 30 % од вриједности утврђених
из претходне табеле.
Накнада на име једнократне ренте се не
обрачунава
у
подручјима
осталог
грађевинског земљишта.
Остало
грађевинско
земљиште
је
дефинисано Одлуком о одређивању
градског
грађевинског
и
осталог
грађевинског
земљишта
(„Сл.гласник
Општине Приједор“ 11/07).

Члан 10.
Уз захтјев за издавање накнадног
одобрења за грађење инвеститор је дужан
приложити:
- локацијске услове или урбанистичку
сагласност чија важност није истекла
- упрошћен главни пројекат у 3 примјерка
- извјештај о обављеној ревизији техничке
документације према члану 73. закона
- доказ о власништву или праву грађења и
посједовни лист
- еколошка дозвола, пољопривредна
сагласност и друге доказе одређене
посебним законима а који су наведени у
локацијским условима

%
10
30
50
10

30

10

50

10
50
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- рјешење о утврђивању висине накнаде за
уређење градског грађевинског и осталог
земљишта и једнократне ренте, те доказ о
уплати утврђеног износа накнада, односно
уговор о начину измирења ових обавеза
Члан 11.
Упрошћен главни пројекат садржи:
1. Општи дио
2. Технички дио ( текстуални и графички
прилози )
Општи дио главног пројекта има
стандардан садржај.
Технички дио садржи:
- технички опис
- предрачун
- основе карактеристичних етажа и крова у
размјери 1:100
- један карактеристичан пресјек у размјери
1: 100
и за:
А)
потпуно изграђени објекти или
дијелови објеката
- графички приказ или фотографије свих
фасада
- изјаву инвеститора о начину извођења
конструкције
- статичко мишљење о могућности
легализације
- атест о мјерењу електроинсталација
- мишљење пројектанта о изведеним
хидротехничким инсталацијама
- мишљење пројектанта о изведеним
термотехничким инсталацијама
- мишљење пројектанта или докази (атести )
о постројењима и технолошким системима
уколико се ради о производним
дјелатностима
Б) почети објекти или дијелови објеката
- графички приказ свих фасада
- изјаву инвеститора о начину извођења
конструкције
- статичко мишљење о могућности
легализације почетог дијела објекта и
пројекат конструкције неизведеног дијела
објекта
- пројекат електроинсталација
- пројекат хидротехничких инсталација
- пројекат термотехничких инсталација
- технолошки пројекат за објект
производне дјелатности
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IV ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ
Члан 12.
За бесправно почете или изграђене објекте
или дијелове објеката који не испуњавају
услове за трајну легализацију донијеће се
рјешење о привременом задржавању, ако се
на основу образложеног стручног мишљења
или анализе овлашћеног правног лица, у
зависности од врсте докумената просторног
уређења којим је простор обухваћен, у
Законом предвиђеном поступку, утврде
могућности
и услови за привремено
задржавање.
Члан 13.
Уз захтјев за издавање одобрења за
привремено
задржавање
бесправно
изграђеног објекта, инвеститори прилажу
све доказе предвиђене чланом 10. ове
одлуке.
Члан 14.
Важност рјешења из претходног члана је до
момента привођења земљишта коначној
намјени
одређеној
одговарајућим
локацијским условима којима се земљиште
приводи коначној намјени.
Члан 15.
Накнада на име трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за објекте који се
привремено задржавају плаћа се у висини
од 30% обрачунатих накнада за уређење
градског грађевинског земљишта за трајну
легализацију утврђену чланом 9. ове
одлуке.
Члан 16.
У колико дође до измјене ранијег планског
рјешења у смислу да се омогућава трајно
задржавање раније привремено задржаног
објекта , инвеститор може поднијети захтјев
за трајно задржавање објекта.
У поступку трајног задржавања објеката из
претходног става , признаје се раније
прибављена
урбанистичко-техничка
документација, а накнаде на име разлике
уређења градског грађевинског земљишта и
на име једнократне ренте биће обрачунате
у складу са важећим прописима у тренутку
подношења захтјева за трајно задржавање.
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Захтјев за легализацију завршеног, односно
захтјев за издавање одобрења за грађење
почетог објекта или дијела објекта се
подноси у року од једне године од дана
доношења ове одлуке, Одјељењу за
просторно
уређење
Административне
службе општине Приједор.
Члан 18.
Поступци за издавање одобрења за
легализацију и накнадног одобрења за
грађење који су покренути прије ступања на
снагу ове одлуке, а који нису окончани,
водиће се у складу са одредбама ове одлуке
Члан 19.
Објекти за које инвеститори не поднесу
захтјев у складу са чланом 4 став 1. ове
одлуке или они чији захтјеви буду
правоснажно одбијени, биће уклоњени на
начин и по поступку утврђеном Законом.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-131/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.12.10.г Прим.др. Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
18. Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 5/2005и
9/07), члана 7. Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава
удружења и фондацијама („Службени
гласник општине Приједор“, број 3/06),
члана 138. Пословника Скупштине општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, број: 9/2009), Скупштина
општине Приједор, на
XXII сједници,
одржаној 14.12.2010.године донијела је

ОДЛУКУ
о избору приоритетне области за
финансирање пројеката удружења
и фондација у 2011. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се приритетна
област:
1. запошљавање,
2. пољопривреда,
3. привреда,
4. туризам,
5. здравство,
6. образовање,
7. култура,
8. социјална заштита,
9. екологија,
10. људска права,
11. јачање демократског друштва,
12. развој спорта.
Из ових области финансираће се, из
буџета општине Приједор, пројекти
удружења и фондација у 2011. години.
Члан 2.
Комисија именована од стране Начелника
општине Приједор, провешће конкурсну
процедуру, а након доношења Одлуке о
расподјели средстава и јавног објављивања
Одлуке, Начелник општине Приједор
закључиће уговор са удружењем или
фондацијом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-130/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.12.10.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 18. Статута Општине Приједор
("Службени гласник Општине Приједор",
број 5/05 и 9/07), а у вези са чланом 24.
Закона о систему јавних служби
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("Службени гласник Републике Српске",
број: 68/07), Скупштина општине Приједор,
на XXII сједници, одржаној дана
14.12.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКА
ДВОРАНА "МЛАДОСТ" ПРИЈЕДОР У
ЈАВНУ УСТАНОВУ СПОРТСКА
ДВОРАНА "МЛАДОСТ" ПРИЈЕДОР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промјена облика
организовања Јавног предузећа Спортска
дворана "Младост" Приједор у јавну
установу СД „Младост“ Приједор (у даљем
тексту: Установа).
У смислу одредби Закона о систему јавних
служби ("Службени гласник Републике
Српске", број 68/07), врши се промјена
облика организовања Јавног предузећа
Спортска дворана "Младост" Приједор у
јавну установу.
II ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ
УСТАНОВЕ
Члан 2.
Установа из претходног става пословаће
под називом: Јавна установа Спортска
дворана "Младост" Приједор.
Скраћени назив Јавне установа Спортска
дворана "Младост" Приједор је ЈУ
Спортска дворана "Младост" Приједор (у
даљем тексту: Установа).
У свом пословању јавна установа користи
фирму у облику, пуном или скраћеном, и
које је исто уписано у судски регистар.
Сједиште установе је у Приједору, ул. Вука
Караџића бб.
Члан 3.
Установа има свој печат.
Печат установе је округлог облика, са
исписаном фирмом и сједиштем установе.

Број: 10/10

III ОСНИВАЧ И ОСНОВНИ
КАПИТАЛ
Члан 4.
Оснивач установе је општина Приједор, Трг
ослобођења бр. 1 (у даљем тексту:
Оснивач).
Основни капитал установе чине основна и
обртна средства.
Члан 5.
Књиговодствена
вриједност
основног
капитала установе са даном 31.12.2009.
године износи: 1.894.249,00 КМ.
IV ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 6.
Установа ће обављати следеће дјелатности:
92610 дјелатност спортских обвјеката и
стадиона,
92620 остале спортске дјелатности,
92720 остале рекреативне дјелатности, д.н.,
74401 приређивање сајмова,
74402 остале услуге рекламе и пропаганде;
55510 кантине,
92340 остале забавне дјелатности, д.н.,
55300 ресторани,
55220 кампови и кампиралишта,
55211 дјечија и омладинска одмаралишта,
55401 барови.
Члан 7.
Установа може да, уз сагласност Оснивача,
прошири дјелатност, или да поједине
дјелаатности укине, ако престане потреба за
њиховим обављањем.
Установа
може
извршити
промјену
регистроване дјелатности у складу са
својим
пословним
интересима
и
програмима развоја.
О промјени регистроване дјелатности
одлучује Оснивач.
V НАЧИН ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВЕ
Члан 8.
Средства за рад Јавне установе Спортска
дворана "Младост" Приједор обезбјеђују се
из:
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- Буџета оснивача;
- Прихода остварених обављањем
регистроване дјелатности;
- Прихода од капитала, закупнина, хонорара
и сличних извора пасивног прихода;
- Закупа пословних простора и опреме;
- Изнајмљивања властитог простора и
опреме;
- Непосредно од корисника, продајом
производа и услуга на тржишту,
донаторством и из других извора, у складу
са Законом.
Обавезе Општине и Установе у погледу
финансирања
рада
Установе,
биће
регулисане посебним уговором.
Иницијативу за закључивање уговора о
финансирању рада Установе покреће
директор Установе.
Члан 9.
Установа је дужна да послује у складу са
Законом, добрим пословним обичајима и
својим етичким кодексом.
Основни циљ рада и пословања установе је
обављање дјелатности од општег интереса,
којим се обезбјеђује остваривање права и
дужности физичких и правних лица, као и
остваривање другог законом утврђеног
интереса лица у смислу Закона о систему
Јавних служби. Афирмација спорта на
подручју општине Приједор кроз:
давање на кориштење простора за извођење
наставе физичког васпитања средњих
школа,
те
организовање
спортских,
естрадних,
културних,
рекламно
пропагандних и сличних манифестација,
издавање у закуп пословног простора и
других послова који су у вези са
одржавањем, кориштењем и управљањем
спортском двораном.
Члан 10.
У
испуњавању
својих
обавеза
и
одговорности, Управни одбор и директор
Установе дужни су подстицати на
одговорно коришћење и контролу имовине
и ресурса Установе.
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VI СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПРОМЕТ
Члан 11.
Установа има својство правног лица и
управном промету са трећим лицима иступа
у своје име и за свој рачун у оквиру своје
дјелатности.
У правном промету са трећим лицима
Установа иступа у своје име и за свој рачун,
самостално и без ограничења.
VII СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 12.
За обавезе настале у правном промету са
трећим лицима, Установа одговара без
ограничења, свим средствима са којима
располаже.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
само до висине оснивачког улога.
VIII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ОСНИВАЧА И УСТАНОВЕ
Члан 13.
Оснивач испуњава обавезе преузете
оснивачким актом у погледу обезбјеђења
почетних
финансијских средстава и
трајних извора финансирања редовне
дјелатности Установе.
Члан 14.
Поред обавезе из члана 13. Одлуке,
Оснивач:
-Доноси Одлуку о оснивању;
-Даје сагласност на годишњи програм рада
и финансијски план;
-Даје сагласност на Статут и његове
евентуалне измјене;
-Разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун;
-Даје на сагласност на акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста;
-Именује и разрјешава чланове Управниг
идбора, и
-Именује и разрјешава директора.
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IX ОРГАНИ УСТАНОВЕ

XI ЗАСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ

Члан 15.
Органи Установе су:
-Управни одбор, и
-Директор.
Права дужности и одговорности органа
Установе утврђена су одредбама Закона о
систему јавних служби
("Службени
гласник републике Српске", број 68/07).

Члан 19.
Директор представља и заступа Установу,
организује и руководи радом Установе,
обезбјеђује законитост рада и извршава
друге послове, утврђене
Законом и
Статутом.
Директора Установе именује и разрјешава
Оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.
Статутом Установе уређују се услови које
треба да испуњава лице које се именује за
директора.
Члан 20.
Оснивач даје сагласност на Статут
установе, акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, годишњи
програм рада и програме спортских
манифестација, финансијски план и
годишњи обрачун, те разматра извјештај о
раду Установе.

Члан 16.
Управни одбор Установе именује и
разрјешава Оснивач.
Надлежност и број чланова Управног
одбора утврдиће се статутом Установе.
Члан 17.
Статутом Установе ближе се уређује
дјелокруг рада и унутрашња организација
Установе, надлежност органа, заступање и
представљање,
права,
обавезе
и
одговорности
запослених,
начин
организовања послова и друга питања од
значаја за пословање Установе.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Установи примјењују се
одредбе закона и колективног уговора,
којим се уређују радни односи у локалним
органима управе.
X ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМ РАДА
Члан 18.
Установа доноси годишњи план и програм
рада Установе. Годишњи план и програм
рада доноси се за период од
једне
календарске године. У циљу реализације
годишњег плана и програма, доносе се
оперативни планови
за краћи период,
уколико је то неопходно.
План и програм установе доноси Управни
одбор установе на приједлог директора.
Оперативне планове доноси директор
Установе.
Годишњи план ио програм Установе је
обавезно доставити Оснивачу.
Управни одбор за свој рад одговоран је
Оснивачу.

Члан 21.
Управни одбор Установе има најмање три
члана.
Управни одбор Установе именује и
разрјешава оснивач.
Управни одбор:
-Доноси Статут Установе;
-Одлучује о пословању Установе;
-Разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун;
-Доноси програм рада и финансијски план
Установе;
-Одлучује о коришћењу средстава, у складу
са Законом и Статутом Установе;
-Обавља и друге послове, утврђене актом о
оснивању и Статутом Установе.
XII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Установа је дужна да се, у оквиру своје
дјелатности, у цјелости придржава прописа
о заштити животне средине.
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XIII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК
РАДА УСТАНОВЕ
Члан 23.
Установа је основана на неодређено
вријеме.
Установа престаје да постоји ако наступе
разлози предвиђени Законом.
Акт о престанку рада Установе доноси
Оснивач.
XIV СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ, ПРОМЈЕНА
ОБЛИКА
Члан 24.
Одлуку о статусним промјенама и о
промјени облика организовања доноси
Оснивач, у складу са Законом.
XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Јавна
установа
Спортска
дворана
"Младост" Приједор ће у року од 60 дана од
дана доношења ове Одлуке, извршити
измјене и допуне Статута, те предузети све
радње потребне за регистрацију промјене
облика
организовања
Установе
код
надлежног суда.
Оснивач именује директора који заступа и
представља Установу у складу са Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима
("Службени
гласник
Републике Српске", број 68/07, члан 18.).
XVI СТУПАЊЕ ОДЛУКЕ НА СНАГУ
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 о формирању Јавног
предузећа Спортска дворана "Младост"
Приједор,
број:
01-022-3/2000.
од
28.03.2000. године,
Број:01-022-128/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.12.10.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
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137
На основу члана 18. Статута општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05 и 9/07), а на приједлог
Начелника општине Приједор, Скупштина
општине Приједор на XXII сједници
одржаној дана 14.12.2010.године донијела
је
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 10.000
КМ
на име помоћи становништву
угроженом од поплава на подручју
Републике Српске.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке исплатиће
се из Буџета општине Приједор за 2010.
годину.
Члан 3.
За извршење ове
Одлуке задужује се
Начелник Општине и
Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-022-126/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.12.10.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу одредаба члана 9. 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 XXII сједници, одржаној 14.12.2010.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о куповини некретнина
1. Одобрава се куповина некретнинаградског грађевинског земљишта, ради
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регулисања имовинско-правних односа, у
сврху привођења земљишта трајној намјени
у складу са Измјенама и допунама
Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом
(„Службени гласник Општине Приједор“,
број:7/07), које некретнине су означене са:
Према подацима Земљишно књижне
канцеларије Основног суда у Приједору:
-к.ч.бр. 24/26 Е-ПР-5, јавни пролаз у
приземљу зграде, укупне корисне површине
од 25 м2 уписане у зк.ул.бр. 6865 к.о.
Приједор, као својина „Agent enex“
Preduzeće za usluge, grañenje i promet d.o.o.
Prijedor, са дијелом 1/1.
Према
подацима
катастарског
операта земљишта, предмет продаје је
сувласнички дио од 1/15 дијела некретнина
означених са к.ч.бр.
1961/1, стамбено
пословна зграда у површини од 201 м2 и
двориште у површини од 47 м2 уписане у
пл.бр. 5186 к.о. Приједор I као посјед
„Agent enex“ Preduzećа za usluge, grañenje i
promet d.o.o. Prijedor са дијелом 1/1.
2. Дајесе сагласност Начелнику општине
Приједор
да,
у
циљу
регулисања
међусобних права и обавезе уговорних
страна, закључи купопродајни уговор са
предузећем „Agent enex“ preduzećе za
usluge, grañenje i promet d.o.o. Prijedor, о
куповини некретнина наведених у тачки 1.
ове одлуке, као и да се умјесто исплате
купопродајне цијене, изврши компензација
исте са накнадама на име уређења градског
грађевинског земљишта и једнократне
ренте, које би се требале обрачунати на име
разлике у површини објекта.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-127/10.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.12.10.г
Прим. Др Азра Пашалић,с.р.
***

Број: 10/10
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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 Приједлог измјена и допуна
Оперативног плана добре управе у области
вода и заштите животне средине општине
Приједор за 2010. годину, Скупштина
општине Приједор на XXII сједници
одржаној дана 14.12.2010.године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Приједор усваја
измјене и допуне Оперативног плана добре
управе у области вода и заштите животне
средине општине Приједор за 2010. годину
2. Саставни дио овог Закључка су измјене и
допуне Оперативног плана добре управе у
области вода и заштите животне средине
општине Приједор за 2010. годину.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-129/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.12.10.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
140

ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар заједница етажних власника
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр.
74/03) Одјељење за стамбено комуналне
послове Административне службе општине
Приједор
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне
послове Општинске управе Приједор
извршен је упис
Заједница етажних
власника стамбених зграда у:
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*Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Општинске
административне
службе
Приједор, на темељу рјешења бр. 08-37216/10 од 01.03.2010.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу бр.
118/05, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ Х-1, УЛАЗ II,Приједор,
Ул. Војводе Путника бр. 13, и то како
слиједи
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Вучковац Војислав
умјесто ранијег Стојић Радојке.
*Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске
административне
службе
Приједор, на темељу рјешења бр. 08-37283/10 од 14.10.2010.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу бр.
59/04, УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕМ ЗГРАДЕ Ц-2, улица Меше
Селимовића, Ламела 2, улаз 3, Приједор и
то како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице
са даном овог уписа је Маић Татјана,
умјесто ранијег Марић Ратка.
*Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске
административне
службе
Приједор, на темељу рјешења бр. 08-37284/10 од 14.10.2010.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу бр.
59/04, УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕМ ЗГРАДОМ, Приједор ул.
М.П.Зимоњића Ц-3, ул. 4, и то како
слилједи:

Број: 10/10

Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Ћорић Милан, умјесто
ранијег Симић Миливоја.
* Регистарском листу број
217/10
Рјешењем
број:
08-372-88/10
од
01.11.2010.године.
Назив
и
сједниште:Заједница
за
управљањем зградом, Љубија ул. Драге
Лукића бр. 10-а
Оснивачи: 5 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за
рачун етажних власника. Иступа у правном
промету самостално у оквиру дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином.
Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде .
Заступа: Поповић Стојанка ,предсједник
Скупштине заједнице, самостално и без
ограничењ
* Регистарском листу број
218/10
Рјешењем
број:
08-372-94/10
од
26.11.2010.године.
Назив и сједниште:Заједница етажних
власника дијела зграде улица Жарка
Згоњанина бр. 13 у Приједору, Приједор,
ул. Жарка Згоњанина.
Оснивачи: 11 етажних власника.
Дјелатност: 70320 Управљање
дијелом
зграде за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру
дјелатности,
за
обавезе
одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дијела зграде .
Заступа: Тркуља Бранко ,предсједник
Скупштине заједнице, самостално и без
ограничењ
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-О"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба
Скупштине општине и начелника општине.
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