ГПДИНА XXII
ЧЕТВРТАК 19.12.2013.

БРПЈ
15

Wеb adresa
www.prijedorgrad.org

143.
На пснпву шлана 31. ташке з) Закпна п бучетскпм систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске” брпј: 121/12), шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), шлана 18. Статута Града Приједпра
– прешищћен текст ("Службени гласник Града Приједпра" брпј: 2/13 и 6/13), Скупщтина Града
Приједпра на XIII сједници пдржанпј 18.12.2013. гпдине дпнијела je
ПДЛУКУ
п усвајаоу бучета Града Приједпра за 2014. гпдину
I
Скупщтина Града Приједпра усваја Бучет Града Приједпра за 2014. гпдину са:
- Укупним прихпдима и примицима................................................ 31.290.233 КМ
- Расхпдима и издацима за утврђене намјене................................ 30.660.233 КМ
- Текућпм бучетскпм резервпм (нерасппређени прихпди)............ 630.000 КМ
II
Саставни дип пве Пдлуке је бучет Града Приједпра за 2014. гпдину.
III
Пва Пдлука ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Брпј: 01-022-175/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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ГРАД ПРИЈЕДПР

Бучет Града Приједпра
за 2014. гпдину
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САДРЖАЈ:

а)

Општи дио - Буџет Града Приједора за 2014.г.

б)

Буџетски приходи и примици за нефинансијску
имовину

в)

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску
имовину буџета Града Приједора за 2014. г.

г)

Рачун финансирања буџета Града Приједора за
2014. годину

д)

Буџетски издаци по корисницима (организациона
класификација) буџета Града Приједора за 2014.
годину

ђ)

Функционална класификација буџетских расхода
и нето издатака за нефинансијску имовину
буџета Града Приједора за 2014. годину
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а) БУЧЕТ ГРАДА ПРИЈЕДПРА ЗА 2014. ГПДИНУ - ППЩТИ ДИП
Екпнпмски
кпд

Ппис

1

Прилпг 1.

Бучет за 2014.г.

А. БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ

3
30.479.335

710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000
721000

Ппрески прихпди
Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит
Дппринпси за спцијалнп псигураое
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд сампсталне дјелатнпсти
Ппрези на импвину
Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга
Царине и увпзне дажбине
Индиректни ппрези дпзнашени пд УИП
Пстали ппрески прихпди
Неппрески прихпди
Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и ппзитивних курсних разлика

20.718.235
0
0
3.456.100
2.229.135
3.000
0
15.020.000
10.000
8.965.300
285.400

722000
723000
729000
730000
731000
780000
781000
782000

Накнаде, таксе и прихпди пд пружаоа јавних услуга
Нпвшане казне
Пстали неппрески прихпди
Грантпви
Грантпви
Трансфери између бучетских јединица
Трансфери између бучетских јединица разлишитих нивпа власти
Трансфери између бучетских јединица истпг нивпа власти
Б. БУЧЕТСКИ РАСХПДИ

8.022.900
25.000
632.000
17.700
17.700
778.100
778.100
0
25.777.253

410000

Текући расхпди

25.147.253

411000
412000
413000
414000
415000
416000

Расхпди за лишна примаоа
Расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и услуга
Расхпди финансираоа и други финансијски трпщкпви
Субвенције
Грантпви
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се исплаћују из бучета Републике, ппщтина и гра-

8.897.981
9.073.532
1.110.000
665.200
2.399.740
3.000.800

417000

Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје исплаћују институције пбавезнпг спцијалнпг псигураоа
Трансфери између бучетских јединица
Трансфери између бучетских јединица разлишитих нивпа власти
Трансфери између бучетских јединица истпг нивпа власти
Бучетска резерва
В. БРУТП БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)

0

480000
481000
482000
***

2

Брпј: 15/13__

Г. НЕТП ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ (I-II)

0
0
0
630.000
4.702.082
-2.182.082

810000

I Примици за нефинансијску импвину

780.898

811000
812000
813000
814000

Примици за прпизведену сталну импвину
Примици за драгпцјенпсти
Примици за непрпизведену сталну импвину
Примици пд прпдаје сталне импвине намијеоене прпдаји и пбустављених ппслпваоа

70.000
0
250.000
0

815000
816000

Примици за стратещке залихе
Примици пд залиха материјала, ушинака, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл.

817000

Примици пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст

0
0
460.898
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510000

II Издаци за нефинансијску импвину

2.962.980

511000
512000
513000
514000
515000
516000
517000

Издаци за прпизведену сталну импвину
Издаци за драгпцјенпсти
Издаци за непрпизведену сталну импвину
Издаци за сталну импвину намијеоену прпдаји
Издаци за стратещке залихе
Издаци за залихе материјала, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл.
Издаци пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст
Д. БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)

2.383.508
0
30.000
0
0
61.324
488.148
2.520.000

Ђ. НЕТП ФИНАНСИРАОЕ (Е+Ж+З+И)
Е. НЕТП ПРИМИЦИ ПД ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ (И-ИИ)

-2.520.000
-970.000

910000
911000

I - Примици пд финансијске импвине
Примици пд финансијске импвине

30.000
30.000

610000

II- Издаци за финансијску импвину

1.000.000

611000

Издаци за финансијску импвину

1.000.000

Ж. НЕТП ЗАДУЖИВАОЕ (И–ИИ)

-1.550.000

920000

I - Примици пд краткпрпшнпг и дугпрпшнпг задуживаоа

0

921000

Примици пд краткпрпшнпг и дугпрпшнпг задуживаоа

0

620000

II - Издаци за птплату дугпва

1.550.000

621000

Издаци за птплату дугпва

1.550.000

920000

З. Примици пд рефундације птплаћених зајмпва

0

921000

Примици пд рефундације птплаћених зајмпва

0

****

И. РАСППДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИПДА

0

Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАОУ (Д+Ђ)

0
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б) - БУЧЕТ ГРАДА ПРИЈЕДПРА ЗА 2014. ГПДИНУ - БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ
Екпнпмски кпд

Ппис

1

2

БУЧЕТ ЗА 2014. Г.

БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ

3
30.479.335

710000

Ппрески прихпди

20.718.235

711000
711100
711200
711300
712000
712100
713000

Прихпди пд ппреза на дпхпдак и дпбит
Ппрези на дпхпдак
Ппрези на дпбит правних лица
Ппрези на прихпде пд капиталних дпбитака
Дппринпси за спцијалнп псигураое
Дппринпси за спцијалнп псигураое
Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд сампсталне дјелатнпсти

713100
714000
714100
714200
714300
714900
715000
715100
716000
716100
717000
717100
719000
719100
720000

Ппрези на лишна примаоа и прихпде пд сампсталне дјелатнпсти
Ппрези на импвину
Ппрези на импвину
Ппрези на насљеђе и ппклпне
Ппрези на финансијске и капиталне трансакције
Пстали ппрези на импвину
Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга
Ппрези на прпмет прпизвпда и услуга
Царине и увпзне дажбине
Царине и увпзне дажбине
Индиректни ппрези дпзнашени пд УИП
Индиректни ппрези дпзнашени пд УИП
Пстали ппрески прихпди
Пстали ппрески прихпди
Неппрески прихпди

721000

Прихпди пд финансијске и нефинансијске импвине и ппзитивних курсних разлика

721100
721200
721300
721400
721500
721600
721900
722000

Прихпди пд дивиденде, ушещћа у капиталу и слишних права
Прихпди пд закупа и ренте
Прихпди пд камата на гптпвину и гптпвинске еквиваленте
Прихпди пд хартија пд вриједнпсти и финансијских деривата
Прихпди пд камата и псталих накнада за дате зајмпве
Прихпди пп пснпву ефективних ппзитивних курсних разлика
Пстали прихпди пд импвине
Накнаде, таксе и прихпди пд пружаоа јавних услуга

0
247.200
38.100
0
0
100
0
8.022.900

722100
722200
722300
722400
722500
723000
723100
729000
729100
730000

Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе
Кпмуналне накнаде и таксе
Накнаде пп разним пснпвима
Прихпди пд пружаоа јавних услуга
Нпвшане казне
Нпвшане казне
Пстали неппрески прихпди
Пстали неппрески прихпди
Грантпви

310.000
0
1.320.000
5.305.000
1.087.900
25.000
25.000
632.000
632.000
17.700

0
0
0
0
0
0
3.456.100
3.456.100
2.229.135
2.199.135
10.000
20.000
0
3.000
3.000
0
0
15.020.000
15.020.000
10.000
10.000
8.965.300
285.400
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731000

Грантпви

731100

Грантпви из инпстранства

731200

Грантпви из земље

780000

Трансфери између бучетских јединица

778.100

781000

Трансфери између бучетских јединица разлишитих нивпа власти

778.100

781100

Трансфери заједнишким институцијама

781200

Трансфери ентитету

781300

Трансфери јединицама лпкалне сампуправе

781400

Трансфери мјесним заједницама

0

781500

Трансфери фпндпвима

0

781900

Трансфери псталим нивпима власти

0

782000

Трансфери између бучетских јединица истпг нивпа власти

0

782100

Трансфери између бучетских јединица истпг нивпа власти

0

Екпнпмс Функц ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ
ки кпд
ија
810000
Примици за нефинансијску импвину
811000
811100

08

17.700
0
17.700

0
0
778.100

780.898
780.898

Примици за прпизведену сталну импвину

70.000

Примици за зграде и пбјекте

70.000

811200

Примици за ппстрпјеоа и ппрему

0

811300

Примици за биплпщку импвину

0

811400

Примици за инвестиципну импвину

0

811900

Примици за псталу прпизведену импвину

0

812000

Примици за драгпцјенпсти

0

812100

Примици за драгпцјенпсти

0

813000

Примици за непрпизведену сталну импвину

250.000

Примици за земљищте

250.000

813100

08

813200

Примици за ппдземна и ппврщинска налазищта

0

813300

Примици за пстала прирпдна дпбра

0

813900

Примици за псталу непрпизведену импвину

0

814000

0

814100

Примици пд прпдаје сталне импвине намијеоене прпдаји и пбустављених ппслпваоа
Примици пд прпдаје сталне импвине намијеоене прпдаји и пбустављених ппслпваоа

815000

Примици за стратещке залихе

0

815100

Примици за стратещке залихе

0

816000

Примици пд залиха материјала, ушинака, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл.

0

816100

Примици пд залиха материјала, ушинака, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл.

0

817000

Примици пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст

460.898
435.898

817100

06

Примици пп пснпву ПДВ-а пд УИП за средсва кпмуналне инфраструктуре

817100

08

Примици пп пснпву ПДВ-а пд УИП за Центар за приказиваое филмпва
УКУПНИ БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ

0

25.000
31.260.233
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в) - БУЧЕТ ГРАДА ПРИЈЕДПРА ЗА 2014. ГПДИНУ - БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ
Екпнпмски
кпд
1

Ппис

БУЧЕТ ЗА 2014. Г.

2

3

БУЧЕТСКИ РАСХПДИ

25.777.253

410000
411000

Текући расхпди
Расхпди за лишна примаоа

25.147.253
8.897.981

411100

Расхпди за брутп плате

7.055.240

411200
412000

Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа заппслених
Расхпди пп пснпву кприщћеоа рпбе и услуга

1.842.741
9.073.532

412100
412200

Расхпди пп пснпву закупа
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникаципних и трансппртних услуга

84.568
1.478.090

412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900

Расхпди за режијски материјал
Расхпди за материјал за ппсебне намјене
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја
Расхпди за струшне услуге
Расхпди за услуге пдржаваоа јавних ппврщина и защтите живптне средине
Пстали расхпди пп пснпву кприщћеоа рпбе и услуга

252.406
150.641
1.841.310
151.601
1.271.782
1.915.000
1.928.134

413000

Расхпди финансираоа и други финансијски трпщкпви

1.110.000

413100

Расхпди пп пснпву камата на хартије пд вриједнпсти

0

413200

Расхпди финансираоа пп пснпву финансијских деривата

0

413300

Расхпди пп пснпву камата на примљене зајмпве у земљи

1.100.000

413400

Расхпди пп пснпву камата на примљене зајмпве из инпстранства

0

413500

Расхпди пп пснпву камата на пдпбрене, а нереализпване зајмпве

0

413600

Расхпди пп пснпву камата на преузете зајмпве

0

413700

Трпщкпви сервисираоа примљених зајмпва

0

413800

Расхпди пп пснпву ефективних негативних курсних разлика

0

413900

Расхпди пп пснпву затезних камата

414000

Субвенције

414100

Субвенције

415000

Грантпви

415100

Грантпви у инпстранствп

415200

Грантпви у земљи

2.399.740

416000

Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се исплаћују из бучета Републике

3.000.800

416100

Дпзнаке грађанима кпје се исплаћују из бучета Републике, ппщтина и градпва

2.324.300

416200

Дпзнаке другим институцијама пбавезнпг спцијалнпг псигураоа кпје се исплаћују из бучета
Републике, ппщтина и градпва
Дпзнаке пружапцима услуга спцијалне защтите кпје се исплаћују из бучета Републике,
ппщтина и градпва
Пстале дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се исплаћују из бучета Републике,
ппщтина и градпва
Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје исплаћују институције пбавезнпг спцијалнпг псигураоа

416300
416900
417000

10.000
665.200
665.200
2.399.740
0

35.000
583.500
58.000
0
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417100

Дпзнаке пп пснпву пензијскпг псигураоа

0

417200

Дпзнаке пп пснпву здравственпг псигураоа

0

417300

Дпзнаке пп пснпву псигураоа пд незаппсленпсти

0

417400

Дпзнаке пп пснпву дјешије защтите

0

417900

Дпзнаке пп пснпву псталих врста пбавезне спцијалне защтите

0

480000

Трансфери између бучетских јединица

0

481000

Трансфери између бучетских јединица разлишитих нивпа власти

0

481100

Трансфери заједнишким институцијама

0

481200

Трансфери ентитету

0

481300

Трансфери јединицама лпкалне сампуправе

0

481400

Трансфери мјесним заједницама

0

481500

Трансфери фпндпвима

0

481900

Трансфери псталим нивпима власти

0

482000

Трансфери између бучетских јединица истпг нивпа власти

0

482100

Трансфери између бучетских јединица истпг нивпа власти

0

****

Бучетска резерва

630.000

****

Бучетска резерва

630.000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ

2.962.980

510000

Издаци за нефинансијску импвину

2.962.980

511000

Издаци за прпизведену сталну импвину

2.383.508

511100

Издаци за изградоу и прибављаое зграда и пбјеката

1.564.615

511200

Издаци за инвестиципнп пдржаваое, рекпнструкцију и адаптацију зграда и пбјеката

220.000

511300

Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме

345.123

511400

Издаци за инвестиципнп пдржаваое ппреме

2.060

511500

Издаци за биплпщку импвину

5.000

511600

Издаци за инвестиципну импвину

511700

Издаци за нематеријалну прпизведену импвину

512000

Издаци за драгпцјенпсти

0

512100

Издаци за драгпцјенпсти

0

513000

Издаци за непрпизведену сталну импвину

30.000

513100

Издаци за прибављаое земљищта

30.000

513200

Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое земљищта

0

513300

Издаци за прибављаое ппдземних и ппврщинских налазищта

0

513400

Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое ппдземних и ппврщинских налазищта

0

513500

Издаци за прибављаое псталих прирпдних дпбара

0

513600

Издаци пп пснпву улагаоа у ппбпљщаое псталих прирпдних дпбара

0

513700

Издаци за нематеријалну непрпизведену импвину

0

514000

Издаци за сталну импвину намијеоену прпдаји

0

514100

Издаци за сталну импвину намијеоену прпдаји

0

515000

Издаци за стратещке залихе

0

0
246.710
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515100

Издаци за стратещке залихе

516000

Издаци за залихе материјала, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл.

61.324

516100

Издаци за залихе материјала, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и сл.

61.324

517000

Издаци пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст

488.148

517100

Издаци пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст

488.148

УКУПНИ БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ

0

28.740.233
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г) - БУЧЕТ ГРАДА ПРИЈЕДПРА ЗА 2014. ГПДИНУ - РАШУН ФИНАНСИРАОА
Екпнпмски
кпд

Ппис

БУЧЕТ ЗА 2014. Г.

1

2

3

ФИНАНСИРАОЕ
НЕТП ПРИМИЦИ ПД ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ

-2.520.000
-970.000

910000

Примици пд финансијске импвине

30.000

911000

Примици пд финансијске импвине

30.000

911100
911200
911300
911400
610000
611000

Примици пд хартија пд вриједнпсти у земљи
Примици за акције и ушещћа у капиталу
Примици пд финансијских деривата
Примици пд наплате датих зајмпва
Издаци за финансијску импвину
Издаци за финансијску импвину

0
0
0
30.000
1.000.000
1.000.000

611100
611200
611300
611400

Издаци за хартије пд вриједнпсти
Издаци за акције и ушещћа у капиталу
Издаци за финансијске деривате
Издаци за дате зајмпве

0
0
0
1.000.000

НЕТП ЗАДУЖИВАОЕ

-1.550.000

920000
921000
921000
921000
620000
621000

П р и м и ц и пд з а д у ж и в а о а
Примици пд задуживаоа
Примици пд краткпрпшнпг задуживаоа
Примици пд дугпрпшнпг задуживаоа
Издаци за птплату дугпва
Издаци за птплату дугпва

0
0
0
0
1.550.000
1.550.000

621100
621200
621300
621400
621500
621600
621900
920000

Издаци за исплату главнице пп хартијама пд вриједнпсти
Издаци за птплату дуга пп финансијским дериватима
Издаци за птплату главнице примљених зајмпва у земљи
Издаци за птплату главнице зајмпва примљених из инпстранства
Издаци за птплату главнице преузетих зајмпва
Издаци за птплату зајмпва кпји се рефундирају
Издаци за птплату псталих дугпва
Примици пд задуживаоа

0
0
1.500.000
0
0
0
50.000
0

921000

Примици пд рефундације птплаћених зајмпва

0

921300

Примици пд рефундације птплаћених зајмпва

0

****

РАСППДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИПДА

0
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д) БУЧЕТ ГРАДА ПРИЈЕДПРА ЗА 2014. ГПДИНУ - БУЧЕТСКИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ (ПРГАНИЗАЦИПНА
КЛАСИФИКАЦИЈА)
(ФПНД 01 – Екпнпмскп функципнална класификација)

ЕК КПД

ФУНКЦ
КПД

ППИС

ПЛАН БУЧЕТА
ЗА 2014. Г.

1

2

3

4

I -ТЕКУЋА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА ГРАДА

412200

01

412300

01

412500

01

412600

01

412700

01

4129001

01

4129002

01

415200

01

416100

01

511300

01

516100

01

517100

06

416100

10

416100

10

411100

01

411200

01

412900

01

Назив пптрпщашке јединице: ГРАДПНАШЕЛНИК
Брпј пптрпщашке јединице: 00740124
Трпщкпви кабинета градпнашелника Града Приједпр
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Пстали неппменути расхпди - Трпщкпви прпслава
Грантпви у земљи
Дпзнаке грађанима
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за залихе материјала
Издаци пп пснпву ПДВ-а
Назив пптрпщашке јединице: Средства за ппсебне намјене
Брпј пптрпщашке јединице: 00740123
Трпщкпви алтернативнпг смјещтаја и расељена лица
Средства за ппдрщку ппвратка
Назив пптрпщашке јединице: Плате и накнаде заппслених у
административнпј служби
Брпј пптрпщашке јединице: 00740126
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Пстали неппменути расхпди
Назив пптрпщашке јединице: СТРУШНА СЛУЖБА СКУПЩТИНЕ ГРАДА И
ГРАДПНАШЕЛНИКА
Брпј пптрпщашке јединице: 00740125
Трпщкпви струшне службе Града и Градпнашелника

23.661.043
6.859.190
672.600
30.000
16.000
5.000
20.000
200.000
65.000
250.000
30.000
15.000
5.000
1.600
35.000
160.000
80.000
80.000
6.026.590
4.601.850
1.094.740
330.000
1.450.300

787.000
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Град-Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге -Трпщкпви псигураоа и банкарских услуга
Пдржаваое спфтвера
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за залихе ситнпг инвентара,материјала ,рпбе и амбалаже
Назив пптрпщашке јединице: Пстале ппсебне намјене из надлежнпсти
пргана Града

552.000

422.000

410.000
28.000
40.000
5.000
59.000
26.000
18.000
190.000
11.000

412900

01

Брпј пптрпщашке јединице: 00740111
Пстали неппменути расхпди -брутп накнаде пдбпрницима и
функципнерима

4152001

01

Грантпви у земљи -Ушещће у финансираоу пплитишких партија

100.000

4152002

01

30.000
111.300

412100

01

412200

01

412600

01

412700

01

412900

01

511300

01

Грант за представнике мјесних заједница (материјални трпщкпви)
Назив пптрпщашке јединице: Трпщкпви избпра
Брпј пптрпщашке јединице: 00740111
Расхпди пп пснпву закупа за бирашка мјеста
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја
Расхпди за струшне услуге
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа заппслених
шланпва Градске избпрне кпмисије и ангажпваних лица у прпцесу технишке
припреме и прпвпдјеоа избпра
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме

412200

01

412300

01

412500

01

412600

01

412700

01

412900

01

511300

01

Назив пптрпщашке јединице: СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР
Брпј пптрпщашке јединице: 00740127
Трпщкпви службе за инспекцијски надзпр
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди-Угпвпрене услуге
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме

12.000
7.000
3.000
14.000

72.300
3.000
26.500
26.500
9.000
5.000
3.000
1.500
2.000
1.000
2.000
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01

412200

01
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412500
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01
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516100

01

412200

03

412300

03

412400

03

412500

03

412600

03

412700

03

412900

03

511300

03

511700

03

516100

03

415200

03

412200

01

412300

01
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Издаци за пдјећу и пбућу
Назив пптрпщашке јединице: СЛУЖБА КПМУНАЛНЕ ППЛИЦИЈЕ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740128
Трпщкпви службе кпмуналне пплиције
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди-угпвпрене услуге службе
Пстали неппменути расхпди-Трпщкпви принуднпг изврщеоа рјещеоа
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за пдјећу и пбућу

3.000
30.000
30.000
10.500
4.500
3.000
500
1.000
500
1.000
2.000
7.000

Назив пптрпщашке јединице: ТЕРИТПРИЈАЛНА ВАТРПГАСНА ЈЕДИНИЦА
Брпј пптрпщашке јединице: 00740129
Трпщкпви Теритпријална ватрпгасна јединица
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за ппсебне намјене (Набавка пјенила за гащеое ппжара )
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за нематеријалну прпизведену импвину (Спфтвер )
Издаци за залихе ситнпг инвентара,материјала,рпбе и амбалаже
Назив пптрпщашке јединице: Финансираое дпбрпвпљних ватрпгасних
друщтава
Брпј пптрпщашке јединице: 00740129
Финансираое дпбрпвпљних ватрпгасних друщтава

176.390

Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ППЩТУ УПРАВУ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740130
Трпщкпви пдјељеоа за ппщту управу
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал

144.000

161.390
73.000
5.990
1.290
17.500
3.000
7.000
23.500
4.600
1.210
24.300
15.000
15.000

140.000
66.000
50.000
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Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за залихе материјала
Назив пптрпщашке јединице: Трпщкпви цивилне защтите
Брпј пптрпщашке јединице: 00740131
Грантпви у земљи -Трпщкпви цивилне защтите
Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740140
Трпщкпви пдјељеоа за финансије
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за нематеријалну прпизведену импвину
Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ППЉППРИВРЕДУ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740150
Трпщкпви пдјељеоа за привреду и ппљппривреду
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Назив пптрпщашке јединице: Средства за развпјне прпјекте и ппдстицај
заппщљаваоа
Брпј пптрпщашке јединице: 00740204
Пстале струшне услуге
Ушещће у прпјектима из Стратегије
Ушещће у прпјектима из Стратегије
Прпјекат: "Прганизација прпграма пбуке за незаппслена лица"

3.000
1.000
3.000
2.500
14.000
500
4.000
4.000
116.500
116.500
15.000
15.000
5.000
10.000
35.000
11.500
20.000
5.000
1.401.000
26.000
7.000
7.000
2.000
3.500
1.500
2.000
3.000
409.700
25.000
100.000
11.000
13.200

Страна 645
4141002

04

4141003

04

4141005

04

4141006

04

4141007

04

4141008

04

4141009

04

4152003

04

4152005

04

4152002

04

511200

04

511300

04

4152008

04

414100

04

414100

04

414100

04

414100

04

414100

04

412500

04

415200

04

412500

06

412900

06

412900

06

511500

04

_____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___

Брпј: 15/13__

Прпјекат: "Средства за ппдстицај заппщљаваоа ппслпдавцима"
Ппдрщка за ппвезиваое и предузетнишке иницијативе за жене
Субвенција камата на кредите пп пснпву гаранције "Фпндације за развпј
Приједпр"
Прпјекат: "Прпмпција предузетнищтва за младе"
Прпјекат: "Ппдстицај сампзаппщљаваоу"
Прпјеат: "Ппдстицај заппщљаваоа младих виспкппбразпваних кадрпва"
Прпјекат : "Прпмпција привредних пптенцијала Града Приједпра"
Прпјекат: "Награђиваое привредних субјеката"
Прпјекат: "Ппдрщка увпђеоу стандарда квалитета (Сертификација)"
Назив пптрпщашке јединице: Прпјекат псниваоа ппслпвних зпна
Брпј пптрпщашке јединице: 00740204
Прпјекат: "Псниваое ппслпвних, индустријских и слпбпдних индустријских
зпна у Приједпру"
Прпјекат: Санација привредних капацитета у власнищтву Града Приједпра
Прпјекат улагаоа у ппремаое и развпј ппслпвних, индустријских и
слпбпдних индустријских зпна у Приједпру"
Назив пптрпщашке јединице: Прпјекати "ИПА " фпндпва
Брпј пптрпщашке јединице: 00740204
Прпјекат: "ИПА КАН" - Аерпдрпм Урије
Назив пптрпщашке јединице: Средства за унапређеое ппљппривреде
Брпј пптрпщашке јединице: 00740151
Субвенција камата на кредите
Ппдстицај и развпј у ппљппривреднпј прпизвпдои
Прпјекат унапређеоа впћарске прпизвпдое
Прпјекат прпизвпдоа ппврћа и цвијећа у затвпренпм прпстпру
Регрес за пбнпву ппљппривредне механизације
Пдржаваое ппљских путева
Ушещће у финансираоу ЈП "Прптивградна превентива Републике Српске"
а.д. Градищка
Назив пптрпщашке јединице: Прпграм упптребе надпкнада пп Закпну п
щумама
Брпј пптрпщашке јединице: 00740154
Пдржаваое путева из средстава пд накнада за кприщтеое щума
Защтита извприщта питке впде
Спрешаваое ерпзија пд бујица и пдрпна земљищта
Ппщумљаваое ерпзивних земљищта
Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ДРУЩТВЕНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740210
Трпщкпви Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти

85.000
8.500
25.000
7.000
85.000
17.000
8.500
12.250
12.250
110.000

10.000
50.000
50.000
5.300
5.300
500.000
55.000
251.000
40.000
50.000
15.000
50.000
39.000
350.000
300.000
25.000
20.000
5.000
3.255.250
16.750

Страна 646
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412200

01

Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних,

412300

01

Расхпди за режијски материјал

412500

01

Расхпди за текуће пдржаваое

412600

01

Расхпди пп пснпву путпваоа

412700

01

Расхпди за струшне услуге

412900

01

Пстали неппменути расхпди

511300

01

Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме

Брпј: 15/13__

Назив пптрпщашке јединице: Грантпви за пбразпваое и васпитаое и
прпјекте из Стратегије развпја
Брпј пптрпщашке јединице: 00740158
4152001

09

Грантпви за пбразпваое и васпитаое

4152002

09

Заједнишки прпјекти са Министарствпм прпсвјете и културе

4152003

09

Ушещће у финансираоу Рударскпг факултета

4152004

09

Грантпви за наушнп-истраживашки рад ушеника у пбразпваоу

4161001

09

Ушещће у финансираоу наушнп-истраживашкпг рада

4161002

09

Средства за студентске стипендије

4161003

09

Једнпкратне ппмпћи студентима

4161004

09

Средства за такмишеое ушеника

4161005

09

Избпр најбпљег прпсвјетнпг радника

4161006

09

Суфин. Прпјекта."Шема стипендираоа града Приједпра"

412400

08

Назив пптрпщашке јединице: Ушещће у финансираоу културних
манифестација
Брпј пптрпщашке јединице: 00740201
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за материјал за ппсебне намјене

412600

08

Расхпди пп пснпву путпваоа

412700

08

Расхпди за струшне услуге

412900

08

Пстали неппменути расхпди

415200
416100

08

Грантпви у земљи за културне манифестације

08

Дпзнаке за издавашку дјелатнпст
Назив пптрпщашке јединице: Средства за активнпсти у физишкпј култури
Брпј пптрпщашке јединице: 00740156

4125000

08

Пдржаваое сппртских терена

4152001

08

Дптације за сппртске клубпве пп прпграму

4152002

08

Ревијалне ппщтинске и републишке манифестације

4152003

08

Сппртски савези и удружеоа РВИ

4152004

08

Финансираое закупа СД "Младпст"

4152005

08

Средства резерви за сппртске активнпсти

4152006

08

Грант за градски стадипн "Приједпр" и ФК "Рудар Приједпр"

412200

08

3.000
6.000
850
2.600
900
1.700
1.700
531.500
110.000
20.000
24.000
4.000
2.500
300.000
40.000
10.000
11.000
10.000
196.500

2.000
4.000
8.300
6.200
129.000
41.000
6.000
1.055.500
17.000
270.000
48.000
12.000
100.000
50.000
50.000
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416100

08

Финансираое врхунскпг сппрта

511100

08

Издаци за изградоу двпране на Уријама

Брпј: 15/13__

Назив пптрпщашке јединице: Ушещће у финансираоу јавних медија
Брпј пптрпщашке јединице: 00740202
415200

01

8.500
500.000
450.000

Ушещће у финансираоу јавних медија

450.000

Назив пптрпщашке јединице: Средства за финансираое савеза, удружеоа
и псталих НГП
Брпј пптрпщашке јединице: 00740205

626.000

4152000

08

Грант за стамбенп збриоаваое Рпма

4152001

08

Финансираое културнп умјетнишких друщтава

4152002

08

Финансираое прпјеката наципналних маоина

4152003

10

Финансираое спцијалнп хуманитарних савеза и удружеоа

4152004

08

Финансираое Црвенпг крста

4152005

08

Ппмпћ вјерским институцијама за изградоу и рекпнструкција вјерских пбјеката

4152006

08

Ушещће у финансираоу пензипнера Града Приједпра

4152007

08

Финансираое прпјеката НВП

4152008

08

Фин. Удружаоа кпја се баве цивилним жртвама рата

416100

08

Прпграми пмладине и питаоа младих

Назив пптрпщашке јединице: Средства за спцијалну защтиту

19.000
82.000
23.000
33.000
72.000
47.000
220.000
58.000
25.000
47.000
215.000

Брпј пптрпщашке јединице: 00740203
412900

10

Брутп накнаде за кпмисија за пцјену сппспбнпсти и разврставаое

414100

10

Субвенције ђашкпг превпза

415200

10

Ушещће у финансираоу јавних кухиоа

4161001

10

Превпз ђака пщтећених слухпм Баоа Лука

4161002

10

Трпщкпви сахрана несталих и незбринутих лица

4161003

10

Једнпкратне ппмпћи спцијалнп угрпжених

4161004

10

Грант за вантјелесну пплпдоу

Назив пптрпщашке јединице: Средства за здравствену защтиту
Брпј пптрпщашке јединице: 00740157

27.000
5.000
30.000
23.000
50.000
50.000
30.000
164.000

412200

07

Дератизација и дезинсекција

85.000

412900

07

Трпщкпви мртвпзпрства

20.000

4152002

07

Трпщкпви вакцинације

4.000

4152003

07

Трпщкпви хитне службе и прве ппмпћи

15.000

4152004

07

Ушещће у трпщкпвима ппрпдишне медицине

40.000

01

Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740160
Трпщкпви пдјељеоа за прпстпрнп уређеое
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга

412200

171.400
12.800
2.000

Страна 648
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Брпј: 15/13__

412300

01

412500

01

412600

01

412700

01

412900

01

Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди

412700

04

Назив пптрпщашке јединице: Прпграм уређеоа грађевинскпг земљищта
Брпј пптрпщашке јединице: 00740161
Расхпди за струшне услуге

412900

04

Пстали неппменути расхпди

511700

04

Набавка сталних средстава у пблику права -Трпщкпви прпјектпваоа

412200

01

412300

01

412500

01

412600

01

412700

01

412900

01

511300

01

516100

06

412500

06

412500

06

412500

06

412500

06

412800

06

412800

05

412800

06

412800

05

416100

10

511100

06

511100

06

Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740170
Трпщкпви пдјељеоа за стамбенп кпмуналне дјелатнпсти
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Набавка ХТЗ пдјеће и пбуће
Назив пптрпщашке јединице: Прпграм кпмуналне пптрпщое и
инфраструктуре
Брпј пптрпщашке јединице: 00740171
Пдржаваое свјетлпсне сапбраћајне сигнализације
Пдржаваое вертикалне и хпризпнталне сигнализације
Пдржаваое улишне расвјете
Набавка и ппстављане табли са именима улица и тргпва
Ппщта кпмунална пптрпщоа
Расхпди за санитарну защтиту извприщта
Јавна расвјета редпвна пптрпщоа
Средства за защтиту шпвјекпве пкплине
Суфинансираое превпза ушеника на градским линијама
Инвестиције улишне расвјете
Изградоа и увпђеое паркинг сервиса
Назив пптрпщашке јединице: Прпграм упптребе средстава за градске
пбјекте
Брпј пптрпщашке јединице: 00740171

5.500
1.000
2.000
1.000
1.300
158.600
39.600
9.000
110.000
4.884.000
34.000
12.000
8.500
2.000
1.000
3.500
3.000
2.000
2.000
1.845.000
15.000
50.000
100.000
5.000
900.000
5.000
700.000
10.000
20.000
20.000
20.000
45.000

Страна 649
412500

06

412500

06

412900

06

412500

06

511100

06

511100

06

511200

06

511300

06
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Брпј: 15/13__

Пдржаваое паркинг сервиса
Пдрж. фпнтана и псталих пбјеката у власнищтву Града
Пстали неппменути расхпди
Назив пптрпщашке јединице: Прпграм пдржаваоа и изградое пбјеката у
МЗ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740171
Пдржаваое дпмпва и псталих пбјеката МЗ
Суфинансираое изградое пбјеката у МЗ са Мин. и дпнатприма
Изградоа пбјеката у Мјесним заједницама
Рекпнструкција дпмпва и псталих пбјеката у власнищтву Града
Набавка ппреме у мјесним заједницама

412500

06

412800

06

511100

06

511200

06

412700

06

Назив пптрпщашке јединице: Прпграм уређеоа грађевинскпг земљищта
Брпј пптрпщашке јединице: 00740172
Трпщкпви кпрдинације пп прпграму грађевинскпг земљищта-Расхпди за
струшне услуге

511100

06

06

412200

01

412300

01

412500

01

412600

01

412700

01

5.000
20.000
10.000
150.000
5.000

100.000
130.000

06

511700

190.000

230.000

412100

06

2.000

Назив пптрпщашке јединице: Прпграм кприщтеоа впдних накнада
Брпј пптрпщашке јединице: 00740171
Пдржаваое путева из средстава пд накнада за кприщтеое впда
Издаци за прпјектну дпкументацију
Назив пптрпщашке јединице: Прпграм пдржаваоа, рекпнструкције и
изградое путева
Брпј пптрпщашке јединице: 00740172
Закуп импвине за паркиралищта
Расхпди за пдржаваое улица и путева
Зимска служба и др.услуге
Изградоа путева
Рекпнструкција путева

412500

8.000
35.000

Издаци за изградоу запбилазнице Пећани (екпрппријација)
Назив пптрпщашке јединице: ПДЈЕЉЕОЕ ЗА БПРАШКП ИНВАЛИДСКУ
ЗАЩТИТУ
Брпј пптрпщашке јединице: 00740180
Трпщкпви пдјељеоа за бпрашкп инвалидску защтиту
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге

1.540.000
20.000
1.000.000
300.000
200.000
20.000
1.000.000

600.000
400.000
468.000
17.500
6.000
5.000
1.000
1.000
1.000

Страна 650
412900

01

511300

01

415200

01

415200

01

415200

01

415200

01

415200

01

415200

08

416100

01

416100

10

412900

01

412900
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Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Назив пптрпщашке јединице: Пстали расхпди из надлежнпсти за бпрашкп
инвалидску защтиту
Брпј пптрпщашке јединице: 00740181
Пбиљежаваое истпријских датума
Финансираое удружеоа РВС-а
Финансираое ппщтинскпг пдбпра СУБНПР-а
Финансираое бпрашке прганизације
Финансираое прганизације ппрпдица ппгинулих бпраца
Капитални грантпви мјесним заједницама
Финансираое пп Пдлуци п дппунским правима бпраца и РВИ
Изградоа кућа РВИ -средства бучета Града
Назив пптрпщашке јединице: ПСТАЛА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА
Брпј пптрпщашке јединице: 00740190
Пстала бучетска пптрпщоа
Ппрези, таксе и накнаде Града
Пстали неппменути расхпди (Трпщкпви судских пресуда и сл.)
Ппврат ппреза
Расхпди за ппрез на неппкретнпст за импвину Града
Расхпди пп пснпву камата на примљене зајмпве у земљи
Затезне камате пп судским сппрпвима
Средства за експрпријацију за ппщтинске пбјекте
Издаци за изградоу и прибављаое впдпвпдне и канализаципне
инфраструктуре из ушещћа грађана (прпјекти са ЕИБ)
Издаци за прибављаое земљищта
Издаци пп пснпву ПДВ-а у улазним фактурама
Издаци за зајмпве дате АД Тпплани
Издаци за птплату главнице за примљене зајмпве у земљи
Издаци за птплату псталих дугпва из ранијих гпдина (Дуг пп Записницима
Ппреске управе РС)

1.500
2.000
450.500
17.500
16.000
25.000
90.000
80.000
2.000
70.000
150.000
4.678.513
4.678.513
20.000
60.000
15.000
63.000
1.100.000
10.000
10.000
384.615
30.000
435.898
1.000.000
1.500.000
50.000
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ЕК КПД

ФУНКЦ
КПД

ППИС

ПЛАН БУЧЕТА
ЗА 2014. Г.

1

2

3

4

II -ТЕКУЋА БУЧЕТСКА ППТРПЩОА ПСТАЛИХ БУЧЕТСКИХ КПРИСНИКА

6.999.190
2.922.820
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10

411200

10

412200

10

412300

10

412500

10

412600

10

412700

10

412900

10

511300

10

511700

10

516100

10

412600

10

4161001

10

4161002

10

4161003

10

4161004

10

4161005

10

416200

10

4163001

10

4163002

10

4169001

10

4169002

10

4169003

10

4169004

10

Назив пптрпщашке јединице: Центар за спцијални рад Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 00740300
Дјелатнпст центра за спцијални рад
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за нематеријалну прпизведену импвину
Издаци за залихе ситнпг инвентара,материјала,рпбе и амбалаже
Назив пптрпщашке јединице: Трпщкпви спцијалне защтите
Брпј пптрпщашке јединице: 00740301
Расхпди гприва за теренски рад служби центра
Нпвшане ппмпћи лица у стаоу спцијалне ппмпћи
Нпвшане ппмпћи лицима кпје суфинансира Република
Дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица
Дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица кпје суфинансира Република
Једнпкратне ппмпћи и други видпви спцијалне защтите
Здравствена защтита спцијалнп угрпжених
Финансираое устанпва Центра за спцијални рад
Смјещтај у другу ппрпдицу
Ппмпћ дјеци без рпдитељскпг стараоа
Прихватна станица
Средства за учбенике ушеницима пп критеријима центра за спцијални рад
Пстале дпзнаке на име спцијалне защтите

10

Ппдрщка изједнашаваоа дјеце и пмладине са сметоама у развпју кпје
суфинансира Република

4169005

Назив пптрпщашке јединице: ЈУ Дјешији вртић "Радпст" Приједпр

910.020
660.000
154.000
47.000
8.100
4.140
6.750
5.220
19.450
1.800
500
3.060
2.012.800
15.000
190.000
286.000
290.000
465.300
90.000
35.000
489.800
93.700
6.000
15.000
3.000
10.000
24.000
1.560.120
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Брпј пптрпщашке јединице: 00740400
Трпщкпви дјелатнпсти јавне устанпве
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп плате (Усклађиваое са закпнским прпписима)
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за материјал за ппсебне намјене
Средства за дјецу са ппсебним пптребама -Расхпди за материјал за ппсебне
намјене
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за залихе ситнпг инвентара
Назив пптрпщашке јединице: ЈУ Ппзприщте Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 00740501
Трпщкпви јавне устанпве
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди -Средства за припрему представа
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Назив пптрпщашке јединице: ЈУ "Галерија 96" Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 00740502
Трпщкпви јавне устанпве "Галерија 96"
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа

1.560.120
928.890
106.400
271.080
92.900
7.500
108.000
3.000
9.320
1.180
9.000
21.850
1.000
707.700
707.700
420.000
123.000
72.000
7.200
4.500
15.000
9.000
29.000
27.000
1.000
84.500
84.500
43.300
9.200
8.500
800
500
1.200
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01
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01

412900

01

Расхпди за струшне услуге
Трпщкпви дјелатнпсти "Галерије 96"
Назив пптрпщашке јединице: ЈУ "Центар за приказиваое филмпва"
Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 00740920
Трпщкпви ЈУ "Центар за приказиваое филмпва"
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за материјал за ппсебне намјене
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди-Расхпди за дистрибутера и пстали несп.
расхпди
Грантпви у земљи
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме
Издаци за залихе ситнпг инвентара,мат. и амбалаже
Издаци пп пснпву ПДВ-а
Назив пптрпщашке јединице: Агенција за екпнпмски развпј Града
Приједпр "Преда-Пд"
Брпј пптрпщашке јединице: 00740910
Трпщкпви Јавне Устанпве
Расхпди за брутп плате
Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди

511300

04

Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме

412700

08

412900

08

411100

08

411200

08

412200
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08
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08
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08
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411100

04

3.000
18.000
299.800
299.800
90.750
33.500
22.600
8.000
1.000
6.400
3.910
10.100
87.000
1.000
13.200
5.090
17.250
246.450
246.450
157.000
41.650
21.000
2.300
4.000
8.000
3.500
8.000
1.000

Назив пптрпщашке јединице: Туристишка прганизација Града Приједпр

113.400

Брпј пптрпщашке јединице: 00740510
Трпщкпви јавне устанпве туристишке прганизације
Расхпди за брутп плате

103.400
47.050
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Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа зпппслених
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое Устанпве
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Назив пптрпщашке јединице: Прпјекти из стратегије развпја Туристишке
прганизације Града Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 00740510
Прпјекат "Бициклистишке руте"
Струшне услуге пп прпјектима

411200

09

412100

09

412200

09

412300

09

412400

09

412500

09

412600

09

412700

09

412900

09

415200

09

511300

09

511400

09

Назив пптрпщашке јединице: Расхпди средоих щкпла
Назив и брпј пптрпщашке прганизације:
ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједпр
08150028
ЈУ Електрптехнишка щкпла Приједпр
08150029
ЈУ Мащинска щкпла Приједпр
08150030
ЈУ Ппљппривреднп прехрамбена щкпла Приједпр
08150031
ЈУ Угпститељскп екпнпмска щкпла Приједпр
08150032
ЈУ Медицинскп технплпщка и грађевинска щкпла Приједпр
08150033
ЈУ Музишка щкпла "Савп Балабан" Приједпр
08400002
ЈУ Спец. Пснпв. и сред. щкпла "Ђпрђе Натпщевић" Приједпр
08400014
Расхпди за превпз радника
Расхпди пп пснпву закупа за двпрану
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних,кпмуникац. и трансп.
услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за материјал за ппсебне намјене за пдвијаое наставе
Расхпди за текуће пдржаваое пбјеката и ппреме
Расхпди пп пснпву путпваоа и смјещтаја
Расхпди за струшне услуге (систематски прегледи радника, псигураое
радника и ушеника, израда правилника: за прпцјену ризика, прптуппж. и сл.)
Пстали неппменути расхпди (израда расппреда, трпщкпви манифестација,
слава щкпле и сл.)
Грантпви у земљи превпз дјеце и исхрана дјеце
Издаци за набавку ппстрпјеое и ппреме
Издаци за инвестиципнп пдржаваое ппреме

516100

09

Издаци за залихе материјала, рпбе и ситнпг инвентара, амбалаже и слишнп

8.600
8.000
1.350
900
3.000
15.000
19.500
10.000
7.000
3.000
908.490
908.490

106.971
52.568
416.420
49.926
33.351
30.000
21.456
67.767
50.634
63.440
11.123
2.060
2.774
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Назив пптрпщашке јединице: ЈУ Нарпдна Библптека "Ћирилп и Метпдије"
Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 08180003
Трпщкпви јавне устанпве
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппреме (коиге)
Назив пптрпщашке јединице: Расхпди из Републишких трансфера за
Матишну библиптеку
Брпј пптрпщашке јединице: 08180003
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Назив пптрпщашке јединице: ЈУ "Матишни Музеј Кпзаре "Приједпр
Брпј пптрпщашке јединице: 08180055
Трпщкпви јавне устанпве
Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникацијских и
трансппртних услуга
Расхпди за режијски материјал
Расхпди за текуће пдржаваое
Расхпди пп пснпву путпваоа
Расхпди за струшне услуге
Пстали неппменути расхпди
Издаци за набавку ппстрпјеоа и ппреме

72.440
69.640
24.500
5.340
3.500
5.000
5.300
16.000
10.000
2.800
1.705
695
400
83.470
83.470
27.670
5.400
2.700
7.000
14.500
23.500
2.700
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РЕДНИ
БРОЈ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ

1.

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ГРАДА - Оперативна јединица
1.

2.
3.

ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ - Оперативна јединица 2.
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА)
УКУПНО (1+2+3)

Брпј: 15/13__

ПЛАН
БУЏЕТА ЗА
2014. Г.

23.661.043
6.999.190
630.000
31.290.233
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ђ) Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину
буџета Града Приједор за 2014.годину

ШИФРА
ФУНКЦИЈЕ

ОПИС ФУНКЦИОНАЛНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

1

2

ПЛАН РАСХОДА И НЕТО
ИЗДАТАКА ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА 2014. ГОДИНУ
3

01

Опште јавне услуге

02

Одбрана

03

Јавни ред и сигурност

04

Економски послови

05

Заштита човјекове околине

06

Стамбени и заједнички послови

07

Здравство

08

Рекреација, култура и религија

2.782.910

09

Образовање

3.000.110

10

Социјална заштита

3.467.820

11

Остало*

3.180.000

УКУПНО 1-11 :
Примици за нефинансијску имовину (Класа 8.)
УКУПAН ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ:

10.794.490
4.000
176.390
1.303.000
15.000
5.621.615
164.000

30.509.335
780.898
31.290.233

Наппмена:
Ппд щифрпм 11 приказани су:
*
*
*

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
НЕРАСПОРЕЂЕНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЗА 01.31.12.2013.

1.000.000
1.550.000
630.000

Укунпно остало:

3.180.000
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144.
На пснпву шлана 18. Статута Града
Приједпра - прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра" , брпј: 2/13) и
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града
Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра“ брпј: 2/13), накпн
дпнпщеоа Пдлуке п усвајаоу бучета Града
Приједпра за 2014. гпдину, Скупщтина Града
Приједпра је на XIII сједници пдржанпј дана
18.12.2013.гпдине, дпнијела
ЗАКЉУЧАК
1.Пбавезују се надлежене службе Града да дп
30.04.2014. гпдине израде Aнализу п
кприщтеоу свих минералних сирпвина на
ппдрушју Града Приједпра , кпје нису
пбухваћене кпнцесипним угпвприма са
Владпм Републике Српске и да исту дпставе
Скупщтини града на усвајаое.
2.Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Брпј: 01-022-176/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

145.
На пснпву шлана 18. Статута Града
Приједпра - прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра" , брпј: 2/13) и
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града
Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра“ брпј: 2/13), накпн
дпнпщеоа Пдлуке п усвајаоу бучета Града
Приједпра за 2014. гпдину, Скупщтина Града
Приједпра је на XIII сједници пдржанпј дана
18.12.2013.гпдине, дпнијела

ЗАКЉУЧАК
1.Пбавезују се надлежене службе Града
Приједпра да дп 01.03.2014. гпдине израде
План асфалтираоа путева укљушујући и нпва
насеља,
те да дп 01.04.2014. гпдине
предлпже Скупщтини Града да дпнесе пдлуку
п кредитнпм задужеоу за финансираое
изградое планираних путева.
2.Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.
Брпј: 01-022-177/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

146.
На пснпву шлана 39. Закпна п
бучетскпм систему Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” брпј:
121/12), шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи (Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
шлана 18. Статута Града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник Града
Приједпра" брпј: 2/13 и 6/13), Скупщтина
Града Приједпра на XIII сједници пдржанпј
18.12.2013. гпдине дпнијела је
ПДЛУКУ
п изврщеоу бучета Града Приједпра
за 2014. гпдину
Члан.1
Пвпм пдлукпм се прпписује нашин
изврщеоа бучета Града Приједпра за 2014.
гпдину (У даљем тексту: Бучет).
Пва пдлука ће се прпвпдити у
сагласнпсти са Закпнпм п бучетскпм систему
Републике Српске, Закпнпм п задуживаоу,
дугу и гаранцијама Бпсне и Херцегпвине,
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Закпнпм п трезпру, Правилникпм п
бучетским
класификацијама,
садржини
рашуна и примјени кпнтнпг плана за
кприсника прихпда бучета Републике,
ппщтина, градпва и фпндпва („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 90/10) и
другим закпнима кпјима се уређује пва
пбласт.
Све пдлуке, закљушци и рјещеоа кпји
се пднпсе на бучет мпрају бити у складу са
пвпм пдлукпм.
Пва пдлука се пднпси на кприснике
бучета Града Приједпра.

Средства
расппређују се
31.290.233 КМ.

Члан.2
бучета из шлана
у укупнпм изнпсу

1.
пд

Укупна бучетска пптрпщоа мпра бити
уравнптежена
са
укупним
бучетским
средствима.
Члан 3.
Уз Пдлуку п утврђиваоу бучета Града
Приједпр за 2014. гпдину у прилпзима
приказују се:
а) Ппщти дип бучета Града Приједпра
за 2014. гпдину,
б) Бучетски прихпди и примици за
нефинансијску импвину бучета
Града Приједпра за 2014. гпдину,
в) Бучетски расхпди и издаци за
нефинансијску импвину бучета
Града Приједпра за 2014. гпдину,
г) Рашун финансираоа бучета Града
Приједпра за 2014. гпдину,
д) бучетски издаци пп кприсницима
(прганизаципна класификација)
бучета Града Приједпра за 2014.
гпдину и
ђ) Функципнална класификација
бучетских расхпда и нетп издатака
за нефинансијску импвину бучета
Града Приједпра за 2014. гпдину.
Члан 4.
Прихпди бучета Града шине прихпди
кпји су утврђени Закпнпм п бучетскпм

Брпј: 15/13__

систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ брпј: 121/12) и
Пдлукпм п ушещћу ппщтина и градпва у
прихпдима пд индиректних ппреза и нашину
расппређиваоа тих прихпда, кап и пдлукама
Скупщтине Града Приједпра и пдлукама,
рјещеоима и закљушцима Градпнашелника,
пдјељеоа
и
служби
градске
административне службе, те бучетских
кприсника.
(1) Властите прихпде (прихпди
градских пргана и прганизација) мпгу
кпристити у изнпсу 100% (ФПНД 02 –Фпнд
прихпда пп ппсебним прпписима) следећи
бучетски кприсници:
I – Пперативна јединица I Административна служба Града Приједпра
за:
а) намјенске прихпде прптуппжарне защтите
за ппремаое ТВЈ у складу са шланпм 81.
Закпна п защтити пд ппжара („Службени
гласник Републике Српске”, брпј: 71/12),
б) уплату накнада за израду лпкацијских
услпва Града и
в) накнада трпщкпва за вјеншаое пп Пдлуци
Скупщтине Града.
II – Пперативана јединица II - Пстали
бучетски кприсници:
Институције средоег пбразпваоа за
прихпде кпје уплаћују грађани и пстали
субјекти за ванреднп щкплпваое у складу са
пвлащтеоем Министарства прпсвјете и
културе Републике Српске, Специјална
пснпвна и средоа щкпла „Ђпрђе Натпщевић“
за прихпде пд индивидуалних дефектплпщкп
лпгппедских третмана и третмана сензпрне
интеграције за дјецу са ппсебним пптребама.
Центар за спцијални рад за:
а) средства за зажтиту пспба кпјима је
призната међунарпдна защтита у БиХ и
б) за прихпде пд Јавнпг фпнда дјешије
защтите Бијељина.
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Ппзприщте Приједпр за накнаду
трпщкпва за ушещће на ппзприщним
фестивалима у Републици Српскпј, кап и
земљама у регипну.
(2) Прихпде пд дпнација (грантпва)
бучетски кприсници мпгу кпристити 100%
(ФПНД 03 – Фпнд грантпва).
(3) Прихпди пд приватизације и
сукцесије кпристе се у складу са прпписима
из пве пбласти (ФПНД 04 - Фпнд средстава
приватизације и сукцесије).
(4)
Прихпди
пд
финансираоа
ппсебних прпјеката кпристе се за реализацију
прпјеката
у
складу
са
прпграмима
финансијске ппдрщке (ФПНД – 05 – Фпнд за
ппсебне прпјекте).
(5) Пвлащћује се Градпнашелник да
дпнпси Пдлуке п птвараоу рашуна за ппсебне
намјене пп ппсебним прпписима и
прпјектима.
(6) Извјещтај п расхпдима и издацима
пп фпндпвина 02, 03, 04 и 05 врщиће се у
рпкпвима и на нашин извјещтаваоа за
расхпде и издатке пп фпнду 01.
(7) Прихпди из става 1, 2, 3, и 4 пвпг
шлана наплаћују се и расппређују прекп
система јединственпг рашуна трезпра Града
Приједпра.
Сви пстали властити прихпди бучета
Града из шлана 11. Закпна п бучетскпм
систему Републике Српске, кап и властити
прихпди бучетских кприсника наплаћују се и
расппређују прекп рашуна јавних прихпда
Града Приједпра, пднпснп прекп рашуна
ппсебних намјена, а кприщћеое истих врщи
се према расппреду утврђенпм у плану
бучета за текућу гпдину.
Пдлуку п птвараоу рашуна пп
ппсебним прпписима и прпјектима дпнпси

Градпнашелник Приједпра
Пдјељеоа за финансије.

Брпј: 15/13__
на

приједлпг

Члан 5.
Пдјељеое за финансије управља и
кпнтрплище прилив и пдлив нпвшаних
средстава према усвпјенпм бучету.
Члан 6.
Кприсници бучетских средстава су
пбавезни да ппднесу Пдјељеоу за финансије
свпје кварталне финансијске планпве за
изврщеое бучета 10. дана прије ппшетка
свакпг квартала.
Пдсјек за бучет даје сагласнпст
бучетским кприсницима на ппднесене
кварталне финансијске планпве за изврщеое
бучета, а у складу са прпцјеоеним
пствареоем бучетских средстава за исти
перипд фискалне гпдине.
Акп кприсник бучета не ппднесе
квартални финансијски план у рпку из става 1.
пвпг шлана, квартални финансијски план за
тпг бучетскпг кприсника пдређује Пдјељеое
за финансије - Пдсјек за бучет.
Укупан изнпс свих кварталних
финансијских планпва за изврщеое бучета
свакпг бучетскпг кприсника мпже бити маои
или једнак усвпјенпм гпдищоем бучету (или
ребалансу) за свакпг бучетскпг кприсника.
Члан 7.
Пдсјек за трезпр врщи пренпс
средстава за изврщеое пбавеза пп пснпву
расхпда бучета искљушивп на пснпву
пбразаца за трезпрскп ппслпваое бучетских
кприсника.
Ппдаци унесени у пбрасце за
трезпрскп ппслпваое бучетских кприсника
мпрају
бити
сашиоени
на
пснпву
вјерпдпстпјних коигпвпдствених исправа,
прпписаних Закпнпм п рашунпвпдству и
ревизији Републике Српске.
Исправама из претхпднпг става
сматрају се:
- пбрашунске
листе
плата
и
накнада,
- ппнуде, предрашуни и угпвпри,
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рашуни за набавку средстава
материјала, рпба и услуга,
пдлуке и рјещеоа надлежних
пргана из кпјих прпистишу
финансијске пбавезе и
пстале финансијске исправе.

Члан 8.
Бучетски кприсници из шлана 2. ташка
12. Закпна п бучетскпм систему Републике
Српске су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Административна служба Града
Приједпр,
Агенција за екпнпмски развпј града
Приједпра "Преда-Пд",
Туристишка прганизација Града
Приједпра,
ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједпр,
ЈУ Електрптехнишка щкпла
Приједпр,
ЈУ Мащинска щкпла Приједпр,
ЈУ Медицинскп технплпщка и
грађевинска щкпла Приједпр,
ЈУ Угпститељскп - екпнпмска щкпла
Приједпр,
ЈУ Ппљппривреднп прехрамбена
щкпла Приједпр,
ЈУ Средоа и пснпвна музишка щкпла
„Савп Балабан“ Приједпр,
ЈУ Специјална щкпла "Ђпрђе
Натпщевић",
ЈУ Дјешији вртић "Радпст" Приједпр,
ЈУ Библиптека "Ћирилп и Метпдије"
Приједпр,
ЈУ Ппзприщте Приједпр,
ЈУ Музеј Кпзаре Приједпр,
ЈУ Галерија 96 Приједпр,
ЈУ Центар за спцијални рад
Приједпр,
ЈУ Центар за приказиваое филмпва
Приједпр.

Члан 9.
Бучетски кприсници мпгу стварати
пбавезе и кпристити средства самп за
намјене предвиђене Бучетпм и тп дп изнпса

Брпј: 15/13__

кпји је планиран, а у складу са распплпживим
средствима.
Члан 10.
Расппред средстава, утврђен бучетпм Града
мпже се изузетнп прерасппређивати:
- у пквиру бучетскпг кприсника (пптрпщашке
јединице) у пквиру једне врсте расхпда и
издатака;
- у пквиру бучетскпг кприсника (пптрпщашке
јединице) између двије или вище врста
расхпда и издатака и
- између бучетских кприсника (пптрпщашких
јединица), на нашин и пп ппступку утврђеним
пвпм Пдлукпм.
Прерасппдјела средстава бучетскпг
кприсника (пптрпщашке јединице) у пквиру
расхпда, у пквиру издатака за нефинансијску
импвину и у пквиру издатака за финансијску
импвину и птплату дугпва, врщи се на пснпву
рјещеоа бучетскпг кприсника (пптрпщашке
јединице), уз сагласнпст Пдјељеоа за
финансије.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, не
мпже се врщити прерасппдјела бучетских
средстава на расхпде за лишна примаоа.
Прерасппдјела средстава између
расхпда, издатака за нефинансијску импвину
и издатака за финансијску импвину и птплату
дугпва у пквиру бучетскпг кприсника
(пптрпщашке јединице), врщи се рјещеоем
Градпнашелника пп захтјеву бучетскпг
кприсника на приједлпг Пдјељеоа за
финансије.
Градпнашелник
мпже
изврщити
прерасппдјелу средстава са једне на другу
пптрпщашку јединицу у пквиру Пперативне
јединице I и у пквиру Пперативне јединице II
кап и између пптрпщашких јединица
Пперативне јединице I и Пперативне
јединице II, у висини дп 5% укупнп усвпјених
средстава пптрпщашке јединице, кпјпј се
средства умаоују.
Градпнашелник мпже, на приједлпг
Пдјељеоа
за
финансије,
средства
расппређеоа бучетпм, кпја нису утрпщена дп
31. јануара наредне гпдине, расппредити
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између пптрпщашких јединица у пквиру
Пперативне јединице I и у пквиру
Пперативне јединице II кап и између
пптрпщашких јединица Пперативне јединице I
и Пперативне јединице II, дп 5% пд укупнп
усвпјених средстава пптрпщашке јединице
кпјпј се средства умаоују.
Градпнашелник ће п изврщенпј
прерасппдјели
средстава
извјещтавати
Скупщтину Града у пквиру Извјещтаја п
изврщеоу бучета Града.
Бучетски кприсници (пптрпщашке јединице)
мпгу врщити прерасппдјелу средстава пп
фпндпвима 02, 03, 04 и 05.
Прерасппдјела
средстава
пп
фпндпвима врщи се на пснпву рјещеоа
бучетскпг кприсника (пптрпщашке јединице).
Прерасппдјела средстава у складу са
пдредбама пвпг шлана мпже се врщити дп 20.
фебруара 2015. гпдине.
Члан 11.
Расппред средстава бучетске резерве
врщи се у складу са шланпм 44. Закпна п
бучетскпм систему Републике Српске –
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:
121/12)
Пдпбраваое средстава за грантпве
(ппмпћи) и средстава бучетске резерве мпже
се врщити самп на пснпву критерија
утврђених пд стране давалаца средстава, уз
ппднпщеое
пдгпварајућег
прпграма,
пднпснп прпјекта.
Кприсници средстава за грантпве
(ппмпћи) и средстава бучетске резерве су
дужни ппднијети извјещтај давапцима
средстава п утрпщку примљених средстава
најкасније 10. дана пп истеку фискалне
гпдине.
Члан 12.
Исплата плата и псталих лишних
примаоа бучетских кприсника врщи се
пренпспм средстава са јединственпг рашуна
Трезпра Града на текуће рашуне заппслених у
пдгпварајућим
банкама
или
другим

Брпј: 15/13__

пвлащтеним прганизацијама за платни
прпмет.
Бучетски кприсници су дужни да све
ппдатке п брпју заппслених, пбрашунатим
нетп лишним примаоима, пбрашунатим
ппрезима и дппринпсима за свакп заппсленп
или другп лице ппјединашнп и збирнп
дпставе Пдјељеоу за финансије Града
Приједпра дп десетпг у мјесецу за претхпдни
мјесец.
Члан 13.
Пбавезе пп пснпву расхпда Бучета ће
се
изврщавати
према
сљедећим
припритетима:
1. Пбавезе пп пснпву птплате кредита у
изнпсима кпји су дпспјели за
плаћаое,
2. Средства за ппрезе и дппринпсе на
нетп плате и пстала лишна примаоа,
3. Средства за нетп плате и пстала лишна
примаоа,
4. Средства за спцијалну защтиту,
5. Средства
за
пбавезе
према
дпбављашима за рпбу, материјал и
услуге,
6. Средства
за
пбавезе
према
дпбављашима за инвестиције и
инвестиципнп пдржаваое и
7. Средства за пстале пбавезе.
Члан 14.
Средства за материјалне трпщкпве
средоих щкпла кпје се финансирају из бучета
лпкалне заједнице планирана су у изнпсу пд
908.490 КМ пд шега је:
-

Средства за ппмпћ дјеци са ппсебним
пптребна за исхрану и превпз ушеника
при Пснпвнпј и средопј специјалнпј
щкпли »Ђпрђе Натпщевић« Приједпр
у изнпсу пд 63.440 КМ и

-

Средства за материјалне трпщкпве
средоих щкпла у изнпсу пд 845.050
КМ.

-

Средства за материјалне трпщкпве
средоих щкпла у изнпсу пд 845.050
КМ,
расппредит ће закљушкпм
Градпнашелника на средое щкпле
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према критеријима пп приједлпгу
Актива директпра средоих щкпла и
Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти
Приједпр.
Члан 15.
Прпцјена ризика пп гаранцијама за
2014 гпдину изнпси 2.319.650 КМ пд шега:
- Прпцјена ризика за гаранције АД
„Тпплана“ Приједпр ........... 2.273.127 КМ
и
- Прпцјена ризика за гаранције АД
„Впдпвпд“ Приједпр.................46.523 КМ.
У слушају да се изврщи плаћаое пп
наведеним гаранцијама Пдјељеое за
привреду и ппљппривреду пбавезнп је
сашинити угпвпр п ппврату средстава, а
Пдјељеое за финансије да искаже
пптраживаоа за исти изнпс и евидентира у
главнпј коизи трезпра све дп ппврата
средстава, а щтп би се приказалп на класи
»9« - екпнпмски кпд 92131 – Примици пд
рефундација птплаћених зајмпва у земљи.
Члан 16.
Бучетски кприсници су дужни да се у
ппступку набавке рпба, материјала и врщеоа
услуга придржавају пдредаба Закпна п
ппступку набавке рпба, услуга и уступаоу
радпва, и прпцедура п пбавезнпј примјени
мпдула набавке.
Пдсјек за Трезпр пбуставиће унпс
пбавеза и плаћаоа за кпја предхпднп није
спрпведена прпцедура из става 1. пвпг шлана.
Члан 17.
Градпнашелник
је
пбавезан
Скупщтини Града ппднијети пплугпдищои и
гпдищои извјещтај п изврщеоу бучета у
закпнскпм рпку.
Члан 18.
За изврщеое Бучета Града Приједпра
Градпнашелник је пдгпвпран Скупщтини
Града.
Члан 19.
У ппгледу нашина израде, дпнпщеоа и
изврщеоа
бучета
Града
Приједпра,

Брпј: 15/13__

задуживаоа, дуга, рашунпвпдства и надзпра
бучета, за све щтп није регулисанп пвпм
Пдлукпм примјеоиваће се Закпн п бучетскпм
систему Републике Срспке, Закпн п трезпру,
Закпн п задуживаоу, дугу и гаранцијама
Републике Српске, са пратећим уредбама и
ппдзакпнским актима.
Члан 20.
Пва Пдлука ступа на снагу нареднпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Приједпра“.

Брпј: 01-022-178/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

147.
На пснпву шлана 8. став 3 Закпна п
ппрезу на неппкретнпсти („Службени гласник
Републике Српске“ брпј 110/08 и 118/09),
шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), пдредаба
шлана 18. Статута Града Приједпра прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13) и шлана 140.
Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), Скупщтина Града
Приједпра на XIII сједници, пдржанпј 18.12.
2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п утврђиваоу ппреске стппе за
пппрезиваое неппкретнпсти на
ппдрушју Града Приједпрa за 2014. гпдину
I
Пвпм пдлукпм пдређује се ппреска
стппа за пппрезиваое неппкретнпсти кпје се
налазе на ппдрушју Града Приједпра.
II
Неппкретнпстима, у складу са
Закпнпм и пвпм пдлукпм, сматра се
земљищте са свим пним щтп је трајнп сппјенп
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са оим, или щтп је изграђенп на ппврщини
земљищта, изнад или исппд земљищта.
III
Ппреска стппа за пппрезиваое
неппкретнпсти утврђује се у висини пд 0,18%.
IV
Пвакп пдређена стппа примјеоиваће
се
на
прпцијеоену
вриједнпст
неппкретнпсти.
V
У слушају пбављаоа дефицитарне
дјелатнпсти пбвезник мпже бити пслпбпђен
пбавезе плаћаоа ппреза, п шему ппсебну
пдлуку дпнпси Скупщтина Града.
VI
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Приједпра“.
Брпј: 01-022-179/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

148.
На пснпву шлана 4. и 24. Закпна п
административним
таксама
("Службени
гласник Републике Српске", бр. 100/11,
103/11 и 67/13), шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и шлана 18. Статута Града Приједпра прешищћен текст ("Службени гласник Града
Приједпра", брпј: 2/13 и 6/13), Скупщтина
Града Приједпра, на XIII сједници пдржанпј
дана 18.12.2013.гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п измјенама пдлуке
п градским административним таксама
Члан 1.
У Пдлуци п градским административним
таксама („Службени гласник ппщтине Приједпр“,

Брпј: 15/13__

брпј: 11/11) и („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 7/13) у шлану 6. – „ТАРИФА
ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА“ врще
се измјене:
(1) У тарифнпм брпју 4. ташка а) мијеоа се
и гласи:
„За акте на пснпву кпјих правна и
физишка лица стишу права, административна
такса изнпси:
- за рјещеое п регистрацији
предузетника .................................. 30,00 КМ,
- за рјещеое п регистрацији припремних
радои
за
пбављаое
предузетнишке
дјелатнпсти .................................... 30,00 КМ,
- за рјещеое п прпмјени ппдатака у
ппслпваоу предузетника ............... 20,00 КМ,
- за рјещеое п престанку пбављаоа
предузетнишке дјелатнпсти ............ 20,00 КМ,
- за рјещеое п привременпм
престанку пбављаоа дјелатнпсти
предузетника .................................. 20,00 КМ,
- за рјещеое п прпмјени нашина пбављаоа
дјелатнпсти .................................... 20,00 КМ,
- за рјещеое п регистрацији
наставка рада ............................... 10,00 КМ“.
(2) У тарифнпм брпју 4. ташка б) мјеоа се и
гласи:
„ За акте из пбласти ппљппривреде и
впдппривреде, административна такса изнпси:
- за рјещеое п впднпј
сагласнпсти....................................... 30,00 КМ,
- за рјещеое п впднпј
дпзвпли ........................................... 30.00 КМ,
- за закљушак п впдним
- смјерницама ................................... 10,00 КМ,
- за рјещеое п пбрашуну накнаде
за претвараое ппљппривреднпг земљищта у
неппљппривредне сврхе ............... 10,00 КМ,
- за рјещеое п ппљппривреднпј
сагласнпсти .................................... 10.00 КМ“.
(3) У тарифнпм брпј 5. став 2. мјеоа се и
гласи:
„За увјереоа кпја издају пргани на пснпву
шлана 160. ЗУП-а акп није другашије
прпписанп................................................ 5, 00 КМ.
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(4) Тарифни брпј 14. мјеоа се и гласи:
„За акте кпјима се пдпбрава врщеое
(пбављаое) сампсталне предузетнишке
дјелатнпсти
из
пбласти
сапбраћаја,
административна такса изнпси:
- за јавни превпз ствари ............ 30,00 КМ,
- за јавни превпз лица ................ 30,00 КМ,
- за превпз за властите пптребе....20,00 КМ“
(5) У тарифнпм брпју 16, алинеја 3.
брище се.
Члан 2.
У цијелпм тексту Пдлуке п градским
административним
таксама,
ријеши
„административна служба“, замјеоују се
ријешима „градска управа“, у пдгпварајућем
падежу.
Члан 3.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе
Скупщтине Града Приједпра да утврди
прешищћени текст Пдлуке п градским
административним таксама и исти пбјави у
„Службенпм гласнику Града Приједпра“.
Члан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Приједпра“.

Брпј: 01-022-180/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

149.
На пснпву шлана 8. Закпна п
министарским,
владиним
и
другим
именпваоима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ брпј 41/03),
шлана 18. Закпна п систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске „ брпј
68/07 и 119/12) и шлана 18. Статута Града
Приједпра – прешищћен текст („Службени
гласник Града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13),
те шлана 140. Ппслпвника Скупщтине Града
Приједпра – прешищћен текст ("Службени

Брпј: 15/13__

гласник Града Приједпрa" брoј 2/13),
Скупщтина Града Приједпра на XIII сједници,
пдржанпј 18.12.2013.гпдине, дпнијела је
слиједећу
ПДЛУКУ
п расписиваоу Јавнпг кпнкурса за избпр и
именпваое директпра у Јавним устанпвама
шији је псниваш Град Приједпр
Члан 1.
I- Расписује се Јавни кпнкурс за избпр и
именпваое директпра у Јавним устанпвама
какп слиједи:
1. Галерија '96-Приједпр
2. Туристишка
прганизација
Града
Приједпра
3. ЈЗУ“Дпм здравља“-Приједпр
4. ЈЗУ Градска апптека-Приједпр,
5. ЈУ Дјешији вртић „Радпст“-Приједпр,
6. ЈУ „Центар за приказиваое филмпва
Приједпр“.
II - Ппис ппслпва
Директпр рукпвпди устанпвпм, представља
и заступа устанпву и пдгпвпран је
за закпнитпст оенпг рада.
III - Мандат
Директпри јавних устанпва се именују на
перипд пд 4 гпдине.
Сва именпвана лица, пп истеку перипда на
кпји су именпвани, имају мпгућнпст
ппнпвнпг избпра и именпваоа.
IV- Ппщти услпви за кандидате су:
- да су старији пд 18 гпдина,
- да имају ппщту здравствену сппспбнпст,
- да су држављани Републике Српске или
БиХ,
- да нису птпущтени из државне службе
на пснпву дисциплинске мјере на билп
кпјем нивпу власти у БиХ и Републици
Српскпј, у перипду пд 3 гпдине прије
дана пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса,
- да нису псуђивани за кривишнп дјелп
кпје их шини неппдпбним за врщеое
функције директпра јавне устанпве
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да се прптив оих не впди кривишни
ппступак,
да се на кандидате не пднпси шлан 9.
ташка 1. Устава БиХ.

V- Ппсебни
кандидате:

услпви

и

критеријуми

за

-

За кандидате из ппглавља I ташка 1,
(Галерија 96)
- ВСС (VII степен) Академија ликпвних
умјетнпсти, академија примијеоених
умјетнпсти, или филпзпфски факултет –
смјер истприја умјетнпсти,
- најмаое 3 гпдине раднпг искуства у струци,
- ппсједпваое рукпвпдних и прганизаципних
сппспбнпсти
- дпказани резултати и успјех у пбављаоу
ранијих ппслпва
- ппсједпваое струшнпг знаоа из дјелатнпсти
устанпве и
- Прпграм рада
За кандидате из ппглавља I ташка 2
(Туристишка прганизација Града Приједпра)
-

ВСС ( VII степен друщтвенпг смјера)
пптребнп струшнп знаое из дјелатнпсти
кпјпм се бави правни субјект
најмаое 5 гпдина раднпг искуства у
струци
ппзнаваое рада на рашунару
ппсједпваое
прганизаципних
сппспбнпсти
дпказани разултати и успјеси у
пбављаоу ранијих ппслпва и
да ппзнаје један или вище свјетских
језика

За кандидате из ппглавља I ташка 3 (Дпм
здравља)
-

ВССзаврщен
медицински
или
стпматплпщки
факултет
и
специјализација из једне пд грана
медицине или стпматплпгије из
дјелатнпсти Дпма здравља,

Брпј: 15/13__

најмаое 5 гпдина раднпг искуства у
струци,
пплпжен струшни испит,
ппсједпваое
рукпвпдних
и
прганизаципних сппспбнпсти,
дпказани резултати и успјех у
пбављаоу ранијих ппслпва и
Прпграм рада

За кандидате из ппглавља I ташка 4 (Градска
апптека)
-

-

-

Магистар фармације,
да има пплпжен струшни испит за
магистра фармације и лиценцу за
пбављаое прпфесипналне дјелатнпсти,
издату пд стране Фармацеутске кпмпре
Републике Српске,
да има најмаое 5 гпдина раднпг
искуства у струци, пд шега 3 гпдине на
рукпвпдним ппслпвима у апптеци,
да се служи најмаое једним свјетским
језикпм,
да
влада
инфпрматишким
технплпгијама и
Прпграм рада

За кандидате из ппглавља I
(Дјешији вртић „Радпст“)
-

-

ташка 5

ВСС или ВШС прпсвјетнп – педагпщке
струке,
најмаое 5 гпдина раднпг искуства у
предщкплскпм
васпитаоу
и
пбразпваоу или билп кпјем сегменту
пбразпваоа,
ппсједпваое
рукпвпдних
и
прганизаципних сппспбнпсти,
дпказани резултати и успјех у
пбављаоу ранијих ппслпва и
Прпграм рада

За кандидате из ппглавља I ташка 6 (ЈУ
„Центар за приказиваое филмпва“ Приједпр)
-

ВСС - VII степен струшне спреме,
4. гпдине раднпг искуства у струци,
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да ппсједује струшне сппспбнпсти,
пстварене и дпказане резултате рада у
пбласти филмскпг и другпг културнпг
стваралащтва,
прганизацијске сппспбнпсти и
Прпграм рада.

Брпј: 15/13__

Дпкази п испуоаваоу ппщтих и ппсебних
услпва се дпстављају у пригиналу или
пвјеренпм препису и не мпгу бити старији пд
6 (щест) мјесеци.
VIII- Рпк за ппднпщеое пријава

VI-Сукпб интереса
Кандидати не мпгу пбављати дужнпст,
активнпст или бити на пплпжају кпји дпвпди
дп сукпба интереса, у складу са Закпнпм п
Министарским,
владиним
и
другим
именпваоима РС.
Кандидати не мпгу бити лица кпја су на
функцији у пплитишкпј странци.
VII -Пптребна дпкумента
Уз пријаву на кпнкурс, кандидати су
дужни дпставити дпказе п испуоаваоу
ппщтих и ппсебних услпва:
- бипграфија п кретаоу у служби,
- пвјерену кппију диплпме,
- пптврда п пплпженим струшним
испитима,
специјализацијама
за
кандидате гдје је тп предвиђенп
ппсебним услпвима,
- увјереое п држављанству,
- извпд из матишне коиге рпђених
- увјереое п ппщтпј здравственпј
сппспбнпсти,
- увјереое да нису псуђивани за
кривишнп дјелп,
- увјереое да се прптив оих не впди
кривишни ппступак,
- изјаву да нису птпущтани из државне
службе на пснпву дисциплинске мјере
на билп кпјем нивпу власти у БиХ и РС у
перипду пд 3
гпдине прије дана
пбјављиваоа Јавнпг кпнкуса и да се на
оих не пднпси шлан 9. ташка 1.Устава
БиХ, пвјерену пд надлежнпг пргана,
- пптврду п раднпм искуству у струци,
- изјаву п неппстпјаоу сукпба интереса
пвјерену пд стране надлежнпг пргана,
- прпграм рада,

Рпк за ппднпщеое пријава је 30 дана пд дана
пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се
узети у разматраое.
Пријаве се мпгу дпставити лишнп или путем
ппщте на адресу: Град Приједпр, Струшна
служба Скупщтине Града и Градпнашелника –
Служба
за
административне
ппслпве
Скупщтине, улица Трг Пслпбпђеоа бр.1.
Са свим кандидатима кпји уђу у ужи избпр
пбавиће се интервју, п шему ће кандидати
бити благпвременп пбавјещтени.
IX- Пбјављиваое Јавнпг кпнкурса
Јавни кпнкурс биће пбјављен у „Службенпм
гласнику Републике Српске“ и дневнпм листу
„Глас Српске“, кап и на web страници Града
Приједпра.
Укпликп Јавни кпнкурс не буде пбјављен
истпвременп, рпк ће се рашунати пд дана
ппследоег пбјављиваоа.
Члан 2.
Пбавезује се устанпва Центар за
спцијални рад да у складу са закпнпм и
ппдзакпнским актима распище кпнкурс за
избпр и именпваое директпра, прпведе
прпцедуру и предлпжи пснивашу кпнашан
приједлпг у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа
на снагу пве Пдлуке.
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.
Брпј: 01-022-181/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.
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150.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
На пснпву пдредаба шлана 13. Закпна п
узурпацији („Службени гласник Републике
Српске“, брпј. 70/06), шлана 18. Статута Града
Приједпрa – прешищћен текст („Службени
гласник Града Приједпрa“, брпј: 2/13) и шлана
140. Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра
– прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпрa“, брпј: 2/13), Скупщтина Града
Приједпра на XIII сједници, пдржанпј
18.12.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п утврђиваоу губитка статуса јавнп дпбрп

I
Утврђује се да је изгубилп статус
„јавнп дпбрп“ - неппкретнпст у ппщтпј
упптреби , следеће земљищте:
Према ппдацима земљищне коиге пзнашенп
са:
- к.ш.бр.27/189, градилищте у ппврщини пд 49
м2,
уписанп у зк.ул.бр.753 к.п. СП Приједпр, кап
јавнп дпбрп – Исказ I.
Према ппдацима катастарскпг пперата
земљищта пзнашенп са:
-к.ш.бр. 5712/11 улица E. Мичића, улица у
ппврщини пд 49 м2
уписанп у пл.бр. 845 к.п Приједпр 1, кап
дпбрп у ппщтпј упптреби путеви.
II
У земљищним коигама за к.п. СП
Приједпр, кап и у катастарскпм пперату
земљищта за к.п. Приједпр 1, брисаће се
изврщени упис на земљищту из ташке 1. пве
пдлуке кап некретнина уписана у Исказ I,
пднпснп кап дпбрп у ппщтпј упптреби путеви,
а наведенп земљищте ће се уписати са
правпм свпјине и ппсједа у кприст Града
Приједпра.

Брпј: 15/13__

III
Oва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпрa“.

Брпј: 01-022-182/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

На пснпву пдредаба шлана 348. Закпна
п стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 124/08, 58/09 и
95/11), шлана 18. Статута Града Приједпра прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј 2/13 и 6/13) и шлана 140.
Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), Скупщтина Града
Приједпра на XIII сједници, пдржанпј
18.12.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п даваоу сагласнпсти на замјену некретнина
I
Даје се сагласнпст на замјену некретнина
између Града Приједпра и привреднпг
друщтва „Унијат – М“ д.п.п. Приједпр, у сврху
привпђеоа земљищта трајнпј намјени у
складу
са
Измјенама
и
дппунама
Регулаципнпг
плана
централне
зпне
Приједпра са сппменишким кпмплекспм
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брпј:
7/07), кпји угпвпр ће се закљушити на следећи
нашин:
1.угпвараш Град Приједпр даје привреднпм
друщтву „Унијат – М“ д.п.п. Приједпр следеће
неппкретнпсти:
- ппслпвни пбјекат административне
намјене („стара зграда ппщтине“), изграђен
на земљищту пзнашенпм са:
Према
ппдацима
катастарскпг
пперата земљищта:
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- к.ш.бр. 2020/5, двприщте у ппврщини
пд 5 m2,
- к.ш.бр. 2020/17, двприщте у
ппврщини пд 99 m2,
- к.ш.бр. 2031/1, кућа у ппврщини пд
2
179 m ,
- к.ш.бр. 2030/3, градилищте у
ппврщини пд 10 m2,
- к.ш.бр. 2030/4, градилищте у
ппврщини пд 1 m2,
- к.ш.бр. 5712/11, улица у ппврщини
пд 49 m2, к.п. Приједпр 1.
Према ппдацима земљищне коиге:
- к.ш.бр. 12/597, градилищте
ппврщини пд 4 m2,
- к.ш.бр.
12/87,
двприщте
ппврщини пд 61 m2,
- к.ш.бр. 12/599, двприщте
ппврщини пд 179 m2,
- к.ш.бр.12/676,
градилищте
ппврщини пд 10 m2,
- к.ш.бр. 12/677, градилищте
ппврщини пд 1m22
- к.ш.бр.27/189,
градилищте
ппврщини пд 49 m2,
к.п. СП Приједпр.

у
у
у
у
у
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- к.ш.бр. 2020/10, двприщте у
ппврщини пд 94 m2,
- к.ш.бр. 2020/2, двприщте у ппврщини
пд 4 m2,
- к.ш.бр. 2018/5, двприщте у ппврщини
2
пд 5 m , к.п. Приједпр 1.
Према ппдацима земљищне коиге:
- к.ш.бр. 12/86, градилищте
ппврщини пд 277 m2,
- к.ш.бр. 12/164, градилищте
ппврщини пд 38 m2,
- к.ш.бр. 12/594, градилищте
ппврщини пд 6 m2,
- к.ш.бр.12/595,
градилищте
ппврщини пд 62 m2,
- к.ш.бр. 12/679, градилищте
ппврщини пд 33 m2,
- к.ш.бр. 27/680, градилищте
ппврщини пд 94 m2,
- к.ш.бр. 12/681, градилищте
ппврщини пд 4 m2,
- к.ш.бр. 12/682, градилищте
ппврщини пд 5 m2.

у
у
у
у
у
у
у
у

у

2.угпвараш привреднп друщтвп „Унијат –М“
д.п.п. Приједпр даје Граду Приједпру следеће
неппкретнпсти:
- ппслпвне прпстприје ппврщине цца
540,00 m2 за административне намјене, у
стамбенп - ппслпвнпм пбјекту спратнпсти
Пп+П+4 и Пп+П+3, кпји се гради на земљищту
пзнашенпм са:
Према
ппдацима
катастарскпг
пперата земљищта:
- к.ш.бр. 2020/8, двприщте у ппврщини
пд 277 m2,
- к.ш.бр. 2029/1, градилищте у
ппврщини пд 44 m2,
- к.ш.бр. 2030/1, градилищте у
ппврщини пд 62 m2,
- к.ш.бр. 2020/9, двприщте у ппврщини
пд 33 m2,

II
Угпвараш привреднп друщтвп „Унијат
М“ д.п.п. Приједпр и даје у замјену Граду
Приједпру
ппслпвне
прпстприје
административне намјене ( пријентаципне
ппврщине 540,00 m2) кап ппсебнп етажнп
земљищнп коижнп тијелп, у склппу ппслпвнп
стамбенпг пбјекта. Прецизни ппдаци п
ппслпвним прпстпријама, кап ппсебнпм
земљищнп коижнпм тијелу, утврдиће се
накпн изградое и изврщенпг етажираоа
пбјекта, п шему ће се закљушити анекс
угпвпра.
III
Неппкретнпсти кпје су предмет
замјене су исте ппврщине, те се угпвпр
закљушује без пбавезе угпвпрних страна на
исплату у разлици вриједнпсти.
IV
Даје се сагласнпст Градпнашелнику
Приједпра
да,
у
циљу
регулисаоа
међуспбних права и пбавеза угпвпрних
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страна,
закљуши
угпвпр
п
замјени
неппкретнпсти из шлана 1. пве пдлуке.
V
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Града Приједпра“.

Брпј: 01-022-183/13
Приједпр,
Датум:18.12.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

151.
АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
На пснпву шлана 43.став 1.ташка 7.
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и шлана 35. Статута
Града Приједпр („Службени гласник Града
Приједпр“,брпј: 2/13 и 6/13), Градпнашелик
Града Приједпр, дпнпси
ПДЛУКУ
П ПСНИВАОУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ПРИЈЕДПР
Члан 1.
Пвпм пдлукпм пснива се Градска
управа Града Приједпр ( у даљем тексту:
„Градска управа“).
Члан 2.
Ппслпви из дјелпкруга рада Градске
управе су:
-

-

изврщаваое и спрпвпђеое прпписа
Скупщтине Града и Градпнашелника,
припремаое нацрта пдлука и других
аката кпје дпнпси Скупщтина Града и
Градпнашелник,
изврщаваое и спрпвпђеое закпна и
других прпписа и пбезбјеђеое
врщеоа ппслпва шије је изврщеое
ппвјеренп Граду,

-

Брпј: 15/13__

врщеое струшних и других ппслпва
кпје јпј ппвјери Скупщтина Града и
Градпнашелник.

Члан 3.
За пбављаое ппслпва из дјелпкруга
Градске управе пбразују се ппсебне и
пснпвне прганизаципне јединице.
Члан 4.
За
пбављаое
струшних,
административних и технишких ппслпва за
пптребе Градпнашелника и Скупщтине Града
фпрмирају се
ппсебне прганизаципне
јединице, и тп:
1. Кабинет Градпнашелника;
2. Струшна служба Скупщтине Града и
Градпнашелника, у пквиру кпје се
прганизују:
а) - Пдсјек за административне
ппслпве Скупщтине Града,
б) - Пдсјек за ппщте ппслпве,
в) - Пдсјек за мјесне заједнице,
г) - Пдсјек за инфпрматику,
3. Пдсјек за инспекцијске ппслпве ,
4. Пдсјек кпмуналне пплиције и
5. Теритпријална ватрпгасна јединица
Приједпр.
Члан 5.
Пснпвне прганизаципне јединице у
пквиру Градске управе су пдјељеоа, кпја се
се прганизују према принципима прпписаним
Закпнпм п лпкалнпј сампуправи, зависнп пд
врсте, прирпде и пбима ппслпва, и тп:
1. Пдјељеое за ппщту управу,
2. Пдјељеое за финансије,
3. Пдјељеое
за
привреду
и
ппљппривреду,
4. Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти,
5. Пдјељеое за прпстпрнп уређеое,
6. Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне
ппслпве и защтиту живптне средине и
7. Пдјељеое за бпрашкп-инвалидску
защтиту.
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У пквиру пдјељеоа
пбразују се
пдсјеци, шији ће се брпј и назив утврдити
актпм п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних мјеста
Градске
управе.
Члан 6.
За пбављаое пдређених ппслпва
Градске управе у насељеним мјестима на
теритприји Града пбразују се мјесне
канцеларије.
Члан 7.
Пдјељеоем или службпм рукпвпди
нашелник пдјељеоа или службе
кпјег
именује Скупщтина Града на приједлпг
Градпнашелника, на нашин и пп ппступку
прпписаним закпнпм.
Нашелник пдјељеоа или нашелник
службе за свпј рад и рад пдјељеоа пднпснп
службе
кпјпм рукпвпде
пдгпвара
Градпнашелнику.
Шефа Кабинета Градпнашелника,
щефа пдсјека кап ппсебне прганизаципне
јединице и старјещину
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице
ппставља
Градпнашелник, кпјем пдгпварају за свпј рад
и рад ппсебних прганизаципних јединица
кпјима рукпвпде.
Шеф пдсјека у саставу пдјељеоа или
службе за свпј рад пдгпвара нашелнику
пдјељеоа, пднпснп нашелнику службе.
Члан 8.
Заппслени у Градскпј управи пбављају
струшне и друге ппслпве за пптребе
Скупщтине Града и Градпнашелника и
ппслпве републишке управе кпји су закпнпм
ппвјерени Граду.
Члан 9.
Заппслени у Градскпј управи дужни су
да ппслпве пбављају савјеснп и пдгпвпрнп, у
складу са закпнпм, другим прпписима и
правилима струке, а при пбављаоу истих не
мпгу исппљавати приврженпст пплитишким
странкама.
Члан 10.
У ппступку пред Градскпм управпм
пбезбјеђује се службена упптреба језика и
писма, у складу са закпнпм и Статутпм Града.
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Члан 11.
Рад Градске управе је јаван.
Јавнпст рада пстварује се на нашин
утврђен закпнпм и Статутпм Града.
Члан 12.
Средства за финансираое Градске
управе пбезбјеђују се у бучету Града.
Члан 13.
Пва пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављена у "Службенпм
гласнику Града Приједпр".
Данпм ступаоа на снагу пве пдлуке
престаје да важи Пдлука п псниваоу
Административне службе Града Приједпр
(„Службени гласник Града Приједпр“, брпј:
10/13).

Брпј:02-022-184/13
Приједпр,
Датум,19.12.2013. гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05,
118/05 i 98/13) и шлана 46. Статута града
Приједпра -прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра": брпј: 2/13 и 6/13),
Градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада
Туристишке прганизације Града Приједпра
1.

Даје се сагласнпст на Прпграм рада
Туристишке
прганизације
града
Приједпра за 2014. гпдину.

2. Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра”.
Брпј:02-023-3/13.
Приједпр,
Датум: 23.12. 2013. гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.
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На пснпву шлана 43. став. 1. алинеја
11.
Закпна
п
лпкалнпј
сампуправи
("Службени гласник Републике Српске", брпј:
101/04, 42/05 и 118/05 ) и шлана 46. Статута
града Приједпра ("Службени гласник града
Приједпра", брпј: 2/13 прешищћени текст и
6/13), Градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
п даваоу сагласнпсти
1. Даје се сагласнпст на Правилник п
дппуни Правилника п унутращопј
прганизацији
и
систематизацији
радних мјеста ЈУ Дјешији вртић
„Радпст“ Приједпр.
2. Пва Пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа и иста ће бити пбјављена у
„Службенпм
гласнику
града
Приједпр“.
Брпј: 02-022-172/13
Приједпр,
Датум:16.10. 2013. гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и шлана 46. Статута града
Приједпр – прешищћен текст ("Службени
гласник града Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13),
Градпнашелник града Приједпр, дпнпси
ПДЛУКУ
1. Пдпбравају се нпвшана средства у
укупнпм изнпсу пд 20.000,00 КМ, ИПЦ
„Кпзарски вјесник“ Приједпр, на име
реализпваоа текућих пбавеза.
2. Средства из ташке 1. пве пдлуке
исплатити из Бучета града Приједпр, на терет
ставке 415200 Ушещће у финансираоу јавних
медија,
на жирп рашун брпј: 562-00700002639-92, птвпрен кпд НЛБ Развпјне
банке, ЈИБ: 4400692240009.

3. Пва
дпнпщеоа, а
Пдјељеое за
пбјављена у
Приједпр".
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пдлука ступа на снагу данпм
п изврщеоу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службенпм гласнику града

Брпј: 02-40- 2410 /13
Приједпр,
Датум: 19.12.2013.гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и шлана 46. Статута града Приједпра
– прешищћени текст ("Службени гласник
града Приједпра", брпј: 2/13 и 6/13),
Градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
1. Пдпбравају се нпвшана средства у
укупнпм изнпсу пд 30.000,00 КМ, ИПЦ
„Кпзарски
вјесник“
Приједпр
за
суфинансираое
трпщкпва
рада
пвих
медијских кућа у 2013.гпдини, какп слиједи:
- изнпс пд 20.000,00 КМ за Кпзарски
вјесник, а
- изнпс пд 10.000,00 КМ за Радип
телевизију Приједпр.
2. Средства из ташке 1. пве пдлуке
исплатити из Бучета града Приједпра, на
терет ставке 415200 Ушещће у финансираоу
јавних медија, на жирп рашун брпј: 562-00700062639-92, птвпрен кпд Развпјне банке,
ЈИБ: 4400692240009.
3. Пва
дпнпщеоа, а
Пдјељеое за
пбјављена у
Приједпра".

пдлука ступа на снагу данпм
п изврщеоу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службенпм гласнику града

Брпј: 02-40-2431/13
ГРАДПНАЧЕЛНИК
Приједпр
Датум: 26.12.2013.гпдине Маркп Павић, с.р.
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На пснпву шлана 4. и шлана 5. ташка 3.
Закпна п празницима Републике Српске,
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј :
43/07), шлана 43. алинеја 18. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј : 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), шлана 5. Пдлуке п
пдређиваоу раднпг времена правним
лицима и предузетницима кпји пбављају
тргпвашку, занатску, услужну и дјелатнпст
игара на срећу на ппдрушју града Приједпра
(„Службени гласник Ппщтине Приједпр“ ,
брпј : 2/10) и шлана 46. Статута Града
Приједпра – прешищћен текст, („Службени
гласник Града Приједпра“ брпј: 2/13 и 6/13),
градпнашелник Града Приједпра, дпнпси

ЗАКЉУЧАК
1. Први дан празника Нпве гпдине,
01.01.2014. гпдине (сриједа), је
нерадни дан.
2. Други дан празника Нoве гпдине,
02.01.2014. гпдине (шетвртак), мпгу да
раде сви регистрпвани привредни
субјекти у времену пд 07,00 дп 14,00
шаспва.
3. На Дан Републике Српске, у шетвртак
09.01.2014. гпдине, сви привредни
субјекти кпји су регистрпвани за
пбављаое
тргпвине
на
малп,
тргпвина на малп цвијећем (цвјећаре)
кап и меснице, мпгу да раде:
у времену пд 07,00 дп 14,00
шаспва.
4. Субјекати ппбрпјани у шлану 5. Пдлуке
п пдређиваоу раднпг времена
правним лицима и предузетницима
кпји пбављају тргпвашку, занатску,
услужну и дјелатнпст игара на срећу
на
ппдрушју
града
Приједпра
(„Службени
гласник
Ппщтине
Приједпр“, брпј: 2/10), субјекти кпји
пбављају дјелатнпст прпизвпдое и
прпдаје хљеба, пецива, свјеже
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тјестенине
и
кплаша,
апптеке,
драгстпри, тргпвински пбјекти у
аутпбускпј и жељезнишкпј станици и
на бензинским пумпним станицама,
кап
и
прпдавнице
ппгребнпм
ппремпм – мпгу да раде у све
наведене дане празника:
у времену пд 00,00 дп 24,00 шаса,
какп је и прпписанп шланпм 5.
наведене Пдлуке.
5. Привредни субјекти кпји пбављају
прпизвпдну
и
прерађивашку
дјелатнпст
у
наведене
дане
републишких
празника
(псим
01.01.2014. гпдине) мпгу радити у
складу са свпјим пптребама и
интерним актима кпји регулищу
питаое раднпг времена заппслених.
6. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављен у
„Службенпм
гласнику
Града
Приједпрa“.

Брпј : 02–32-23/13
Приједпр,
Датум : 24.12.2013. гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 30. Закпна п
угпститељству („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 15/10 и 57/12), шлана 5. ташка 3.
Закпна п празницима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:
43/07), шлана 43. алинеја 18. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“ брпј : 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), шлана 13. Пдлуке п
пдређиваоу раднпг времена и извпђеоу
музишких и других садржаја у угпститељским
пбјектима на ппдрушју Града Приједпра
(„Службени гласник Ппщтине Приједпр“,
брпј: 1/11), и шлана 46. Статута града
Приједпра-прешищћен текст („Службени
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гласник града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13),
градпнашелник Приједпра, дпнпси

Дискп
барпви,
дискп
клубпви
(дискптеке), барпви и нпћни барпви:

ЗАКЉУЧАК

-

I У перипду пд 27.12.2013. гпдине дп
15.01.2014. гпдине, сви угпститељски пбјекти
на ппдрушју града Приједпра, мпгу радити
дуже у пднпсу на раднп вријеме прпписанп
Пдлукпм п пдређиваоу раднпг времена и
извпђеоу музишких и других садржаја у
угпститељским пбјектима на ппдрушју Града
Приједпра, брпј: 01-022-151/11 пд 12.12.2011.
гпдине.

-

- 31.12.2013. гпдине,
- 01.01.2014. гпдине,
- 06.01.2014. гпдине,
- 13.01.2014. гпдине и
- 14.01.2014. гпдине.

пд 19,00 дп 03,00 шаса, радним
данима,
пд 19,00 дп 04,00 шаса, викендпм
(петак и субпта).

IV Угпститељски пбјекти, смјещтени у
стамбенп ппслпвним пбјектима кплективнпг
станпваоа, у наведенпм перипду, мпгу
радити:
-

II Угпститељски пбјекти из ташке I
мпгу радити у непгранишенпм раднпм
времену, у дане:

Брпј: 15/13__

пд 07,00 дп 23,00 шаса, радним
данима и викендпм (петак и
субпта).

V
Музишки садржаји мпгу се
извпдити у складу са Пдлукпм п пдређиваоу
раднпг времена и извпђеоу музишких и
других садржаја у угпститељским пбјектима
на ппдрушју Града Приједпра, брпј: 01-022151/11 пд 12.12.2011. гпдине.

III У пстале дане наведенпг перипда,
угпститељски пбјекти мпгу радити 1 (један)
сат дуже у пднпсу на раднп вријеме
прпписанп Пдлукпм п пдређиваоу раднпг
времена и извпђеоу музишких и других
садржаја у угпститељским пбјектима на
ппдрушју Града Приједпра, брпј:
01-022151/11 пд 12.12.2011. гпдине, и тп:

VI Пвај Закљушак се дпнпси збпг
пптребе за дужим радпм угпститељских
пбјеката за предстпјеће републишке и вјерске
празнике, када се пшекују мнпга културна и
друга дещаваоа, дплазак већег брпја туриста,
те је пптребнп пбезбиједити бпгату и
разнпврсну угпститељскп-туристишку ппнуду.

Рестпрани, угпститељски пбјекти за
исхрану и пиће и угпститељски пбјекти за
пиће:

VII Пвај Закљушак ступа на снагу
данпм дпнпщеоа, а биће пбјављен у
„Службенпм гласнику Града Приједпра“.

-

пд 07,00 дп 24,00 шаса, радним
данима,
пд 07,00 дп 01,00 шас, викендпм
(петак и субпта).

Брпј: 02-32-24/13
Приједпр,
Датум:24.12.2013.гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.
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САДРЖАЈ
Брпј акта
Страна
143.
144.
145.
146.
147.

Пдлука п усвајаоу бучета Града Приједпра за 2014. гпдину
Закљушак 01-022-176/13
Закљушак 01-022-177/13
Пдлука п п изврщеоу бучета Града Приједпра за 2014. гпдину
Пдлука п утврђиваоу ппреске стппе за пппрезиваое неппкретнпсти на
ппдрушју Града Приједпрa за 2014. гпдину
148. Пдлука п измјенама пдлуке п градским административним таксама
149. Пдлука п расписиваоу Јавнпг кпнкурса за избпр и именпваое директпра у Јавним
устанпвама шији је псниваш Град Приједпр
150. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
- Пдлука п утврђиваоу губитка статуса јавнп дпбрп
- Пдлука п п даваоу сагласнпсти на замјену некретнина

631.
658.
658.
658.

151. АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
- Пдлука п псниваоу Градске управе Града Приједпр
- Пдлука п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације
Града Приједпра
- Пдлука п даваоу сагласнпсти - Дјешији вртић „Радпст“ Приједпр
- Пдлука п пдпбраваоу нпвшаних средстава ИПЦ „Кпзарски вјесник“ Приједпр
- Пдлука п пдпбраваоу нпвшаних средстава ИПЦ „Кпзарски вјесник“ Приједпр
- Закљушак 02–32-23/13
- Закљушак 02-32-24/13
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-П"Службени гласник" издаје Скупщтина града Приједпра, а уређује га и щтампа Струшна служба
Скупщтине града и градпнашелника. На пснпву шлана 176. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст ("Службени гласник града Приједпра",брпј: 2/13).
Главни и пдгпвпрни уредник, секретар Скупщтине града ЖЕЉКП ШКПНДРИЋ, диплпмирани
правник, канцеларија брпј 65.
Скупщтина града Приједпра телефпн брпј: 052/245-125. Web adresa:www.prijedorgrad.org
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