Поштоване суграђанке и суграђани,
Ове године настављамо ранију праксу припреме буџета за грађане са циљем
приказивања најбитнијих категорија прихода из којих се финансира буџет Града
Приједора, начин на који се буџетска средства расподјељују, најбитније
капиталне пројекте који ће се реализовати и дугорочне планове развоја нашег
града.
Буџет Града Приједора за 2018. годину износи 43.077.696 КМ.
Град Приједор је са фокус групама и грађанима израдио Интегралну стратегију
развоја Града Приједора за период 2014-2024.година.
У 2018. години као и у свим наредним годинама визија Града Приједора из
Интегралне стратегије развоја Града Приједора за период 2014-2024. година
гласи:
„Приједор – град правих инвестиција и успјешних људи“
Стратешки циљеви Града Приједора су:
- Изграђена снажна привреда која користи све ресурсе града Приједора и
окружења,
- Санирана и реконструисана постојећа и изграђена нова физичка инфраструктура,
- Развијена мрежа институција за подршку друштвеном развоју и побољшан
квалитет живота грађана и
- Успостављени функционални капацитети за одрживо управљање животном
средином уз примјену принципа енергетске ефикасности.
Град Приједор кроз финансирање посвећује значајну пажњу родно одговорном
буџетирању са фокусом финансирања пројеката за жене у бизнису, спорту и
руралном развоју.
Значајнији стратешки пројекат започет у 2017. години односи се на инвестирање
у развој индустријске зоне „Целпак“ са изградњом саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром по пројекту „Раст“. Финансира се у сарадњи са међународним донатором ЦРС (Цатхолиц Релиеф Сервицес) у вриједности око 715.738 КМ.
У 2018 години настављамо и са најважнијим инфраструктурним пројектом
изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже који се проводи
са Европском инвестиционом банком и финансира се 50 % из кредитних
средстава, 35 % из грантовских средстава из ИПА фондова ЕУ и 15 % из учешћа
грађана. У 2018. години планирана је изградња секундарне канализационе
мреже у насељу Тукови у износу од 3.400.000 КМ. У оквиру овог пројекта
планирана су геолошка истраживања на подручју Томашичких језера у вриједности од 100.000 КМ.
Анализом процјене учинка на пољу добре управе проведене од стране УНДП-а и
донатора Владе Швицарске Град Приједор је остварио најбоље резултате у
испуњавању индикатора успјешности од 18 партнерских градова и општина
учесника у овом пројекту из БиХ. Пројекат се односи на општинско околишно и
економско управљање (МЕГ).
Циљ МЕГ пројекта је побољшање опћинског система управљања развојем, те
услуга у околишним и економским секторима. Побољшања ће резултирати
бољим услугама за грађане на локалном нивоу, те већом одговорношћу и
изградњом повјерења између локалних власти, грађана и привреде. Посебна
пажња ће се посветити побољшању услова живота угрожених група становништва.
МЕГ пројекат је 12-годишња иницијатива која се проводи у 3 фазе:
- Припремна фаза (јули-децембар 2015. године) – реализована;
- Прва фаза (2016-2019) – у току и
- Наредне двије фазе (2020-2027).
Финансијски оквир за припремну и прву фазу износи цца 12 милиона ЦХФ.
Финансијска подршка МЕГ пројекта ће бити базирана на резултатима рада сваке
изабране ЈЛС у свакој години, по принципу:
--до 160.000 ЦХФ/годишње за суфинансирање приоритетних пројеката у два
сектора (привреда и животна средина) за ЈЛС које остваре најбоље резултате
рада на пројекту;
- до 90.000 ЦХФ/годишње за ЈЛС са осредњим резултатима и
- без финансијске подршке за ЈЛС које нису показале никакав прогрес.
Надам се да ће овај вид комуникације допринијети већој транспарентности
буџетског процеса, а самим тим и значајнијем и квалитетнијем учешћу грађана,
невладиних организација и привредних субјеката за финансирање приоритетних
пројеката у нашем Граду.
Градоначелник
МИЛЕНКО ЂАКОВИЋ

Буџет за грађане Града Приједора је поједностављени и илустровани
приказ појединих дијелова Документа Буџета Града Приједора.
Овај једноставни и илустровани приказ омогућиће Вам да разумијете
како градска власт у Ваше име и за Вас управља буџетским средствима.

Подаци за контакт са грађанима налазе се на
презентацији Града Приједора:
h p://www.prijedorgrad.org/Default.aspx

званичној интернет

Контакт телефон Градске управе:
Инфо пулт, контакт телефон: 052- 245 – 291.
Радно вријеме: понедељак-петак од 07:30-15:30.
Документ Буџет Града Приједора можете преузети на сљедећем линку:
h p://www.prijedorgrad.org/programCir.aspx?programCode=45&Budžetopš ne
На appstore-у можете преузети бесплатну андроид апликацију под
именом: Град Приједор у којој су обрађене најзначајније области живота
у граду Приједору.
На захтјев пословне заједнице и Привредног савјета Приједор поставили
смо Нацрт Регистра фискалних и парафискалних давања на територији
Републике Српске који је израдило Министарство финансија Републике
Српске и може се преузети на званичној wеб презентацији Министарства
финансија Републике Српске:
h p://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx
На захтјев грађана објављујемо најчешће тражене Инструкције за уплату
одређених врста прихода буџета Града Приједора које можете преузети
на следећем линку:
h p://www.prijedorgrad.org/programCirOther.aspx?programCode=11&Odjel
jenje-za-ﬁnansije&menuCode=4098
На захтјев грађана из дијаспоре израдили смо апликацију за електронско
прибављање личних докумената из матичних евиденција под називом
„Виртуелни матичар“. Инструкције за уплату средстава за услуге

виртуелног матичара можете преузети на следећем линку:
h p://prijedorgrad.org/ma car.aspx

ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
У 2018. ГОДИНИ

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ГРАДА
(без кредита и осталих прилива)
Приходи од ПДВ-а
Порез на лична примања и
приходи од самосталне дјелатности
Остали властити приходи Града

37.242.206 КМ
20.880.000 КМ
2.776.350 КМ
13.585.856 КМ

Остали приходи Града су: комуналне таксе, административне таксе,
порез на непокретност, приходи од закупа, концесионе накнаде,
накнаде од вода, накнаде од шума, накнаде од претварања
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, уређење
грађевинског земљишта, грађевинска рента и властити приходи
буџетских корисника, помоћи и трансфери.

РАСХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
У 2018. ГОДИНИ

НАЈЗНАЧАЈНИЈА
УЛАГАЊА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
У 2018.

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.104.486 КМ

1. Изградња и реконструкција путева из кредитних средстава у износу од
2.550.000 КМ. од чега:
Изградња и реконструкција сљедећих путних праваца у вриједности од
1.750.000 КМ : Мијатовића поток - Вукајловићи, Горња Марићка Стојнићи, Пећани (пут уз пругу), Брезичани - Луг, Горња Драготиња Ахметовци, Јутрогошта - Јеловац, Велико Паланчиште - Вокићи,
Ракелићи - Миљаковци и Буснови – Марићка,
Средства у износу од 500.000 КМ планирана су за хитне санације путева
на подручју насеља Ракелићи и Марићка и
Средства у износу од 300.000 КМ планирана су за реконструкцију пута
Гра овац-Козарац- Камичани,
2. Изградња станова по Пројекту социјалног становања који се проводи
од 2016. године у износу од око 4.000.000 КМ. У оквиру овог пројекта
врши се изградња 102 стана (52 у насељу Рашковац и 50 у насељу Пећани)
који остају у власништву града и додјељују се из јеглицама, расељеним
лицима и социјално угроженим категоријама становништва. Пројекат се
финансира донацијама Развојне анке Савјета Европе и учешћем Града
Приједора у трошковима грађевинске дозволе: земљишта, израде
пројекта, вршења надзора и уплате осталих накнада.
3. Издаци за комуналну инфраструктуру по МЕГ пројекту за изградњу
примарне канализационе мреже у насељима Чиркин поље, Орловача и
дијелу индустријске зоне Свале у износу од 600.000 КМ. Од тога 300.000
КМ је учешће из уџета Града Приједора, а 300.000 КМ је учешће МЕГ
Пројекта.
4. Реконструкција сточне пијаце у Омарској у износу од 150.000 КМ.
Реконструкција се финансира из кредитних средстава.
5. Изградња о јекта до конструктивне фазе у којем ће се вршити
производња комутатора, машина и алата за компанију „Колектор“ у
коме ће ити запослено 300 радника у вриједности од 1.375.000 КМ.
Финансира се из кредитних средстава и иће изграђен до краја
2018.године.
6. Изградња паркинга у Улици Мухарема Суљановића у вриједности од
125.000 КМ који се финансира из кредитних средстава и иће изграђена
до краја 2018.године.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
(ДОНАТОРИ И КРЕДИТОРИ)

2.847.900 КМ

1. У оквиру Пројекта хитног опоравка од поплава планирана је
реконструкција водовода у Улици Иве Андрића у насељу Гомјеница у
вриједности од 238.900 КМ. Пројекат се финансира из кредитних
средстава Свјетске анке, а за циљ има по ољшање водосна дијевања
насеља Гомјеница,
2. У оквиру Пројекта хитног опоравка од поплава планирано је
асфалтирање Рудничке улице и путног правца Саничани – Кнежевићи у
вриједности од 399.000 КМ. Радови се финансирају кредитним
средствима Свјетске анке. Рудничка улица ће се асфалтирати у дужини
од 450 м, а правац Саничани- Кнежевићи у дужини од 3.000 м,
3. У 2018. години преко Министарства финансија Репу лике Српске
наставља се пројекат водосна дијевања који се финансира: финансира
се 50% из кредитних средстава, 35 % из грантовских средстава из ИПА
фондова ЕУ и 15 % из учешћа грађана. Имплемнтација Пројекта траје од
2012. године, а у текућој години планира се изградња основних о јеката у
оквиру Пројекта „Црно врело“ у износу од 1.310.000 КМ и
4. Наставак реконструкције и доградње Ватрогасног дома у Приједору из
средстава за заштиту од пожара у износу од 900.000 КМ. Реконструкција
је почела 2017. године. Укупна вриједност пројекта је 1.783.245 КМ.
Пројекат ће ити завршен у децем ру 2018. године.

ПОДСТИЦАЈИ И СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКУ ТОПЛАНУ

2.031.500 КМ

1. Субвенција АД Топлани Приједор на годишњем нивоу износи
1.000.000 КМ. Топлана се задужила 7.000.000 ЕУР приликом преласка са
мазута на биомасу. Град Приједор субвенционише АД Топлану ради
уштеде због јефтинијег енергента, али и због заштите животне средине и
здравља грађана Приједора.
2. Субвенције за запошљавање и самозапошљавање и развојне
пројекте у износу од 541.500 КМ. Средства се користе за: подстицаје
запошљавању нових радника, подршку женском предузетништву,
подстицаје за запошљавање младих високообразованих кадрова и
подстицаје развоју по МЕГ Пројекту. Град успјешно управља Фондацијом
за развој која је формирана у ранијем периоду из које се субвенционише
камата на кредите предузетницима, предузећима и физичким лицима
за набавку опреме за обављање предузетничке дјелатности.
3. Субвенције за пољопривреду у износу од 420.000 КМ. Субвенције
се користе за сљедеће намјене: увођење система за наводњавање,
подизање нових насада, подстицаји и развој у пољопривредној
производњи, производња поврћа и цвијећа у затвореном простору,
набавку механизације, развој воћарске производње и
4. Субвенције за социјалне категорије по МЕГ пројекту за потрошњу
воде и трошкове социјалног становања у износу од 50.000 КМ и
субвенције ђачког превоза у износу од 20.000 КМ.
ДОТАЦИЈЕ И ДОЗНАКЕ ГРАЂАНИМА
И СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

4.288.610 КМ

1. Средства за социјалну заштиту по Закону о социјалној заштити
које суфинансирају Град и Република Српска по 50 % у износу од 2.508.810
КМ. Ова средства су намијењена за новчане помоћи лицима у стању
социјалне потребе и додатак за помоћ и његу другог лица,
2. Средства за остале потребе у социјалној заштити у износу од
877.800 КМ. Средства су намијењена за финансирање смјештаја у
установе, збрињавање у хранитељску породицу, здравствену заштита
социјално угрожених, уџбенике за социјално угрожене ученике и
3. Стипендије и једнократне помоћи ученицима и студентима у
износу од 480.000 КМ. Град стипендира ученике виших разреда средњих
школа ( од 2. до 4. разреда) као и студенте виших година факултета и
апсолвенте. Укупно се исплаћује 345 стипендија. Једнократне помоћи се
исплаћују студентима и ученицима средњих школа да им се олакшају
услови студирања и помогне у финансирању трошкова студирања.

ГРАНТОВИ

2.856.342 КМ

1. Грантови за финансирање и опремање јавних медија у износу од
460.000 КМ. Средства се користе за финансирање локалних новина
„Козарски вијесник“ и за техничко опремање Козарског вијесника, те
Радија и Телевизије Приједор, а у циљу производње квалитетних
програмских садржаја и адекватног и правовременог информисања
грађана Приједора,
2. Грант за финансирање активности у физичкој култури у износу од
551.000 КМ. Средства се користе за финансирање спортских клубова,
финансирање закупа Спортске дворане „Младост“, финансирање
градских и републичких спортских манифестација, финансирање
промоције родне равноправности у области спорта, резерве за спортске
активности, финансирање савеза и спортских удружења ратних војних
инвалида, одржавање спортских терена и
3. Грант за финансирање удружења пензионера у износу од 220.000
КМ. Средствима се финасира удружење пензионера и њихове
активности, а већином се финансира слање пензионера на бањско
лијечење,
4. Грант за финансирање јавних кухиња у износу од 100.000 КМ.
Финансира се рад јавних кухиња „Хљеб живота“ и Удружење грађана
„Оптимисти“,
5. Грант за финансирање културно-умјетничких друштава у износу
од 100.000 КМ. Финасирају се КУД-ови у сврху окупљања младих људи,
њиховог бављења фолклором и његовања културе и традиције народа
који живе у граду Приједору и
6. Грантови за подстицаје предузетницима и малим и средњим
предузећима у износу од 58.000 КМ. Финасира се подршка иновацијама
и инвестицијама у мала и средња предузећа, сертификацију и увођење
стандарда квалитета, подршка пословним удружењима.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА ПРОМОЦИЈУ ГРАДА
1.ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ
2.СВЕТОСАВСКИ БАЛ
3.МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ РАДОВА НА ПАПИРУ
4. ОБИЉЕЖАВАЊЕ КРСНЕ СЛАВЕ ГРАДА
5.ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ГРАДА
6.МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХОРОВА „ЗЛАТНА ВИЛА“
7.ПРИЈЕДОРСКО КУЛТУРНО ЉЕТО
8. ВЕЧЕРИ КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА
9. КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА
10. КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ НА КОЗАРИ
11. ГРАД МУРАЛА
12. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЈЕТЕТА
13. ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ НА ТРГУ
14. ДОЧЕК ДЈЕЧИЈЕ НОВЕ ГОДИНЕ
15. МАНИФЕСТАЦИЈА „СЕЛО ВЕСЕЛО“

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
(ОСИМ ГРАДСКЕ УПРАВЕ) КОЈИ СЕ 100 %
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 8.242.549KM
1.АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ГРАДА ПРИЈЕДОРА „ПРЕДА-ПД“
2.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОР
3.ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
4. ЈУ ПОЗОРИШТЕ ПРИЈЕДОР
5.ЈУ „ГАЛЕРИЈА 96“ ПРИЈЕДОР
6.ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИЈЕДОР
7.ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА ПРИЈЕДОР

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА КОЈИМА СЕ МАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ПРИЈЕДОРА 1.133.390 KM
1.СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2.ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „САВО БАЛАБАН“ ПРИЈЕДОР
3.ЈУ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“ ПРИЈЕДОР
4. ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ ПРИЈЕДОР
5.ЈУ МАТИЧНИ МУЗЕЈ „МУЗЕЈ КОЗАРЕ“ ПРИЈЕДОР ПРИЈЕДОР

Шта је буџет?
Ријеч буџет (од лат. bulga "кожна торба", којој је ријечи коријен
наводно галски), у старофранцуском bouge e, пренесена у облику
budget у Енглеску, гдје је у парламентарној терминологији
означавала ону кожну торбу, у којој је министар финансија имао
законски приједлог о државним финансијама. У том се смислу
спомиње први пут 1760. године, па је крајем 18. вијека у том облику
и значењу прешла опет у Француску и раширила се по Европи.
Буџет је процјена буџетских средстава и буџетских издатака за
једну фискалну годину и припрема се и доноси на основу
Документа оквирног буџета Владе Републике Српске, који третира
пројекције прихода и расхода у текућој и двије следеће године.
Планирана буџетска средства и планирани буџетски издаци морају
бити уравнотежени

Како се припрема и усваја?
Градоначелник утврђује Нацрт и Приједлог буџета и упућује га на
јавну расправу с представницима грађана, НГО и корисницима
буџета за утврђивање приоритета трошења. Због консолидације на
нивоу Републике Српске прибавља се и мишљење и препоруке
Министарства финансија Републике Српске. Након тога Градска
Скупштина доноси буџет и то у року који омогућава примјену
утврђеног буџета од 01. јануара на коју се односи буџет.

Одакле долази новац у буџет?
Јединица локалне самоуправе остварује приходе из властитих
извора (по прописима које доноси јлс и продајом имовине), од
пореза и накнада који се дијеле (по прописима које доноси
Република) као и из финанирања из фондова које финансира ЕУ и
остали донатори.
Такође се јединица локалне самоуправе може се финансирати из
кредита у складу са Законом о задуживању ( 18% од остварених
изворних прихода Града остварених у претходној години)
Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални помоћи
из земље и иностранства и трансфери примљени од других
уџетских јединица. Јавни приходи су приходи утврђени у складу са
законом и остварени по основу пореза, такса, доприноса, накнада
и других прихода којима се финансирају права и дужности
Репу лике, општина, градова и фондова.
Буџетски грантови су есповратна финансијска средства до ијена
од домаћих или страних физичких и правних лица, која су
укључена у приходе уџета.
Планирана уџетска средства и планирани уџетски издаци
морају ити уравнотежени
Буџетске издатке чине уџетски расходи, издаци за
нефинансијску имовину и издаци за финансијску имовину и
отплату дугова.
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Poštovane sugrađanke i sugrađani,
Ove godine nastavljamo raniju praksu pripreme budžeta za građane sa ciljem
prikazivanja najbitnijih kategorija prihoda iz kojih se ﬁnansira budžet Grada Prijedora,
način na koji se budžetska sredstva raspodjeljuju, najbitnije kapitalne projekte koji će se
realizova i dugoročne planove razvoja našeg grada.
Budžet Grada Prijedora za 2018. godinu iznosi 43.077.696 KM.
Grad Prijedor je sa fokus grupama i građanima izradio Integralnu strategiju razvoja
Grada Prijedora za period 2014-2024.godina.
U 2018. godini kao i u svim narednim godinama vizija Grada Prijedora iz Integralne
strategije razvoja Grada Prijedora za period 2014-2024. godina glasi:
„Prijedor – grad pravih inves cija i uspješnih ljudi“
Strateški ciljevi Grada Prijedora su:
- Izgrađena snažna privreda koja koris sve resurse grada Prijedora i okruženja,
- Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova ﬁzička infrastruktura,
- Razvijena mreža ins tucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života
građana i
- Uspostavljeni funkcionalni kapacite za održivo upravljanje životnom sredinom uz
primjenu principa energetske eﬁkasnos .
Grad Prijedor kroz ﬁnansiranje posvećuje značajnu pažnju rodno odgovornom
budže ranju sa fokusom ﬁnansiranja projekata za žene u biznisu, sportu i ruralnom
razvoju.
Značajniji strateški projekat započet u 2017. godini odnosi se na inves ranje u razvoj
industrijske zone „Celpak“ sa izgradnjom saobraćajnice sa pripadajućom
infrastrukturom po projektu „Rast“. Finansira se u saradnji sa međunarodnim
donatorom CRS (Catholic Relief Services) u vrijednos oko 715.738 KM.
U 2018 godini nastavljamo i sa najvažnijim infrastrukturnim projektom izgradnje i
rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže koji se provodi sa Evropskom
inves cionom bankom i ﬁnansira se 50 % iz kreditnih sredstava, 35 % iz grantovskih
sredstava iz IPA fondova EU i 15 % iz učešća građana. U 2018. godini planirana je
izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u naselju Tukovi u iznosu od 3.400.000 KM.
U okviru ovog projekta planirana su geološka istraživanja na području Tomašičkih jezera
u vrijednos od 100.000 KM.
Analizom procjene učinka na polju dobre uprave provedene od strane UNDP-a i
donatora Vlade Švicarske Grad Prijedor je ostvario najbolje rezultate u ispunjavanju
indikatora uspješnos od 18 partnerskih gradova i opš na učesnika u ovom projektu iz
BiH. Projekat se odnosi na opš nsko okolišno i ekonomsko upravljanje (MEG).
Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u
okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezul ra boljim uslugama za
građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između
lokalnih vlas , građana i privrede. Posebna pažnja će se posve poboljšanju uslova
života ugroženih grupa stanovništva.
MEG projekat je 12-godišnja inicija va koja se provodi u 3 faze:
- Pripremna faza (juli-decembar 2015. godine) – realizovana;
- Prva faza (2016-2019) – u toku i
- Naredne dvije faze (2020-2027).
Finansijski okvir za pripremnu i prvu fazu iznosi cca 12 miliona CHF.
Finansijska podrška MEG projekta će bi bazirana na rezulta ma rada svake izabrane
JLS u svakoj godini, po principu:
- do 160.000 CHF/godišnje za suﬁnansiranje prioritetnih projekata u dva sektora
(privreda i životna sredina) za JLS koje ostvare najbolje rezultate rada na projektu;
- do 90.000 CHF/godišnje za JLS sa osrednjim rezulta ma i
- bez ﬁnansijske podrške za JLS koje nisu pokazale nikakav progres.
Nadam se da će ovaj vid komunikacije doprinije većoj transparentnos budžetskog
procesa, a samim m i značajnijem i kvalitetnijem učešću građana, nevladinih
organizacija i privrednih subjekata za ﬁnansiranje prioritetnih projekata u našem Gradu.

Gradonačelnik
MILENKO ĐAKOVIĆ

Budžet za građane Grada Prijedora je pojednostavljeni i ilustrovani prikaz
pojedinih dijelova Dokumenta Budžeta Grada Prijedora.
Ovaj jednostavni i ilustrovani prikaz omogućiće Vam da razumijete kako
gradska vlast u Vaše ime i za Vas upravlja budžetskim sredstvima.

Podaci za kontakt sa građanima nalaze se na zvaničnoj internet prezentaciji
Grada Prijedora:
h p://www.prijedorgrad.org/Default.aspx
Kontakt telefon Gradske uprave:
Info pult, kontakt telefon: 052- 245 – 291.
Radno vrijeme: ponedeljak-petak od 07:30-15:30.
Dokument Budžet Grada Prijedora možete preuze na sljedećem linku:
h p://www.prijedorgrad.org/programCir.aspx?programCode=45&Budžetopš ne
Na appstore-u možete preuze besplatnu android aplikaciju pod imenom:
Grad Prijedor u kojoj su obrađene najznačajnije oblas života u gradu
Prijedoru.
Na zahtjev poslovne zajednice i Privrednog savjeta Prijedor postavili smo
Nacrt Registra ﬁskalnih i paraﬁskalnih davanja na teritoriji Republike Srpske
koji je izradilo Ministarstvo ﬁnansija Republike Srpske i može se preuze na
zvaničnoj web prezentaciji Ministarstva ﬁnansija Republike Srpske:
h p://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx
Na zahtjev građana objavljujemo najčešće tražene Instrukcije za uplatu
određenih vrsta prihoda budžeta Grada Prijedora koje možete preuze na
sledećem linku:
h p://www.prijedorgrad.org/programCirOther.aspx?programCode=11&Odjel
jenje-za-ﬁnansije&menuCode=4098
Na zahtjev građana iz dijaspore izradili smo aplikaciju za elektronsko
pribavljanje ličnih dokumenata iz ma čnih evidencija pod nazivom „Virtuelni
ma čar“. Instrukcije za uplatu sredstava za usluge virtuelnog ma čara možete
preuze na sledećem linku:
h p://prijedorgrad.org/ma car.aspx

PRIHODI BUDŽETA GRADA PRIJEDORA
U 2018. GODINI

VLASTITI PRIHODI GRADA
(bez kredita i ostalih priliva)
Prihodi od PDV-a
Porez na lična primanja i
prihodi od samostalne djelatnos
Ostali vlas prihodi Grada

37.242.206 КМ
20.880.000 КМ
2.776.350 КМ
13.585.856 КМ

Ostali prihodi Grada su: komunalne takse, administra vne takse, porez na
nepokretnost, prihodi od zakupa, koncesione naknade, naknade od voda,
naknade od šuma, naknade od pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe, uređenje građevinskog zemljišta, građevinska renta i
vlas prihodi budžetskih korisnika, pomoći i transferi.

RASHODI BUDŽETA GRADA PRIJEDORA
U 2018. GODINI

NAJZNAČAJNIJA
ULAGANJA
IZ BUDŽETA GRADA PRIJEDORA
U 2018.

KAPITALNE INVESTICIJE

8.104.486 КМ

1. Izgradnja i rekonstrukcija puteva iz kreditnih sredstava u iznosu od
2.550.000 KM. od čega:
Izgradnja i rekonstrukcija sljedećih putnih pravaca u vrijednos od 1.750.000
KM : Mijatovića potok - Vukajlovići, Gornja Marićka - Stojnići, Pećani (put uz
prugu), Brezičani - Lug, Gornja Drago nja - Ahmetovci, Jutrogošta - Jelovac,
Veliko Palančište - Vokići, Rakelići - Miljakovci i Busnovi – Marićka,
Sredstva u iznosu od 500.000 KM planirana su za hitne sanacije puteva na
području naselja Rakelići i Marićka i
Sredstva u iznosu od 300.000 KM planirana su za rekonstrukciju puta
Grabovac-Kozarac- Kamičani,
2. Izgradnja stanova po Projektu socijalnog stanovanja koji se provodi od
2016. godine u iznosu od oko 4.000.000 KM. U okviru ovog projekta vrši se
izgradnja 102 stana (52 u naselju Raškovac i 50 u naselju Pećani) koji ostaju u
vlasništvu grada i dodjeljuju se izbjeglicama, raseljenim licima i socijalno
ugroženim kategorijama stanovništva. Projekat se ﬁnansira donacijama
Razvojne banke Savjeta Evrope i učešćem Grada Prijedora u troškovima
građevinske dozvole: zemljišta, izrade projekta, vršenja nadzora i uplate
ostalih naknada.
3. Izdaci za komunalnu infrastrukturu po MEG projektu za izgradnju primarne
kanalizacione mreže u naseljima Čirkin polje, Orlovača i dijelu industrijske
zone Svale u iznosu od 600.000 KM. Od toga 300.000 KM je učešće iz budžeta
Grada Prijedora, a 300.000 KM je učešće MEG Projekta.
4. Rekonstrukcija stočne pijace u Omarskoj u iznosu od 150.000 KM.
Rekonstrukcija se ﬁnansira iz kreditnih sredstava.
5. Izgradnja objekta do konstruk vne faze u kojem će se vrši proizvodnja
komutatora, mašina i alata za kompaniju „Kolektor“ u kome će bi zaposleno
300 radnika u vrijednos od 1.375.000 KM. Finansira se iz kreditnih sredstava i
biće izgrađen do kraja 2018.godine.
6. Izgradnja parkinga u Ulici Muharema Suljanovića u vrijednos od 125.000
KM koji se ﬁnansira iz kreditnih sredstava i biće izgrađena do kraja
2018.godine.

KAPITALNI PROJEKTI
(DONATORI I KREDITORI)

2.847.900 КМ

1. U okviru Projekta hitnog oporavka od poplava planirana je rekonstrukcija
vodovoda u Ulici Ive Andrića u naselju Gomjenica u vrijednos od 238.900 KM.
Projekat se ﬁnansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke, a za cilj ima
poboljšanje vodosnabdijevanja naselja Gomjenica,
2. U okviru Projekta hitnog oporavka od poplava planirano je asfal ranje
Rudničke ulice i putnog pravca Saničani – Kneževići u vrijednos od 399.000
KM. Radovi se ﬁnansiraju kreditnim sredstvima Svjetske banke. Rudnička
ulica će se asfal ra u dužini od 450 m, a pravac Saničani- Kneževići u dužini od
3.000 m,
3. U 2018. godini preko Ministarstva ﬁnansija Republike Srpske nastavlja se
projekat vodosnabdijevanja koji se ﬁnansira: ﬁnansira se 50% iz kreditnih
sredstava, 35 % iz grantovskih sredstava iz IPA fondova EU i 15 % iz učešća
građana. Implemntacija Projekta traje od 2012. godine, a u tekućoj godini
planira se izgradnja osnovnih objekata u okviru Projekta „Crno vrelo“ u iznosu
od 1.310.000 KM i
4. Nastavak rekonstrukcije i dogradnje Vatrogasnog doma u Prijedoru iz
sredstava za zaš tu od požara u iznosu od 900.000 KM. Rekonstrukcija je
počela 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.783.245 KM. Projekat će
bi završen u decembru 2018. godine.

PODSTICAJI I SUBVENCIJE
ZA POLJOPRIVREDU,
ZAPOŠLJAVANJE I GRADSKU TOPLANU

2.031.500 КМ

1. Subvencija AD Toplani Prijedor na godišnjem nivou iznosi 1.000.000
KM. Toplana se zadužila 7.000.000 EUR prilikom prelaska sa mazuta na
biomasu. Grad Prijedor subvencioniše AD Toplanu radi uštede zbog je inijeg
energenta, ali i zbog zaš te životne sredine i zdravlja građana Prijedora.
2. Subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje i razvojne projekte u
iznosu od 541.500 KM. Sredstva se koriste za: pods caje zapošljavanju novih
radnika, podršku ženskom preduzetništvu, pods caje za zapošljavanje mladih
visokoobrazovanih kadrova i pods caje razvoju po MEG Projektu. Grad
uspješno upravlja Fondacijom za razvoj koja je formirana u ranijem periodu iz
koje se subvencioniše kamata na kredite preduzetnicima, preduzećima i
ﬁzičkim licima za nabavku opreme za obavljanje preduzetničke djelatnos .
3. Subvencije za poljoprivredu u iznosu od 420.000 KM. Subvencije se
koriste za sljedeće namjene: uvođenje sistema za navodnjavanje, podizanje
novih nasada, pods caji i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnja
povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru, nabavku mehanizacije, razvoj
voćarske proizvodnje i
4. Subvencije za socijalne kategorije po MEG projektu za potrošnju vode i
troškove socijalnog stanovanja u iznosu od 50.000 KM i subvencije đačkog
prevoza u iznosu od 20.000 KM.
DOTACIJE I DOZNAKE GRAĐANIMA
I SREDSTVA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

4.288.610 КМ

1. Sredstva za socijalnu zaš tu po Zakonu o socijalnoj zaš
koje
suﬁnansiraju Grad i Republika Srpska po 50 % u iznosu od 2.508.810 KM. Ova
sredstva su namijenjena za novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe i
dodatak za pomoć i njegu drugog lica,
2. Sredstva za ostale potrebe u socijalnoj zaš u iznosu od 877.800 KM.
Sredstva su namijenjena za ﬁnansiranje smještaja u ustanove, zbrinjavanje u
hraniteljsku porodicu, zdravstvenu zaš ta socijalno ugroženih, udžbenike za
socijalno ugrožene učenike i
3. S pendije i jednokratne pomoći učenicima i studen ma u iznosu od
480.000 KM. Grad s pendira učenike viših razreda srednjih škola ( od 2. do 4.
razreda) kao i studente viših godina fakulteta i apsolvente. Ukupno se
isplaćuje 345 s pendija. Jednokratne pomoći se isplaćuju studen ma i
učenicima srednjih škola da im se olakšaju uslovi studiranja i pomogne u
ﬁnansiranju troškova studiranja.

GRANTOVI

2.856.342 КМ

1. Grantovi za ﬁnansiranje i opremanje javnih medija u iznosu od 460.000
KM. Sredstva se koriste za ﬁnansiranje lokalnih novina „Kozarski vijesnik“ i za
tehničko opremanje Kozarskog vijesnika, te Radija i Televizije Prijedor, a u cilju
proizvodnje kvalitetnih programskih sadržaja i adekvatnog i pravovremenog
informisanja građana Prijedora,
2. Grant za ﬁnansiranje ak vnos u ﬁzičkoj kulturi u iznosu od 551.000
KM. Sredstva se koriste za ﬁnansiranje sportskih klubova, ﬁnansiranje zakupa
Sportske dvorane „Mladost“, ﬁnansiranje gradskih i republičkih sportskih
manifestacija, ﬁnansiranje promocije rodne ravnopravnos u oblas sporta,
rezerve za sportske ak vnos , ﬁnansiranje saveza i sportskih udruženja ratnih
vojnih invalida, održavanje sportskih terena i
3. Grant za ﬁnansiranje udruženja penzionera u iznosu od 220.000 KM.
Sredstvima se ﬁnasira udruženje penzionera i njihove ak vnos , a većinom se
ﬁnansira slanje penzionera na banjsko liječenje,
4. Grant za ﬁnansiranje javnih kuhinja u iznosu od 100.000 KM. Finansira
se rad javnih kuhinja „Hljeb života“ i Udruženje građana „Op mis “,
5. Grant za ﬁnansiranje kulturno-umjetničkih društava u iznosu od
100.000 KM. Finasiraju se KUD-ovi u svrhu okupljanja mladih ljudi, njihovog
bavljenja folklorom i njegovanja kulture i tradicije naroda koji žive u gradu
Prijedoru i
6. Grantovi za pods caje preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima
u iznosu od 58.000 KM. Finasira se podrška inovacijama i inves cijama u mala i
srednja preduzeća, ser ﬁkaciju i uvođenje standarda kvaliteta, podrška
poslovnim udruženjima i

MANIFESTACIJE
OD POSEBNOG INTERESA
ZA PROMOCIJU GRADA
1.DANI ZIME NA KOZARI
2.SVETOSAVSKI BAL
3.MEĐUNARODNO BIJENALE RADOVA NA PAPIRU
4. OBILJEŽAVANJE KRSNE SLAVE GRADA
5.OBILJEŽAVANJE DANA GRADA
6.MEĐUNARODNI FESTIVAL HOROVA „ZLATNA VILA“
7.PRIJEDORSKO KULTURNO LJETO
8. VEČERI KULTURNOG STVARALAŠTVA
9. KONFERENCIJA BEBA
10. KNJIŽEVNI SUSRETI NA KOZARI
11. GRAD MURALA
12. MEĐUNARODNI DAN DJETETA
13. DOČEK NOVE GODINE NA TRGU
14. DOČEK DJEČIJE NOVE GODINE
15. MANIFESTACIJA „SELO VESELO“

KORISNICI BUDŽETA GRADA PRIJEDORA
(OSIM GRADSKE UPRAVE) KOJI SE 100 %
FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA 8.242.549 KM
1.AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ
GRADA PRIJEDORA „PREDA-PD“
2.TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA PRIJEDOR
3.JU DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“
4. JU POZORIŠTE PRIJEDOR
5.JU „GALERIJA 96“ PRIJEDOR
6.JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIJEDOR
7.JU CENTAR ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA PRIJEDOR

KORISNICI BUDŽETA KOJIMA SE MATERIJALNI
TROŠKOVI FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA
PRIJEDORA 1.133.390 KM
1.SREDNJE ŠKOLE
2.JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRIJEDOR
3.JU CENTAR „SUNCE“ PRIJEDOR
4. JU NARODNA BIBLIOTEKA „ĆIRILO I METODIJE“ PRIJEDOR
5.JU MATIČNI MUZEJ „MUZEJ KOZARE“ PRIJEDOR PRIJEDOR

Šta je budžet?
Riječ budžet (od lat. bulga "kožna torba", kojoj je riječi korijen navodno
galski), u starofrancuskom bouge e, prenesena u obliku budget u
Englesku, gdje je u parlamentarnoj terminologiji označavala onu kožnu
torbu, u kojoj je ministar ﬁnansija imao zakonski prijedlog o državnim
ﬁnansijama. U tom se smislu spominje prvi put 1760. godine, pa je
krajem 18. vijeka u tom obliku i značenju prešla opet u Francusku i
raširila se po Evropi.
Budžet je procjena budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za jednu
ﬁskalnu godinu i priprema se i donosi na osnovu Dokumenta okvirnog
budžeta Vlade Republike Srpske, koji tre ra projekcije prihoda i rashoda
u tekućoj i dvije sledeće godine. Planirana budžetska sredstva i
planirani budžetski izdaci moraju bi uravnoteženi

Kako se priprema i usvaja?
Gradonačelnik utvrđuje Nacrt i Prijedlog budžeta i upućuje ga na javnu
raspravu s predstavnicima građana, NGO i korisnicima budžeta za
utvrđivanje prioriteta trošenja. Zbog konsolidacije na nivou Republike
Srpske pribavlja se i mišljenje i preporuke Ministarstva ﬁnansija
Republike Srpske. Nakon toga Gradska Skupš na donosi budžet i to u
roku koji omogućava primjenu utvrđenog budžeta od 01. januara na
koju se odnosi budžet.

Odakle dolazi novac u budžet?
Jedinica lokalne samouprave ostvaruje prihode iz vlas h izvora (po
propisima koje donosi jls i prodajom imovine), od poreza i naknada koji
se dijele (po propisima koje donosi Republika) kao i iz ﬁnaniranja iz
fondova koje ﬁnansira EU i ostali donatori.
Takođe se jedinica lokalne samouprave može se ﬁnansira iz kredita u
skladu sa Zakonom o zaduživanju ( 18% od ostvarenih izvornih prihoda
Grada ostvarenih u prethodnoj godini)
Budžetske prihode čine javni prihodi, tekući i kapitalni pomoći iz zemlje
i inostranstva i transferi primljeni od drugih budžetskih jedinica. Javni
prihodi su prihodi utvrđeni u skladu sa zakonom i ostvareni po osnovu
poreza, taksa, doprinosa, naknada i drugih prihoda kojima se ﬁnansiraju
prava i dužnos Republike, opš na, gradova i fondova.
Budžetski grantovi su bespovratna ﬁnansijska sredstva dobijena od
domaćih ili stranih ﬁzičkih i pravnih lica, koja su uključena u prihode
budžeta.
Planirana budžetska sredstva i planirani budžetski izdaci moraju bi
uravnoteženi
Budžetske izdatke čine budžetski rashodi, izdaci za neﬁnansijsku
imovinu i izdaci za ﬁnansijsku imovinu i otplatu dugova.

