БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3
СВЕУКУПНО

I
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

1.2.

II
1.
1.1.

4
25.727.500,00
436.200,00
436.200,00
346.200,00
16.200,00
330.000,00

415000 Грантови

90.000,00

415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима

90.000,00

Назив и број потрошачке јединице КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
120

4.630.000,00

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

470.000,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

310.000,00

412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)

1.2.

БУЏЕТ 2015

30.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање)

150.000,00

412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације)

130.000,00

415000 Грантови

160.000,00

415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и
привредне сарадње, остали текући грантови у земљи)

20.000,00

415200 Грант-подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)

40.000,00

415200 Грантови у земљи (капитални)

100.000,00

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

4.160.000,00

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовину

3.570.000,00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација
пројекта побољш.прилаза граничном прелазу)

3.300.000,00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали
обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)

110.000,00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)

100.000,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме (ЦЗ, ПВЈ)

2.2.

2.3.

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме

10.000,00

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину

550.000,00

513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)

550.000,00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (ЦЗ,
ПВЈ)

****** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

III
1.
1.1.

50.000,00

40.000,00

100.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
130
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

845.600,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

682.000,00

412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

682.000,00

50.000,00
400.000,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2.

IV
1.
1.1.

1.2.

2

ОПИС

БУЏЕТ 2015

3

4

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)

50.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)

50.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и
вјештачења, компјутерске усл.)

60.000,00

412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)

12.000,00

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

163.600,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

130.000,00

513700 Издаци за лиценце

17.500,00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

16.100,00

Назив и број потрошачке јединице:
140
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

2.

V
1.
1.1.

1.2.

2.

VI
1.
1.1.

5.401.000,00
5.121.000,00

411000 Расходи за лична примања

4.755.000,00

411100 Расходи за бруто плате

4.100.000,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

655.000,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

366.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај)

2.1.

60.000,00

10.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи
за услуге осигурања)
412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)

196.000,00

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

280.000,00

517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност

280.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 150

160.000,00

549.500,00

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)

474.500,00

414000 Субвенције

400.000,00

414100 Средства за подршку развоју пољопривреде

200.000,00

414100 Средства за подршку руралног развоја и развој пословних зона

200.000,00

415000 Грантови

74.500,00

415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна
превентива)
610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

74.500,00

611400 Депозити за пољопривредне кредите

75.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ 160
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)
415200 Грантови у земљи

75.000,00

2.027.200,00
1.977.200,00
1.268.200,00

415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима

400.000,00

415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима

110.000,00

415200 Текући грант Град позориште
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"

60.000,00
198.000,00

415200 Помоћ ОО Црвеног крста

80.000,00

415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних

14.400,00

415200 Помоћ Удружење пензионера

75.000,00

415200 Помоћ Војним пензионерима

4.200,00

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих

14.400,00

415200 Помоћ Удружењу Добровољних давалаца крви

15.000,00

415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима

22.000,00

415200 Помоћ Савезу инвалида рада

12.600,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

БУЏЕТ 2015

3

4

2

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата

12.600,00

415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству

20.000,00

415200 Помоћ Удружењу параплегичара

10.500,00

415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас

10.500,00

415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце

4.000,00

415200 Помоћ Удружењу Рома

5.000,00

415200 Помоћ Удружењу Црногораца

5.000,00

415200 Помоћ Удружењу Пољака

5.000,00

415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена

5.000,00

415200 Подршка пројеката општинских омладинских организација

15.000,00

415200 Остале помоћи непрофитним организацијама

60.000,00
80.000,00

415200 Дом здравља
415200 Мртвозорство
1.2.

461.000,00

416100 Стипендије

300.000,00
4.000,00

416100 Књиге за одличне ученике
416100 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова

25.000,00

416100 Остале помоћи појединцима

76.000,00
10.000,00

416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)

2.

VII
1.
1.1.

45.000,00

416100 Помоћ ромској популацији

416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу)

1.3.

30.000,00

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине

1.000,00

416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија и викенд превоз за
студенте на рел.Бања Лука-Градишка
416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране

248.000,00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.

50.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170

2.280.000,00

195.000,00
53.000,00

50.000,00

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

1.870.000,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

1.870.000,00

412500 Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)
412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске
службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним
површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање
хидромелиорационог сис.)

155.000,00
15.000,00
1.700.000,00

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

410.000,00

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовиму

410.000,00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

150.000,00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (јавна расвјета, улице)

100.000,00

VIII
1.

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно
планске докум.)

80.000,00

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)

80.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180

406.000,00

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

376.000,00

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

250.000,00

РЕД.
КОНТО
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1
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2

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и цивилних
жртава рата (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)

250.000,00

415200 Грантови у земљи

126.000,00

415200 Борачка организација
415200 Удружење ратних војних инвалида

IX
1.
1.1.

1.2.

20.000,00

415200 ОО породица погинулих и заробљених бораца

38.000,00

30.000,00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Подршка програму
Владе РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ)

30.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
190
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)

3.648.250,00

70.000,00

412900 Расходи по судским рјешењима

70.000,00

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови

652.250,00

413100 Расходи по основу камата на ХОВ

426.750,00

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

189.000,00

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи

1.

1.

XII
1.

1.271.000,00

Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 210
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

110.000,00
110.000,00
5.000,00

412900 Остали непоменути расходи

5.000,00

415200 Грант за подршку пројеката

100.000,00

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ
220

5.000,00

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

5.000,00

412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)

5.000,00

Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230

86.000,00

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

86.000,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

86.000,00

412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа)

1.1.

225.000,00

621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се
рефундирају (КП "Топлана")

412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме)

1.

10.000,00
2.926.000,00

1.430.000,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

XIII

26.500,00

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова из иностранства

412700 Расходи за стручне услуге

XI

722.250,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

413900 Расходи по основу затезних камата

X

9.000,00

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
2.

9.000,00

415200 ОО Субнор
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство
2.

50.000,00

Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125

5.000,00
8.000,00
73.000,00

32.000,00

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

32.000,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

32.000,00

412400 Расходи за материјал за посебне намјене

10.000,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1
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БУЏЕТ 2015
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4

412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво)
XIV
1.
1.1.

1.2.

Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300

2.

XV
1.

495.360,00

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

492.360,00

411000 Расходи за лична примања

436.610,00

411100 Расходи за бруто плате

361.610,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга

75.000,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)

29.000,00

412400 Расходи за материјал за посебне намјене

1.3.

8.000,00
14.000,00

53.750,00

4.500,00
300,00

412500 Расходи за текуће одржавање

4.250,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)

5.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
усл., остале)
412900 компјутерске
Остали непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто

2.000,00
8.700,00

нак.ван радног односа, репрез., и др.)
415200 Грантови у земљи

1.500,00

413900 Расходи по основу затезних камата

500,00

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3.000,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

3.000,00

Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ 301
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга

2.122.000,00

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

15.000,00

15.000,00

2.

415000 Грантови у земљи
415200 Грантови у земљи

3.

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите
416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се
исплаћује из буџета општине и градова
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите

2.100.000,00

Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.265.000,00

411000 Расходи за лична примања

1.015.000,00

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа

XVI
1.
1.1.

1.2.

7.000,00
3.000,00
4.000,00

1.270.000,00
120.000,00
710.000,00

1.247.000,00

411100 Расходи за бруто плате

980.000,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга

231.000,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)

35.000,00
43.000,00
14.000,00
120.000,00
15.000,00
4.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)

15.000,00

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

20.000,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1
2.

2
416000 Дознаке на име соц.заштите

ОПИС

БУЏЕТ 2015

3

4
1.000,00

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима)
3.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

18.000,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

15.000,00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XVII
1.
1.1.

1.2.

2.

Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510

1.
1.1.

1.2.

411000 Расходи за лична примања

185.000,00

411100 Расходи за бруто плате

150.000,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга

48.600,00
3.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво)

7.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)

1.000,00

412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине, стручно усавршавње
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1.600,00
1.000,00

35.000,00
2.000,00
2.000,00

Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520

538.240,00

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

521.500,00

411000 Расходи за лична примања

361.500,00

411100 Расходи за бруто плате

291.500,00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга

160.000,00

70.000,00

65.000,00
5.000,00
9.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)

1.

35.000,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање

412500 Расходи за текуће одржавање

XIX

235.600,00
233.600,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)

2.

3.000,00

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

VIII

1.000,00

8.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске усл., остале)

12.000,00

412900 Остали непоменути расходи (судска извршења, стр. усавршавање
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

61.000,00
16.740,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

8.000,00

517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност

8.740,00

Назив и број организационе јединице:

ГИМНАЗИЈА 015

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга

145.000,00
137.000,00
16.500,00
16.500,00
120.500,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене

50.000,00

412500 Расходи за текуће одржавање

22.000,00

8.000,00
9.000,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2

ОПИС

БУЏЕТ 2015

3

4

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске
усл., остале)
412900 Остали
непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
2.

XX
1.

10.500,00
9.500,00
11.500,00

нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

8.000,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

7.000,00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

1.000,00

Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

170.000,00
138.000,00

1.1.

411000 Расходи за лична примања

14.000,00
14.000,00

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга

50.000,00

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)

10.000,00

412400 Расходи за материјал за посебне намјене

10.000,00

412500 Расходи за текуће одржавање

11.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)

2.

XXI
1.

25.000,00

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

12.000,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

22.000,00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

10.000,00

Назив и број организационе јединице:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017

СРЕДЊА СТРУЧНА И

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање

XXII
1.

6.000,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

1.1.

2.

124.000,00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

32.000,00

156.300,00
123.850,00
16.000,00
16.000,00
107.850,00
43.900,00
11.050,00
9.300,00
10.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)

4.300,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

7.500,00

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

21.800,00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

18.500,00

Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

32.450,00

13.950,00
43.250,00
33.650,00

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.000,00
1.000,00

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

32.650,00
9.000,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2.

2

ОПИС

БУЏЕТ 2015

3

4

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене

2.400,00

412500 Расходи за текуће одржавање

1.000,00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)

4.250,00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

3.500,00

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

12.300,00

200,00

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

9.600,00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме

9.600,00

БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3
СВЕУКУПНО

I
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

1.2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима

II

Назив и број потрошачке јединице КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
120
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

1.
1.1.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)
412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање)
412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације)

1.2.

415000 Грантови
415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и
привредне сарадње, остали текући грантови у земљи)
415200 Грант-подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)
415200 Грантови у земљи (капитални)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација
пројекта побољш.прилаза граничном прелазу)
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали
обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)
511300 Издаци за набавку постројења и опреме (ЦЗ, ПВЈ)
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме

2.2.

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)

2.3.

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (ЦЗ,
ПВЈ)

****** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

III
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
130
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и
вјештачења, компјутерске усл.)
412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
513700 Издаци за лиценце
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

IV
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице:
140
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

1.2.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај)
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи
за услуге осигурања)
412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)

2.
2.1.
V
1.
1.1.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност
Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 150
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
414000 Субвенције
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде
414100 Средства за подршку руралног развоја и развој пословних зона

1.2.

2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна
превентива)
610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
611400 Депозити за пољопривредне кредите

VI
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ 160
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)
415200 Грантови у земљи
415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима
415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима
415200 Текући грант Град позориште
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"
415200 Помоћ ОО Црвеног крста
415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних
415200 Помоћ Удружење пензионера
415200 Помоћ Војним пензионерима
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих
415200 Помоћ Удружењу Добровољних давалаца крви
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима
415200 Помоћ Савезу инвалида рада

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата
415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству
415200 Помоћ Удружењу параплегичара
415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас
415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце
415200 Помоћ Удружењу Рома
415200 Помоћ Удружењу Црногораца
415200 Помоћ Удружењу Пољака
415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена
415200 Подршка пројеката општинских омладинских организација
415200 Остале помоћи непрофитним организацијама
415200 Дом здравља
415200 Мртвозорство
1.2.

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине
416100 Стипендије
416100 Књиге за одличне ученике
416100 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова
416100 Помоћ ромској популацији
416100 Остале помоћи појединцима
416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу)
416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)

1.3.

416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија и викенд превоз за
студенте на рел.Бања Лука-Градишка
416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране

2.

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.

VII

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170

1.
1.1.

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)
412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске
службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним
површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање
хидромелиорационог сис.)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовиму
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (јавна расвјета, улице)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно
планске докум.)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)

VIII
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и цивилних
жртава рата (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)
415200 Грантови у земљи
415200 Борачка организација
415200 Удружење ратних војних инвалида
415200 ОО Субнор
415200 ОО породица погинулих и заробљених бораца
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Подршка програму
Владе РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ)

IX
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
190
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи по судским рјешењима

1.2.

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413100 Расходи по основу камата на ХОВ
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
413900 Расходи по основу затезних камата

2.

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи
621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова из иностранства
621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се
рефундирају (КП "Топлана")

X
1.

Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 210
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за стручне услуге
412900 Остали непоменути расходи
415200 Грант за подршку пројеката

XI
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ
220
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)

XII
1.

Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме)
412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа)

XIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412400 Расходи за материјал за посебне намјене

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво)
XIV
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
усл., остале)
412900 компјутерске
Остали непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
415200 Грантови у земљи

1.3.
2.

413900 Расходи по основу затезних камата
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XV
1.

Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ 301
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

2.

415000 Грантови у земљи
415200 Грантови у земљи

3.

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите
416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се
исплаћује из буџета општине и градова
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите

XVI

Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа

1.
1.1.

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

РЕД.
КОНТО
БР.
1
2.

ОПИС

2
416000 Дознаке на име соц.заштите

3

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима)
3.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XVII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)

2.

412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине, стручно усавршавње
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

VIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске усл., остале)

2.

412900 Остали непоменути расходи (судска извршења, стр. усавршавање
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност

XIX
1.

Назив и број организационе јединице:

ГИМНАЗИЈА 015

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске
усл., остале)
412900 Остали
непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
2.

нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XX
1.

Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XXI
1.

Назив и број организационе јединице:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017

СРЕДЊА СТРУЧНА И

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XXII
1.

Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2

ОПИС

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3
СВЕУКУПНО

I
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

1.2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима

II

Назив и број потрошачке јединице КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
120
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

1.
1.1.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)
412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање)
412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације)

1.2.

415000 Грантови
415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и
привредне сарадње, остали текући грантови у земљи)
415200 Грант-подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)
415200 Грантови у земљи (капитални)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација
пројекта побољш.прилаза граничном прелазу)
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали
обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)
511300 Издаци за набавку постројења и опреме (ЦЗ, ПВЈ)
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме

2.2.

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)

2.3.

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (ЦЗ,
ПВЈ)

****** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

III
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
130
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и
вјештачења, компјутерске усл.)
412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
513700 Издаци за лиценце
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

IV
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице:
140
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

1.2.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај)
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи
за услуге осигурања)
412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)

2.
2.1.
V
1.
1.1.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност
Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 150
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
414000 Субвенције
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде
414100 Средства за подршку руралног развоја и развој пословних зона

1.2.

2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна
превентива)
610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
611400 Депозити за пољопривредне кредите

VI
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ 160
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)
415200 Грантови у земљи
415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима
415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима
415200 Текући грант Град позориште
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"
415200 Помоћ ОО Црвеног крста
415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних
415200 Помоћ Удружење пензионера
415200 Помоћ Војним пензионерима
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих
415200 Помоћ Удружењу Добровољних давалаца крви
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима
415200 Помоћ Савезу инвалида рада

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата
415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству
415200 Помоћ Удружењу параплегичара
415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас
415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце
415200 Помоћ Удружењу Рома
415200 Помоћ Удружењу Црногораца
415200 Помоћ Удружењу Пољака
415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена
415200 Подршка пројеката општинских омладинских организација
415200 Остале помоћи непрофитним организацијама
415200 Дом здравља
415200 Мртвозорство
1.2.

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине
416100 Стипендије
416100 Књиге за одличне ученике
416100 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова
416100 Помоћ ромској популацији
416100 Остале помоћи појединцима
416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу)
416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)

1.3.

416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија и викенд превоз за
студенте на рел.Бања Лука-Градишка
416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране

2.

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.

VII

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170

1.
1.1.

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)
412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске
службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним
површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање
хидромелиорационог сис.)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовиму
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (јавна расвјета, улице)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно
планске докум.)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)

VIII
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и цивилних
жртава рата (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)
415200 Грантови у земљи
415200 Борачка организација
415200 Удружење ратних војних инвалида
415200 ОО Субнор
415200 ОО породица погинулих и заробљених бораца
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Подршка програму
Владе РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ)

IX
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
190
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи по судским рјешењима

1.2.

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413100 Расходи по основу камата на ХОВ
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
413900 Расходи по основу затезних камата

2.

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи
621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова из иностранства
621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се
рефундирају (КП "Топлана")

X
1.

Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 210
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за стручне услуге
412900 Остали непоменути расходи
415200 Грант за подршку пројеката

XI
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ
220
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)

XII
1.

Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме)
412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа)

XIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412400 Расходи за материјал за посебне намјене

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво)
XIV
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
усл., остале)
412900 компјутерске
Остали непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
415200 Грантови у земљи

1.3.
2.

413900 Расходи по основу затезних камата
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XV
1.

Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ 301
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

2.

415000 Грантови у земљи
415200 Грантови у земљи

3.

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите
416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се
исплаћује из буџета општине и градова
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите

XVI

Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа

1.
1.1.

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

РЕД.
КОНТО
БР.
1
2.

ОПИС

2
416000 Дознаке на име соц.заштите

3

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима)
3.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XVII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)

2.

412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине, стручно усавршавње
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

VIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске усл., остале)

2.

412900 Остали непоменути расходи (судска извршења, стр. усавршавање
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност

XIX
1.

Назив и број организационе јединице:

ГИМНАЗИЈА 015

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске
усл., остале)
412900 Остали
непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
2.

нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XX
1.

Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XXI
1.

Назив и број организационе јединице:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017

СРЕДЊА СТРУЧНА И

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XXII
1.

Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2

ОПИС

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3
СВЕУКУПНО

I
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

1.2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима

II

Назив и број потрошачке јединице КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
120
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

1.
1.1.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)
412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање)
412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације)

1.2.

415000 Грантови
415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и
привредне сарадње, остали текући грантови у земљи)
415200 Грант-подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)
415200 Грантови у земљи (капитални)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација
пројекта побољш.прилаза граничном прелазу)
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали
обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)
511300 Издаци за набавку постројења и опреме (ЦЗ, ПВЈ)
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме

2.2.

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)

2.3.

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (ЦЗ,
ПВЈ)

****** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

III
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
130
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и
вјештачења, компјутерске усл.)
412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
513700 Издаци за лиценце
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

IV
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице:
140
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

1.2.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај)
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи
за услуге осигурања)
412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)

2.
2.1.
V
1.
1.1.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност
Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 150
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
414000 Субвенције
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде
414100 Средства за подршку руралног развоја и развој пословних зона

1.2.

2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна
превентива)
610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
611400 Депозити за пољопривредне кредите

VI
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ 160
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)
415200 Грантови у земљи
415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима
415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима
415200 Текући грант Град позориште
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"
415200 Помоћ ОО Црвеног крста
415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних
415200 Помоћ Удружење пензионера
415200 Помоћ Војним пензионерима
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих
415200 Помоћ Удружењу Добровољних давалаца крви
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима
415200 Помоћ Савезу инвалида рада

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата
415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству
415200 Помоћ Удружењу параплегичара
415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас
415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце
415200 Помоћ Удружењу Рома
415200 Помоћ Удружењу Црногораца
415200 Помоћ Удружењу Пољака
415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена
415200 Подршка пројеката општинских омладинских организација
415200 Остале помоћи непрофитним организацијама
415200 Дом здравља
415200 Мртвозорство
1.2.

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине
416100 Стипендије
416100 Књиге за одличне ученике
416100 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова
416100 Помоћ ромској популацији
416100 Остале помоћи појединцима
416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу)
416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)

1.3.

416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија и викенд превоз за
студенте на рел.Бања Лука-Градишка
416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране

2.

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.

VII

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170

1.
1.1.

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)
412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске
службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним
површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање
хидромелиорационог сис.)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовиму
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (јавна расвјета, улице)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно
планске докум.)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)

VIII
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и цивилних
жртава рата (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)
415200 Грантови у земљи
415200 Борачка организација
415200 Удружење ратних војних инвалида
415200 ОО Субнор
415200 ОО породица погинулих и заробљених бораца
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Подршка програму
Владе РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ)

IX
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
190
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи по судским рјешењима

1.2.

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413100 Расходи по основу камата на ХОВ
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
413900 Расходи по основу затезних камата

2.

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи
621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова из иностранства
621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се
рефундирају (КП "Топлана")

X
1.

Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 210
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за стручне услуге
412900 Остали непоменути расходи
415200 Грант за подршку пројеката

XI
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ
220
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)

XII
1.

Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме)
412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа)

XIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412400 Расходи за материјал за посебне намјене

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво)
XIV
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
усл., остале)
412900 компјутерске
Остали непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
415200 Грантови у земљи

1.3.
2.

413900 Расходи по основу затезних камата
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XV
1.

Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ 301
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

2.

415000 Грантови у земљи
415200 Грантови у земљи

3.

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите
416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се
исплаћује из буџета општине и градова
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите

XVI

Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа

1.
1.1.

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

РЕД.
КОНТО
БР.
1
2.

ОПИС

2
416000 Дознаке на име соц.заштите

3

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима)
3.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XVII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)

2.

412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине, стручно усавршавње
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

VIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске усл., остале)

2.

412900 Остали непоменути расходи (судска извршења, стр. усавршавање
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност

XIX
1.

Назив и број организационе јединице:

ГИМНАЗИЈА 015

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске
усл., остале)
412900 Остали
непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
2.

нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XX
1.

Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XXI
1.

Назив и број организационе јединице:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017

СРЕДЊА СТРУЧНА И

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XXII
1.

Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2

ОПИС

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3
СВЕУКУПНО

I
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

1.2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови политичким организацијама и удружењима

II

Назив и број потрошачке јединице КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
120
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

1.
1.1.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита)
412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, штампање)
412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, манифестације)

1.2.

415000 Грантови
415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области економске и
привредне сарадње, остали текући грантови у земљи)
415200 Грант-подршка наталитету (поклон честитка за новорођено дијете)
415200 Грантови у земљи (капитални)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (реализација
пројекта побољш.прилаза граничном прелазу)
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (стамбени и остали
обј., спортско-рекреативни, саобраћајни објекти и др.)
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (стамбених и ост објекта, спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)
511300 Издаци за набавку постројења и опреме (ЦЗ, ПВЈ)
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме

2.2.

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних односа)

2.3.

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. (ЦЗ,
ПВЈ)

****** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

III
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
130
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема)
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и
вјештачења, компјутерске усл.)
412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни испити , семинари)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
513700 Издаци за лиценце
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

IV
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице:
140
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

1.2.

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, смјештај)
412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге фин.посредовања, расходи
за услуге осигурања)
412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и прив.послови)

2.
2.1.
V
1.
1.1.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност
Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 150
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
414000 Субвенције
414100 Средства за подршку развоју пољопривреде
414100 Средства за подршку руралног развоја и развој пословних зона

1.2.

2.

415000 Грантови
415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП Противградна
превентива)
610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
611400 Депозити за пољопривредне кредите

VI
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ 160
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.+1.3.)
415200 Грантови у земљи
415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима
415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима
415200 Текући грант Град позориште
415200 Помоћ ОДЈП "Радио Градишка"
415200 Помоћ ОО Црвеног крста
415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и слабовидних
415200 Помоћ Удружење пензионера
415200 Помоћ Војним пензионерима
415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих
415200 Помоћ Удружењу Добровољних давалаца крви
415200 Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним лицима
415200 Помоћ Савезу инвалида рада

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата
415200 Подршка пројеката невладиних организација и иноватроству
415200 Помоћ Удружењу параплегичара
415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас
415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце
415200 Помоћ Удружењу Рома
415200 Помоћ Удружењу Црногораца
415200 Помоћ Удружењу Пољака
415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена
415200 Подршка пројеката општинских омладинских организација
415200 Остале помоћи непрофитним организацијама
415200 Дом здравља
415200 Мртвозорство
1.2.

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине
416100 Стипендије
416100 Књиге за одличне ученике
416100 Осигурање неосигураних .лица и помоћ у набавци лијекова
416100 Помоћ ромској популацији
416100 Остале помоћи појединцима
416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну оплодњу)
416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму)

1.3.

416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија и викенд превоз за
студенте на рел.Бања Лука-Градишка
416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и тр.исхране

2.

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско-рекреативних обј.

VII

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 170

1.
1.1.

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја)
412700 Расходи за услуге израде пројектне документације (технички пр)
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге зимске
службе, чишћење јавних површина, утрошак ел.расвјете на јавним
површинама, уређење простора, одржавање градских улица, одржавање
хидромелиорационог сис.)

2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.1.

511000 Издаци за произведену сталну имовиму
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (јавна расвјета, улице)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда просторно
планске докум.)
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда пројектне док)

VIII
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 180
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова - Текуће помоћи породицама палих бораца, РВИ и цивилних
жртава рата (Програм борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата)
415200 Грантови у земљи
415200 Борачка организација
415200 Удружење ратних војних инвалида
415200 ОО Субнор
415200 ОО породица погинулих и заробљених бораца
415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Подршка програму
Владе РС за стамбено збрињавање ППБ и РВИ)

IX
1.
1.1.

Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
190
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (1.1.+1.2.)
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Расходи по судским рјешењима

1.2.

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413100 Расходи по основу камата на ХОВ
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
413900 Расходи по основу затезних камата

2.

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи
621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова из иностранства
621600 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се
рефундирају (КП "Топлана")

X
1.

Назив и број потрошачке јед: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 210
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за стручне услуге
412900 Остали непоменути расходи
415200 Грант за подршку пројеката

XI
1.

Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ
220
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања намирница)

XII
1.

Назив и број организационе јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 230
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412500 Расходи за текуће одржавање (канцеларија , опреме)
412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад ван радног
односа)

XIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА 125
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412400 Расходи за материјал за посебне намјене

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво)
XIV
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 300
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
усл., остале)
412900 компјутерске
Остали непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
415200 Грантови у земљи

1.3.
2.

413900 Расходи по основу затезних камата
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XV
1.

Назив и број организационе јединице: ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ 301
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

2.

415000 Грантови у земљи
415200 Грантови у земљи

3.

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите (штићеницима)које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите
416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се
исплаћује из буџета општине и градова
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите

XVI

Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа

1.
1.1.

411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)

РЕД.
КОНТО
БР.
1
2.

ОПИС

2
416000 Дознаке на име соц.заштите

3

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима)
3.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XVII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, усл.осиг,инфор. и медији,
рев.и рач.усл.,правне и админ.усл)

2.

412900 Остали непоменути расходи (археолошке ископине, стручно усавршавње
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

VIII
1.
1.1.

Назив и број организационе јединице: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
411000 Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених
412000 Расходи
по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске усл., остале)

2.

412900 Остали непоменути расходи (судска извршења, стр. усавршавање
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност

XIX
1.

Назив и број организационе јединице:

ГИМНАЗИЈА 015

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање

18.600,00

РЕД.
КОНТО
БР.
1

ОПИС

2

3

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења,
компјутерске
усл., остале)
412900 Остали
непоменути
расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
2.

нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XX
1.

Назив и број организационе јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др.

XXI
1.

Назив и број организационе јединице:
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 017

СРЕДЊА СТРУЧНА И

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)

2.

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

XXII
1.

Назив и број организационе јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004
410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000 Расходи за лична примања

1.2.

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
412000 запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга

РЕД.
КОНТО
БР.
1

2

ОПИС

3

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна
лит.,часописи, дневна штампа,)
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, гориво)
412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге осигурања,
информисање,компј.усл.и др.)
412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање запослених, бруто
нак.ван радног односа, репрез., и др.)
2.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511300 Издаци за набавку постројења и опреме

