
 

75. 

На основу члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17)  и члана 23. Одлуке о наградама и 
признањима Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 3/13) те приједлога 
Комисије за награде и признања, Скупштина града  
Приједора на 18. сједници одржаној 
28.4.2022.године,  донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ ГРАДА 
 
1. Поводом 16. маја Дана града Приједора 

Скупштина града Приједора додјељује 
ПЛАКЕТУ ГРАДА  
 

постхумно РАДЕНКУ БАШИЋУ 
због исказане храбрости, професионалног 
и несебичног залагања и посвећености у 

борби против свих видова криминалитета 
 

2. О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику 
Града  Приједора“. 

 
 
Број: 01-022-58/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

76. 
На основу члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17)  и члана 23. Одлуке о наградама и 
признањима Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 3/13) те приједлога 
Комисије за награде и признања, Скупштина града 
Приједора на 18. сједници одржаној 28.4.2022. 
године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ  ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 

 

1. Поводом 16. маја Дана града Приједора, 
Скупштина града Приједора додјељује 
ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА, 
 

МИЛОРАДУ ДОДИКУ српском члану 
Предсједништва Босне и Херцеговине 

због значајног доприноса у развоју Града 
Приједора као и значајним пројектима који 

су реализовани у Граду Приједору 

2. О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику Града  
Приједора“. 
 

Број: 01-022-59/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

ГОДИНА XXXI 

ПЕТАК 29.04.2022. 

БРОЈ 

7. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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77. 
На основу члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17)  и члана 23. Одлуке о наградама и 
признањима Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 3/13) те приједлога 
Комисије за награде и признања, Скупштина града  
Приједора на 18. сједници одржаној 
28.4.2022.године,  донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА 

 
1. Поводом 16. маја Дана града Приједора 

Скупштина града Приједора додјељује  
НАГРАДУ ГРАДА 

 
ЈУ ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ ПРИЈЕДОР 

- новчани износ награде је  1.000,00 КМ – 
 

2. О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику 
Града  Приједора“. 
 

 
Број: 01-022-60/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 
78. 

На основу члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 12/17)  и члана 23. Одлуке о наградама и 
признањима Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“, број: 3/13) те приједлога 
Комисије за награде и признања, Скупштина града  
Приједора на 18. сједници одржаној 
28.4.2022.године,  донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА 

 
1. Поводом 16. маја Дана града Приједора 

Скупштина града Приједора додјељује  
НАГРАДУ ГРАДА 

 
„ВОДОВОД“ А.Д. ПРИЈЕДОР 

- новчани износ награде је  1.000,00 КМ – 

 
2. О извршењу ове Одлуке стараће се 

Градоначелник града Приједора. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у  „Службеном гласнику Града  Приједора“. 

 
 
Број: 01-022-61/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

79.                                                                                                
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21),  члана 39. Статута Града Приједорa 
(„Службени гласник града Приједорa“, број: 12/17), и 
члана 143. Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 2/18 и 
2/20) Скупштина Града Приједорa на 18. сједници 
одржаној дана  28.4.2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању в.д. директора  
ЈЗУ Дом здравља Приједор 

 
 

1. Милош Марјановић, дипломирани економиста 
именује се за вршиоца дужности директора ЈЗУ 
Дом здравља  Приједор. 

 
        

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог (8) дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
Број: 01-111-70/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

80. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 
2. тачка 2. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), те члана 137. 
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Пословника Скупштине града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“, број: 2/18 и 2/20),  
Скупштина Града Приједор је на 18. сједници, 
одржаној 28.4.2022. године, донијела  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА 

УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА  
ЗА ГРАД ПРИЈЕДОР 

 
 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се поступак за додјелу 

и престанак статуса удружења од општег интереса за 
Град Приједор (у даљем тексту: Град) и помоћ у 
финансирању ових удружења. 
 
 
II – ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА СТАТУСА 

 
Члан 2. 

(1) Удружење може стећи статус удружења 
од општег интереса за Град ако је његово дјеловање 
намијењено задовољавању потреба грађана 
локалне заједнице у сљедећим областима: 
здравство, наука, социјална заштита, заштита 
околине, цивилно друштво, борачко-инвалидска 
заштита, људска права, права мањина, помоћ 
сиромашним и социјално угроженим, помоћ 
инвалидима, дјеци и старијим лицима, толеранција, 
култура, аматерски спортови, вјерске слободе, 
помоћ жртвама елементарних непогода, удружења 
потрошача и другим областима од општег интереса 
за Град. 

(2) Статус удружења од општег интереса за 
Град утврђује Скупштина Града, на приједлог 
Градоначелника, по основу: историјског, 
културолошког, мултиетничког, територијалног и 
социјално-хуманитарног принципа. 

 
Члан 3. 

(1) Статус удружења од општег интереса за 
Град утврђује се након спроведеног јавног конкурса 
који расписује Градоначелник. 

(2) Јавни конкурс се објављује у седмичном 
листу „Козарски вијесник“, „Службеном гласнику 
Града Приједор“ и на званичној интернет страници 
Града. 

(3) Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања.  

(4) Ако Конкурс не буде објављен 
истовремено у средствима јавног информисања из 
става (2) овог члана, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања.  

 
Члан 4. 

Јавни конкурс се расписује сваке четири 
године, рачунајући од дана ступања на снагу 
претходне одлуке о додјели статуса удружења од 
општег интереса. 

 
Члан 5. 

(1) Уз пријаву на јавни конкурс у којој 
назначавају у којој области желе да буду проглашена 
удружењем од општег интереса за Град, удружења 
обавезно достављају оригинал или овјерену фото-
копију сљедеће документације:  

1. доказ о регистрацији удружења (рјешење о 
упису удружења у судски регистар),  

2. оснивачки акт удружења (статут), 
3. број регистрованих чланова удружења 

(списак чланова),  
4. доказ о разлозима оснивања друштва 

(историјски, културолошки, мултиетнички, 
територијални и социјално-хуманитарни 
принцип), 

5. доказ о постојању техничких, материјалних и 
људских ресурса за остваривање циљева 
удружења, утврђених статутом или другим 
актом удружења,  

6. програм рада удружења за текућу годину, 
усвојен од стране надлежног органа 
удружења, 

7. извјештај о раду за претходну годину, са 
финансијским извјештајем, усвојен од стране 
надлежног органа удружења. 
(2) Услови из тачке 4. и 5. доказују се 

писменим образложењем од стране предсједника 
удружења. 

 
Члан 6. 

Критеријуми за утврђивање статуса 
удружења од општег интереса за Град: 

1. удружењa која дјелују и остварују своје 
циљеве на подручју града Приједор, 
најмање двије године прије објављивања 
јавног конкурса; 

2. удружења која окупљају већи број чланова о 
којима воде евиденцију и имају развијене 



210                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 7/22 

 

 
 

стручне и управљачке капацитете (технички, 
материјални и људски ресурси); 

3. удружења која својим програмима и 
активностима обухватају већи број 
корисника - грађана; 

4. удружења која дјелују дужи период и у 
континуитету доприносе заштити и 
побољшању живота маргинализованих 
група (инвалидна лица, дјеца, старе особе и 
сл.), тe промовишу људска права и слободе; 

5. удружења која су реализовала већи број 
активности предвиђених програмом рада у 
протеклом периоду и утицала на 
задовољавање потреба већег броја 
корисника, а у којима је препознат значај за 
град; 

6. удружења која својим активностима и 
пројектима пружају одређене услуге 
становништву и на тај начин се препознају 
као партнери Града и градских јавних 
установа у задовољавању одређених 
потреба грађана; 

7. удружења која имају развијене партнерске 
односе са сродним удружењима и наступају 
заједно у имплементацији 
пројеката/програма; 

8. удружења која за свој рад и реализацију 
својих активности, поред средстава из 
буџета Града, обезбјеђују финансијска 
средства из других извора финасирања 
(невладине организације, донатори, 
спонзори); 

9. удружења која реализују активности 
предвиђене програмом рада у 
континуитету, током цијеле године; 

10. удружења која редовно одржавају сједнице 
органа управљања, утврђених статутом 
удружења, 

11. удружења која досљедно поштују принцип 
тачности и транспарентности у подношењу 
извјештаја о раду органима Града (уколико 
су у претходном периоду били корисници 
средстава буџета Града). 

 
Члан 7. 

(1) Поступак јавног конкурса за утврђивање 
статуса удружења од општег интереса за Град, 
проводи Комисија за спровођење конкурса (у даљем 
тексту: Комисија) коју именује Градоначелник. 

(2) Комисију чини пет чланова, од којих се три 
именују из реда запослених службеника у Одјељењу 

за друштвене дјелатности, а два са листе стручњака 
коју утврђује Скупштина Града. 

(3) Комисија доноси пословник о раду 
већином гласова чланова Комисије. 

(4) Комисија о свом раду води записник. 
 

Члан 8. 
(1) Пријава на јавни конкурс доставља се 

Одјељењу за друштвене дјелатности, на прописаном 
обрасцу који је саставни дио овог правилника. 

(2) Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. 

 
Члан 9. 

(1) Комисија обавезно спроводи усмени 
разговор са предсједником удружења и лицем из 
руководства удружења које испуњава услове 
прописане овом одлуком.  

(2) Поступак разматрања пријава, 
спровођења усменог разговора и бодовања утврђује 
Комисија пословником о раду. 

 
Члан 10. 

(1) Комисија, након спроведеног конкурса, 
ранг-листу са приједлогом за утврђивање статуса 
удружења од општег интереса за Град доставља 
Градоначелнику, у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. 

(2) Градоначелник утврђује приједлог Одлуке 
о утврђивању статуса удружења од општег интереса 
и доставља је Скупштини Града. 
 
III – ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Члан 11. 

(1) Удружења којима се утврди статус 
удружења од општег интереса за Град могу 
остварити подршку Града у суфинансирању 
активности, утврђених годишњим програмом рада, у 
складу са могућностима буџета и адекватну помоћ у 
обезбјеђивању других материјалних услова за рад и 
активности удружења. 

(2) Градоначелник одлуком утврђује висину 
средстава за суфинансирање рада удружења од 
општег интереса, а код утврђивања висине средстава 
узимаће се у обзир програм рада и активности 
удружења за годину за коју се додјељују средства, 
као и начин кориштења средстава додијељених од 
стране Града у претходном периоду. 

(3) На основу одлуке из става (2) овог члана, 
Градоначелник закључује уговор са удружењима 
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грађана којим се регулишу међусобна права, обавезе 
и начин финансирања удружења. 

(4) Средства за суфинасирање рада 
удружења од општег интереса планирају се на 
посебној буџетској позицији Одјељења за друштвене 
дјеланости. 
  

 
 IV – ПРЕСТАНАК СТАТУСА 

 
Члан 12. 

(1) Удружењу престаје статус од општег интереса 
за Град у сљедећим случајевима: 

1. по сопственом захтјеву, 
2. брисањем удружења из судског регистра, 
3. уколико удружење, након додјеле статуса од 

општег интереса за Град, не реализује 
активности и циљеве утврђене статутом и 
годишњим програмом рада удружења и не 
поднесе, благовремено и тачно, извјештај о 
утрошеним средствима и годишњи извјештај 
о раду усвојен од стране овлаштеног органа 
удружења, 

4. уколико се наруше критеријуми по основу 
којих је утврђен статус удружења од општег 
интереса за Град. 
(2) Коначну Одлуку о престанку статуса од 

општег интереса за Град доноси Скупштина Града на 
приједлог Градоначелника, а на основу иницијативе 
Одјељења за друштвене дјелатности. 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 

  

Број: 01-022-62/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

81. 

На основу чл. 65. став 3, 69. став 1, 73. став 2, 
80. став 1. и 83. став 1. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 84/19 и 104/18), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
39. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједор“ бр. 12/17), Скупштина Града 

Приједор, на 18. сједници одржаној дана 28.4.2022. 
године, донијела је 

ОДЛУКУ  
о измјенама и допунама Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту 
 

Члан 1. 
             У Одлуци о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Града Приједор“ бр. 
6/14), члан 2. мијења се и гласи:      
 „Уређење простора града регулише се Законом о 
уређењу простора и грађењу (у даљем тексту: Закон), 
Законом о легализацији бесправно изграђених 
објеката, подзаконским актима, донесеним на 
основу Закона, ове одлуке и у складу са прописима 
из области заштите животне средине, коришћења 
пољопривредног и грађевинског земљишта, шума, 
вода, руда, саобраћаја, енергетике, заштите 
културно-историјског насљеђа и природе, заштите од 
елементарних непогода и ратних дејстава, техничких 
опасности и другим прописима који регулишу ову 
област.“ 

Члан 2. 
У члану 10. у ставу 1. послије ријечи: „закуп“ 

брише се тачка и додају се ријечи: „и отуђити испод 
тржишне цијене или без накнаде.“  

Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. 
који гласе: 

,,(3) Изузетно, непокретности у својини Града могу се 
отуђити испод тржишне цијене или без накнаде,  у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за регионални, односно локални 
економски развој, у складу са одредбама Закона о 
стварним правима и одредбама Одлуке о 
располагању непокретностима у својини Града 
Приједор, под посебним условима, ради 
реализације инвестиционих пројеката на територији 
града Приједора. 
(4) Ради отклањања посљедица елементарних 
непогода и стамбеног збрињавања угроженог 
становништва на територији града Приједора, може 
се основати право грађења без накнаде. 
(5) Право грађења без накнаде може се основати и у 
циљу рјешавања стамбених питања породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида.“ 
 
 
 
 

Члан 3. 
  У члану 13. у тачки 4) ријеч: ,,закупнине“ 
замјењује се ријечју: ,,накнаде“. 
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Члан 4. 
У члану 14. послије ријечи: ,,информисања“, 

додају се ријечи: ,,на интернет страници Града 
Приједор и на огласној плочи“. 

 
Члан 5. 

У члану 17. став 3. се брише. 
 

Члан 6. 
У члану 18. став 2. се брише. 
 

Члан 7. 
У члану 24. у ставу 5. и осталим члановима 

ове одлуке ријечи: „Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине“ 
замјењују се ријечима: „Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове“ у одговарајућем 
падежу. 

Члан 8. 
Члан 29. мијења се и гласи: 

„За објекте који се легализују и привремено 
задржавају, у складу са Законом и Законом о 
легализацији бесправно изграђених објеката, 
накнада за легализацију се одређује у складу са 
Законом, Законом о легализацији бесправно 
изграђених објеката и Уредбом о условима, начину 
обрачуна и плаћању накнаде за легализацију 
објеката.“ 
 

Члан 9. 
У члану 33. у ставу 3. број: „10“ замјењује се 

бројем: „20“. 
Члан 10. 

У члану 51. у ставу 2. послије ријечи: 
„котловнице“ додаје се ријеч: „пушнице“.  

Став 6. се брише. 
 

Члан 11. 
У члану 63. бришу се ст. 2. и 5.  

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 
 

Члан 12. 
Члан 65. се мијења и гласи: 

 „(1) Љетне баште су отворени простори, 
ненаткривени или наткривени са припадајућим 
мобилијаром (столови, столице, сунцобрани, 
индустријски склопиве тенде и сл.) испред 
угоститељских објеката, лоцирани на јавним 
површинама и на грађевинским парцелама 
колективних стамбено-пословних и пословних 
објеката.  

(2) Љетне баште могу се лоцирати и на површинама 
у склопу парцела индивидуалних стамбено-
пословних објеката који посједују грађевинску и 
употребну дозволу за угоститељску намјену и исте 
могу бити трајне. 
(3) У пјешачкој зони са контакт подручјем љетне 
баште се постављају у складу са графичким прилогом 
План постављања љетних башти у пјешачкој зони и 
контактним површинама, који чини саставни дио ове 
одлуке (Прилог 4.).“   
 

Члан 13. 
У члану 67. послије става 2. додаје се нови 

став 3. који гласи:  
„(3) Уколико се елементи из става 2. овог члана 
постављају на шахтове јавне и комуналне 
инфраструктуре, потребно је прибавити сагласност 
управљача истих.“ 

Члан 14. 
У члану 68. став 2. мијења се и гласи: 

„(2) Објекти из става 1. овог члана се не могу 
постављати у пјешачкој зони.“ 
 

Члан 15. 
У члану 76. став 6. се брише. 

Члан 16. 
У члану 77. у ставу 2. бришу се ријечи: 

„сагласност мјесне заједнице“.  
 

Члан 17. 
У члану 87. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) Трајање привремене намјене одређује се бројем 
година од дана издавања локацијских услова и то: 

1) За објекте привременог карактера који се 
постављају на основу локацијских услова и 
грађевинске дозволе, најдуже 10 година, 
2) За објекте привременог карактера који се 
постављају само на основу локацијских услова, 
најдуже 5 година, осим љетних башти у пјешачкој 
зони са контакт подручјем, најдуже 2 године.“ 

Члан 18. 
У члану 92. у ставу 3. бришу се ријечи: „ако су 

градилишта ван екстра зоне“. 
 

Члан 19. 
Члан 95. се мијења и гласи: 

„За привремене објекте који се постављају само на 
основу локацијских услова и који су издати на рок 
краћи од 5 година, инвеститор може поднијети 
захтјев за издавање увјерења о важности 
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локацијских услова, осим за љетне баште у пјешачкој 
зони.“ 

Члан 20. 
У члану 96. у ставу 1. ријечи: „најдуже до 5 

година од датума издавања одобрења за грађење“ 
замјењују се ријечима: „у складу са одобреном 
документацијом“. 

 
Члан 21. 

У члану 117. додаје се нови став 4. који гласи: 
„(4) Саставни дио ове одлуке је графички прилог 
План постављања љетних башти у пјешачкој зони и 
контактним површинама (Прилог 4.).“ 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-63/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

82. 

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број: 22/17), Скупштина  Града  Приједор  

на 18. редовној сједници одржаној дана 28.4.2022. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Савјета за израду  

Просторног плана града Приједора  

2020 - 2040.година 

 

I 

Образује се Савјет за израду Просторног плана 

града Приједора 2020 - 2040.година 

 

II 

У Савјет се именују: 

 

1. Слободан Јавор, Градоначелник Града 
Приједор/Замјеник Градоначелника/ 

2. Мисад Дуратовић, Прдсједник Скупштине Града 
Приједор/Подпредсједник Скупштине 

3. Данијел Зрнић, Начелник Одјељења за 
просторно уређење, 

4. Кабић Драгослав, Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове, 

5. Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове, 

6. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове, 

7. Моња Касаловић, Начелник Одјељења за 
друштвене дјелатности,   

8. Раде Росић, Начелник Одјељења за привреду и 
предузетнишво 

9. Данијел Егић, Начелник Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој,  

10. Жељко Вуковић,  Одсјек за мјесне заједнице, 
11. Сувајац Игор, Одсјек за цивилну заштиту, 
12. Весна Стојичић, Мтел а.д. Бањалука ИЈ Приједор, 
13. Драган Стаменић, “Водовод“ а.д. Приједор 
14. Далибор Грабеж, „Комуналне услуге“ а.д. 

Приједор    
15. Драшко Љубичић, ЗП “Електрокрајина“ а.д. 

Бањалука,  ТЈ Приједор 
16. Милетић Душко „Топлана“ АД Приједор,  
17. Божидар Николетић, ЈУ Национални парк 

„Козара“,  
18. Лејла Муслимовић , представник Туристичке 

организације града Приједора 
19. Марија Личанин, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ – Подручна 

канцеларија за подслив ријеке Уне – Приједор,  
20. Проф.др Владимир Малбашић, Рударски 

факултет Приједор,   
21. Тихомир Тимарац, ЈП „Завод за изградњу града“ 

Приједор 
22. Рада Павичић, ЈП „Завод за изградњу града“ 

Приједор 
23. Миленко Вујковић, Одборник     
24. Никола Вујасиновић, Одборник     
25. Азра Пашалић, Одборник     
26. Златко Ритан, Одборник 
27. Немања Грубан, Одборник 
28. Милорад Радић, Одборник 
29. Игор Јаворић, Одборник 
 

III 

У складу са одредбама члана 43. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу  („Службени  

гласник“ РС бр. 40/13 и 106/15, 3/16 и 84/19), Савјет 

за израду Плана обавља слиједеће послове: 
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-заузима стручне ставове према питањима 

општег, посебног и просторног развоја подручја 

обухваћеног документом просторног уређења 

-заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских 

рјешења 

-заузима стручне ставове у погледу усаглашености 

документа са документима просторног уређења који 

представљају основу за његову израду, односно у 

погледу усклађености са одредбама  Закона о 

уређењу простора и грађењу   и другим прописима 

заснованим на закону 

-заједно са носиоцем припреме разматра 

преднацрт документа просторног уређења, као и 

став носиоца израде о приспјелим примједбама на 

нацрт Плана  

 

IV 

Именовани чланови Савјета за израду Плана 

нису одређени персонално, него по функцији коју 

обављају. 

 

V 

Савјет за израду Плана именује се за период 
до усвајања Плана 

 
VI 

 Техничке услове за рад Савјета за израду 

Плана обезбједиће Одјељење за просторно уређење 

Градске управе Града Приједора, као носилац 

припреме Плана. 

VII 

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 

важи Рјешење о именовању Савјета за израду 

Просторног плана града Приједора 2020-

2040.година, бр.01-022-194/19 од 07.11.2019.год. 

(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/19). 

 

VIII 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-111-71/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

83. 

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу  (Сл. гласник Републике Српске 

бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута 

Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора, 

бр.12/17), Скупштина  Града  Приједор  на 18. 

редовној сједници одржаној дана 28.4.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана 
„Центар – Југ“ Блок 1 

 
I 

Образује се Савјет за израду Регулационог плана 
„Центар – Југ“ Блок 1 

 
II 

       У Савјет се именују: 

 

1. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх. 
2. Горан Матановић, дипл.инж.грађ. 
3. Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине 
и имовинско-стамбене послове 

4. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 

5. Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице 
6. Далибор Кос, одборник 
7. Горан Предојевић, одборник 

 
III 

У складу са одредбама члана 43. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу  („Службени  

гласник“ РС бр. 40/13 и 106/15, 3/16 и 84/19), Савјет 

за израду Плана обавља слиједеће послове: 

-заузима стручне ставове према питањима 

општег, посебног и просторног развоја подручја 

обухваћеног документом просторног уређења 

-заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских 

рјешења 

-заузима стручне ставове у погледу 

усаглашености документа са документима 

просторног уређења који представљају основу за 

његову израду, односно у погледу усклађености са 



215                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 7/22 

 

 
 

одредбама  Закона о уређењу простора и грађењу   и 

другим прописима заснованим на закону 

- заједно са носиоцем припреме разматра 

преднацрт документа просторног уређења, као и 

став носиоца израде о приспјелим примједбама на 

нацрт Плана  

IV 

Савјет за израду Плана именује се за период 

до усвајања Плана 

V 

 Техничке услове за рад Савјета за израду 

Плана обезбједиће Одјељење за просторно уређење 

Градске управе Града Приједора, као носилац 

припреме Плана. 

VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-111-72/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

84. 

На основу члана 54. став 1 Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 

58/19 и 119/21),  члана 39. Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17) и 

Рјешења Министарства пољопривреде, шумарства и 

пољопривреде број: 12.03.5-330-905/22 од 

04.04.2022. године, Скупштина Града Приједора на 

18. сједници одржаној дана 28.4.2022. године, 

донијела је 

 

ОДЛУКУ  

о усвајању Програма коришћења пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју 

града Приједора за 2022. годину 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се план и начин давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју града Приједрора за 

2022. годину. 

II 

Саставни дио ове Одлуке чине Програм и Рјешење 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

пољопривреде Републике Српске. 

 

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

пољопривреду и рурални развој. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједора“ 

 

Број: 01-022-64/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

П Р О Г Р А М 

коришћења пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске за 2022. годину 

 

У В О Д 

 Чланом 54. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', 

број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 

прописано је да пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске користи се у складу са годишњим 

програмом коришћења, који доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе упутио је Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде захтјев за сагласност на 

приједлог Програма. 

 Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде је Рјешењем број: 12.03.5-330-905/22 

од 04.04.2022. године дало сагласност Граду 

Приједор на приједлог Програма. 

У складу са наведеним израђен је програм 

коришћења пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске за 2022. годину. 
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1. НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

У наредним табелама је дат преглед 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске по начину додјеле како слиједи: 

1. Површине земљишта у својини Републике 
Српске по катастарским општинама, укупну 
површину; 

2. Податке о површини додијељеног 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске и корисницима 
пољопривредног земљишта; 

3. Површину земљишта планирану за давање 
у закуп. 

 

Табела бр. 1. Површине земљишта у својини 

Републике Српске по катастарским општинама 

БР. 

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ  

НЕДОДЈЕЉЕНА 

ПОВРШИНА (m²) 

1 АЛИШИЋИ 9286 

2 БИШЋАНИ 28636 

3 БИСТРИЦА 897369 

4 БОЖИЋИ 178594 

5 БРЕЗИЧАНИ 448336 

6 БРИШЕВО 12290 

7 БУСНОВИ 616167 

8 ЧАРАКОВО 17542 

9 ЋЕЛА 19861 

10 ЦИКОТЕ 144375 

11 ЦРНА ДОЛИНА 115028 

12 ДОЊИ ГАРЕВЦИ 314506 

13 ДОЊИ ВОЛАР 925667 

14 ДРАГОТИЊА ДОЊА 33970 

15 ДРАГОТИЊА ГОРЊА 859223 

16 ГАЋАНИ 3151 

17 ГОРЊА РАВСКА 123203 

18 ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ 595257 

19 ГРАДИНА 663795 

20 ХАМБАРИНЕ 213076 

21 ЈЕЛИЋКА 48940 

22 КАМИЧАНИ 1107250 

23 КЕВЉАНИ 98945 

24 КОЗАРАЦ 2563608 

25 КОЗАРУША 1874940 

26 КРИВАЈА 51119 

27 ЛАМОВИТА 622187 

28 ЉЕСКАРЕ 197979 

29 ЉУБИЈА 133210 

30 МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ 19417 

31 МАРИЋКА 93210 

32 МАРИНИ 329615 

33 МИЉАКОВЦИ 120672 

34 МИСКА ГЛАВА 245402 

35 НИШЕВИЋИ 289989 

36 НИШТАВЦИ 127644 

37 ОМАРСКА 886525 

38 ОРЛОВЦИ 1454021 

39 ПЕЈИЋИ 263757 

40 ПЕТРОВ ГАЈ 4955 

41 ПРИЈЕДОР 1 2021006 

42 ПРИЈЕДОР 2 1838770 

43 ПУХАРСКА 12361 

44 РАКЕЛИЋИ 33334 

45 РАКОВЧАНИ 54211 

46 РАСАВЦИ 182396 
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47 РИЗВАНОВИЋИ 59299 

48 САНИЧАНИ 1519 

49 ШУРКОВАЦ 2812 

50 ТОМАШИЦА 98952 

51 ТРНОПОЉЕ 209723 

52 ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ 100112 

53 

ВРАГОЛОВО 

ЈУТРОГОШТА 80058 

54 ЗБЈЕГ 244618 

55 ЗЕЦОВИ 527 

УКУПНО 21540299 

 

Табела бр.2. Површини додијељеног 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске и корисницима пољопривредног земљишта 

НАЗИВ КОРИСНИКА 

ДОДЈЕЉЕНО 

m² 

ВРСТА 

УГОВОРА  

Арифагић 

Инвестмент ДОО 596323 концесија  

Природно биље ДОО 343478 концесија  

Балтић Љубан 56978 закуп  

Браћа Паратушић 407218 закуп  

Ђурђевић Жељко 143157 закуп  

Фарма Балтић 479860 закуп  

Фарма Дарда 131725 закуп  

Фарма Карајица 196943 закуп  

Фарма МГ 149531 закуп  

Фарма Шкундрић 479835 закуп  

Форић Бегија 10236 закуп  

Гајић Душан 5592 закуп  

Гранатић Миодраг 169960 закуп  

Јањић Драган 438694 закуп  

Карајица Наташа 134664 закуп  

Лазић Драшко 166145 закуп  

Лазић Мирко 15039 закуп  

Марјановић Горан 137091 закуп  

Марјановић Здравко 17098 закуп  

Милетић Божица 60466 закуп  

Милетић Љиљана 157952 закуп  

Пађан Биљана 85439 закуп  

Паратушић Суад 233241 закуп  

Радета Сава 6961 закуп  

Расадник Вучковић 158676 закуп  

Шкундрић Милан 437255 закуп  

Велаула Душан 73825 закуп  

Вучковић Драган 122390 закуп  

Пецаљ Гавро 156812 закуп  

Вујковић Радивој 27970 закуп  

УКУПНО 5600554   

 

 

Табела бр. 3. Површина земљишта планирану за 

давање у закуп 

 

БР. 

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ  

ПЛАНИРАНО ЗА 

ЗАКУП (м²) 

1 БИСТРИЦА 614831 

2 БРЕЗИЧАНИ 177956 

3 БУСНОВИ 377570 

4 ДОЊИ ГАРЕВЦИ 37810 

5 ХАМБАРИНЕ 44573 

6 КАМИЧАНИ 40961 

7 КОЗАРАЦ 260462 
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8 КОЗАРУША 914454 

9 ЛАМОВИТА 223616 

10 НИШЕВИЋИ 39904 

11 ОМАРСКА 199468 

12 ОРЛОВЦИ 198293 

13 ПРИЈЕДОР 2 177025 

14 ТРНОПОЉЕ 136010 

  УКУПНО: 3442933 

 

2. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАПЛАЋЕНЕ 
НАКНАДЕ 
 
Средства од наплаћене накнаде по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе, средства од закупнине и 

концесионе накнаде за коришћење земљишта у 

својини Републике Српске, која су приход буџета 

јединице локалне самоуправе, користе се за 

сљедеће намјене: 

1. Израду Основа општине градова; 
2. Оспособљавање и уређење пољопривредних 

земљишта која су деградирана, запуштена, 
која су лошијег квалитета или су неплодна; 

3. За поправку и побољшање плодности 
земљишта; 

4. За спровођење противерозивних мјера и 
мелиорације пољопривредног земљишта 
слабијег квалитета; 

5. За спровођење поступка комасације и 
6. За спровођење поступка додјеле 

пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске у закуп. 
 

Јединице локалне самоуправе достављају 

Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске годишњи извјештај 

о коришћењу средстава. 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА И НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА 
ПРОГРАМА 
 

Носиоци провођења Програма су Одјељење за 

пољопривреду и рурални развој и Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске. 

Површине пољопривредног земљишта 

намијењеног за концесије проводи Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, а земљиште ће се додјељивати у 

складу са Законом о концесијама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 59/13, 16/18, 70/20 

и 111/21). 

 Површине пољопривредног земљишта 

намијењеног за давање у закуп проводи Одјељење 

за пољопривреду и рурални развој, а земљиште ће 

се додјељивати у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 

58/19 и 119/21) и Правилником о поступку давања 

пољопривредног земљишта у закуп (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 47/12, 65/15, 45/16 

и 115/18). 

 

Број: 01-022-64/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

85. 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:  97/16), члана 39. Статута града Приједора 

(„Службени гласник града Приједора“ , број: 12/17), 

члана 135. Пословника Скупштине града Приједора 

(„Службени гласник града Приједора“, број: 2/18 и 

2/20), Скупштина града Приједора, на 18. сједници 

одржаној дана 28.4.2022. године, донијела је                                 

 
О Д Л У К У 

о Ревидираном плану капиталних инвестиција Града 
Приједор  (2021.-2023.година) за  

2022. и 2023.годину 
 
 

Члан 1. 
Усваја се Ревидирани план капиталних инвестиција 
Града Приједор (2021.-2023.година) за 2022. и 
2023.годину. 
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Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке је Ревидирани план 
капиталних инвестиција Града Приједор (2021.-
2023.година) за 2022. и 2023.годину 
 
 

Члан 3. 

Ова Одулка ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
 
Број: 01-022-65/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

РЕВИДИРАНИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

  (2021.-2023. ГОДИНА)  ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ 

 

1. Увод 

Једна од најважнијих активности коју јединице локалне самоуправе редовно предузимају, јесте 

планирање и финансирање значајних капиталних пројеката. Било да се ради о путевима, мостовима или 

водоснабдијевању и канализационом систему, ови пројекти апсорбују већи дио средстава којима заједница 

расположе, а уз помоћ њих се обезбјеђују услуге од кључног значаја за здравље, безбједност и добробит 

становништва локалне заједнице. 

Током претходних година, Град Приједор је проводио бројне активности на рјешавању 

идентификованих развојних проблема, као и на утврђивању и реализацији приоритетних пројеката, чиме су се 

стварале претпоставке за покретање локалних потенцијала и унапређење пословне климе. Од посебног значаја 

је реализација пројеката у области комуналне инфраструктуре, те оних, којима се кроз стварање повољног 

амбијента за привлачење инвестиција, подстицао економски развој и повећање броја запослених, 

приоритетно у производном сектору. 

Град Приједор је, у претходном периоду, израдио и усвојио Интегралну стратегију развоја Града 

Приједор за период 2014.-2024. године, те Планове капиталних инвестиција за период     2015.-2017. године, 

период 2018.-2020. године и период 2021.-2023. година, којима је одредио стратешке правце развоја Града у 

дефинисаном десетогодишњем период и у чијој ће имплементацији значајан фактор бити и реализација 

капиталних инвестиција.  

Важно је истакнути да се стратешки фокуси развоја Града, који су до сада идентификовани у овом 

процесу, односе на унапређење повољног пословног окружења, јачање локалне привреде и привлачење нових 

директних инвестиција, развој Града као модерне, урбане средине, засноване на концепту “паметног града”, 

еколошки одрживе, комунално опремљене и енергетски ефикасне средине, као и на развој друштвених 

дјелатности, туризма спорта, здравља и знања. 

Предвиђање трошкова капиталних улагања, који се дефинишу Планом капиталних инвестиција, је 

претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу 

локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и  буџета за капиталне 

пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета. 

План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за вишегодишњи период (3 до 

5 година). Капиталне инвестиције се одређују према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, 

годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури финансирања према 

изворима. 
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Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални 

објекат или имовину, који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од 

једне године. У зависности од својих специфичности, природе приоритета, финансијских могућности и 

слично, свака локална заједница сама дефинише шта се подразумијева капиталном инвестицијом. 

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција у развоју локалних заједница јесте то што 

омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава у капиталне инвестиције. Имајући у виду да средства 

из буџета Града углавном нису довољна за финансирање капиталних инвестиција, како у смислу одржавања, 

тако и улагања у нову инфраструктуру, за реализацију капиталних пројеката потребно је обезбјеђивати 

средства из других извора финансирања. У складу с тим, а у циљу успостављања равнотеже између текућег 

одржавања и постојеће пословне и комуналне инфраструктуре, те нових инвестиција на подручју Града 

Приједора, приступило се процесу израде Плана капиталних инвестиција за период 2021.-2023. година, као и 

процесу ревизије за сваку текућу годину појединачно. 

Овим Планом капиталних инвестиција, усаглашеним са Интегралном стратегијом развоја Града 

Приједор 2014.-2024. година, одређују се главне смјернице инвестиционог развоја Града Приједора за период 

2021.-2023. године. 

 

2. Методологија израде Плана капиталних инвестиција за период 2021.-2023. година и ревизије 

Плана капиталних инвестиција за 2022. и 2023. годину 

План капиталних инвестиција је један од основних документ за планирање капиталних издатака у 

буџету Града, који уједно представља и основ за њихово кандидовање према другим доступним изворима 

финансирања. Капиталне инвестиције, у смислу овог Плана, су инвестиције вриједности од цца 100.000,00 КМ 

и више. 

Припремне активности за израду Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. године почеле су почетком 

2021. године, именовањем Тима за израду Плана капиталних инвестиција (у даљем тексту Тим за израду ПКИ). 

 Тим за израду ПКИ је именован Рјешењем Градоначелника, број: 02-11154/21, од 04.02.2021. године. 

Тим је састављен од  18 чланова, међу којима су представници Градске управе, те представници јавних 

предузећа и јавних установа са градског и републичког нивоа. Основни задатак Тима за израду Плана 

капиталних инвестиција је да изради План капиталних инвестиција 2021.-2023. године, те да, у складу с тим: 

- креира и достави обрасце за инвестиционе пројекте предлагачима, 

- одреди листе инвестиционих пројеката прикупљених од стране предлагача, 

- бодује пројекте на основу критеријума за бодовање и 

- одреди пројекте за План капиталних инвестиција. 

 Тим за израду ПКИ је креирао образац за кандидовање инвестиционих пројеката у План капиталних 

инвестиција Града Приједора и исти је достављен свим субјектима како би могли кандидовати одређене 

пројекте за нови ПКИ или допуњавати са новим пројектима у процесу ревизије Плана капиталних инвестиција.  

У току трајања процеса израде ПКИ, пристигло је 55 пројектних приједлога, међу којима су своје 

приједлоге доставили: организационе јединице Градске управе, градска комунална предузећа, градске 

установе и институције, републичка јавна предузећа и установе, установе културе и образовања са подручја 

града, као и представници мјесних заједница и грађана, чиме су исказали спремност да се укључе у процес 

израде Плана капиталних инвестиција. 
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 Тим за израду ПКИ је извршио анализу пристиглих пројектних приједлога, припремио листе пристиглих 

инвестиционих пројеката, те извршио бодовање и оцјену пројектних приједлога. Како би се што реалније 

извршио одабир пројеката који би били у Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. године, Тим за израду ПКИ 

је затражио да се изврши додатна еваулација предложених инвестиционих пројеката од стране надлежних 

организационих јединица Градске управе, градских институција, јавних установа и јавних предузећа, односно, 

да се, у зависности од њихових једногодишњих и средњорочних планова, као и њихових очекиваних извора 

финансирања, изјасне шта је од предложених пројеката за ПКИ реално да буде реализовано у планском 

период, а шта није. У току ове евулације, уочено је да један пројекат не испуњава постављене критерије, па је 

укупан број  

планираних број пројеката за имплементацију у Плану капиталних инвестиција био 54. 

 Такође,  за одређене пројекте није било извјесно да ли ће се реализовати током 2021. године, па је 

њихова реализација помјерена у наредне двије године.  

 Током 2021. године извршене су двије измјене и допуне Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. 

година, по захтјеву Одјељења за финансије, којом се укупан број планираних пројектних приједлога повећао 

са 54 на 71. 

 Тим за израду Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година је почетком 2022. године извршио 

ревизију, односно ажурирање Плана капиталних инвестиција за 2022. и 2023. годину с циљем да се обезбједи 

што реалније планирање у наредном периоду. 

 У наведеном процесу ревизије утврђено је да је од укупно 71 планираног пројекта у 2021. години 10 

пројеката у потпуности завршено, док је 1 пројекат повучен из Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. 

година. На 20 пројеката није било никаквих измјена и допуна, а на 40 пројеката десиле су се промјене као што 

су: пролонгирање имплементације за наредну годину, повећање или смањење вриједности пројекта, спајање 

активности из два пројекта у један пројекат и слично.  

 Око 40 % пројеката који су били планирани у 2021. години, пролонгирани су за 2022. или 2023. Годину, 

јер се нису обезбједили услови за њихову имплементацију, што представља веома висок степен пројеката чија 

имплементација није била добро планирана.  

 Током процеса ревизије, кандидован је један нови пројекат “Изградња објекта предшколске установе 

дјечијег вртића у Приједору - насеље Пећани“, па је укупан број планираних пројеката у ревидираном Плану 

капиталних инвестиција за 2022. и 2023. годину 61 пројекат. 

 Након сагледавања стања по областима и одређивања приоритета инвестирања, формиране су листе 

инвестиционих пројеката по областима инвестирања, усаглашене са пројекцијом буџетских средстава за 

капиталне инвестиције за плански период, као и процјеном очекиване динамике финансирања капиталних 

пројеката путем других извора финансирања или сарадње са приватним партнерима. 

3. Ревидирани План капиталних инвестиција 2021.-2023. година по областима инвестирања за 2022. 

и 2023. годину 

Ревидирани План капиталних инвестиција 2021.-2023. година по областима инвестирања за 2022. и 

2023. годину обухвата 61 пројекат и подијељен је у 13 области инвестирања и то: 

- Привреда, 

- Комунална инфраструктура, 

- Саобраћајна инфраструктура, 

- Електро инфраструктура, 
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- Култура, 

- Туризам, 

- Образовање, 

- Спорт, 

- Заштита животне средине и енергетска ефикасност, 

- Здравство, 

- Друштвени садржаји  

- Дигитализација и 

- Остали пројекти. 

 

 Преглед финансијских улагања у ревидираном Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. година, по 

годинама и областима инвестирања, дат је у табели број 1.: 

 

Табела 1. - Преглед по областима и годинама инвестирања у ПКИ 2021.-2023. године 

Р/б Области 
Број 

пројеката 

2021. 

(КМ) 

2022. 

(КМ) 

2023. 

(КМ) 

Укупно 

(КМ) 

1. Привреда 7 3.701.087,00 3.011.000,00 200.000,00 6.912.087,00 

2. 
Комунална 

инфраструктура 
6 2.690.000,00 2.185.000,00 200.000,00 5.075.000,00 

3. 
Саобраћајна 

инфраструктура 
11 2.670.514,00 4.218.026,00 2.550.000,00 9.438.540,00 

4. 
Електро 

инфраструктура 
5 1.350.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.450.000,00 

5. 

Заштита 

животне 

средине и 

енергетска 

ефикасност 

9 1.419.063,00 6.909.877,00 1.212.500,00 9.541.440,00 

6. Култура  2 0,00 4.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 

7. Туризам 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Образовање 3 136.386,00 6.211.978,00 126.335,00 6.474.699,00 

9. Спорт 4 986.015,00 1.700.000,00 5.350.000,00 8.036.015,00 

10. Здравство 1 195.072,00 0,00 0,00 195.072,00 

11. 
Друштвени 

садржаји 
4 1.010.863,00 928.863,00 0,00 1.939.726,00 
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Напомена: У колони 2021. година се налазе вриједности пројеката који су планирани током 2021. године када 

се вршила израда и измјена и допуна Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година и на основу којих ће се 

креирати годишњи извјештај о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2021. годину, док су колоне 2022. 

и 2023. година предложене планиране вриједности пројеката обухваћене поступком ревизије за наредни 

двогодишњи период (2022.-2023. година).              

 Иако се ради о Плану за наредни двогодишњи период ( 2022.-2023. година ), колона са планским подацима за 

2021. годину је задржана како би се пратио континуитет планирања у Плану капиталних инвестиција 2021.-

2023. година. 

 

Преглед финансијских улагања у ревидираном Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. године, по 

изворима финансирања, дат је у табели број 2.: 

 

Табела 2.-Преглед финансијских улагања у ПКИ, по изворима финансирања 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора 
Остали 

извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери 

виших нивоа 

власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 

извор Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 159.886,00 9.983.654,00 - 4.538.985,00 - 14.682.525,00 

2022. 2.933.091,40 5.396.929,00 - 25.444.315,00 - 33.774.335,40 

2023. 1.482.811,00 - - 13.326.335,00 - 14.809.146,00 

Укупно 4.575.788,40 15.380.583,00 - 43.309.635,00 - 63.266.006,40 

Напомена: Ред 2021. година представља вриједности пројеката који су планирани током 2021. године када се 

вршила израда и измјена и допуна Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година и на основу којих ће се 

креирати годишњи извјештај о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2021. годину, док су редови 2022. 

12. 

Информационе 

технологије - 

ИТ 

2 106.050,00 160.000,00 6.000,00 272.050,00 

13. 
Остали 

пројекти 
7 417.475,00 2.399.591,40 114.311,00 2.931.377,40 

УКУПНО 61 14.682.525,00 33.774.335,40 14.809.146,00 63.266.006,40 
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и 2023. година предложене планиране вриједности пројеката обухваћене поступком ревизије за наредни 

двогодишњи период ( 2022.-2023. година ). 

 Укупна вриједност предложених пројеката за 2022. и 2023. годину је 48.583.481,40 КМ, од чега је 

планирано да се из буџета Града за капиталне инвестиције издвоји 9.812.831,40 КМ, а да се из екстерних извора 

обезбједи 38.770.650,00  КМ. 

 Потребно је имати у виду да су у ревидираном Плану капиталних инвестиција 2021. – 2023. година, у 

појединим областима, уврштени и пројекти чија се реализација наставља и након 2023. године, јер се ради о 

капиталним пројектима чија се реализација неће завршити у току једне буџетске године, па је за плански 

период 2021.-2023. година, предложена реализација само једне фазе пројекта, док се укупна вриједност 

пројекта односи на његову реализацију у цјелини. 

Имајући у виду наведено, План капиталних инвестиција Града Приједора за период            2021.-2023. 

година, усклађен је са Интегралном стратегијом развоја Града Приједор               2014.-2024. година, као и 

будућим стратешким фокусима развоја Града Приједор. 

 План капиталних инвестиција је усклађен са редовним буџетским и кредитним средствима, 

планираним и пројектованим, као и процјеном очекиване динамике финансирања капиталних пројеката путем 

других извора финансирања или сарадње са приватним партнерима. 

 Провођење и ажурирање Плана капиталних инвестиција Града Приједор је у надлежности  свих 

организационих јединица Градске управе и његово ажурирање се проводи на годишњем нивоу, уз 

консултације са представницима јавног,  привредног  и сектора цивилног друштва. 

 У наставку је табеларни преглед пројеката ревидираног Плана капиталних инвестиција    2021.-2023. 

година за 2022. и 2023. годину по областима инвестирања. 
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4. Табеларни преглед пројеката ревидираног Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година за 2022. и 2023. годину по областима 

инвестирања 

 
4.1. ПРИВРЕДА 

Ре
д. 
бр
ој 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједно
ст 

пројекта          
2021-
2023.  
(КМ) 

Процјење
на  

укупна 
вриједно

ст 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење 
или Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементац

ију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 

Приват
ни 

извор 

   

Редовна 
буџетск

а 
средств

а 

Кредитна 
средства 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Регулациони 
план спортског 
аеродрома 
"Урије" 

Унапријеђење 
услова за 
привредни 
развој Града 

2021. - 18.000,00 - - - 

50.000,00 50.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 
32.000,0

0 
- - - - 

2023. - - - - - 

2. 
Изградња 
саобраћајне 
инфраструктур

Изграђена 
саобраћајниц
а са 

2021. - - - 640.000,00 - 840.000,0
0 

840.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 2022. - - - 200.000,00 - 
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е у 
индустријској 
зони Целпак 
(Ц-106) 

комплетном 
комуналном 
инфраструкту
ром 

2023. - - - - - 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

3. 

Основе 
кориштења 
пољопривредн
ог земљишта 

Покретање 
процедуре 

2021. - - - - - 

200.000,0
0 

200.000,0
0 

Одјељење за 
пољопривред

у и рурални 
развој 

2022. 
200.000,

00 
- - - - 

2023. - - - - - 

4. 
Шумскопривре
дне основе 

Покретање 
процедуре 

2021. - - - - - 

200.000,0
0 

200.000,0
0 

Одјељење за 
пољопривред

у и рурални 
развој 

2022. - - - - - 

2023. 
200.000,

00 
- - - - 

5. 

Адаптација и 
доградња 
анекса 
Пословног 
центра 
Приједор 

Мултимедија 
студио, 
Радионички 
простор, 
Старт-уп 
простори 

2021. - - - - - 

379.000,0
0 

379.000,0
0 

Агенција 
ПРЕДА-

ПД/Одјељењ
е за привреду 

и 
предузетниш

тво 

2022. 
51.000,0

0 
124.000,0

0 
- 204.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Изградња 
физичке 
инфраструктур
е у 
индустријској 
зони Целпак 

Изграђена 
техничка, 
саобраћајна и 
комунална 
инфраструкту
ра 

2021. - - - - - 

600.000,0
0 

600.000,0
0 

Одјељење за 
привреду и 

предузетниш
тво 

2022. - 
600.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 

7. 

Изградња 
физичке 
инфраструктур
е у 
индустријској 
зони 
Аеродормско 
насеље 

Изграђена 
техничка, 
саобраћајна и 
комунална 
инфраструкту
ра 

2021. - - - - - 

1.600.000,
00 

1.600.000,
00 

Одјељење за 
привреду и 

предузетниш
тво 

2022. - 
1.600.000,

00 
- - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ПРИВРЕДА 

 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали 

извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери 

виших нивоа 

власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. - 18.000,00 - 640.000,00 - 658.000,00 

2022. 283.000,00 2.324.000,00 - 404.000,00 - 3.011.000,00 

2023. 200.000,00 - - - - 200.000,00 

УКУПНО 483.000,00 2.342.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 3.869.000,00 
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4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјење
на  укупна 
вриједнос
т пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 

Приват
ни 

извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Изградња 
терцијарне 
водоводне 
мреже са 
кућним 
прикључцима 
насеља 
везаних за 
систем 
водоснабдијев
ања „Црно 
Врело“ (ЕИБ) 

Изграђено 120 
км водоводне 
мреже и 
прикључено 
2.500 
домаћинстава 

2021. - 
1.500.000,

00 
- 800.000,00 - 

4.000.000,0
0 

9.397.951,4
1 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 
послове и 

заштиту животне 
средине и 

имовинско-
стамбене 
послове 

2022. - 
1.100.000,

00 
- 600.000,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

Изградња 
водоводне 
мреже у 
засеоку 
Кукићи, Доњи 
Гаревци 

Изграђено 
5.048 м 
водоводне 
мреже 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 
послове и 

заштиту животне 
средине и 

2022. - 100.000,00 - - - 

2023. - - - - - 
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имовинско-
стамбене 
послове 

3. 

Изградња 
водоводне 
мреже у 
насељу 
Чараково - 
Горње поље 

Изграђено 
2.790 м 
водоводне 
мреже и 
прикључена 43 
домаћинства 

2021. - - - - - 

85.000,00 85.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - 85.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

4. 

Наставак 
изградње 
водоводне 
мреже Тукови - 
Жегер 

Изграђено 
2.180 м 
секундарне 
мреже и 
спојена 64 
кућна 
прикључка 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 100.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

5. 

Изградња 
канализационе 
мреже у 
насељу Јањића 
пумпа 

Изграђено 
1.200 м 
канализационе 
мреже и 
прикључено 
цца 150 
домаћинстава 

2021. - - - 70.000,00 - 

270.000,00 270.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС  и 
ИСП 

2022. - - - 100.000,00 - 

2023. - - - 100.000,00 - 

6. 

Реконструкција 
вреловодне и 
топловодне 
мреже Града 
Приједора 

Реконструисан
а вреловодна и 
топловодна 
мрежа у 
минимално 
једној улици 
годишње 

2021. - - - 100.000,00 - 

300.000,00 300.000,00 АД "Топлана" 

2022. - - - 100.000,00 - 

2023. - - - 100.000,00 - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - 1.500.000,00 - 970.000,00 - 2.470.000,00 

2022. 100.000,00 1.285.000,00 - 800.000,00 - 2.185.000,00  

2023. - - - 200.000,00 - 200.000,00  

УКУПНО 100.000,00  2.785.000,00  0,00  1.970.000,00  0,00  4.855.000,00  
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4.3. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ре
д. 
бр
ој 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          

2021-
2023.  
(КМ) 

Процјење
на  укупна 
вриједнос
т пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење 
или Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементац

ију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 
 

Приват
ни 

извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитн
а 

средства 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Реконструкциј
а улица 
Војводе 
Путника и 
Мухарема 
Суљановића 
са изградњом 
кружне 
раскрснице на 
укрштању 
улица Војводе 
Путника и 
Вожда 
Карађорђа 

Реконструиса
не наведене 
улице и 
изграђена 
кружна 
раскрсница 

2021. - - - - - 

1.000.000,
00 

1.000.000,
00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. 50.000,00 - - - - 

2023. 50.000,00 - - 900.000,00 - 

2. 2021. - - - - - 
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Завршетак 
„Источне 
градске 
обилазнице И 
фаза“, од 
магистралног 
пута  
Приједор - 
Сански Мост 
до укрштања 
са 
регионалним 
путем  
Приједор - 
Буснови 

Завршена 
заобилазниц
а до 
регионалног 
пута 
Приједор - 
Буснови 

2022. - - - - - 

400.000,0
0 

400.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и  ИСП 

2023. 
100.000,0

0 
- - 300.000,00 - 

3. 

Изградња 
паркиралишта 
код 
Средњошколс
ког Центра 

Изграђено 
паркиралишт
е 

2021. - - - - - 

300.000,0
0 

300.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - - - - - 

2023. 
300.000,0

0 
- - - - 

4. 

Реконструкциј
а раскрснице 
„ВИЛАКО“ са 
постављањем 
семафора 

Реконструиса
на 
раскрсница и 
постављен 
семафор 

2021. - - - - - 

300.000,0
0 

300.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. 50.000,00 - - 100.000,00 - 

2023. 50.000,00 - - 100.000,00 - 

5. 

Изградња 
кружне 
раскрснице 
код 
надвожњака 

Изграђена 
кружна 
раскрсница 

2021. - - - - - 

500.000,0
0 

500.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - - - - - 

2023. 
100.000,0

0 
- - 400.000,00 - 

6. 
Изградња 
кружне 
раскрснице на 

Изграђена 
кружна 
раскрсница 

2021. - - - - - 300.000,0
0 

300.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 2022. 50.000,00 - - - - 
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укрштању 
улица 
Козарске и 
Милана 
Врховца 

2023. 
250.000,0

0 
- - - - 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

7. 

Изградња и 
увођење 
паркинг 
сервиса 

Успостављен 
функционала
н паркинг 
сервис 

2021. - - - - - 

40.000,00 40.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - 
40.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 

8. 

Реконструкциј
а улице 

Митрополита 
Петра 

Зимоњица у 
насељу 
Пећани 

Реконструиса
на улица 

2021. - - - - - 

160.000,0
0 

160.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. 44.000,00 
116.000,

00 
- - - 

2023. - - - - - 

9. 

Учешће Града 
Приједора у 
суфинансира
њу изградње 
путева у МЗ, 

као и са 
Федералним 

Министарство
м расељених 

особа и 
избјеглица у 

износу  од  40 
% 

Изграђени и 
реконструис
ани путеви 

2021. 
 
- 
 

210.000,
00 

- 315.000,00 - 

1.025.000,
00 

1.025.000,
00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. 

 
200.000,0

0 
 

- - 300.000,00 - 

2023. 
 
- 
 

- - - - 

10. 
 
 
 

Реконструиса
ни и 

изграђени 
путеви 

2021. - 
911.864,

00 
- - - 

4.164.890,
00 

4.164.890,
00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 2022. 

1.200.000,
00 

- - 
2.053.026,0

0 
- 
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Изградња и 
реконструкциј

а путева 
 
 
 

2023. - - - - - 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

11. 

Изградња 
пјешачког 

моста испод 
пијаце који 

повезује 
Рашковац и 

Пећане 

Изграђен 
пјешачки 

мост 

2021. - - - - - 

15.000,00 15.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - 
15.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021.-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - 1.121.864,00 - 315.000,00 - 1.436.864,00 

2022. 1.594.000,00 171.000,00 - 2.453.026,00 - 4.218.026,00 

2023. 850.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.550.000,00  

УКУПНО 2.444.000,00  1.292.864,00 0,00  4.468.026,00 0,00  8.204.890,00 
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4.4. ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУА 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          

2021-
2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење 
или Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементац

ију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 

Приват
ни 

извор 

Редовн
а 

буџетс
ка 

средст
ва 

Кредит
на 

средств
а 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Пројекат 
изградње 
нових и 
реконструкциј
е постојећих  
СН и НН 
мрежа и 
постројења у 
градским 
подручјима и 
измјештање 
ННМ у путну 
зону, 
измјештање 
мјерних 
мјеста, као и 
свођење 
надземне у 

Изграђена, 
реконструиса
на и у путну 
зону 
градског 
подручја 
измјештена 
СН и НН 
мрежа и 
постројења 

2021. - - - 550.000,00 - 

2.050.000,
00 

15,000.000.
00 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајин
а АД, Бања 

Лука 

2022. - - - 750.000,00 - 

2023. - - - 750.000,00 - 
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подземну СН 
и НН мрежу у 
зависниости 
од потреба 

2. 

Пројекат 
изградње 
нових и 
реконструкциј
е постојећих 
СН и НН 
мрежа  и 
постројења у 
сеоским 
подручјима и 
измјештање 
ННМ у путну 
зону и 
измјештање 
мјерних 
мјеста 

Изграђена, 
реконструиса
на и у путну 
зону сеоских 
подручја 
измјештена 
СН и НН 
мрежа и 
постројења 

2021. - - - 400.000,00 - 

1.400.000,
00 

8,000.000.0
0 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајин
а АД, Бања 

Лука 

2022. - - - 500.000,00 - 

2023. - - - 500.000,00 - 

3. 

Пројекат 
реконструкциј
е 6,3 кВ 
расклопница, 
трафостаница 
и далековода 
и 
пребацивање 
на 20 кВ 
подручја 
Љубија 

Реконструиса
на 6,3кВ 
расклопница, 
трафо 
станица и 
далековод 

2021. - - - 100.000,00 - 

400.000,00 
4,000.000.0

0 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајин
а АД, Бања 

Лука 

2022. - - - 150.000,00 - 

2023. - - - 150.000,00 - 

4. 
Пројекат 
реконструкциј

Реконструиса
на 6,3кВ 

2021. - - - 200.000,00 - 600.000,00 
1,000.000.0

0 
МХ ЕРС, АД 

Требиње, ЗП 
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е 6,3 кВ 
расклопница, 
трафостаница 
и далековода 
и 
пребацивање 
на 20 кВ 
подручја 
Томашица 

расклопница, 
трафо 
станица и 
далековод 

2022. - - - 200.000,00 - 
Електрокрајин

а АД, Бања 
Лука 

2023. - - - 200.000,00 - 

5. 

Имплементац
ија пројекта 
даљинског 
управљања 
СН 
постројењима 
- СЦАДА 
систем 

Успостављен
о даљинско 
управљање 
СН 
постројењим
а 

2021. - - - 100.000,00 - 

1.000.000,
00 

2,000.000.0
0 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајин
а АД, Бања 

Лука 

2022. - - - 450.000,00 - 

2023. - - - 450.000,00 - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери 

виших нивоа 

власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. - - -     1.350.000,00     
                            

-       
  1.350.000,00   

2022. - - -     2.050.000,00     
                            

-       
    2.050.000,00     

2023. - - -     2.050.000,00     
                            

-       
    2.050.000,00     

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  5.450.000,00  0,00  5.450.000,00  
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4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Ре
д. 

бро
ј 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          

2021-
2023.  
(КМ) 

Процјење
на  укупна 
вриједнос
т пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење 
или Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементац

ију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 
 

Приват
ни 

извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Зонинг план 
подручја 
посебне 
намјене 
изворишта 
Тукови - 
Матарушко 
поље 

Стварање 
предуслова 
за заштиту 
подручја 
водозахвата, 
побољшани 
услови за 
увођење 
мјера 
заштите 
животне 
средине и 
рјешавање 
захтјева из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 88.000,00 - - - 

629.000,00 629.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 
228.500,

00 
- - - - 

2023. 
312.500,

00 
- - - - 
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2. 

Изградња 
плочастих 
пропуста код 
пружног 
жељезничко
г моста, 
пруга 
Приједор - 
Љубија на 
ријеци Сани, 
у насељу 
Брезичани 

Изграђена 4 
плочаста 
пропуста у 
циљу 
повећања 
пропусне 
моћи ријеке 
Сане 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС  
и ИСП 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - - - 

3. 

Пројекат 
изградње 
дренажног 
канала  за 
одводњу 
површински
х вода  са 
простора 
насеља  
Целпак, 
Тополик, 
Врбице, 
Нова 
Орловача - 
Растеретни 
канал 

Изграђен 
дренажни 
канал у 
дужини цца 
1.700 м 

2021. - - - - - 

800.000,00 800.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - 800.000,00 - 

4. 

Наставак 
изградње 
насипа са 
десне обале 
ријеке Сане 
поред 

Изграђено 
цца 150 м 
насипа 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - 100.000,00 - 
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Жегерског 
моста 

5. 

Реконструкц
ија система 
гријања и 
хлађења у 
Пословном 
центру 
Приједор 

Промјена 
енергента за 
загријавање 
објекта;  
Постављен 
нови система 
за хлађење 
објекта;  
Остварене 
уштеде кроз 
смањену 
потрошњу 
ел. енергије 
потребне за 
гријање и 
хлађење 
објекта 

2021. - - - - - 

269.700,00 269.700,00 
Агенција 

ПРЕДА-ПД 

2022. - - - 269.700,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Уређење 
корита 
ријеке 
Милошевиц
е 

Уређено 
корито 
ријеке 
Милошевице 
од ушћа у 
Гомјеницу до 
моста бр.6 
(жељезнички 
мост) 

2021. - - - - - 

3.246.677,
00 

3.246.677,
00 

ЈУ " Воде 
српске" 

2022. - - - 
3.246.677,0

0 
- 

2023. - - - - - 

7. 
Уређење 
ријеке 
Гомјенице 

Уређење 
ријеке 
Гомјенице од 
ушћа у Сану 
узводно 4 км 

2021. - - - - - 

2.500.000,
00 

2.500.000,
00 

ЈУ " Воде 
српске" 

2022. - - - 
2.500.000,0

0 
- 

2023. - - - - - 

8. 
Изградња и 
реконструкц

Изграђена и 
реконструиса

2021. - 
1.215.643,

00 
- - - 

1.600.643,
00 

1.600.643,
00 

Одјељење за 
саобраћај, 
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ија јавне 
расвјете 

на јавна 
расвјета 

2022. 
385.000,

00 
- - - - 

комуналне 
послове и ЗЗС 

и ИСП 2023. - - - - - 

9. 

Ревитализац
ија зелених 
површина, 

као и 
припрема за 

изградњу 
нових и 

грађвинске 
интервенциј

е на 
постојећим 
парковима 

Изграђени 
нови и 

уређени 
постојећи 
паркови 

2021. - - - - - 

80.000,00 80.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС 
и ИСП 

2022. - 80.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

 

Финансијска рекапитулација пројеката из области ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021 - 1.303.643,00 - - - 1.303.643,00 

2022. 613.500,00 80.000,00 - 6.216.377,00 - 6.909.877,00 

2023. 312.500,00 - - 900.000,00 - 1.212.500,00 

УКУПНО 926.000,00  1.383.643,00 0,00  7.116.377,00  0,00  9.426.020,00 
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4.6.  КУЛТУРА  

Ред
. 

бро
ј 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година 
реализаци

је 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједност 
пројекта 

2021-2023.  
(КМ) 

Процјење
на  укупна 
вриједност 

пројекта 
(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементаци

ју 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовн
а 

буџетск
а 

средств
а 

Кредитн
а 

средств
а 

Неновчан
а 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Изградња 
културног 
центра                          
(пројекат 
"Изградња 
библиотеке
") 

Изграђен 
Културни 
центар 

2021. - - - - - 

6.000.000,0
0 

6.000.000,0
0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 3.000.000,00 - 

2023. - - - 3.000.000,00 - 

2. 

Изградња 
Концертне 
дворане у 
склопу ЈУ 
Музичка 
школа 
"Саво 
Балабан 

Изграђена 
концертна 
сала у 
оквиру ЈУ 
Музичка 
школа "Саво 
Балабан" 
Приједор 

2021. - - - - - 

1.000.000,0
0 

1.000.000,0
0 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, ЈУ 
Музичка школа 
"Саво Балабан" 

2022. - - - 1.000.000,00 - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области КУЛТУРА  

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - - - - - 0,00  

2022. - - - 4.000.000,00 - 4.000.000,00  

2023. - - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00  

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  7.000.000,00  0,00  7.000.000,00  
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4.7. ОБРАЗОВАЊЕ 

Ред
. 

број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализ
ације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјење
на  укупна 
вриједнос
т пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементаци

ју 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приват
ни 

извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Изградња 
објекта 
предшколс
ке установе 
дјечијег 
вртића у 
Приједору         
- насеље 
Пећани 

Изграђен модеран 
дјечији вртић у 
Приједору 

2021. - - - - - 

6.033.714,00 
6.033.714,0

0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 6.033.714,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

Реконструк
ција 
објеката 
предшколс
ког 
образовањ
а и објеката 
основних и 
средњих 
школа 

Постављање 
стаклене стијене у 
ОШ "Десанка 
Максимовић" и 
издаци за 
инвестиционо 
одржавање, 
реконструкцију и 
адаптацију зграда 
и објеката  

2021. 42.978,00 74.808,00 - 18.600,00 - 

188.315,00 188.315,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - 51.929,00 - - - 

2023. - - - - - 

3. 2021. - - - - - 252.670,00 252.670,00 
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Доградња 
ЈУ "Центар 
Сунце" 
Приједор 

Опремање 
додатног 
простора - 
кабинет за 
психомоторну 
редукацију 

2022. - - - 126.335,00 - Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, 
ЈУ "Центар 

Сунце" 
Приједор 

2023. - - - 126.335,00 - 

 

 

Финансијска рекапитулација пројеката из области ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери виших 

нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 42.978,00 74.808,00 -           18.600,00     - 136.386,00 

2022. - 51.929,00 - 6.160.049,00 - 6.211.978,00 

2023. - - -         126.335,00     -     126.335,00  

УКУПНО 42.978,00 126.737,00 0,00  6.304.984,00 0,00  6.474.699,00 
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4.8. СПОРТ 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлог

а 

Планирани 
резултати у 
посматран

ом 
периоду 

Година  
реализа

ције 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједно
ст 

пројекта          
2021-
2023.  
(КМ) 

Процјење
на  

укупна 
вриједно

ст 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементациј

у 

Средства Града Приједора  
Остали 
извори 

финансир
ања 

(Донације
, 

грантови, 
трансфер
и виших 

нивоа 
власти, 
јавна 

предузећ
а) 

Прива
тни 

извор 

Редовна 
буџетск

а 
средств

а 

Кредитна 
средства 

Неновч
ана 

средст
ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Реконстру
кција и 
изградња 
спортске 
дворане у 
Омарској 

Изградња 
дворане 

2021. - - - - - 

1.700.000,
00 

1.700.000,
00 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 
850.000,0

0 
- 

2023. - - - 
850.000,0

0 
- 

2. 

Издаци за 
изградњу 
рефлектор
а на 
главном 
стадиону и 
остала 
инфрастру
ктура 

Изградња 
рефлектора 

2021. - - - - - 

800.000,0
0 

800.000,0
0 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одј
ељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, 
заштиту 
животне 

2022. - 
800.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 
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средине и 
имовинско-

стамбене 
односе 

3. 

Пројекат 
изградње 
спортске 
дворане у 
насељу 
"Урије" 

Изградња 
спортске 
дворане 

2021. - - - - - 

4.500.000,
00 

8.360.000,
00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - 
4.500.000,

00 
- 

4. 

Изградња 
„трим“ 
стазе у 
насељу 
Пећани ( 
стаза 
рубом 
пећанског 
парка ) 

Изграђена 
трим стаза 

2021. -  - - - 

50.000,00 50.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одј
ељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, 
заштиту 
животне 

средине и 
имовинско-

стамбене 
односе 

2022. - 50.000,00 - - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области СПОРТ 

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - - - - - - 

2022. - 850.000,00 - 850.000,00 - 1.700.000,00  

2023. - - - 5.350.000,00 - 5.350.000,00 

УКУПНО 0,00  850.000,00 0,00  6.200.000,00  0,00  7.050.000,00 
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4.9. ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈ 

Ре
д. 
бр
ој 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          

2021-
2023.  
(КМ) 

Процјење
на  

укупна 
вриједнос
т пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 

Приват
ни 

извор 

Редовна 
буџетск

а 
средств

а 

Кредитн
а 

средств
а 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 
Унутрашње 
уређење 
Поливалент
не сале у 
склопу 
Ватрогасног 
дома 
 

Пројекат 
унутрашњег 
уређења и 
акустичких 
карактерист
ика 

2021. - - - - - 

110.961,0
0 

110.961,0
0 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, Јавни 
градски хор 

Приједор 

2022. - - - 110.961,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

 
Набавка 
пројектора, 
те 
реконструкц
ија и 
санација 
првог спрата 

Реконструис
ан први 
спрат ЈУ 
"Центар за 
приказивањ
е филмова" 
Приједор и 
набаљен 

2021. - - - - - 

209.902,0
0 

209.902,0
0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 209.902,00 - 

2023. - - - - - 
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ЈУ "Центар 
за 
приказивањ
е филмова" 
Приједор 
 

пројектор за 
потребе ЈУ 

3. 

Реконструкц
ија домова 
и осталих 
објеката у 
власништву 
Града 

Реконструис
ани домови 

2021. - 
270.000,

00 
- - - 

438.000,0
0 

438.000,0
0 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељ
ење за саобраћај, 

комуналне 
послове, заштиту 
животне средине 

и имовинско-
стамбене односе 

2022. 
168.000,

00 
- - - - 

2023. - - - - - 

4. 

Уређење 
екстеријера 
око 
борачких 
зграда на 
Пећанима 

Уређен 
екстеријер 

2021. - - - - - 

440.000,0
0 

440.000,0
0 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, заштиту 
животне средине 

и имовинско-
стамбене односе 

2022. 
20.000,0

0 
420.000,

00 
- - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈИ 

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - 270.000,00 - - - 270.000,00 

2022. 188.000,00 420.000,00 - 320.863,00 - 928.863,00 

2023. - - - - - 0,00  

УКУПНО 188.000,00 690.000,00 0,00  320.863,00  0,00  1.198.863,00 
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4.10.  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Ред
. 

бро
ј 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализаци

је 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјење
на  укупна 
вриједнос
т пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементац

ију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовн
а 

буџетск
а 

средств
а 

Кредитн
а 

средств
а 

Неновча
на 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Паметни 
градови                   
(дигитална 
трансформац
ија  градова у 
БиХ) 

Унапређени 
дигитални 
капацитети 
града 
Приједора у 
складу са 
смарт цитy 
концептом 
(нпр. 
паметни 
паркинг) 

2021. - - - - - 

66.000,00 66.000,00 

Одсјек за 
информацион

о -  
комуникацион
е технологије 

2022. - - - 60.000,00 - 

2023. 6.000,00 - - - - 

2. 

Софтвер за 
повећање 
наплате 
прихода  

Повећана 
наплата 
пореза на 
непокретно
ст за 20 %  

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одсјек за 
информацион

о -  
комуникацион
е технологије / 
Одјељење за 

финансије 

2022. 
50.000,0

0 
- - 50.000,00 - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери виших 
нивоа власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - - - - - - 

2022. 50.000,00 - - 110.000,00 - 160.000,00  

2023. 6.000,00 - - - - 6.000,00  

УКУПНО 56.000,00  0,00 0,00  110.000,00  0,00  166.000,00 
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4.11. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

Ред
. 

бро
ј 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјење
на 

вриједнос
т пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементаци

ју 

Средства Града Приједора  
Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

 

Приват
ни 

извор 

Редовн
а 

буџетск
а 

средств
а 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Просторни 
план града 
Приједора за 
период 2020 - 
2040. година 

Испуњење 
законске обавезе 
и олакшано 
рјешавање 
захтјева из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 61.000,00 - - - 

195.803,00 195.803,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 
58.400,

00 
- - - - 

2023. 
76.403,

00 
- - - - 

2. 

Урбанистички 
план Козарац и 
контакт 
подручје за 
период 2019 - 
2039. година 

Испуњење 
законске обавезе 
и олакшано 
рјешавање 
захтјева из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 8.283,60 - - - 

16.567,00 27.612,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 
8.283,4

0 
- - - - 

2023. - - - - - 

3. 
ГИС- 
Одржавање и 
унапријеђење 

Унапријеђење и 
побољшање рада 
Одјељења за 
просторно 
уређење и 
Градске управе, 

2021. 
37.908,

00 
- - - - 

113.724,00 250.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 
37.908,

00 
- - - - 

2023. 
37.908,

00 
- - - - 
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омогућавање 
праћења стања о 
простору 

4. 

Јачање 
техничких 
капацитета у 
сврху заштите 
и спасавања 
људи и 
њихових 
материјалних 
добара 

Стварање 
техничких услова 
за дјеловање у 
кризним 
ситуацијама 

2021. - - - - - 

2.000.000,
00 

2.000.000,0
0 

Територијална 
ватрогасно - 
спасилачка 
јединица 

2022. - - - 2.000.000,00 - 

2023. - - - - - 

5. 

Ефикасно 
пружање 
јавних услуга у 
хитним 
ситуацијама 

Створени услови 
за ефикасније 
дјеловање јавних 
служби у кризним 
ситуацијама 

2021. - - - - - 

80.000,00 80.000,00 

Територијална 
ватрогасно - 
спасилачка 
јединица; 

Руководилац 
ОКЦ-а 

2022. - - - 80.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Изградња 
надстрешице 
на Градској 
тржници 
Приједор 

Изграђена 
надстрешица 

2021. - - - - - 

15.000,00 15.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, 
заштиту 
животне 

средине и 
имовинско-

стамбене 
односе 

2022. - 15.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

7. 

Средства за 
експропријациј
у за градске 
објекте             
(непокретност
и) 

Експроприатисани 
објекти 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 

Стручна служба 
Градоначелник

а / Одсјек за 
имовинске 
послове и 

евиденцију 
некретнина 

2022. - 
200.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 



258                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 7/22 

 

 

 

Финансијска рекапитулација пројеката из области ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери виших 

нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 37.908,00 69.283,60 - - - 107.191,60 

2022. 104.591,40 215.000,00 - 2.080.000,00 - 2.399.591,40 

2023. 114.311,00 - - - - 114.311,00 

УКУПНО 256.810,40 284.283,60 0,00  2.080.000,00  0,00  2.621.094,00 

 

  

Број: 01-022-65/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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86. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 2/18 и 2/20) разматрајући Информацију о 

резултатима мјерења задовољства грађана јавним 

услугама за 2021. годину, Скупштина града 

Приједора на 18. сједници, одржаној 28.4.2022. 

године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о резултатима мјерења 

задовољства грађана јавним услугама за  

2021. годину 

 

 

1. Усваја се Информација о резултатима 

мјерења задовољства грађана јавним 

услугама за 2021. годину.  

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-66/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

                                                                                                                                         

87. 
   На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),   члана  134. став 
2. тачка 4. Закона о основном васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), члана 127. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 
92/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора 
и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19),  члана 22. 
став 1. тачка 3. и 39. Статута  Града Приједор 
(„Службени гласник града Приједора“, број:12/17) и 
члана 43. Пословника Скупштине града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 2/18 и 

2/20) Скупштина Града Приједор на 18. сједници, 
одржаној дана 28.4.2022. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
o именовaњу чланова школских одбора  у основним 
и средњим школама на подручју града Приједора, 

испред јединице локалне самоуправе 
 
 

1.Овим Рјешењем  именују се чланови школских 
одбора у основним и средњим школама на подручју 
града Приједора, испред јединице локалне 
самоуправе, и то: 
 

1) Недељка Вуковић  у   ЈУ 

„Средњошколски центар“ Приједор, 

2) Наташа Милошевић у   ЈУ 

Електротехничка школа Приједор, 

3) Мирсад Дуратовић у   ЈУ ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Приједор и 

4) Милорад Вујмиловић у   ЈУ Центар 

„Сунце“ Приједор. 

 

2.  Чланови школских одбора наведени у тачки 1. 
овог Рјешења именују се на период од четири године 
и за свој рад не примају накнаду. 

 
3. Ово Рјешење ступа на  снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-111-73/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 
 
88. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 2/18 и 2/20) разматрајући Информацију о 

избору и реализацији пројеката невладиних 

организација у 2021. години, Скупштина града 

Приједора на 18. сједници, одржаној 28.4.2022. 

године, донијела је 
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ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о избору и реализацији 

пројеката невладиних организација у 2021. години 

 

 

1. Усваја се Информација о избору и 

реализацији пројеката невладиних 

организација у 2021. години.  

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-67/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

                                                                                                                                         

89. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 6. став 1. 

Закона о комуналним дјелатностима ( „Службени 

гласник Републике Српске“, брoj: 124/11 и 100/17), 

члана 9. Закона о регулисању цијена („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16),  члана 46. став 

1. Закона о заштити потрошача у Републици Српској ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број: 06/12, 

63/14, 18/17 и 90/21  ), члана 39. став 2. тачка 2. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“,број: 12/17) члана 137. Пословника 

Скупштине града Приједора („Службени гласник 

града Приједора“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина 

Града Приједора на 18. сједници одржаној дана 

28.4.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о јавном водоводу и јавној 

канализацији 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се измјена Одлуке о 

јавном водоводу и јавној канализацији града 

Приједора ( „Службени гласник Града Приједора“, 

број: 06/21 ) ( у даљем тексту: Одлука ). 

 

Члан 2.  

Члан 48. мијења се и гласи: 

„Цијеном комуналних услуга обезбјеђују се 

средства  за покриће укупних расхода даваоца 

комуналне услуге и унапређивање постојећих 

комуналних објеката и уређаја, према нормативима 

и стандардима у комуналним дјелатностима и 

тржишним цијенама улазних трошкова.  

Сваки потрошач, правно или физичко лице 

чији је објекат прикључен на инфраструктуру јавног 

водовода и јавне канализације јединице локалне 

самоуправе, обавезан је плаћати услуге 

водоснабдијевања и одвођења отпадних вода према 

важећем цјеновнику. 

Уколико се потрошач водом снабдијева из 

властитог бунара или локалног извора снабдијевања 

водом, а прикључен је на јавну канализацију, 

обавезан је плаћати услугу одвођења отпадних вода 

према важећем цјеновнику. 

Уколико се потрошач водом снабдијева из 

јавног водовода а није прикључен на јавну 

канализацију, обавезан је плаћати услуге 

водоснабдијевања према важећем цјеновнику. 

Цијена услуге водоснабдијевања и  

одвођења отпадних вода састоји се од фиксног и 

варијабилног дијела цијене, доприноса за 

искоришћену воду по м³ воде, доприноса за 

загађење вода по м³ воде и пореза на додату 

вриједност ( ПДВ ). 

Фиксни дио цијене плаћају сва физичка и 

правна лица из ставова 2, 3. и 4. овог члана, а чине га 

финансијска средства потребна за инвестиционо 

одржавање свих објеката, опреме, машина и уређаја 

закључно са водомјером у функцији  

водоснабдијевања и одвођења отпадних вода. 

Јединица за мјерење и плаћање зависи од профила 

водомјера. 

Варијабилни дио цијене чине финансијска 

средства потребна за покриће варијабилних 

трошкова (потрошена вода по м3 и канализација). 

Јединица за мјерење и плаћање је један м3 (метар 

кубни) воде, односно 1.000 литара воде. 
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Приједлог цијене услуга производње и 

испоруке воде као и одвођења отпадних вода даје 

Водовод у складу са Методологијом за одређивање 

цијена водних услуга који усваја Скупштина Града. 

Уз приједлог цијена из претходног става, 

Водовод је дужан доставити калкулацију цијена 

трошкова који утичу на формирање цијене. 

Мишљење на приједлог нових цијена даје 

Савјет за заштиту потрошача економских услуга 

града Приједора у складу са важећим Законом о 

заштити потрошача, а коначну одлуку о висини нове 

цијене, након прибављеног мишљења, доноси 

Скупштина Града Приједора. 

Накнада за чишћење септичких јама, 

прикључак на јавни водовод и јавну канализацију, 

такса за пријаву новог потрошача, давање 

сагласности за урбанистичко-техничке услове, плаћа 

се по тарифи  и по поступку описаном у претходном 

ставу.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-68/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

90.                                                                                                                                                 

На основу члана 20. став 3. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) те члана 39. 

став 11. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61,21) 

и  члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града Приједора ( 

„Службени гласник Града Приједора“,број: 12/17), те 

члана 137. Пословника Скупштине града Приједора 

(„Службени гласник града Приједора“, број: 2/18 и 

2/20) Скупштина града Приједора је на 18. сједници 

одржаној дана 28.4.2022. године донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

I 

Даје се сагласност А.Д. „Водовод“ Приједор 

на корекцију цијена услуга водоснабдјевања и 

каналисања отпадних вода и то: 

1. Фиксни дио цијене (средства за одржавање 

јавне водоводне и јавне канализационе 

мреже, укључујући и мјерни инструмент) 

 
1.1.  DN 15 mm   ½“       4,00 КМ / потрошач 

1.2.  DN 20 mm   ¾“       4,00 КМ / потрошач 

1.3.  DN 25 mm    1“       4,50 КМ / потрошач 

1.4.  DN 32 mm 5/4“      5,50 КМ / потрошач 

1.5.  DN 40 mm  6/4“     7,50 КМ / потрошач 

1.6.  DN 50 mm     2“    16,50 КМ / потрошач 

1.7.  DN 80 mm     3“    18,50 КМ / потрошач 

1.8.  DN 110 mm   4“    22,00 КМ / потрошач 

1.9.  DN 140 mm   6“    27,00 КМ / потрошач 

 
2. Варијабилни дио цијене 

 
2.1.  Цијена воде за категорију домаћинства    

1,11 КМ/м³, 

2.2.  Цијена воде за категорију занатски 

сектор  2,18 КМ/м³, 

2.3.  Цијена воде за категорију индустријски 

сектор  2,18 КМ/м³, 

2.4.  Цијена воде за категорију буџетски 

сектор 1,55 КМ/м³ 

2.5.  Цијена канализације за категорију 

домаћинства 0,28 КМ/м³, 

2.6.  Цијена канализације за категорију 

занатски сектор 0,55 КМ/м³, 

2.7.  Цијена канализације за категорију 

индустријски сектор 0,55 КМ/м³, 

2.8.  Цијена канализације за категорију 

буџетски сектор 0,51 КМ/м³. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику града Приједор“. 

 

 

Број: 01-022-69/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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91. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 11. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС број: 97/16,36/19) члана 6. и члана 20. став 3. 
Закона о комуналним дјелатностима РС („Службени 
гласник РС број: 124/11,100/17), и члана 39. став 1. 
тачка 2. и 11. Статута града Приједора („Службени 
гласник града Приједора број: 12/17), те члана 137. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“, број: 2/18 и 2/20), 
Скупштина града Приједора на 18. сједници 
одржаној дана 28.4.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке којом се даје сагласност 

„Комуналне услуге“ АД Приједор  

 на цијену одвоза комуналног отпада број: 01-022-

106/17, од дана 20.09.2017.године  

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о измјени  Одлуке Скупштине 

града Приједор  којом се даје сагласност  „Комуналне 

услуге“ АД Приједор на цијену одвоза комуналног  

отпада  број: 01-022-106/17, од дана 

20.09.2017.године на начин да се у ставу И постојеће 

Одлуке  под редним  бројем 1. бришу одредбе које 

гласе: 

„ 1. Категорија корисника „домаћинства“  
Цијена: 0,133 КМ/м2“,    

и додају  се нове одредбе које гласе:   

„ 1. Категорија корисника „домаћинства“ 
Цијена: 0,158 КМ/м2“.  

Члан 2. 

У осталим одредбама Одлука Скупштине града 

Приједор  број: 01-022-106/17, од дана 

20.09.2017.године остаје неизмјењена. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“ града 

Приједор. 

 

 

Број: 01-022-70/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

92. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број : 97/16), члана 17. Закона о боравишној такси 

(„Службени гласник Републике Српске„ број: 78/11) и 

члана 88. Статута Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора број: 12/17), те члана 137. 

Пословника Скупштине града Приједора („Службени 

гласник града Приједора“, број: 2/18 и 2/20)  

Скупштина Града Приједора је на 18. сједници, 

одржаној 28.4.2022. године донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о  усвајању Програма употребе средстава од  

боравишне таксе на подручју  града Приједора за 

2022. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се Програм употребе 

средстава од боравишне таксе Града Приједора за 

2022. годину према Закону о боравишној такси у 

износу од 29.210 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Програм 

употребе средстава од боравишне таксе на подручју 

града Приједора за 2022. годину. 

 

Члан 3. 

О извршењу Одлуке стараће се Туристичка 

организација града Приједора и надлежна 

Одјељења и Службе Града Приједора. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједора“.  

 

 

Број: 01-022-71/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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ПРОГРАМ 

употребе средстава од боравишне таксе на подручју 

града Приједора за 2022. годину 

 

Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2022. годину, по Закону о 

боравишној такси, утврђен је у износу од  29.210 КМ, како слиједи: 

I   ПРИХОДИ: 

ЕК.КОД ОПИС 

Приходи од 

боравишне таксе на 

ЈРТ Град Приједор  

722321 
Остварени, а неутрошени приход од боравишне таксе у 2021. 

години и пренешено као почетно стање у 2022. години 
4.210 

722321 
План намјенских средстава по Закону о боравишној такси за 

2022. годину 
25.000 

 УКУПНО: 29.210 

  

II  РАСХОДИ: 

ЕК.КОД ОПИС 

Расходи из 

боравишне таксе на 

ЈРТ Град Приједор  

412200 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених – путне дневнице у земљи и 

иностранству  

2.000 

412500 Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација ) 7.000 

412600 
Расходи по основу превоза учесника манифестација и 

догађаја, сајмови у земљи и иностранству 
4.000 

412700 
Расходи за стручне услуге (Штампање промотивног 

материјал и графичко обликовање) 
7.000 

412900 Остали расходи (Манифестације, догађаји) 9.210 

 УКУПНО: 29.210 

 

 

Број: 01-022-71/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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93. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 2/18 и 2/20) разматрајући Извјештај о 

реализацији програма употребе средстава од 

боравишне таксе на подручју града Приједорa за 

2021. годину, Скупштина града Приједора на 18. 

сједници, одржаној 28.4.2022. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештај о реализацији програма 

употребе средстава од боравишне таксе на подручју 

града Приједорa за 2021. годину 

 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији програма 

употребе средстава од боравишне таксе на 

подручју града Приједорa за 2021. годину 

 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-72/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

 

94. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 2/18 и 2/20) разматрајући Извјештај о раду 

Туристичке организације града Приједора за 2021. 

годину, Скупштина града Приједора на 18. сједници, 

одржаној 28.4.2022. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Туристичке 

организације града Приједора за 2021. годину 

 

1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке 

организације града Приједора за 2021. 

годину.  

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-73/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

95.      

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора 

број: 12/17), и члана 137. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник града 

Приједора: број: 2/18 и 2/20), разматрајући Програм 

рада Туристичке организације града Приједора за 

2022. годину, Скупштина Града Приједора на 18. 

сједници, одржаној 28.4.2022. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о  усвајању Програма рада Туристичке организације 

града Приједора за 2022. годину 

 

1. Скупштина града Приједора усваја Програм рада 
Туристичке организације града Приједора за 
2022. годину. 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је Програм рада 
Туристичке организације града Приједора за 
2022. годину. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 

Број: 01-022-74/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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ПРОГРАМ РАДА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

ЗА 2022. ГОДИНУ  
 

I – УВОД И ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

Као установа, основана ради вршења послова на промоцији и унапређењу туризма града Приједора, 

програмом рада за 2022. годину, Туристичка организација града Приједора ће развијати ефикаснију промоцију 

туристичких вриједности, дестинација и производа, те подстицати развој и унапређење туризма.  

У њеном спектру дјеловања значајан сегмент ће бити подршка туристичкој привреди кроз развој, промоцију, 

заштиту туристичких вриједности од значаја за град Приједор.  

Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину је у складу са циљевима и задацима 

утврђеним Статутом Туристичке организације, Законом о туризму, Интегралном стратегијом развоја града 

Приједора 2014-2024, Програмом рада Туристичке организације Републике Српске, те другим законским и 

подзаконским актима. 

Нa IX sjednici Скупштине општине Приједор, одржаној 29.06.2005. године, донешена је Одлука о оснивању 

Туристичке организације општине Приједор. 

Туристичка организација општине Приједор је регистрована код Основног суда у Бања Луци, дана 29.03.2006. 

године, када је и званично почела са радом. 

 
Директор:     Лејла Муслимовић 
Управни одбор:    Жељко Вуковић, Огњен Сиђак и Адиса Херцеговац   
Aдреса:     Академика Јована Рашковића 18, Приједор 
Број уписа у судски регистар: 5-71-00,  Привредни суд, Бања Лука 
ЈИБ:       4402265240009 
Oпштинско рјешење:     05-171-51/06 
 

Након измјене статуса општине у статус града Приједора, као и усклађивања са истим, Туристичка организација 

општине Приједор у 2014. години мијења назив у Туристичка организација града Приједора. 

Након доношења новог Закона о туризму (Сл.гласник РС бр. 45/17), Туристичка организација је у току 2019. 

године завршила са усклађивањем основних аката и пререгистрацијом у Основном суду. 

Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину усвојен је на 96 сједници Управног 

одбора Туристичке организације, одржаној 08.12.2021. године. 

У изради Програма рада за 2022. годину полази се од: 

1.Циљева и активности задатих Интегралном стратегијом развоја града Приједора 2014–2024; 
2.Остварених резултата и активности у 2021. години и утицаја пандемије на сектор туризма; 
3.Претпоставке за даљњим унапређењем и афирмацијом туризма; 
 
У досадашњем периоду, Туристичка организација града Приједора биљежила је континуирани раст у својим 

промотивним активностима, односно рекламно пропагандним материјалом, организовањем манифестација, 

учешћем на сајмовима, које су утицале на бољу промоцију града Приједора као туристичке дестинације. 
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Појава пандемије изазване вирусом Корона почетком 2020. године узроковала је негативне посљедице на 

сектор туризма у читавом свијету, па тако и у граду Приједору. Међутим, средином 2021. године дошло је до 

побољшања стања, те ублажавања епидемилошких мјера, а тиме и могућности организовања манифестација 

и повећања броја посјетилаца.   

Полазећи од предпоставке да ће се овај тренд наставити и у 2022. години, да ће пандемија изазвана корона 

вирусом бити све слабија, а због вакцинисања становништва, Туристичка органиазција града Приједора је свој 

Програм рада за 2022. годину креирала у складу са процијењеном ситуацијом у нади да неће доћи до 

погоршања стања. 

Туристичка организација ће и даље настојати да својим радом доприноси бољој валоризацији туристичких 

капацитета града Приједора, а посебно је значајна и видљива активност на реализацији пројеката који 

доприносе развоју туризма на подручју града Приједора. 

Активности Туристичке организације града Приједора у 2022. години се односе на унапређење и промоцију 

туристичке понуде и туристичког производа, подизање свијести о потреби снажнијег учешћа привредних и 

других субјеката у развоју туристичке понуде. 

Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину ће се водити тренутним положајем 

Приједора као туристичке дестинације са планом испуњења основних циљева: 

- креирање и промоција туристичког производа града Приједора, 

- подстицање и унапређење развоја постојећих туристичких производа, 

- унапређење и развијање свијести о значају туризма на цјелокупни привредни систем, 

- реализација активности предвиђених Статутом града Приједора, Стратегијом развоја града   

    Приједора, Стратегијом развоја туризма Републике Српске и другим законским и  

    подзаконским актима. 

Програм рада Туристичке организације града Приједора заснива се на одобреним буџетским средствима за 

рад Туристичке организације за 2022. годину од стране Скупштине града Приједора, као и на планираним 

средствима која ће се остварити на основу наплате боравишне таксе и осталих извора финансирања, које ће 

Туристичка организација града Приједора остварити у 2022. години. 

Садржај програма рада допуњаваће се или смањивати у зависности од стања пандемије, активности и догађаја 

који ће се одвијати у току 2022. године, а које ће Туристичка организација града Приједора у оквиру својих 

дјелатности пратити и у њима активно учествовати. 

II – ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ  

1. СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ: 

 

За праћење имплементације пројеката из Интегралне стратегије развоја града Приједора 2014-2024 из области 

туризма задужена је Туристичка организација града Приједора.  

У 2022. години Туристичка организација града Приједора планира да прати и спроводи активности за 

реализацију пројеката из Стратегије у оквиру својих могућности и одобрених средстава, и то: 

1.3.1.3. – Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја  

1.3.1.4. – Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа  

1.3.1.5. – Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре  
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1.1. Пројекат „Унапређење продајног мјеста на подручју НП Kozara“  

 

Пројекат „Унапређење продајног мјеста у НП Козара“ је релевантан са општим циљем  „Via Dinarica“ програма 

који промовише значајне природне и културне ресурсе подручја Западног Балкана, омогућавајући бављење 

авантуристичким активностима љубитељима природе из цијелог свијета, те  очување планинског подручја, јер 

је Козара дио „Via Dinarica“ концепта, а пројекат је усмјерен на јачање садржаја у планинском подручју. 

Пројекат је такође релевантан са Јавним позивом јер пружа подршку корисницима дуж бијеле, зелене и плаве 

стазе „Via Dinarica“ с циљем интеграције домаћих традиционалних производа (рукотворине, сувенири, итд.) у 

туристичку понуду. У складу је и са Приоритетном области 2. Јачање продајних мјеста у циљу 

интеграције/укључивања домаћих традиционалних производа у туристичку понуду дуж стаза „Via Dinarica“, ЈЛС 

Приједор. Поред тога пројекат је у складу са Интегралном стратегијом града Приједора 2014.-2024. Стратешки 

циљ 1 „Изграђена снажна привреда која користи све ресурсе града Приједора и окружења” као и са мјером 1.3 

„Побољшање  туристичке понуде града Приједора, првенствено на подручју Националног парка Козара“. 

Посматрајући стратешки оквир на нивоу републике, пројекат је такође у складу са стратешким опредјељењем 

Републике Српске за развој планинског туризма у оквиру  „Стратегије развоја туризма Републике Српске за 

период 2011.- 2021.“ Такође је у складу са циљевима управљања националним парковима који су дефинисани 

Законом о националним парковима РС.  

Национални паркови, као и остала заштићена подручја, имају кључну улогу у привлачењу туриста који желе да 

посјете очуване природне предјеле и доживе исконску природу. Обзиром на растући тренд потражње за 

туризмом базираним на природи, Национални парк Козара постаје привлачна туристичка дестинација. Све 

већа посјећеност овом подручју захтијева и унапређење садржаја како би се задовољиле потребе посјетилаца, 

а једна од њих је могућност куповине рукотворина/сувенира који осликавају традицију и културу подручја. 

Уколико се омогући приступ локалних произвођача рукотворина/сувенира туристичком тржишту они могу 

значајно обогатити туристичку понуду не само овог подручја већ и  у оквиру иницијативе „Via Dinarica“.  

Проширењем продајних капацитета и постављање изложбено-продајних витрина омогућиће локалним 

произвођачима пласман њихових производа на подручју НП Козара, а кроз „Via Dinarica“ иницијативу биће 

омогућен пласман производа и других произвођача са „Via Dinarica“ стаза. Унапређењем продајних мјеста и 

пласманом рукотворина/сувенира посјетиоци ће бити у могућности да купе производе који осликавају 

подручје, као и да економски помогну малим локалним произвођачима.Проширењем продајног мјеста, који 

се налази у инфо центру на Козари, пружићемо посјетиоцима већу могућност избора кроз разноврснији 

асортиман, те ојачати мале локалне произвођаче.  

Пројектом се омогућава јачање процеса продаје у циљу интеграције домаћих традиционалних производа 

(рукотворине и сувенири) у туристичкој понуди дуж стаза „Via Dinarica“ кроз унапређење продајног мјеста у 

Националном Парку Козара, ЈЛС Приједор. Такође, у продајном објекту пласираће се на тржиште дио 

производа (рукотворине и сувенири) произвођача подржаних кроз приоритетну област 1 Јавног позива, што ће 

бити регулисано уговорним односом и уз техничку подршку пројекта „Via Dinarica“. 

Пројекат је одобрен крајем септембра 2021. године, а његова имплементација се очекује у току 2022. године.  

НП „Козара“ је носиоц пројекта, док Туристичка организација града Приједор има улогу партнера, а кроз 

слиједеће активности: 

-контакт са локалним произвођачима рукотворина и сувенира и њихово повезивање са НП Козара ради 

пласмана производа на продајно мјесто, 
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-организовање радионице за дјецу за израду сувенира/рукотворина, 

- промоција.  

   

1.2. Туристичка сигнализација 

 

Туристичка сигнализација је намијењена обавјештавању о туристичким атракцијама и садржајима туристичке 

понуде у оквиру туристичког простора или туристичке дестинације, односно упућује на конкретно туристичко 

одредиште. 

У циљу унапређења туристичког амбијента и задовољења општих услова за прихват и боравак туриста, 

Туристичка организација града Приједора спроводи активности обиљежавања и постављања туристичке 

сигнализације на подручју града Приједора.  

На подручју града Приједора израђен је пројекат постављања туристичке сигнализација којим су обухваћени 

најзначајнији објекти и локалитети,сигнализација је постављена у урбаном дијелу града (90%) и у руралном 

дијелу (30%).  

У току 2017. годинe извршена је ревитализација „смеђе“ туристичке сигнализације у складу са посљедњим 

правилником о садржају и начину истицања туристичке сигнализације у Републици Српској. Осим „смеђе“ 

туристичке сигнализације, Туристичка организација је у оквиру туристичке сигнализације поставила билборд и 

два сити лајта са циљем промоције и информисања посјетилаца. Билборд је био постављен на улазу у град из 

правца Бања Луке који је након реконструкције и изградње кружног тока уклоњен. Два сити лајта су постављена 

у центру, један преко пута канцеларије Туристичке организације, други у парку преко пута Поште. За наведени 

билборд и сити лајтове истекла је употребна дозвола.  

Туристичка организација је у току 2021. године израдила локацијске услове за билборд, док је Одјељење за 

просторно уређење одобрило израду локацијских услова за два сити лајта и очекује се у 2022. години  

комплетна пројектна документација и сагласности за постављање.  

Како се временом, због климатских услова и механичких оштећења наведени билборд и два сити лајта је 

неопходно санирати и исто се планира у 2022. години.  

Туристичка организација града Приједора је у 2021. године ревитализовала бициклистичку руту А1 – „Цркве 

брвнаре“ која је у дужини од око 90 км. Основни циљ рута је промоција туристичких потенцијала града 

Приједора представљањем више сеоских средина са посебном културно-историјском баштином у једну 

цјелину. Управо из тог разлога предлаже се и ревитализација бициклистичке руте А2 - „Старе воденице“.  

Рута А2 – „Старе воденице“ дужине од око 80 км. Полазна тачка руте је у граду Приједору на платоу испред 

хотела „Приједор“ и пролази кроз насеља: Балтине баре, Чараково, Зецови, Расавци, Бришево, Раљаш, Љубија, 

Жуне, Горња Равска, Доња Равска, Миска Глава, Доњи Волар, Шурковац, Доња Љубија, Хамбарине, Тукови, 

хотел „Приједор“ (основна траса дужине 60 км). Поред основне трасе на рути је пројектована једна премосница 

и два крака (дужине око 20 км). 

Бициклистичка сигнализација на бициклистичким рутама је „плава сигнализација“, а како би се пописало стање 

неопхподан је обилазак терена, снимање стања и попис оштећене бициклистичке сигнализације, те замјена 

исте по прироритету и у оквиру планинарих средстава.  
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Поред прописа датих у Правилницима при дизајнирању сигналних елемената на рутама посебно се водило 

рачуна да сигнализација буде и у складу са бициклистичком сигнализацијом у окружењу (Словенија, Хрватска, 

Србија,...), јер руте на простору града Приједора чине дио мреже међународних бициклистичких рута.  

Осим наведеног, Туристичка организација града Приједора предлаже и ревитализацију инфо табли на 

аутобусним стајалиштима. У оквиру мјера унапређења туристичког амбијента у 2021. години, Туристичка 

организација града Приједора је израдила графички дизајн и креирала мапе са информацијама о градским 

линијама које саобраћају на подручју града Приједора.  

Након обиласка терена и прикупљања свих потребних информација увидјели смо да је на терену од пописаних 

84 стајалишта, постављено 54 “плава стајалишта“ од којих већина инфо табли нема лима или је уништен, а на 

којим би се поставиле мапе, 5 стајалишта су од плексигла и 4 су бетонска стајалишта. 

За реализацију ове активности средства за имплемтацију обезбјеђују се из средства боравишне таксе и овисе 

о прикупљеним приходима боравишне таске у 2022. години, а планирана ревитализација ће се реализовати по 

приоритетима и динамици. 

 

1.3. Туристичко – промотивне активности  
 

Jедан од неопходних видова промоције туристичких потенцијала града Приједора огледа се на неколико 

начина, а то су: 

1.3.1. Промотивни материјали и графичко обликовање (графички дизајн) 

1.3.2. Сајамска промоција 

1.3.3. Oрганизовање манифестација и помоћ у организовању манифестација 

1.3.4. Oглашавање путем медија  

1.3.5. Интернет промоција  
 

Како би се посјетиоци града Приједора што боље упознали са туристичким садржајима и локалитетима на 

подручју града, исте је неопходно на квалитетан начин презентовати. Повећање посјећености овом подручју 

захтјева квалитетно пласирање информација о могућностима кориштења туристичких садржаја. 

Ради што боље и квалитетније валоризације и промоције свих туристичких вриједности, потребно је квалитетно 

презентовати град Приједор, туристичке садржаје и понуду, те на прави начин креирати имиџ. У сврху 

квалитетног начина презентације свих вриједности града Приједора неопходна је израда општег и тематског 

промотивног материјала ради што боље комуникације са посјетиоцима, пословним сарадницима, партнерима, 

као и учешћа на сајмовима туризма. 

1.3.1. Промотивни материјали и графучко обликовање (графички дизајн) 

Промотивни материјал Туристичке организације града Приједора (брошуре, публикације, каталози, мапе, 

промотивни флајери, рекламне кесе, фасцикле и др.) дистрибуира се бесплатно путем инфо-центара, на 

сајмовима, специјализованим манифестацијама, конференцијама, берзама, као и гостовањима КУД-ова, 

спортских друштава и осталих удружења у земљи и иностранству. На захтјев локалних и државних органа, те 

других заинтересованих организација и институција, Туристичка организација града Приједора такође 

обезбјеђује штампани промотивни материјал за међународне скупове и делегације. 

 



270                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 7/22 

 

 

Промотивни материјал Туристичке организације мора да буде квалитетан и допадљив, а што је један од 

основних предуслова за успјешну промоцију туристичке понуде града Приједора. 

Промотивни материјали који је Туристичка организација до сада креирала је: 

- брошура „Туристички водич града Приједора“; 

- брошура „Туристички водич НП Козара“; 

- брошура „Активан одмор и рекреација“; 

- брошура „Културно-историјско насљеђе града Приједора“; 

- брошура „Ловни и риболовни потенцијали града Приједора“; 

- брошура „Поткозарска трпеза“; 

- брошура за дјецу „Упознај Приједор“; 

- брошура „Смјештајни и угоститељски капацитети Приједора“;  

- туристичка мапа града Приједора;  

- туристичке разгледнице;  

- промотивне фасцикле; 

- промотивне кесе и флајери. 

 

Након провјере стања на залихама промотивног материјала, предлаже се допуњавање тиража за слиједеће 

промотивне материјале, односно за: 

 брошуру „Туристички водич НП Козара“; 

 брошуру „Упознај Приједор“ 

 остали промотивни материјал који подразумијева: 

 промотивне фасцикле; 

 промотивне кесе;  

 мајице за дјецу вртића „Мали туристи Приједора“ 

 дипломе, захвалнице, плакати, календари и слично 

 

Израда – штампање брошуре „Туристички водич НП Козара“ oбухвата све битне информације о НП „Козара“ 

и садржи културно-историјске, природне вриједности, флору и фауну, туристичку понуду, угоститељске објекте 

и све остале сервисне информације намјењене туристима. 

Израда – штампање брошуре „Упознај Приједор“ – тематска брошура, односно дидактички приручник 

прилагођен дјеци школског узраста од 1. до 5. разреда основне школе. За сваку тему креиран је текст и ликовна 

креација коју је осмислило Удружење ликовних умјетника Приједор. 

Остали промотивни материјал – подразумијева штампу израду промотивних фасцикла и кеса, мајица за дјецу 

вртића која учествују у пројекту „Мали Туристи“, те диплома, натписа,захвалница за манифестације, календара 

и слично овисно о потреби. 
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Табеларни приказ планиране израде и штампе промотивног материјала: 

 

Р/Б Назив промо материјала  Техничке карактеристике  Тираж/ком 

1. 

Туристички водич НП Козара 

 

 

 

 

Формат: A5; 

Oбим: 36 странице + корице; 

Папир: 135 гр мат-књижни блок, 250 гр мат-корице; 

Штампа: колор 4/4-књижни блок, 4/4-корице; 

Пластификација: 1/0; 

Увез: 2 x кламер; 

1000 ком 

2. Упознај Приједор 

Формат: А5;  

Обим: 44 странице + корице;  

Папир: 135 гр мат-књижни блок, 250 гр мат-корице; 

Штампа: колор, 4/4-књижни блок, 4/4-корице; 

Пластификација: 1/0; 

Увез: 2  x кламер; 

1000 ком 

3. Остали промотивни материјал   

 
 

Промотивне фасцикле 

Формат: A4; 

Oбим: 4 странице; 

Папир: 300 гр мат; 

Штампа: колор 4/4; 

Пластификација: 1/0 

250 ком 

 Промотивне кесе 

Формат: A4; 

Папир: 250 гр мат; 

Штампа: колор 4/2; 

Пластификација: 1/0 

250 ком 

 
Мајице за дјецу вртића 

 „Мали туристи Приједора“ 

Величина: 10 

Боја: бијела 

Двострана штампа у боји мурал „Шеширџија“, натписа и 

лога 

150 ком 

 

Oстали промотивни материјал 

(дипломе, захвалнице, плакати, 

календари и друго) 

Зависно од манифестацијаи догађаја  паушал 
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Графичка припрема је карика без које је немогуће замислити промотивни материјал. У току 2022. године 

Туристичка организација града Приједора планира да изради редизајн и његово прилагођавање процесу 

умножавања и то: 

- редизајн брошуре „Рекреација и активан одмор“  

- графичка припрема и дизајн промотивних летака Града Приједора 

- графички дизајн брошуре „Манифестације од значаја за град Приједор“ 

 

1.3.2. Сајамска промоција  

Сајмови и берзе туризма значајан су сегмент у промоцији туристичке понуде једне земље. Иако електронски 

модели промоције у новије вријеме су у великој мјери заступљени  и у њих се улажу много већа средства 

(виртуални маркетинг, интернет презентација, промотивни видео спотови, кампање, и остали видови 

промоције), „живи/директан контакт“, разговори и договори који се постигну на сајмовима још увијек су 

незаобилазан и неопходан сегмент у промоцији туристичке понуде. Туристичка организација града Приједора 

своје наступе на сајмовима планира у складу са планом наступа Туристичке организације Републике Српске, 

јер заједнички наступи на сајмовима значајно доприносе смањењу трошкова организације, превоза и боравка, 

те закупа сајамског простора. 

Неизвјесна ситуација изазвана пандемијом Корона вируса и тренутне промјене у туристичком сектору на 

глобалном нивоу захтијевају рационалан и одговоран приступ пословању, а планиране активности у 2022. 

години могу бити подложне промјенама. Због спречавања ширења Корона вируса уведене су посебне мјере, 

као и услови на граничним прелазима БиХ и земаља у региону. 

Међународни сајмови туризма на којима Туристичка организација града Приједора планира учешће, те 

присуствује на сајамским активностима су: 

1. „Natour Alpe Adria“ – Љубљана, Словенија (jaнуар – фебруар) 

2. „IFFTA“- Београд, Србија (фебруар) 

3. „Place2Go“ – Загреб, Хрватска (март) 

4. „Lorist“- Нови Сад, Србија (октобар) 

5. „Lorimes“ – Бања Лука, РС/БиХ (новембар) 

 

Уколико се наведени сајмови буду организовали и Туристичка организација Републике Српске закупи 

излагачки простор, као и уколико услови за учешће на овим сајмовима буду повољни и не превише 

ограничавајући за Туристичку организацију града Приједора, представници Туристичке организације ће узети 

учешће на овим сајмовима и на тај начин промовисати град Приједор.  

Што се тиче учешћа на сајмовима и берзама у земљи, Туристичка организација града Приједора планира 

учешће и то: 

1. Турист БН – Бијељина (aприл) 

2. Сајам привреде и туризма – Дервента (август) 

3. Сајам привреде – Брод (септембар) 

4. Сајам привреде, пољопривреде и туризма – Челинац (септембар) 

5. Јесењи улични сајам – Србац (септембар) 

6. Међународни сајам привреде – Брчко (новембар) 

7. Етно фестивал – Mркоњић Град (новембар) 
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Организација сајмова у земљи зависи од епидемиолошке ситуације и финансијске могућности организатора. У 

сарадњи са радионицама које се баве израдом сувенира и рукотворина, угоститељима, спортским и 

омладинским организацијама, Туристичка организација града Приједора планира заједничко представљање 

свеукупне понуде на сајмовима и берзама у земљи. 

1.3.3. Oрганизовање манифестација и помоћ у организовању манифестација  

У оквиру програмских активности, Туристичка организација града Приједора посебну пажњу посвећује развоју 

манифестационог туризма, а с циљем промовисања природних потенцијала и заштите природних богатстава 

града Приједора, подизање еколошке и туристичке свијести становништва. 

Иако културно-забавне, спортске, привредне, друге манифесатције и догађаји на подручју града Приједора 

доприносе развоју туризма кроз разноликост понуде и повећању броја туриста, због вандредног стања, 

сигурности грађана и спречавању ширења вируса Корона од марта 2020. године већи број манифестација које 

Туристичка организација града Приједора или у којима узима учешће, су отказане. 

Према процјенама и медијским најавама, пандемија ће трајати и у току 2022. године, што ће знатно утицати на 

планирање, начин и могућност организовања различитих манифестација, а уз истовремено осмишљавање 

безбједности и смањења могућности ширења вируса међу посјетиоцима и учесницима. 

У наредном дијелу Програма рада таксативно су дефинисани начини организовања манифестација које 

организује и у којима учествује Туристичка организација града Приједора, а то су:  

 

1.3.3.1 Манифестације у организацији Туристичке организације града Приједора 

Гастро фест  

Манифестација ,,Гастро фест'' планирана је у љетном периоду 2022. године.Циљ манифестације је промоција 

гастро понуде.На манифестацији ,,Гастро фест'' ће се представити домаћи произвођаћи  хране и 

пића(угоститељи).Манифестацију ,,Гастро фест'' употпуњаваће учећше КУД-ова,а затим наступ локалног бенда. 

Манифестација ,,Гастро фест'' планирана је да једним дијелом буде такмичарског духа гдје би се угоститељи 

такмичили са одређеним готовим  јелом.Планирано је да публика буде стручни жири и самим тим одреди 

побједника такмичења.Туристичка организација града Приједора планира да промовише гастро богатсво на 

подручју града Приједора,а самим тим да допринесе развоју туризма кроз разнолику и богату понуду и да 

повећа број посјетилаца. 

Привредно-туристичка манифестација „Дани зиме на Козари“  

Манифестација ,, Дани зиме на Козари” планира се одржати почетком фебруара 2022. године (зависно од 

временских прилика), на планини Козари, а у сврху промовисања планине Козаре, Националног Парка 

“Козара”, ловачких удружења, спортско - алпинистичких клубова, планинарских удружења, одреда извиђача и 

свих осталих туристичких субјеката у окружењу. Циљ манифестације је омасовљење посјете планини Козари у 

зимском периоду, првенствено младих и дјеце школског узраста, како са подручја града Приједора, тако и са 

подручја осталих градова и општина које гравитирају планини Козари, као и промоција и заштита планине 

Козаре и подизање еколошке свијести становништва.  

Манифестација “Дани зиме на Козари” садржи спортско такмичење градова/општина у зимским играма, гастро 

такмичење у припремању котлића, као и богат културно - забавни програм. 
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Дјечији маскенбал „Свијет дјечије маште“ 

Туристичка организација града Приједора планира да организује манифестацију „Свијет дјечије маште“ на којој 

учествују дјеца свих основних школа са подручја града Приједора. На маскенбалу се дјецу основних школа 

представљају на задане теме које су везане за туризам, екологију, флору, фауну, природу. Манифестација има 

и такмичарски карактер гдје се бирају најбоље маске. Након проглашења побједника, школама побједницима 

се уручују пригодни поклони и дипломе за освојено мјесто. Манифестација се планира организовати почетком 

јуна 2022. године, уколико епидемилошка ситуација буде повољнија и уколико се настава буде нормално 

одвијала.  

Планински доживљај  

Манифестација ,,Планински доживљај'' планиран је у јесенским данима  на планини Козари.Циљ 

манифестације је промовисање планине Козаре и повећање броја посјетилаца.Манифестација је планирана да 

буде забавног карактера уз музичку пратњу и представљање домаћих произвођаћа.Манифестација 

,,Планински доживљај'' има за циљ да промовише туристичке потенцијале планине Козаре уз богат забавни 

програм. 

Етно изложба „Златне руке Поткозарја“   

Eтно манифестација „Златне руке Поткозарја“ планирана је крајем јула 2022. године и чини саставни дио 

„Приједорског љета културе“. Циљ манифестације је да промовише традиционалне етно вриједности и да на 

једном мјесту окупи велики број ствараоца народних рукотворина. Учесници изложбено-продајне 

манифестације излажу ручне радове, ношње и друге одјевне предмете, предмете кориштене у домаћинству и 

на пољима, разни музички инструменти, сувенири са етно дизајном и остале рукотворине, а осим изложбено-

продајног карактера има и такмичарски. У културно-умјетничком програму етно манифестације „Златне руке 

Поткозарја“, учествују КУД-ови, те други учесници који својим наступом употпуњују програм пригодан за ову 

манифестацију. И ова манифестација зависи од епидемиолошке ситуације. 

1.3.3.2. Манифестације у којима учествује Туристичка организација  

Филмска ноћ на отвореном 

Туристичка организација града Приједора у сарадњи са кином ,,Козара'' планира реализовање манифетације 

''филмска ноћ на отвореном''. Манифестација ,,Филмска ноћ на отвореном'' планирана је у августу 

2022.године и одржаће се једну ноћ у Љетној башти у Приједору. Кино Козара ће одабрати филмски програм 

који је одговарајући и млађем и старијем узрасту,а туристичка организација града Приједора ће обезбиједити 

одговарајући екстеријер гледаоцима филма. 

Ша фест/ Ша улица 

Ша улица је један од попратних садржаја Ша феста која се по први пут организовала у оквиру Приједорског 

љета културе 2019. године и трајала је два дана.  

Основни циљ Ша улице је обогаћење туристичких и културних садржаја у граду Приједору уз најаву Ша феста.  

Манифестација обухвата низ културних дешавања која се организује на различитим локацијама у шеталишту, 

односно на три стејџа са позоришним, ликовним и музичким садржајима. 

Туристичка организација града Приједора у 2022. години планира да настави сарадњу са Ша удружењем, као 

и да узме учешће у организацији и промоцији, а са циљем обогаћења садржаја током љетне туристичке сезоне.  
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Манифестација се планира организовати у августу 2022. године, а средства за организацију Ша феста/Ша улице 

планирана су буџетом Ша удружења, Туристичке организације града Приједора и спонзорским средствима. С 

обзиром да је организатор ове манифестације Ша удружење, Туристичка организација града Приједора ће у 

договору са истим пратити епидемиолошку ситуацију и заједно понудити рјешење за организовање или 

отказати исту.  

Приједорска зима  

С обзиром да град Приједор заслужује да има и зимску понуду, односно квалитетан програм поводом 

новогодишњих празника, потребно је поставити већи циљ у 2022. години и организовати манифестацију 

„Приједорска зима“ чија реализација ће обухватити све потребно (кићење, бину, кућице, забавне садржаје, 

радну групу и спонзоре), као и детаљан концепт шта ће се реализовати у току мјесеца децембра.  

За реализацију ове манифестације планирају се средства у оквиру буџета града Приједора, а носилац 

активности би требало да буде Град Приједор са надлежним Одјељењима. Туристичка организација ће дати 

свој допринос у организацији и реализацији наведене манифестације, а све зависи од епидемилошке ситуације 

на крају наредне године. 

1.3.3.3. Oстала промоција манифестација и догађаја од значаја за туризам  

„Мали туристи Приједора“ 

Туристичка организација града Приједора је у 2016. години по први пут имплементирала пројекат „Мали 

туристи Приједора“ у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске и Дјечијем вртићем „Радост“. 

Успјешним реализовањем пројекта „Мали туристи Приједора“ се поставља конкретна основа за обогаћење 

туристичке понуде града, а пројекат је намијењен искључиво дјеци предшколског узраста. Напомињемо да не 

постоји сличан програм у Босни и Херцеговини, као и у земљама у региону.  

Сматрамо да овим посебно прилагођеним програмом дјеца на јединствен и специфичан начин имају прилику 

да упознају свој град, да обогате своје знање и вјештине и понесу позитивне успомене и сазнања о граду 

Приједору. Програми су креирани у складу са најважнијим природним и културно-историјским мотивима града 

Приједора, у трајању од 2-2,5 сата и прилагођене физичким способностима најмлађих. 

Као и у предходним случајевима, а зависно од епидемиолошких услова, Туристичка организација ће се 

прилагођавати и тражити моделе за реализацију овог типа „едукације“ за најмлађе грађане и упознавању 

најмлађих са најважнијим дестинацијама града. 

Oбиљежавање Свјетског дана туризма  

Свјетски дан туризма обиљежава се 27. септембра, а уз подршку Туристичке организације Републике Српске и 

Министарства трговине и туризма РС-а. Туристичка организација града Приједора ће узети учешће у 

обиљежавању Свјетског дана туризма у 2022. години, а мјесто одржавања и обиљежавања Свјетског дана 

туризма одређује Координационо тијело Туристичке организације Републике Српксе. 

Oстале манифестације  

Поред манифестација у којима је Туристичка организација града Приједора организатор и суорганизатор, 

постоји и низ других једнако важних манифестација које имају своје мјесто у туристичкој понуди града 

Приједора, а у организацији удружења, спортских клубова, културно-умјетничких друштава који доприносе 

унапређењу понуде (дане олдтајмера,концерти изворне музике у различитим руралним срединама на 

подручју града Приједора,комедијску ноћ,гастрономску ноћ,кестенијаде у Љубији). 
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1.3.4 Oглашавање путем медија  

Промоција у медијима је битан сегмент промоције туристичке понуде. У 2022.години планира се наставак 

сарадње са домаћим и регионалним медијским тржиштима, као и почетак нове сарадње. Акценат на 

промоцији ставиће се на земље у региону. Осим тога, као и до сада наставиће се пракса организације 

конфернеција за штампу, издавања саопштења, најава, гостовања и давања интервјуа електронским и писаним 

медијима, како домаћим, тако и регионалним/иностраним медијима.  Промоција туристичке понуде путем 

медија намијењена је домаћој и иностраној јавности. 

1.3.5. Интернет промоција  

С обзиром да туристи све више користе интернет да истраже своја одредишта за одмор, односно податке о 

самој дестинацији, садржајима, активностима и дешавањима у дестинацији, као и да пронађу смјештај, 

интернет презентација је веома значајна за промоцију.  

Туристичка организација је креирала интернет презентацију, која садржи све потребне информације о граду 

Приједору, односно сервисне информације о смјештајним капацитетима (хотели, мотели, приватни смјештај), 

туристичким агенцијама, културно-историјским споменицима, природним љепотама, манифестцијама и 

другим знаменитостима). У циљу повећања броја посјетилаца на веб страници Туристичке организације града 

Приједора и повећању интересовања за посјету граду Приједору, у 2022. години се планира тај тренд 

унапређењем веб странице Туристичке организације града Приједор. 

С обзиром да туристи све више користе интернет да истраже своја одредишта за одмор, односно податке о 

самој дестинацији, садржајима, активностима и дешавањима у дестинацији, као и да пронађу смјештај, 

интернет презентација је веома значајна за промоцију. Туристичка организација је креирала интернет 

презентацију, која садржи све потребне информације о граду Приједору, односно сервисне информације о 

смјештајним капацитетима (хотели, мотели, приватни смјештај), туристичким агенцијама, културно-

историјским споменицима, природним љепотама, манифестацијама и другим знаменитостима). У циљу 

повећања броја посјетилаца на веб страници Туристичке организације града Приједора и повећања 

интересовања за посјету граду Приједору, у 2022. години се планира тај тренд унапређењем веб странице 

Туристичке организације града Приједора, фејсбук страници и инстаграму Туристичке органиазције града 

Приједора. Посебан акценат ће се ставити на редовно уређење и обнављање садржаја интернет презентације 

о актуелним дешавањима, а како би била од великог значаја потенцијалним домаћим и страним туристима, 

као и на ревидирање постојећих информација.  

Веб презентација је повезана путем линкова на битнијим републичким и градским институцијама, спортским 

клубовима и удружењима, културно-умјетничким друштвима и осталим привредним субјектима из области 

туристичко-угоститељске дјелатности.  

Туристичка организација града Приједора ће наставити да ради и на промоцији понуде града Приједора на веб 

страници ТОРС-а, као и на њиховим социјалним мрежама „Visit Srpska“ (Фејсбук) и Republic of Srpska (Tвитер), 

као и на веб страницма и социјалним мрежама Града Приједора.  

2. БAЗA ПОДАТАКА 

Туристичка организација града Приједора ће у оквиру редовних активности прикупљати податке који су 

неопходни за унепрђење сектора туризма, а то се прије свега односи на детаљније информације:  

- o промету у угоститељству, 

- o броју, структури и поријеклу туриста, 
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- o броју остварених ноћења, 

- o броју и категорији смјештајних капацитета и садржајима који се нуде туристима, 

- o уплатама боравишне таксе за текућу годину, 

- o анализама са сајмова, манифестација и догађаја,  

- o подацима са терена, односно са директним контактима туристичких субјеката. 

 

У планском периоду као континуирана дјелатност вршиће се ажурирање базе података путем сталног праћења 

промјена на туристичком тржишту у прикупљања новог материјала (фото и писани). 

„База података“ Туристичке организације града Приједора у току 2022. године биће допуњена новим 

информацијма, а на основу којих ће се увијек имати увид у све статистичке податке неопходне за рад 

Туристичке организације града Приједора. 

3. OСТАЛИ ПОСЛОВИ  

3.1. Сарадња  

Сарадња са субјектима туристичке привреде на подручју града Приједора, туристичким организацијама на 

регионалном, ентитетском и државном нивоу, као и са државним институцијама представља једну од 

најбитнијих активности промоције и презентације туристичких потенцијала града Приједора. 

У циљу квалитетније реализације планираних активности, Туристичка организација града Приједора планира 

да настави сарадњу са Туристичком организацијом Републике Српске и туристичким организацијама 

Поткозарја, са којима од самог почетка свог рада има веома успјешну сарадњу, али и са осталим туристичким 

организацијама на државном нивоу, а све у циљу што боље промоције и презентације туристичких потенцијала 

града Приједора. 

У току 2022. години, Туристичка организација града Приједора планира да интензивира сарадњу са туристичким 

агенцијама на локалном и републичком нивоу које се баве рецептивним туризмом, а сарадња ће се базирати 

на изради комерцијалних програма, креирању туристичке понуде Приједора и њеној промоцији, сарадњи на 

изради комерцијалних програма ђачких екскурзија и школа у природи, те на заједничкој сарадњи на промоцији 

програма и производа туристичке понуде града Приједора и РС-а. 

3.2. Истраживање тржишта 

У програмском периоду Туристичка организација града Приједора вршиће стални увид у туристичке 

потенцијале и могућности развоја туризма Приједорске регије, као и у тренутно стање туристичког тржишта. 

На основу резултата истраживања тржишта Туристичка оранизација града Приједора ће вршити ажурирање 

базе података, а која ће служити за креирање развојних планова, информативно - пропагандног материјала и 

других активности неопходних за развој туризма града Приједора. Истраживање тржишта подразумијева 

истраживање понуде и потражње. За истраживање понуде користиће се методе као што су аналитичка, 

статистичка и остале методе неопходне за добијање потпунијег увида у туристичку понуду града Приједора. 

Истраживање тржишта биће континуирано, а имаће за циљ да се добије увид у туристичку потражњу на основу 

које ће се прилагођавати туристичка понуда и усмјерити промоција туристичког производа. Истраживање 

потражње биће спроведено на основу анкета и директних контаката са странкама. 

3.3. Eдукација   

У току 2022. године планирају се обављати едукације кадрова путем курсева и семинара, а у складу са 

епидемилошком ситуацијом и финансијским могућностима. Едукације имају за циљ подизање квалитете 



278                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 7/22 

 

 

туристичких радника, туристичких услуга и туристичке културе становништва, а посебно оних учесника 

туристичких кретања који директно пружају услуге туристима.  

Ове активносит ће се проводити кроз ворк-шоп или радионице, тренинге и друге методе, а зависно о темама 

утврђених  према актуелним потребама. 

III – ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ   

  

1. БУЏЕТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА  

  
За рад и функционисање Туристичке организације града Приједора планирана су средства у износу од 

114.850 КМ за бруто плате и накнаде личних примања, енергију, комуналне, комуникацијске и транспортне 

услуге, режијски материјал, текуће одржавање, теренски рад, стручне услуге, остали непоменути расходи. За 

реализацију пројеката из Интегралне стратегије планирана су средства у укупном износу од 43.000 КМ за 

унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаје, креирање и подстицај развоја нових туристичких 

производа и промоцију туристичке понуде Приједора и Козаре. За реализацију програмских активности 

планирају се користити финансијска средства одређена буџетом града Приједора за 2022. годину, 

боравишне таксе, потенцијална средства од међународних и домаћих донатора и спонзора, као и средства 

из буџета Владе Републике Српске.  У оквиру буџета су приказани и процјењени приходи од прикупљених 

средстава боравишне таксе.   

ПРИХОДИ   

Р/Б  ОПИС ИЗНОС 

1.  Приходи из буџета града   132.850 

2.  Приходи од боравишне таксе 25.000  

 UKUPNI PRIHODI  157,850  

РАСХОДИ   

Р/Б  ОПИС ИЗНОС  

  Редован рад: Укупно I (1-12)  114.850 

1.  Бруто плате и накнаде  78.800 

2.  Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних приманја запослених  14.100  

3.  Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања  0  

4.  Рахсоди за отпремнине  и једнократне помоћи (бруто)  0  

5.  Трошкови енергије, комуналних, комуникацијских и  транспортних услуга 6.000  

6.  Расходи за режијски материјал   950 

7.  Расходи за текуће одржавање  500  

8.  Расходи по основу путовања 500  

9.  Расходи за стручне услуге 1.000  

10.   Остали непоменути трошкови   13.000  
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11.   Издаци за набавку потројења и опреме  0  

12.   
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето)  

Накнаде за породиљско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира 
0  

  Пројекти из Стратегије развоја: Укупно II (13-18)  43.000  

   

  1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја   

  1.3.1.4. Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа   

  1.3.1.5. Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре     

  13.  Расходи за путне дневнице у земљи и иностранству 2.000  

  14.  Трошкови превоза по пројектима туристичких манифестација 7.000  

  15.  Унапређење и одржавање туристичке сигнализације    

 

7.000  

  16.  Путни трошкови за посјете сајмовима 5.000  

  17.  Трошкови штампања промотивног материјала 7.000  

  18.  Трошкови промоције постојећих и нових пројеката из Стратегије развоја  15.000  

  УКУПНО РАСХОДИ   157.850 

  

1.Расходи за запослене (1+2+3+4+12+13) планирају се у укупном износу од 94.900 КМ  и обухватају плате, 

топли оброк запослених и остале издатке запослених, припадајуће доприносе и порезе на плату, те расходе 

по основу дневница за службена путовања, а по Упутама за израду буџета за 2022. годину Одјељења за 

финансије града Приједора.  

 

2.Расходи за трошкове енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга (5+14) планирају се у 

висини од 13.000 КМ и обухватају трошкове електричне енергије, гријања, водовода и канализације, одвоза 

смећа, обезбјеђења имовине, фиксног телефона, интернета, поштанских услуга, превоза и осталих 

комуникационих услуга.  

 

3. Трошкови за режијски материјал (6) планирани су у висини 950 КМ  и обухватају трошкове канцеларијског 

материјала и средстава за чишћење.  

 

4.Расходи за текуће одржавање (7+15) планирани су у висини од 7.500 КМ и обухватају трошкове одржавања 

компјутерске опреме, канцеларијског простора, као и трошкове одржавања и унапређења туристичке 

сигнализације.  

5.Расходи по основу путовања (8+16)  планирани су у висини од 5.500 КМ и обухватају путне трошкове у 

земљи и иностранству, трошкове смјештаја запослених за учешће на сајмовима туризма у окружењу, као и за 

теренски рад.  
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6.Расходи за стручне услуге (9+17) планирани су у висини од 8.000 КМ и подразумијевају трошкове израде и 

штампања промотивног материјала, услуге графичке припреме, осигурања и остале стручне услуге.   

7.Остали непоменути расходи (10+18) планирани су у износу од 28.000 КМ и подразумијевају трошкове 

уговорених услуга по уговору о привременим и повременим пословима, уговора о дјелу, те уговора на основу 

организовања манифестација и пријема, накнаде члановима управног одбора, репрезентације и осталих 

непоменутих трошкова.  

2. БОРАВИШНА ТАКСА  

Боравишна такса је накнада за кориштење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и 

супраструктуре на подручју јединице локалне самоуправе или у туристичком мјесту, а коју плаћа домаћи или 

страни држављанин који се изван свог мјеста пребивалишта користи услугама ноћења у угоститељским 

објектима за смјештај. Висину боравишне таксе одређује јединица локалне самоуправе, уз претходно 

прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске.   

Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун јавних прихода Републике Српске. 

Обвезник уплате боравишне таксе је угоститељ који пружа услугу смјештаја, осим угоститеља који пружају 

услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање и који плаћају годишњи паушални 

износ боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у угоститељском објекту, односно објекту у којем се пружају 

услуге смјештаја, у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе. Средства прикупљена 

по основу боравишне таксе распоређују се тако што 80% средстава припада: 1) туристичкој организацији 

града или општине  

                                           2) 20% средстава припада ТОРС-у.  

Средства прикупљена по основу уплате боравишне таксе, искључиво се користе за:   

а) обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим се промовишу 

туристичке вриједности јединице локалне самоуправе, односно Републике Српске, б) обезбјеђивање и 

постављање туристичке сигнализације и  

ц) реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији и унапређењу 

туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом који регулише област 

туризма.  

 На основу прихода боравишне таксе у 2021. години, Туристичка организација планира да прикупи средства 

од боравишне таксе у 2022.  више него  у 2021. години. По свему судећи, пандемија ће потрајати, и предвиђа 

се да ће најраније попустити средином 2022.године. 
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Програм употребе средстава из накнада по Закону боравишне таксе за 2021. годину 

 

IV – ЗАКЉУЧАК   

План и програм Туристичке органиазције града Приједора за 2022. годину креиран је на основу анализа и 

праћења епидемиолошког и економског стања кризе у туризму на локалном и регионалном нивоу, те 

представља средство за спровођење развојне политике, праћења и мјерења развоја наше дестинације. 

 

Програмом рада утврђени су кључни циљеви туристичке промоције града Приједора, као и оперативни 

механизми за њихово спровођење, а у складу са тренутном економском ситуацијом. 

Приликом припреме и израде овог документа у обзир је узета Интегрална стратегија развоја града Приједора 

2014 – 2024, законски оквири и остали документи за унапређење сектора туризма. 

 

За реализацију Програма рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину, поред Туристичке 

организације, планира се кориштење свих расположових ресурса и остваривање сарадње са туристичких и 

привредним субјекатима града Приједора, људских ресурса градске администрације, као и других институција 

и организација на локалном и државном нивоу. 

  

ПРИХОДИ       

ЕК. КОД  ОПИС 
Приходи од 

боравишне 

таксе  

722321  План намјенских средстава по Закону о воравишној такси  25.000 

   УКУПНО ПРИХОДИ  25.000 

РАСХОДИ      

ЕК.КОД  ОПИС 
Расходи из 

боравишне 

таксе  

412200  Расходи по основу превоза по пројектима и туристичким манифестацијама   3.000  

412500  Расходи за текуће одржавање – туристичка сигнализација  7.000  

412700 Расходи за стручне услуге (штампање промотивног материјала,граф. обликовање) 

 

7.000 

412900 Остали расходи (потребе за манифестације и догађаје 

 

8.000 

   УКУПНО РАСХОДИ 25.000 
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Туристичка организација града Приједора ће у 2022. години обавити низ значајних активности везаних за 

промоцију, унапређење сектора туризма града Приједора, а у складу са кризом изазваном појавом Корона 

вируса која оставља велике посљедице. 

За реализацију наведених програмских активности планирају се користити финансијска средства одређена 

буџетом града Приједора за 2022. годину за рад Туристичке организације града Приједора, боравишна такса, 

потенцијална средства од међународних и домаћих донатора и спонзора, као и средства из буџета Владе 

Републике Српске.  

 

Број: 01-022-74/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

96. 

  На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) 
Скупштина  Града  Приједор, на  18. сједници  
одржаној  28.4. 2022.  године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 

о диоби непокретности 
 

I 

             Даје се  сагласност за диобу непокретности 
означених као к.ч. бр. 2532/1, к.ч. бр. 2532/2 и к.ч. бр. 
2532/3, уписаних у лист непокретности бр. 2473/2 
К.О. Приједор 2 као сусвојина Града Приједор са 
дијелом 213/1467, Радаковић (Илије) Радивоја са 
дијелом 418/1467, Радаковић (Петра) Дариа млдб. са 
дијелом 418/1467 и Радаковић (Петра) Николине са 
дијелом 418/1467, ради регулисања имовинско-
правних односа, у сврху привођења земљишта 
трајној намјени у складу са Локацијским условима 
Одјељења за просторно уређење број: 06-364-279/20 
од 11.03.2021. године, на сљедећи начин: 
 

1. непокретности означене као 
 

-   к.ч. бр. 2532/1, Подкућница, стамбени 
објекат, површине 71 m2 и Подкућница, двориште, 
површине 151 m2, и  

-   к.ч. бр. 2532/2, Подкућница, стамбени 
објекат, површине 72 m2 и Подкућница, двориште, 
површине 177 m2, уписане у ЛН бр. 2473/2 К.О. 
Приједор 2,  

 
уписаће се као сусвојина Радаковић (Илије) 

Радивоја са дијелом 1/3, Радаковић (Петра) Дариа 
млдб. са дијелом 1/3 и Радаковић (Петра) Николине 
са дијелом 1/3;  
 

2.  непокретност означена као 
 

-  к.ч. бр. 2532/3, Подкућница, двориште, 
површине  18 m2, уписана у ЛН бр. 2473/2 К.О. 
Приједор 2, уписаће се као својина Града Приједор са 
дијелом 1/1.  
 

II 

 Обавезују се Радаковић (Илије) Радивој, 

Радаковић (Петра) Дариo и Радаковић (Петра) 

Николинa да солидарно Граду Приједор исплате 

износ од 2.886,38 КМ, на име разлике у вриједности 

уступљених удјела.  

 
III 

            Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права и 
обавеза уговорних страна, закључи уговор о диоби 
непокретности са Радаковић (Илије) Радивојем, 
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Радаковић (Петра) Дариoм и Радаковић (Петра) 
Николином, на начин како је то одређено у члану I 
ове Одлуке.  

IV 
            Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 
 

Број: 01-022-75/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

97. 

 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 12/17), члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) и члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 60/15 

и 107/19), Скупштина Града Приједора на 18. 

сједници, одржаној 28.4.2022. године,  донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о замјени непокретности 

 

I 

             Даје се сагласност на замјену некретнина 

између Града Приједор и „Премиум осигурање“ а.д. 

Бања Лука, ради рјешавања имовинско-правних 

односа на предметним парцелама, који уговор ће се 

закључити на следећи начин: 

 

             1. Уговарач Град Приједор даје „Премиум 

осигурање“ а.д. Бања Лука непокретности означене 

као:  

- к.п. број 34/158, градилиште, у површини од 
74 m2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број 3062, К.О. СП Приједор, као својина 
Града Приједор, што по новом премјеру 
одговара дијелу к.п. број 2962/1, двориште, у 
површини од 436 m2, уписана у посједовни 
лист број 2229/7 К.О. Приједор 1. 

             2. Уговарач „Премиум осигурање“ а.д. Бања 

Лука даје Граду Приједор непокретности ознчене 

као:  

- к.п. број 2962/2, двориште, у површини од 57 
m2, уписана у посједовни лист број 2229/7 
К.О. Приједор 1, као посјед „Премиум 
осигурање“ а.д. Бања Лука, што по старом 
премјеру одговара к.п. број 34/156, 
градилиште, у површини од 40 m2, уписана у 
земљишнокњижни уложак број 2597 К.О. СП 
Приједор и к.п. број 34/270, градилиште, у 
површини од 8 m2, уписана у 
земљишнокњижни уложак број 3062  К.О. СП 
Приједор; 

- к.п. број 2962/3, двориште, у површини од 20 
m2, уписана у посједовни лист број 2229/7 
К.О. Приједор 1, као посјед „Премиум 
осигурање“ а.д. Бања Лука, што по старом 
премјеру одговара к.п. број 34/268, 
градилиште, у површини од 12 m2 уписана у 
земљишнокњижни уложак број 2597 К.О. СП 
Приједор и к.п. број 34/269, градилиште, у 
површини од 34 m2, уписана у 
земљишнокњижни уложак број 3062 К.О. СП 
Приједор. 
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједора да у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза уговорних страна, а у складу са одредбама 
члана 348 Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), закључи уговор о замјени 
непокретности описаних у тачки I ове одлуке са 
„Премиум осигурање“ а.д. Бања Лука, по цијени 
утврђеној у Налазу и мишљењу – процјени тржишне 
вриједности некретнина од 18.4.2022. године, 
урађеном од стране овлаштеног вјештака 
грађевинско-архитектонске струке.   
 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-76/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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98. 

 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 12/17), члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20) и члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19), Скупштина Града Приједора, на 18.  

сједници одржаној 28.4.2022. године,  донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о продаји земљишта путем непосредне погодбе 

 

I 

Одобрава се  продаја  непосредном 
погодбом, по тржишној цијени, у сврху 
комплетирања грађевинске парцеле, предложена од 
стране Петош Горана и Сање из Приједора, Ул. Жарка 
Згоњанина бр. 40, и то земљишта означеног као: 

  
- к.ч. бр. 4/805, градилиште, у површини од 

112 m2, уписана у земљишно-књижни уложак 
бр. 9812 К.О. СП Приједор као својина Града 
Приједор са дијелом 1/1.   

 
Наведена парцела према катастарским 

подацима одговара дијелу парцеле означене као к.ч. 
бр. 1230, Ул. Ж. Згоњанина, кућа, површине 113 m2, и 
Ул. Ж. Згоњанина, двориште, површине 299 m2, 
уписане у посједовни лист бр. 3346/5 К.О. Приједор 1 
као посјед Петош (Милана) Горана са дијелом 1/2 и 
Петош (Миле) Сање са дијелом 1/2.  

 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједора да, у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза  уговорних страна, а у складу са одредбама 
члана 348. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни уговор 
са Петош Гораном и Сањом из Приједора о продаји 
земљишта описаног у тачки I ове Oдлуке, по цијени 
од 9.889,60 КМ, утврђеној у Процјени тржишне 
вриједности некретнине вјештака грађевинско-

архитектонске струке Тимарац Тихомира од 
23.02.2022. године.    
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 
 

Број: 01-022-77/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

99. 
  На основу одредаба члана  348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 137. 
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), 
Скупштина Града Приједора на 18. сједници, 
одржаној 28.4.2022. године, донијела  је 
 

ОДЛУКУ 

о замјени непокретности 

 

I 

 Даје се  сагласност на замјену  непокретности 
-  грађевинског земљишта, између Града Приједор и 
привредног друштва „Агент-Енекс“ д.о.о. Приједор, 
ради регулисања имовинско-правних односа у сврху 
привођења земљишта трајној намјени, односно 
формирања грађевинских парцела, у складу са 
планском документацијом – Измјене и допуне 
Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом - I Фаза и Регулационим 
планом „Стари Град“ у Приједору, као и Локацијским 
условима издатим посебно за сваку од локација,  
који уговор ће се закључити на следећи начин: 

 
1.Уговарач Град Приједор даје привредном „Агент-

Енекс“ д.о.о. Приједор, следеће непокретности: 

 
Према подацима земљишне књиге, земљиште 
означено као :  
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      - к.ч.број: 34/259, Градилиште, у површини од 
75 m2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број: 809 к.о. СП Приједор, као својина Града 
Приједор са 1/1 дијела, 

- к.ч.број: 34/258, Градилиште, у површини од 
43 m2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број: 9805 к.о. СП Приједор, као својина 
Града Приједор са 1/1 дијела, 

- к.ч.број: 12/847, Двориште, у површини од 29 
m2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број: 25 к.о. СП Приједор, као својина Града 
Приједор са 1/1 дијела, 

- к.ч.број: 12/631, Двориште, у површини од 46 
m2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број: 25 к.о. СП Приједор, као својина Града 
Приједор са 1/1 дијела. 

- к.ч.број: 12/957, Двориште, у површини од 17 
m2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број: 10859 к.о. СП Приједор, као својина 
Града Приједор са 1/1 дијела, 

 

Према подацима катастарског операта земљишта, 

означене као: 

- к.ч.број: 2570/3, Ул. Рудничка, двориште, у 
површини од 77 m2,  

- к.ч.број: 2570/4, Ул. Рудничка, двориште, у 
површини од 43 m2, 

обе уписане у посједовни лист број: 5803/2 

к.о.Приједор 1 као посјед „Агент-Енекс“ 

д.о.о.Приједор, 

- 1910/13, Ул.Ј.Рашковића, двориште, у 
површини од 29 m2,  

- 1910/14, Ул.Ј.Рашковића, двориште у 
површини од 78 m2, 

обе уписане у посједовни лист 4910/18 
к.о.Приједор 1.  

 

2. Уговарач привредно друштво „Агент-Енекс“ д.о.о. 

Приједор, даје Граду Приједор следеће 

непокретности: 

Према подацима катастарског операта земљишта, 

означене као: 

- 2570/2, Ул. Рудничка, двориште, у површини 
од 45 m2,  

- 1909/2, Ул. Е.Миџића, двориште, у површини 
од 34 m2,  

Обе уписане у посједовни лист број 5803/2 к.о. 

Приједор 1, као посјед „Агент-Енекс“ 

д.о.о.Приједор, 

Према подацима земљишне књиге, земљиште 
означено као :  

- 34/257, ораница у површини од 45 m2, 
уписана у земљишнокњижни уложак број 9805  
к.о. СП Приједор, као својина Града Приједор са 
1/1 дијела и  

- 12/635, двориште, у површини од 34 m2, 
уписана у земљишнокњижни уложак број: 10930 
к.о. СП Приједор, као својина „Агент-Енекс“ 
д.о.о.Приједор. 

 
Према подацима катастра непокретности, земљиште 

означено као: 

- к.ч.број: 1849/2, Ул. М. Суљановића, 
двориште, у површини од 41 m2,  

- к.ч.број: 1849/3, Ул. М. Суљановића, 
двориште, у површини од 27 m2,  

- к.ч.број: 2054/2, Ул. М. Суљановића, 
градилиште, у површини од 21 m2,  

- к.ч.број: 2054/3 Ул. М. Суљановића, 
градилиште, у површини од 33 m2,  

све уписане у Лист непокретности број: 9/26 к.о. 

Приједор 1, као својина „Агент-Енекс“ 

д.о.о.Приједор, са 1/1 дијела. 

II 

 Даје се  сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права и 
обавеза уговорних страна, закључи Уговор о замјени 
непокретности са привредним друштвом „Агент-
Енекс“ д.о.о. Приједор, уз обавезу плаћања разлике 
у вриједности некретнина, утврђеној у налазу и 
мишљењу вјештака грађевинско архитектонске  
струке Тихомира Тимарца и иста износи  26.657,16 
КМ у корист Града Приједор. 
 

III 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

Број: 01-022-78/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 28.4.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

35. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града 
Приједор (Службени гласник Града Приједор бр 
12/17) и члановима 6. став 2. и 8. став 1. Правилника 
о организовању „Књижевних сусрета на Козари“, 
Градоначелник Града Приједор, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о замјени и кооптирању чланова 
Организационог одбора Књижевних сусрета на 

Козари 
 

1. Умјесто Далибора Павловића, представника 
Градске управе Приједор у Организациони 
одбор Књижевних сусрета на Козари као 
предсједник именује се Слободан Јавор. 

 
2. Новоименованом члану мандат траје до 

истека мандата цјелокупног Организационог 
одбора. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику Града Приједор“. 

 
 
 

Број: 02-111-62/22 

Приједор,  

Датум: 12.04.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

36. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града 
Приједор (Службени гласник Града Приједор бр 
12/17) и чланом 6. став 2. Правилника о 
организовању „Књижевних сусрета на Козари“, 
Градоначелник Града Приједор, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о замјени и кооптирању чланова 
Организационог одбора Књижевних сусрета на 

Козари 
 

 

1. Умјесто Светлане Ђурђевић, представника 
општине Костајница у Организациони одбор 
Књижевних сусрета на Козари именује се 
Тамара Зрнић директор Народне библиотеке 
„Невенка Станисављевић“ Костајница. 

 
2. Новоименованом члану мандат траје до 

истека мандата цјелокупног Организационог 
одбора. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику Града Приједор“. 

 
 

Број: 02-111-62-1/22 

Приједор,  

Датум: 21.04.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

37. 

На основу члана 59. став (1) тачка 12. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став (1) тачка 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 69. став (1) 
тачка 14. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 12/17), 
Градоначелник Града Приједор, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Статут Развојне 
Агенције града Приједора „ПРЕДА“, 

Приједор 
 

I 

           Даје се сагласност на Статут Развојне 

Агенције града Приједора „ПРЕДА“, 

Приједор, број: УО 07/22 од 08. априла 2022. 

године.  

 

II 

           Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Број: : 02-022-28/22 

Приједор,  

Датум: 15.04.2022. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 
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38. 
На основу члана 17.  став 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник РС“ број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 40. став 2. Закона о развоју 
малих и средњих предузећа („Службени гласник РС“, 
број: 50/13, 56/13 и 84/19) и члана 15. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Развојне агенције 
града Приједора „ПРЕДА“, Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 11/11, 9/13 и 1/22), 
Управни одбор Развојне агенције града Приједора 
„ПРЕДА“, Приједор, на сједници одржаној дана 
8.4.2022. године, доноси 

 
С Т А Т У Т 

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА  
„ПРЕДА“, ПРИЈЕДОР 

 
I Основне одредбе 
 

Члан 1. 
Развојна агенција града Приједора „ПРЕДА“, 

Приједор (у даљем тексту: Агенција) је установа која 
обавља стручне и оперативне послове везане за 
примјену и промоцију принципа одрживог развоја, 
који се темеље на уравнотеженом приступу 
областима економског и друштвеног развоја, те 
заштити животне средине. 

 
Члан 2. 

Агенција је непрофитна организација која 
дјелује самостално и у сарадњи са друштвеним 
партнерима на креирању рјешења за кључне 
друштвене изазове и стварању претпоставки 
дугорочног и одрживог развоја заједнице. 
 
II Оснивач, назив и сједиште 

 
Члан 3. 

(1) Оснивач Агенције је Град Приједор (у даљем 
тексту: Оснивач). 

(2) Назив Агенције је: Развојна агенција града 
Приједора „ПРЕДА“, Приједор.                                                                                                                                                 
Скраћени назив гласи: Развојна агенција 
„ПРЕДА“. 

(3) Сједиште Агенције је у Приједору, Алеја 
козарског одреда број 9. 

(4) О промјени назива и сједишта Агенције одлучује 
Управни одбор уз претходну сагласност 
Оснивача. 

 
Члан 4. 

(1) Агенција има печат и штамбиљ. 

(2) Печат Aгенције је округлог облика, пречника 35 
mm, у који је српским језиком ћириличним и 
латиничним писмом уписан текст: Развојна 
агенција града Приједора “ПРЕДА”, Приједор. У 
средини печата је исписан латиничним писмом 
назив „ПРЕДА“.  

(3) Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика, 
димензија 60х30 mm и садржи текст Развојна 
агенција града Приједора „ПРЕДА“, Приједор. 
 

III Заступање и представљање 
 

Члан 5. 
(1) Агенцију заступа и представља директор. 
(2) Директор Агенције може, путем пуномоћи 

пренијети одређена овлаштења зa заступање на 
радника Агенције или друго физичко лице. 

 
IV Правни положај 
 

Члан 6. 
Агенција има својство правног лица и у 

промету са трећим лицима иступа у своје имe и за 
свој рачун у оквиру своје дјелатности. За обавезе 
настале у правном промету са трећим лицима 
Агенција наступа и одговара без ограничења, свим 
средствима којима располаже. 

 
V Дјелатност 
 

Члан 7. 
(1) Агенција обавља сљедеће дјелатности: 

58.11 Издавање књига 
- издавање књига, брошура, летака и сличних 
публикација. 
 59.20 Дјелатност снимања звучних записа и 
издавање музичких записа 
- дјелатност снимања звучних записа. 
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп 
(лизинг) 
- нестамбеним зградама, халама за изложбе и 
складишта, 
- земљиштем, 
- организација извођења пројекта за зграде ради 
личног пословања. 
70.21 Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања 
70.22 Савјетовање у вези са пословањем и осталим 
управљањем 
72.20 Истраживање и експериментални развој у 
друштвеним и хуманистичким наукама 
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду 
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73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног 
мњења 
82.30 Организација састанака и пословних сајмова 
82.99 Остале пословне помоћне услужне 
дјелатности, д.н. 
- остале помоћне дјелатности, које се, у правилу, 
пружају предузећима, а које нису на другом мјесту 
разврстане. 
84.13 Регулисање и допринос побољшавању 
пословања у привреди 
- јавно управљање и регулисање разних економских 
подручја, обухватајући додјељивање субвенција, 
- управљање истраживачком и развојном 
политиком, и повезаним фондовима – ради 
побољшања економских резултата, 
- управљање општим пословима у подручју рада 
(радне снаге), 
- примјена мјера политике регионалног развоја, нпр. 
у циљу смањења незапослености. 
 
 (2) Агенција обавља стручне и друге послове 
и то: 
 

1) Економски развој града Приједора кроз 
реализацију Стратегије економског развоја 
града Приједора, 

2) Успостављање и развој партнерства између 
јавног, приватног и невладиног сектора, 

3) Изградња јаког и успјешног приватног сектора 
малих и средњих предузећа, 

4) Промоција пословних, трговинских, 
инвестиционих, комерцијалних и других 
економских односа унутар општине и регије, 

5) Промоција и презентовање привредних 
потенцијала и понуде града Приједора и 
повећање и подршка успјешности и 
интегритета у пословној околини града у циљу 
привлачења домаћих и страних донатора и 
инвеститора, 

6) Пружање помоћи реализацији директних 
домаћих и иностраних улагања у привреду, 

7) Организовање, прикупљање и обрада правних 
и других информација које су од интереса за 
привредне субјекте, 

8) Подршка економским и реформским 
иницијативама унутар регије, 

9) Анализирање положаја и рaзвоја привреде, те 
подстицање улагања у привредне активности, 
креирање стимулативног пословног амбијента 
на подручју локалне заједнице, промоцију 
предузетништва и иноваторске дјелатности, 

увођење нових производа, стручне и 
консалтинг услуге и сл, 

10) Подршка и провођење подстицајних мјера за 
стварање већег броја МСП и предузетништва, 
организовањем пословних инкубатора, 
технолошких паркова и центара за развој и 
пословање удружења, 

11) Идентификација, прикупљање, припрема и 

израда пројеката из свих области 

(инфраструктурна подршка, индустрија, 

занатство, заштита животне средине и 

енергетска ефикасност, туризам и рурални 

развој и сл.), који ће омогућити развој малих и 

средњих предузећа, 

12) Координација активности на плану 

обезбјеђивања и коришћења средстава за 

финансирање програма, пројеката и подухвата 

малих и средњих предузећа, у циљу 

запошљавања људи, профитабилности 

предузећа и економског јачања локалне 

заједнице, приступ информацијама и 

ресурсима потребним за успјешно пословање, 

систем тржишних информација, 

13) Давање подршке и учешће у програмима за 

повећање запошљавања, стручно образовање, 

преквалификацију и доквалификацију 

радника, тренинге и савјетовања, едукацију и 

професионално усавршавање, истраживање 

тржишта и испитивање јавног мњења, 

14) Давање подршке привредним субјектима у 

њиховој иноваторској дјелатности и пружање 

подршке у освајању нових технологија и 

проналазака, 

15) Давање подршке за учествовање на домаћим 

и међународним сајмовима и 

специјализованим изложбама у земљи и 

иностранству, израду промотивног материјала, 

16) Успостављање координиране сарадње са 

локалном управом, Владом, пословним 

банкама и другим институцијама директно или 

преко различитих облика интересног 

удруживања, савеза и др, 

17) Сарадња са другим домаћим и међународним 

агенцијама, асоцијацијама, савезима агенција, 

конзорцијима, фондацијама и свима који имају 

исте или сличне циљеве и интересе, 
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18) Успостављање информативне мреже, праћење 

и сервисирање, документовање актуелних и 

будућих програма-државних и међународних, 

као и припрема локалних актера за учешће у 

развоју града, 

19) Обезбјеђивање правних, техничких, 

технолошких и економских извора који ће 

помоћи граду да достигне европске стандарде, 

потпомагање кооперације и економских 

интеграција са сусједним градовима, а све у 

циљу приближавања европским 

интеграцијама, 

20) Праћење, анализирање и извјештавање 

Оснивача о резултатима подстицајних мјера, 

21) Обављање и других послова у вези с 

подстицањем привредног развоја у складу са 

законом, Статутом или захтјевом Оснивача. 

Члан 8. 
(1) Агенција може да промијени дјелатност ако 

испуњава за то прописане услове. 
(2) О промјени дјелатноси одлучује Оснивач на 

приједлог Управног одбора. 
 

VI План и годишњи програм рада 
 

Члан 9. 
(1) Агенција доноси  план и годишњи програм 

рада. План и годишњи програм рада доноси се 
за период од једне календарске године. 

(2) У циљу реализације плана и годишњег 
програма  рада, доносе се оперативни планови 
за краћи период, уколико је неопходно. 

 
Члан 10. 

Планом и годишњим програмом рада 
утврђују се циљеви развоја и унапређења 
дјелатности Агенције, као и обим и динамика који ће 
бити обављени у планираном периоду. 

 
Члан 11. 

(1) План и годишњи програм рада и финансијски 
план усваја Управни одбор на приједлог 
директора, а оперативне планове доноси 
директор. 

(2) Директор Агенције доставља Оснивачу план и 
годишњи програм рада и финансијски план 
најкасније до краја децембра текуће године за 
сљедећу годину, а извјештај о њиховом 

извршавању најкасније до 28.  фебруара 
наредне године. 

 
Члан 12. 

(1) За реализацију плана и програма као и 
оперативних планова, одговоран је директор 
Агенције. 

(2) Управни одбор најмање два пута годишње 
разматра реализацију и извршавање усвојених 
планова и програма и предузима одговарајуће 
мјере за њихово извршење. 

 
 VII Средства Агенције 
 

Члан 13. 
Оснивачки улог Оснивача износи 5.000,00 КМ 

(словима: петхиљадаконвертибилних марака и 
00/100). 

 
Члан 14. 

 Средства за рад Агенције обезбјеђују се из: 
1) буџета Оснивача, 
2) прихода остварених дјелатношћу Агенције, 
3) прихода остварених по основу донација, 

прилога и спонзорства домаћих и страних 
правних и физичких лица и 

4) других извора у складу са законом. 
 

Члан 15. 
(1) Средства која се обезбјеђују у буџету града 

преносе се на Агенцију намјенски према 
усаглашеним пројектима. 

(2) Уколико се пословањем Агенције оствари 
добит, цјелокупан износ добити  употребиће се 
за остваривање задатака Агенције уз 
сагласност Градоначелника. 

 
 

VIII Међусобна права и обавезе Оснивача и Агенције 
 

Члан 16. 
У циљу обављања дјелатности Агенције, 

Оснивач у складу са законом: 
1) обезбјеђује средства и прописане услове за 

рад, 
2) врши благовремено именовање и разрјешење 

органа управљања, 
3) даје сагласност на годишњи програм рада и 

финансијски план, 
4) разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 
5) даје сагласност на статут, 
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6) даје сагласност на акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста. 

 
IX Организација 
 

Члан 17. 
 Дјелокруг рада, као и друга питања 
унутрашње организације Агенције, регулишу се 
актом о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста. 
 
X Органи Агенције 

 
Члан 18. 

Органи Агенције су: 
1) Управни одбор и 
2) Директор. 
 
1. Управни одбор 

 
Члан 19. 

(1) Управни одбор је орган управљања Агенције. 
(2) Управни одбор има три члана које именује и 

разрјешава Оснивач, на период од четири 
године, након спроведеног поступка јавне 
конкуренције. 

(3) Изузетно, Оснивач, до окончања поступка 
избора, може поставити вршиоце дужности 
чланова Управног одбора на период од 90 
дана. 

(4) Чланови Управног одбора не могу бити из реда 
запослених у Агенцији. 

(5) Предсједник Управног одбора бира се из реда 
чланова Управног одбора. 

(6) Управни одбор доноси Пословник о раду, 
којим се регулише конституисање Управног 
одбора, избор предсједника и друга питања 
неопходна за рад Управног одбора. 
 

Члан 20. 
За члана Управног одбора може бити 

изабрано лице које има:  
1) завршен први циклус студија у трајању од 

четири године и остварених 240 ECTS бодова 
или еквивалент, 

2) најмање три године радног искуства у 
траженом степену образовања, 

3) стручно знање из области привреде. 
 

Члан 21. 
(1)  Управни одбор обавља сљедеће послове: 

1) доноси статут Агенције, уз сагласност 
Оснивача, 

2) доноси опште акте утврђене статутом, 
3) одлучује о коришћењу средстава у складу са 

статутом, 
4) доноси годишњи програм рада са 

финансијским планом уз сагласност Оснивача, 
5) утврђује приједлог годишњег извјештаја о 

пословању и завршног рачуна, 
6) подноси оснивачу извјештај о свом раду и  

 
7) обавља и друге послове прописане законом и 

статутом. 
 

(2) Управни одбор за свој рад одговара Оснивачу. 
 

Члан 22. 
(1) Својство члана Управног одбора престаје 

истеком мандата, оставком или разрјешењем. 
(2) Чланови Управног одбора могу бити 

разријешени прије истека мандата: 
1) на лични захтјев, 
2) ако члан Управног одбора неоправдано 

одсуствује са сједница, не извршава своје 
обавезе или несавјесним радом онемогућава 
рад Управног одбора и 

3) ако Управни одбор доноси незаконите одлуке 
или не доноси одлуке које је на основу закона 
и овог статута дужан доносити. 

 
2. Директор 

 
Члан 23. 

(1) Директор је орган руковођења Агенције. 
(2) Директора Агенције именује и разрјешава 

Оснивач, на период од четири године, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције. 

(3) Изузетно, Оснивач, до окончања поступка 
избора на поменуту позицију може поставити 
вршиоца дужности директора на период од 90 
дана. 

 

Члан 24. 
 За директора Агенције може бити изабрано 
лице које има: 

1) завршен први циклус студија у трајању од 
четири године и остварених 240 ECTS бодова 
или еквивалент, друштвеног или техничког 
смјера, 

2) најмање три године радног искуства у 
траженом степену образовања, 

3) предложен програм рада.  
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Члан 25. 
(1) Директор обавља сљедеће послове: 
1) представља и заступа Агенцију, 
2) брине се о законитости и одговара за 

законитост рада, 
3) доноси правилник о систематизацији радних 

мјеста, 
4) организује и води послове Агенције, 
5) предлаже акте које доноси Управни одбор, 
6) извршава одлуке Управног одбора и 

предузима мјере за њихово спровођење, 
7) припрема програм рада са финансијским 

планом и годишњи извјештај о пословању и  
8) обавља друге послове утврђене законом и 

статутом. 
(2) Директор за свој рад одговара Управном 

одбору и Оснивачу. 
 

Члан 26. 
(1) Дужност директора престаје: 
1) истеком мандата, 
2) на лични захтјев-оставком, 
3) стицањем услова за престанак радног односа у 

складу са прописима који регулишу радне 
односе и 

4) разрјешењем. 
(2) Директор ће бити разријешен прије истека 

мандата у случају да: 
1) не извршава обавезе утврђене статутом и 

другим прописима, 
2) надлежни орган утврди да директор 

располаже средствима Агенције, пословним 
простором, опремом и имовином Агенције на 
незаконит начин и 

3) Агенција не остварује циљеве због којих је 
основана. 

 
XI Јавност рада 

Члан 27. 
(1) Рад Агенције је јаван. 
(2) Информисање јавности у надлежности је 

директора Агенције, као и лица које он 
овласти. 

 
 
 
 
 

XII Општи акти Агенције 
 

Члан 28. 
(1) Поред Статута као основног општег акта, 

Агенција доноси опште акте којима се уређује: 
1) унутрашња организација и систематизација 

радних мјеста, 
2) заштита на раду, 
3) дисциплинска и материјална одговорност, 
4) заштита личних података и 
5) кућни ред. 
(2) У Агенцији се доносе и други општи акти чија 

обавеза произлази из Закона о раду и других 
прописа. 

 
Члан 29. 

 Иницијативу за доношење, измјену и допуну 
Статута, односно другог општег акта могу покренути: 
директор, Управни одбор и Оснивач. 
 

Члан 30. 
Измјене и допуне Статута врше се одлуком на 

начин и по поступку предвиђеном за доношење 
истог. 

 
XIII Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 31. 
Надзор над законитошћу рада Агенције врши 

Оснивач. 
Члан 32. 

 Ступањем на снагу овог статута престаје да 
важи Статут Агенције за економски развој града 
Приједорa „ПРЕДА-ПД“, Приједор, број: УО 09/13 од 
16.8.2013. године. 
 

Члан 33. 
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 

Број: УО 07/22 

Приједор,  

Датум: 08.04.2022. године 

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА    

Светлана Чеко, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

75.  Одлука о додјели Плакете града 207. 
76.  Одлука о додјели Повеље почасног грађанина 207. 
77.  Одлука о додјели Награде града 208. 
78.  Одлука о додјели Награде града 208. 
79.  Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 208. 
80.  Одлука о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град 

Приједор 
 

208. 
81.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 211. 

82.  Рјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана града Приједора 2020 - 
2040.година 

 
213. 

83.  Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана „Центар – Југ“ Блок 1 214. 
84.  Одлука о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске на подручју града Приједора за 2022. годину 
- Програм коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 

2022. годину   

 
215. 

 
215. 

85.  Одлука о Ревидираном плану капиталних инвестиција Града Приједор  (2021.-2023.година) за 
2022. и 2023.годину 

- Ревидирани план капиталних инвестиција Града Приједор  (2021.-2023.година) за 
2022. и 2023.годину 

 
218. 

 
219. 

86.  Закључак о усвајању Информације о резултатима мјерења задовољства грађана јавним 
услугама за 2021. годину 

 
259. 

87.  Рјешење o именовaњу чланова школских одбора  у основним и средњим школама на 
подручју града Приједора, испред јединице локалне самоуправе 

 
259. 

88.  Закључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних 
организација у 2021. години 

 
259. 

89.  Одлука о измјени Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији 260. 
90.  Одлука о давању сагласности а.д. „Водовод“ Приједор на корекцију цијена услуга 

водоснабдјевања и каналисања отпадних вода 
 

261. 
91.  Одлука о измјени Одлуке којом се даје сагласност „Комуналне услуге“ АД Приједор  

 на цијену одвоза комуналног отпада број: 01-022-106/17, од дана 20.09.2017.године 
 

262. 
92.  Одлука о  усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју  града 

Приједора за 2022. годину 
- Програм употребе средстава од боравишне таксе на подручју  града Приједора за 

2022. годину 

 
262. 

 
263. 

93.  Закључак о усвајању Извјештај о реализацији програма употребе средстава од боравишне 
таксе на подручју града Приједорa за 2021. годину 

 
264. 

94.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2021. 
годину 

 
264. 

95.  Одлука о  усвајању Програма рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину 
- Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину 

264. 
265. 

   
 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 282. 

96.  Одлука о диоби непокретности 282. 
97.  Одлука о замјени непокретности 283. 
98.  Одлука о продаји земљишта путем непосредне погодбе 284. 
99.  Одлука о замјени непокретности 284. 
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 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 286. 

35. Рјешење о замјени и кооптирању чланова Организационог одбора Књижевних сусрета на 
Козари 

 
286. 

36. Рјешење о замјени и кооптирању чланова Организационог одбора Књижевних сусрета на 
Козари 

 
286. 

37. Одлука о давању сагласности на Статут Развојне Агенције града Приједора „ПРЕДА“, 
Приједор 

 
286. 

38. Статут Развојне Агенције града Приједора „ПРЕДА“, Приједор 287. 
 

 

 

 

-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и 

административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора 

("Службени гласник града Приједора",број: 2/18). 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 

канцеларија број 65.  

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Wеб адреса: www.prijedorgrad.org 
 

 


