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На основу члана 30. и члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Статута Града 
Приједора – пречишћен текст („Службени гласник Града Приједора“, број: 2/13 и 6/13), 
разматрајући Приједлог Интегралне стратегије развоја Града Приједора за период 2014 – 
2024. године, Скупштина Града Приједора на II Посебној сједници одржаној 26.12.2013. 
године донијела је 

ОДЛУКУ 
о усвајању Интегралне стратегије развоја 

Града Приједора за период 2014-2024. године 
 

I 
Усваја се Интегрална стратегија развоја Града Приједора за период 2014-2024. године. 
 
 

II 
Интегрална стратегија из претходног члана је саставни дио ове Одлуке. 
 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу 01.01.2014. године, а биће објављена у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
Број: 01-022-185/13                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                                                                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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Стратегија града Приједора је припремљена у склопу Пројекта интегрисаног локалног 

развоја у Босни и Херцеговини (БиХ) који представља заједничку иницијативу Развојног 

програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 

(SDC). 

Гледишта изнесена у овој Стратегији не одражавају обавезно гледишта UNDP-a БиХ и 

SDC-а. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Страна  678         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 Садржај: 
 

1  УВОД ..................................................................................................................................... 680 
2  МЕТОДОЛОГИЈА КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА .......................................................... 681 
3  ИЗВОД ИЗ СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ........................................................................ 683 

3.1 Општи подаци ............................................................................................................... 683 

3.2 Демографија ................................................................................................................. 684 

3.3 Преглед стања и кретања у економији ...................................................................... 685 

3.4 Тржиште рада ............................................................................................................... 694 

3.5 Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја ........................................ 695 

3.6 Физичка инфраструктура и комуналије...................................................................... 699 

3.7 Стање животне средине .............................................................................................. 704 

3.8  Буџет ............................................................................................................................. 705 

4. СТРАТЕШКО ФОКУСИРАЊЕ ................................................................................................. 706 
4.1. SWOT анализа града ПРИЈЕДОРА ............................................................................... 706 

4.2. Стратешки фокуси ....................................................................................................... 710 

5. ВИЗИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ................................................................................................. 714 
6.  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ......................................................................................................... 715 
7. СЕКТОРСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ ...................................................................................... 717 

7.1. План локалног економског развоја ........................................................................ 717 

7.1.1. Фокусирање ........................................................................................................ 717 

7.1.2. Развојни циљеви економског развоја .............................................................. 718 

7.1.3. Програми, пројекти и мјере .............................................................................. 720 

7.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима .............................................. 723 

7.2. План друштвеног развоја......................................................................................... 724 

7.2.1. Фокусирање ........................................................................................................ 724 

7.2.2. Развојни циљеви друштвеног развоја .............................................................. 725 

7.2.3. Програми, пројекти и мјере .............................................................................. 727 

7.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима .............................................. 730 

7.3. План заштите животне средине .............................................................................. 731 

7.3.1. Фокусирање ........................................................................................................ 731 

7.3.2. Циљеви заштите животне средине .................................................................. 732 

7.3.3.    Програми, пројекти и мјере............................................................................... 734 

7.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима .............................................. 736 

7.4. Збирни преглед пројеката ....................................................................................... 737 



Страна  679         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

8. ОПЕРАТИВНИ ДИО ............................................................................................................... 742 
8.1. План имплементације ................................................................................................. 742 

8.1.1 Оријентациони преглед приоритетних пројеката и мјера за период од 3 год. 742 

8.2. Индикативни план финансирања стратешких пројеката и мјера за наредне 3 год.755 

8.3. План развоја организационих капацитета и људских потенцијала ........................ 775 

8.4. Праћење, оцјењивање и ажурирање стратегије развоја ........................................ 778 

ПРИЛОЗИ .................................................................................................................................. 782 
Прилог 1: Социо-економска анализа (посебан документ) ............................................. 782 

Прилог 2: Подлоге за дефинисање Плана имплементације .......................................... 783 

Прилог 3: Финансијски аспекти стратегије ...................................................................... 808 

Прилог 4: Учесници у процесу израде стратегије ........................................................... 814 

 
 
 



Страна  680         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

 1  УВОД 

Стратегија интегралног развоја 2014 – 2024. године је кључни стратешко-плански 

документ града Приједора, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. 

Стратегија развоја обухвата економску и друштвену сферу, али и аспекте заштите и 

унапређења животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за 

дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на 

изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.  

Град се ангажовао у процесу израде Стратегије вођен увјерењем да стратешко 

планирање представља кључни инструмент за проактивно и одговорно управљање 

локалним развојем. Процес израде Стратегије развоја, инициран од стране 

Градоначелника и подржан од стране Скупштине града, је започео потписивањем 

Меморандума о разумијевању између Града Приједора и Развојног програма Уједињених 

нација (УНДП) у октобру 2012. године, те формирањем радних тијела – Развојног тима, 

Секторских група и Партнерске групе.  

Процес је оперативно водио Развојни тим, а у самом процесу створени су 

механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад Партнерске групе – 

консултативног тијела којег су чинили представници јавног, приватног и невладиног 

сектора. Посебан нагласак је стављен на укључивање и адекватно препознавање потреба 

потенцијално рањивих категорија становништва. У процес је био укључен и велики број 

грађана путем организовања јавних расправа.  

Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу 

града, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим 

секторима, креира основу за праћење напретка, те охрабрује сарадњу и договор у 

планирању различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера.  

Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије јесте 

препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа 

власти, али и успостављање Стратегијом предвиђених механизама за њену 

имплементацију, извјештавање, ажурирање и свеукупну операционализацију, а што је 

задатак који Граду, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у 

наредном периоду.  
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2  МЕТОДОЛОГИЈА КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

 

У изради стратешког плана развоја Града Приједора кориштена је стандардизована 

Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), прихваћена и 

препоручена од стране ентитетских влада те савеза општина и градова оба ентитета. 

МиПРО је у потпуности усклађена са постојећим законским оквиром којим је дефинисано 

планирање развоја на локалном нивоу, гдје је локална администрација носилац процеса 

израде и имплементације стратегије, уз максимално укључивање и свих других актера 

живота у локалној заједници. Надаље, миПРО је у потпуности усаглашена са водећим 

принципима и приступима стратешком планирању које промовише Европска унија.   

Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја града Приједора су 

одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и 

аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке 

шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса 

маргинализованих и социјално искључених група становништва. Надаље, Стратегију 

развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и аспект заштите 

животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и партиципација 

(сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради Стратегије).  

Стратегија  развоја представља путоказ за свеукупни развој града Приједора, а 

обухвата економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз 

поштивање просторног аспекта.  Полазна тачка за израду стратегије развоја Града 

Приједора је била анализа постојећих стратешких докумената, нивоа њихове реализације, 

те степена развијености људских ресурса неопходних за израду и имплементацију 

стратегије. Ова анализа је била надограђена на основу анализе релевантних 

квантитативних и квалитативних података из примарних и секундарних извора.  

Основни и најважнији дио Стратегије представља њен стратешки дио, тј. стратешка 

платформа, која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и 

стратешке циљеве развоја. Стратешка платформа је доминантно дјело Развојног тима 

Града. Визија развоја, те стратешки циљеви развоја Града дефинисани су на период од 10 

година.  

Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на 

питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за 

квалитетну имплементацију Стратегије, Градски развојни тим је, у сарадњи са секторским 

групама и партнерском групом за развој, израдио секторске планове и оперативни дио 

Стратегије. Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, 
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усмјерени ка побољшању квалитета живота на подручју града, дефинисани су на период 

од 5 година.  

У завршном дијелу процеса, Развојни тим је, на бази принципа интеграције, 

објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне трогодишње планове 

имплементације, укључујући и план развоја организационих капацитета и људских 

потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би се омогућила 

дјелотворна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије и буџет града за 

2014. годину су у потпуности усклађени.  Оквирни оперативни планови су израђени за 

наредне три годинe.  

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и 

пројеката у сваком сектору, а који омогућавају достизање постављених циљева путем 

провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију 

Стратегије. Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за кориштење 

градских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним 

изворима средстава, попут ИПА програма Европске уније, али и других програма подршке 

у Босни и Херцеговини. 

Код израде Стратегије развоја Града Приједора посебно се водило рачуна о 

остваривању хоризонталне интерсекторске усклађености, те вертикалне усклађености 

Стратегије са стратегијама и плановима на другим нивоима. Као таква, Стратегија развоја 

је у складу са осталим локалним секторским стратегијама и плановима, стратегијама и 

политикама на вишим нивоима власти и просторним плановима на локалном и вишим 

нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим иницијативама међуопштинске сарадње. 
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3  ИЗВОД ИЗ СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ1 

3.1 Општи подаци 
 
Град Приједор географски је смјештен у сјеверозападном дијелу Босне и 

Херцеговине (у ентитету Република Српска), на обалама ријека Сане и Гомјенице, те на 
брежуљуцима којима се планина Козара спушта у Приједорско поље. Захваљујући 
повољном геостратешком положају и постојећој саобраћајној инфраструктури (друмским 
саобраћајницама и жељезничком мрежом)  добро је повезан са ближим и ширим 
окружењем.  

 

          
Клима је умјерено-континентална, а просјечна количина годишњих падавина 

износи 979 литара/м2. Градско подручје се налази се на 44°, 48' и 30'' СГШ и на 16°, 42' и 
53'' ИГД, док је надоморска висина 135м.  

Рељеф Града Приједора обухвата низијско подручје, које се простире долином 
ријека Сане и Гомјенице, брежуљкасто подручје, које обухвата подножје планине Козаре 
и брдско подручје, које обухвата дијелове МЗ Љубија и планине Козаре. Планина Козара 
се протеже правцем сјеверозапад – југоисток. Дугачка је 70 км, а широка 20 – 30 км, са 
највишим врхом од 978 м (Лисина). Структура рељефа представљена је на сљедећем 
графикону. 

                                                 
1
 Комплетан текст Социо-економске анализе Града Приједора дат је у прилогу, као посебан документ, због 

великог обима. 

 

 
Површина: 834 км 
Број становника:97.588 
Густина насељености: 117 ст/км2 
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 Укупна површина Града Приједора је 83.406,60 ха, од чега је 44.740,20 ха 
обрадивих површина. Оранице, као најплоднија земљишта, обухватају површину од 
37.333,40 ха, док ливаде, воћњаци и виногради заузимају преостали дио обрадивих 
површина. Површина неплодног земљишта је  3.974,60 ха. 

Шумско земљиште на подручју Приједора заузима површину од 29.380,20 ха, од 
чега је у приватном сектору 12.362,80 ха, док државном сектору припада 17.017,40 ха 
шума. У структури шума преовлађују лишћари ( буква,  храст), док су четинари 
(јела,смрча,бор) мање заступљени и чине их углавном вјештачки насади.  

Основно хидрографско обиљежје Града Приједор даје водоток ријеке Сане са 
својим притокама. Водне  површине обухватају 2.152,3 ха и то: површину хидрографске 
мреже од 718,7 ха, површину рибњака Саничани од 1.254,7 ха, површину акумулација од 
50,4 ха и  површину језера, мочвара и канала од 128,5 ха. 

 Подручје Љубије представља металогенетска област, која захвата простор од око 
1200 км2, са бројним лежиштима металичних, неметаличних и енергетских минералних 
сировина. Посебно се истичу лежишта гвоздене руде, као металуршке сировине и 
дијелом као минерални пигменти, затим лежишта и појаве: барита, флуорита, гипса, 
кречњака, доломита, глина (каолинских, бентонитских, керамичких и опекарских), 
кварцног пијеска, угља и др. Од укупно 23 минералне сировине довољно је истражено, 
или се налази у експлоатацији 12, недовољно истражено, а перспективно 8 и неизвјесно-
перспективно 3. 

 3.2 Демографија 
 

Према незваничним резултатима пописа становништва који је извршен у периоду 
од 01.10. до 15.10.2013. године у Приједору је на дан 01.10.2013. године било настањено 
97.588 становника насељених у 71 насељеном мјесту (организованих у 49 мјесних 
заједница), од чега је око половине сеоско становништво. Осим градског насеља 
Приједор, највећа насеља на територији Града су: Козарац, Чиркин Поље, Гомјеница, 
Омарска и Доња Пухарска. 

Природни прираштај је у периоду од 2008. до 2012. године био негативан, обзиром 
да је у посматраном периоду рођено 3.036, а умрло 4.639 лица. Број становника се 
смањио за 1.603, односно за 1,68%. У истом периоду одселило се 2.47о становника, а 
доселило 2.534, те се број становника по основу  миграција повећао за 64. Разлози за 
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миграције су бројни, од образовања и запошљавања до потраге за бољим квалитетом 
живота.  

Град Приједор посједује само дјелимичне податке о грађанима ове општине који 
живе у иностранству. Ријеч је већином о процјенама за шира урбана насеља Града, док не 
постоји процјена за ужа урбана насеља. Исељени грађани већином живе у Њемачкој, 
Аустрији, Швајцарској и скандинавским земљама.  

 3.3 Преглед стања и кретања у економији  
 

Носиоци привредног развоја до 1992. године су били велики пословни системи у 
области производње жељезне руде и производњи целулозе и папира. Осим наведених 
привредних система, у Приједору су биле развијене и остале гране индустрије: 
металопрерађивачка, дрвопрерађивачка, прехрамбена и текстилна индустрија, 
индустрија грађевинских материјала, грађевинарство, саобраћај и друге дјелатности. 
Привредна структура на подручју Града је у послијератном периоду добрим дијелом 
разграђена и девастирана, како у технолошком, тако и у економском и кадровском 
погледу.  

Последњих година, структура предузећа доживљава значајне промјене усљед 
дјеловања разних фактора, почев од власничке трансформације, законских промјена, 
реструктуирања привредних потенцијала, увођења тржишног концепта привређивања, 
договорне економије, и сл. 

Град је започео много активности и пројеката за оживљавање привреде и за 
стимулисање отварања нових привредних субјеката, са посебним акцентом на отварање 
производних прерађивачких капацитета, јер управо ови привредни субјекти имају велики 
и значајан потенцијал у рјешавању економских проблема.  

 
Основни економски показатељи за општину у периоду 2008-2012. година били су 

слиједећи: 
 

Р. 
б. 

Опис 2008 2009 2010 2011 2012 
Индекс 

2008=100 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/3) 

1 Број предузећа 946 987 1.030 1.087 1.125 118,92 

2 
Број предузетничких 
радњи  

2.354 2.262 2.236 2.059 2.076 
88,19 

3 Број запослених  15.541 14.587 13.522 13.200 14.480 93,17 

4 
Укупан приход * (000 
КМ)   521.498 622.955 615.447 118,02 

5 Добит *   (000КМ)   14.021 23.573 29.736 212,08 

6 Бруто плата**  (КМ) 1.о75 1.135 1.119 1.263 1.303 121,21 

Извор: Републички завод за статистику РС, АПИФ 
*   Индекс 2010=100 (2012/2010. година), Подаци за укупан приход, добит и бруто плате се 
односе на предузећа  
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Подаци указују на тренд повећања броја предузећа, укупног прихода, добити и 
бруто плата у периоду 2оо8 (2о10) - 2о12. године, а на смањење броја запослених и броја 
предузетничких радњи. 
 

Број и структура правних субјеката према дјелатностима 

Подручје 
дјелатн. 

Врста дјелатности 2008 2009 2010 2011 2012 
% 

2012 

А 
Пољопривреда, шумарство 
и риболов 

26 28 30 31 32 2,804 
 

Б Вађење руда и камена 11 11 11 11 12 1,07 

Ц Прерађивачка индустрија 150 160 163 167 161 14,31 

 
Д 

Производња и 
снабдијевање 
електричном енергијом, 
гасом, паром и 
климатизација 

1 1 1 1 1 0,09 

Е 

Снабдијевање водом; 
канализација, управљање 
отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) 
животне средине 

2 2 2 2 9 0,80 

Ф Грађевинарство  54 56 59 58 60 5,33 

Г 
Трговина на велико и на 
мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала  

302 315 326 337 345 30,67 

Х Саобраћај и складиштење 43 46 48 52 50 4,44 

И 

Дјелатности пружања 
смјештаја, припреме и 
послуживања хране; 
хотелијерство и 
угоститељство 

7 8 8 8 9 0,80 

Ј 
Информације и 
комуникације 

10 10 11 11 12 1,07 

К 
Финансијске дјелатности и 
дјелатности осигурања 

2 2 4 4 4 0,36 

Л Пословање некретнинама 51 52 51 55 45 4,00 

М 
Стручне, научне и техничке 
дјелатности 

6 6 6 6 5 0,44 

Н 
Административне и 
помоћне услужне 
дјелатности 

12 13 13 14 14 1,24 

О 
Јавна управа и одбрана; 
обавезно социјално 

5 5 5 5 5 0,44 
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Подручје 
дјелатн. 

Врста дјелатности 2008 2009 2010 2011 2012 
% 

2012 

осигурање 

П Образовање 29 29 30 29 34 3,02 

Q 
Дјелатности здравствене 
заштите и социјалног рада 

12 14 20 38 
 

35 
 

3,11 

Р 
Умјетност, забава и 
рекреација 

88 90 92 94 96 8,53 

С 
Остале услужне 
дјелатности 

135 139 150 164 196 17,42 

 Укупно 946 987 1.030 1.087 1.125 100,00 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 
 

 У укупној структури правних субјеката на дан 31.12.2012. године доминирају 
правна лица из области трговине на велико и мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала са 30,67%. Затим слиједе правна лица из области прерађивачке индустрије са 
учешћем од 14,31%, те правна лица из области грађевинарства са 5,33%. Број предузећа 
регистрованих на подручју града Приједора чини 4,5 % од укупног броја регистрованих 
предузећа на подручју РС (25.173). 

Број и структура предузетника према врсти дјелатности 

Предузетници 2008 2009 2010 2011 2012 % 2012 

Трговачке радње 1.046 984 927 844 819 39,45 

Угоститељске радње 453 448 460 438 457 22,01 

Занатске радње 488 471 482 441 457 22,01 

Пољопривредна дјелатност 72 83 103 98 103 4,96 

Превозници 162 146 132 117 118 5,68 

Такси - превозници 43 45 44 41 39 1,88 

Остали 90 85 88 80 101 4,00 

Укупно 2.354 2.262 2.236 2.059 2.094 100,00 

Извор: Одјељење за привреду и пољопривреду, Град Приједор 
 

У укупној структури предузетника у 2012. години (2.094) доминирају предузетници 
из области трговине са 39,45% (819), затим слиједе угоститељске и занатске радње са 
идентичним учешћем  од 22,01% (457). 

Ако посматрамо правна лица према величини предузећа можемо констатовати да 
мала предузећа имају доминантно учеће  (90,13%), док на средња предузећа отпада 
7,59%, а на велика  2,28%. У периоду од 2010. до 2012. године највеће приходе (а и 
расходе) су остваривала велика предузећа (43,57% од укупних прихода остварених у 2012. 
години). Затим слиједе мала предузећа са учешћем од 34,98%, те средња предузећа са 
учешћем од 21,45%. 
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 Када је у питању запошљавање, велика предузећа су у периоду од 2010. до 2012. 
године имала највише запослених (у 2012. години 38,48% од укупног броја запослених), 
затим слиједе мала предузећа  са учешћем од 36,77%, те средња предузећа са 24,75%. 
Лошу структуру привредних субјеката с обзиром на величину предузећа, односно 
доминантно учешће малих предузећа, могуће је превазићи пружањем подршке развоју 
кластера, што се и до сада показало као добар инструмент за бољу сарадњу и 
координацију између постојећих малих и средњих предузећа на приједорском подручју.  

Неповољне структуре у погледу дјелатности правних субјеката и предузетничких 
дјелатности указују на неопходност подстицања развоја индустријске производње, 
производних дјелатности и занатства, као највећих генератора новог запошљавања.  

 
Спољнотрговинска размјена и најзначајнија извозна предузећа и производи 
 

Подаци спољнотрговинске коморе БиХ показују да је привреда града Приједора 
извозно оријентисана и да значајно учествује у извозу (али и увозу) Републике Српске. 
Тренд увоза и извоза на подручју града Приједора дат је на сљедећем графикону. 

 

 
У извозу Републике Српске Град Приједор у 2012. години  учествује са 5,8о%, а у 

увозу са 3,2о%. Покривеност увоза извозом је 140,20%. Према подацима Управе за 
индиректно опорезивање БиХ, међу педесет највећих извозника у 2012. години  у 
Републици Српској, са територије Града Приједора налазе се четири привредна друштва и 
то: АрцелорМиттал Приједор д.о.о. , Мира а.д. , Сцонто-пром д.о.о.  и Липа дрво д.о.о. 
 
Просјечне плате 

 
Просјечне бруто плате у периоду 2008-2012. године су биле у константном  порасту. 

У 2012. години просјечна бруто плата која је исплаћена запосленима на подручју града 
Приједора износила је 1.303,00 КМ, што представља 98% просјечне бруто плате у 
Републици Српској у 2012. години (1.326,00 КМ). 
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 Просјечни бруто износи плата на подручју Града Приједора   

 
 Извор: Подручна привредна комора Бања Лука 

 
Веће инвестиције у привреди 
 

Расположиво индустријско земљиште на подручју Града Приједора укјључује 
категорије греенфиелд и броwнфиелд локација. Просторним планом дефинисано је пет 
локација за развијање пословних/индустријских зона укупне површине од 180 ха 
земљишта, чији је мањи дио (око 10 ха) у власништву Града Приједора. Остатак земљишта 
је углавном у јавном власништву и власништву физичких лица. Просторним планом 
предвиђене су  сљедеће индустријске зоне: „Целпак”, површине цца 10 ха, „Чиркин 
поље”, површине цца 22 ха, Балтин баре, површине цца 58 ха, „Паљуге”, површине цца 75 
ха и „Камичани”, површине цца 13 ха. 

Тренутно на подручју града послује значајан број производних предузећа у чијем 
власништву удио имају страни инвеститори, што је додатни разлог да се организовање 
привреде и њен развој, посебно са локацијског и инфраструктурног аспекта, постави као 
примаран циљ и у будућим стратешким опредјељењима. Најзначајнији страни 
инвеститори из сектора производње и прераде су: 

 “Арцелор Миттал”, вађење руда и камена, са око 800 запослених, 

 “Мира” - чланица Краш групе, производња кекса и вафла, са око 450 
запослених, 

 “Нова Иванчица”, производња горњих дијелова обуће, са око 220 
запослених,  

 “Липа дрво” - чланица Кора групе, примарна прерада дрвета, са око 70 
запослених, 

 “Нути Дуе”, производња доњих дијелова обуће, са око 70 запослених,  

 Аустронет, проиизводња, око 40 запослених, 

 “Каминс Реп Срп”, одржавање и сервис машина за рударство и 
грађевинарство, са око 15 запослених, 

  “Нор Бос”, металска индустрија, са око 10 запослених, 

  “Цемеx”, цементни терминал, са око 5 запослених. 
 

Браунфилд локације обухватају површину углавном некадашњих производних 
објеката који су изгубили своју првобитну намјену. Дио објеката је кроз приватизацију 
прешао у власништво правних и физичких лица. У власништву Града Приједора су објекти 
у кругу предузећа „Аутотранспорт Приједор“ АД, укупне бруто површине објеката око 
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13.000 м2 и неизграђеног земљишта површине око 20.000 м2, те објекат бившег 
производног погона „Селена“, укупне бруто површине објекта око 5.600 м2.  Осим тога 
постоји одређени број мањих броwнфиелд локација у приватном власништву. У 
последњој деценији у Приједор је дошло око десет страних инвеститора, чије је 
пословање позитивно утицало на економију Града.  

 Од 2005. године на подручју Града послује  кластер  „Дрво“, који има за циљ да 
својим активностима побољша конкурентност дрвне индустрије и индустрије намјештаја и 
пружи подршку фирмама у подизању нивоа финализације производа.  

Град Приједор види развојну шансу и у инвестирању исељеника, који све више 
показују интересовање за улагање у свој родни град. У Приједору је 11. и 12. 8. 2013. 
одржан до сада највећи инвестицијски форум бх. дијаспоре у БиХ – БХдиаФОР, који је 
окупио више од 300 учесника из земље и иностранства. 
 
Туристички потенцијали и туристичка инфраструктура 
 

Град Приједор располаже са значајним природним потенцијалима за развој 
туризма од  којих се  истичу: планина Козара и „Национални парк Козара“, ријека Сана са 
својим притокама, рибњак „Саничани“, Еко центар „Љекарице“, те вјештачка језера у 
Љубији, Томашици и Градини. Капацитет смјештајних објеката је 902 лежаја. Поред низа 
културних садржаја, интересантни су и садржаји у области здравственог и спортског 
туризма, које омогућује планина Козара. 

 Ово подручје нема добро осмишљене туристичке производе и не постоји довољан 
број туристичких агенција које би промовисале одређене културне, спортске и друге 
садржаје. Неопходна је такође и едукација људи који већ раде или намјеравају да раде у 
области туризма.  

 
Пољопривредни потенцијали и производи 
 

У оквиру укупне површине града Приједора (83.406 ха), пољопривредно земљиште 
обухвата површину од 48.370 ха (57,99%), а 44.123 ха (52,9%) се сматра обрадивим 
земљиштем. Пољопривредно земљиште је већином у приватној својини (43.464 ха или 
89,86%), а само 10,14%, односно 4.906 ха, је у државној својини (од чега је око 430 ха 
додијељено у закуп или концесију за обављање пољопривредне производње).  

Према структури кориштења земљишта, оранице и баште заузимају највећи дио 
земљишних површина (37.053 ха), док остали дио чине воћњаци и  виногради са 2.362 ха 
и природне ливаде са 4.708 ха. Остатак пољопривредних површина чине пашњаци чија 
укупна површина износи 4.247 ха. 

На основу података Републичке геодетске управе, Подручна јединица Приједор, на 
територији града Приједора постоји  12.986 посједника земљишта, са  просјечном 
величином посједа од 3,75 хектара. Према процјенама, пољопривредном производњом 
се бави око 12.000 домаћинстава, односно око 50% укупног становништва града. Од 
наведеног броја највећи дио произвођача се бави ратарском, те сточарском и воћарском 
производњом. 
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Ратарска производња се одвија углавном на уситњеним посједима. То је сезонска 
производња високих улагања, са приносима који ријетко покривају трошкове 
производње, а служи за подмиривање потреба у властитом домаћинству. Од ратарских 
култура највише је заступљен кукуруз, који се сије на површини око 4.000 - 5.000 ха, 
пшеница, која се сије на око 700 - 800 ха, те крмно биље које се сије на површини од око 
2000 ха. Пад производње ратарских култура заустављен је у 2011. и 2012. години, што је 
узроковано потребом за већом количином сточне хране ради повећања броја фарми 
музних крава и укупног броја грла стоке. 

 
Поткозарски крај је познат по воћарској производњи, а податак да ово подручје 

учествује са више од 70% у укупној производњи јабуке у БиХ за тржиште, најбоље 
осликава стање и значај ове области пољопривредне производње. Велики проблем за 
воћаре представља недостатак властитих складишних капацитета (хладњача). Изградњом 
хладњаче и сушара за воће на приједорском подручју, увелико би се доприњело 
проширењу воћарске производње. Питање наводњавања и заштите од мраза и града није 
ријешено у највећем броју воћњака због ограничених новчаних средстава власника и 
недовољних подстицаја.  

 
Структура и обим најважнијих воћарских култура представљена ја на наредном 

графикону. 
 

 
Извор: Одјељење за привреду и пољопривреду, Град Приједор 

 
Расадник, који се налази на подручју града Приједора, производи око 100.000 

садница годишње и великим дијелом обезбијеђује  број и  асортимент садница потребних 
за воћарску производњу.  

Од укупно обрадивих пољопривредних површина, производња поврћа на 
отвореном пољу је заступљена на 3,76 ха, а у пластеницима на око 4 ха. Осим повећавања 
складишног простора за пољопривредне производе, потребно је побољшати управљање 
активностима послије убирања плодова, као што је прање, калибрација и опрема за 
паковање трајног поврћа, у складу са стандардима ЕУ и захтјевима тржишта. 
Популаризацији производње цвијећа доприњела је и организација манифестације „Дани 
цвијећа“, која се посљедње четири године одржава у Приједору.  

Сточарска производња је значајније заступљена на територији града Приједора, а 
најзаступљенији је узгој музних крава, односно производња млијека. Откупљене 
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количине млијека из године у годину варирају, а откуп обављају 4 мљекаре 
(„Млијекопродукт“ Козарска Дубица, „Натуравита“ Теслић, „Милко“ Приједор и „Мегле“ 
Бихаћ), које су у 2012. години откупиле око 7.500.000 литара.  

Посљедњих година присутна је тенденција пораста броја већих свињогојских 
фарми, било да је ријеч о тову или узгоју расплодних грла. У сектору сточарства у 
будућности треба предузети мјере које се односе на укрупњавање газдинстава, изградну 
објеката и простора за складиштење ђубрива, те куповину механизације и остале 
пољопривредне опреме и сл. 

Број кошница у 2012. у односу на 2008. годину је увећан, чему је доприњела и 
популаризација пчеларске производње. У току септембра 2013. године по осми пут је 
организована манифестација „Дани меда“.  

 Пољопривредно добро „Саничани” а.д. Приједор за свој рад  користи цца 1.300 
хектара земљишта, од тога је 1.150 ха под рибњацима. Основна дјелатност предузећа је 
производња рибе и рибље млађи, те промет слатководне и смрзнуте морске рибе. 
Предузеће обавља спољно-трговинску  дјелатност . Извоз рибе се врши искључиво у 
Србију, обзиром да нису испуњени услови за извоз у земље ЕУ. Предузеће  газдује са 
природним ловиштем површине 5.972 ха,те се бави се и ловом и ловним туризмом  
  Развој пољопривреде, производно и технолошко реструктурирање, раст 
продуктивности, као и већа конкурентност на тржишту базирана на еколошким, 
енергетским и економским критеријумима, треба да омогући прехрамбену сигурност 
становништва, у што већој мјери, конкурентним домаћим пољопривредним 
производима.  У циљу веће ефикасности аграра неопходно је предузимати активности на: 
развоју  пољопривредне тржишне инфраструктуре, пословном повезивању у 
пољопривреди, осигурању примјерених животних услова у руралном подручју, одрживој 
употреби природних ресурса, очувању и заштити природе и околине и повећању 
ефикасности стручних служби, асоцијација произвођача и откупљивача. 
 
Шумарство 
 

Шуме обухватају површину од 28.872 ха, односно 34,62% укупне територије града. 
За разлику од пољопривредног земљишта, шумско земљиште је претежно у државном 
власништву (16.335 ха или 56,58% укупних шумских површина). Шумско привредним 
подручјем „Козарачко“, које обухвата територију пет општина (Козарска Дубица, Нови 
Град, Костајница, Оштра Лука и Крупа на Уни) и град Приједор, газдује и управља Шумско 
газдинство „Приједор“.  

 Највећу површину чине високе шуме са природном обновом (6.611,15 ха), затим 
изданачке шуме (4.946,09 ха), шумске културе-засади одређених врста (1.443,14 ха).  
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 Продане количине дрвне масе из шума у државној својини (у м3) 2008-2012 

 
Извор: Шуме РС, Шумско газдинство Приједор 

 
Нешто мања количина продаје у односу на план у 2009. и 2010. години настала је 

усљед смањења потражње дрвета на тржишту. Шумско газдинство  Приједор своје 
сортименте углавном пласира купцима у регији. Већи степен финализације производа од 
дрвета у домаћим прерађивачким капацитетима створио би додатне позитивне 
привредне ефекте, посебно у погледу новог запошљавања, те већих прихода и извоза. 

Поред љековитог и ароматичног биља које се налази подручју Града, значајног за 
фармацеутску производњу лијекова и хемијску прераду, ту су и корисне врсте гљива и 
њихове производне могућности. 
 
Рударство 

 
Заједничко предузеће за производњу жељезних руда, које је основано 2004. 

године, данас послује под именом „АрцелорМиттал Приједор”, а већински власник (51%) 
је предузеће ЛНН. У 2012. години произведено је 2,08 милиона тона жељезне руде. 
Произведена жељезна руда продавала се на домаћем и ино трржишту унутар 
АрцелорМиттал групације од чега је 69% испоручено жељезари у Зеници, а 31% је 
извезено у Пољску (Катовице) и Чешку (Остраву). У 2012. години предузеће је остварило, 
при укупном  приходу од 97.789.374,00 КМ, добит  прије опорезивања у износу 
10.732.419,00 КМ. Реализовало је 7,38 милиона КМ у инвестиције,а запошљавало 
просјечно 843 радника. Остварена просјечна нето плата по једном раднику је износила 
1.026,00 КМ, што је за 25% више од просјека у оствареног у Републици Српској. 

 
Прерађивачка индустрија 

 
Металопрерађивачка дјелатност, иако је имала значајну улогу у развоју града 

Приједора, није у мјери у којој је то било могуће, генерисала нове капацитете и 
технологије. По богатству сировина на којима почива металопрерађивачка дјелатност 
(жељезна руда  и слично), град Приједор спада у најбогатије крајеве у Републици Српској, 
односно Босни и Херцеговини. Ова дјелатност има значајан удио у укупном извозу, иако 
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се одвија у неколико средњих предузећа и више мањих предузетничких радњи. 
Најзначајнија предузећа са сједиштем у Приједору су: „Метална индустрија Приједор“ 
(МИП) а.д., „Боснамонтажа“ а.д., „Заваривач“ д.о.о., и „Макос“ д.о.о., те „Металмонт - 
Мијић“ Нови град ПЈ Приједор. 

Привредни субјекти у области пољопривреде највише дјелују самостално или 
путем малих пољопривредних удружења, организованих по различитим врстама 
пољопривредних дјелатности (пчеларство, воћарство, сточарство, ратарство и сл.). 
Највеће предузеће које дјелује у овој области је „Ими Транзит“ д.о.о. 

Предузећа која се баве производњом у области текстила углавном дјелују 
самостално. Од већих привредних субјеката из ове области, на подручју града су 
регистровани: „Сцонто-пром“ д.о.о., „Миле-Теx“ д.о.о., „Циммс“ д.о.о., „Аустронет“ д.о.о., 
„Нова Иванчица”, д.о.о. и „Нути Дуе” д.о.о.  Локални капацитети се најчешће користе за 
„лоан“ послове.  

 У прехрамбеној индустрији у задњих неколико година дошло је до негативних 
тенденција, на што је посебно утицао престанак рада најважнијег предузећа у овој 
области „Импро“ Приједор. С обзиром на расположиве природне ресурсе, изграђене 
прерађивачке прехрамбене капацитете, традицију, потребе домаћих тржишта, 
прехрамбеној индустрији треба дати већи значај путем увођења постицајних мјера и 
бољом организацијом, посебно увођењем кооперативних и партнерских односа са свим 
субјектима у ланцу пословања.  

3.4 Тржиште рада 
 

Лоша економска ситуација и свјетска економска криза утицале су на смањење 
броја запослених у периоду од 2008. до 2011. године. У 2012. години долази до 
позитивних кретања у области запошљавања. Од укупно запослених 14.480 лица, 
мушкарци учествују са 56,5%, а жене са 43,5%.  

 У укупном броју запослених које запошљавају правна лица, на дан 31.12.2012. 
године, највеће учешће имају предузећа из области прерађивачке индустрије (са учешћем 
од 33,76%), затим слиједе предузећа из области трговине (са учешћем од 14,95%), 
предузећа из области здравства и социјалне заштите (15,36%),  предузећа из области  
рударста (са учешћем од 12,42%) итд.  Број запослених на подручју града Приједора чини 
6,05% од укупног броја запослених у РС. 

Број незапослених лица на подручју града Приједора константно се повећавао у 
периоду од 2008. до 2011. године, да би у 2012. години тај тренд био заустављен. На крају 
2012. године број незапослених лица износио је 11.903 лица, што је за 1.153 лица мање 
него у 2011. години. Посматрајући стручну спрему незапослених, највише је било 
квалификованих радника (36,78%), затим НК радника (29,59%), те радника са средњом 
стручном спремом (25,59%). Број незапослених на подручју града Приједора чини 7,75 % 
од укупног броја лица која траже запослење на подручју РС. 

 Ниже квалификована, те старија лица и млади, који тек долазе на тржиште рада, 
представљају најтеже запошљиве категорије. Посебно значајан сегмент представља 
системска подршка запошљавању теже запошљивих категорија, било кроз њихову 
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доквалификацију и преквалификацију, у складу са потребама тржишта рада, или кроз 
додатно стимулисање послодаваца.  

У периоду од 2008. до 2012. године евидентан је пораст корисника пензија, којих је 
у 2012.години било 13.491. 

3.5 Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја 
 
Образовање 
 

Број ученика у приједорским основним и средњим школама је у сталном опадању 
у периоду 2008-2011. година, а у 2012. години долази до повећања њиховог броја. У 
последње вријеме планирању уписне политике у Граду, посвећује се све већа 
пажња. Уважавају се потребе локалног тржишта рада, а у вишим разредима основних 
школа врши се професионална оријентација ученика. Стање и опремљеност школских 
објеката још увјек не задовољава прописане стандарде и нормативе. Степен обухвата 
дјеце у предшколским установама прилично је низак.  

Буџетска средства за финансирање васпитно-образовних установа се константно 
повећавају, као и средства за стипендирање студената и ученика средњих школа. У 
Приједору, само Машинска школа организује програм образовања одраслих за занимања 
машинске струке. 

На подручју Града дјелују три високошколске установе: Рударски факултет 
Приједор, Висока медицинска школа  Приједор и Висока школа за економију и 
информатику Приједор. Проблем Рударског факултета и Високе медицинске школе је 
недостатак просторних капацитета за функционалан и адекватан рад. Велики број 
студената високошколских установа у Приједору указује на потребу за изградњом 
студентског дома. 

Неусклађеност образовног система са потребама тржишта рада и недостатак 
практичних знања свршених ученика и студената представља велики проблем образовног 
система. Због тога је стратешко опредјељење у наредном периоду рад на стварању услова 
за извођење практичне наставе ученика средњих школа и студената ради стицања 
практичних знања и вјештина. У овим радионицама би се, поред обуке ученика, вршила 
дообука или преквалификација незапослених лица (одраслих) у складу са потребама 
локалног тржишта рада. 
 
Култура 
 

На подручју Града Приједора успјешно раде двије установе културе, Народна 
библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор и Музеј Козаре Приједор, које се финансирају 
из буџета Министарства просвјете и културе Републике Српске и буџета Града и три 
установе које се финансирају у потпуности из буџета Града: Позориште „Приједор“ 
Приједор, Галерија 96 Приједор и  Јавна установа „Центар за приказивање филмова“ 
Приједор. Тренутно на простору Града је активно 11 културно-умјетничких друштава, те 
Удружење музичких умјетника РС „Атма“ Приједор, Удружење књижевника РС - 
Подружница Приједор и Удружење ликовних умјетника Приједор.  
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Обзиром да Народна библиотека „Ћирило и Методије“  за свој рад користи 
просторије у оквиру објекта Музеја “Козаре” Приједор, неопходна је изградња објекта 
Народне библиотеке. Пројектом је предвиђена изградња и концертне дворане, која би 
употпунила потребе културно-умјетничких манифестација у Граду.  

Мноштво културних догађаја одвија се у друштвено-културним домовима у 
руралним подручјима. У појединим мјестима је потребна адаптација или изградња 
домова за друштвени живота. Локална медијска кућа, Информативно-пословни центар 
(ИПЦ) “Козарски вјесник”, која се финансира из буџета Града, не посједује своје 
просторије и ради са застарјелом опремом.  

 
Спорт 

 
Данас у Приједору постоји 60 спортских клубова и удружења, који окупљају преко 

4.000 спортиста. Најзаступљенији спорт је фудбал, затим слиједе рукомет, кошарка, тенис, 
стони тенис, одбојка, борилачки спортови, атлетика, аеро спорт, мото спорт, као и 
спортске активности планинарских друштава. Најважнији спортски објекти су: градски 
стадион, градска дворана, аеродром Урије и други. Недавно је завршен пројекат 
доградње градског  стадиона, који овај спортски објекат приближава европским 
стандардима. Спортска дворана  „Младост“ располаже са 3.000 м² простора. Неки 
дијелови дворане захтјевају адаптацију И реконструкцију. У фази изградње је нова 
спортска дворана  у насељу Урије, која би својом величином задовољавала потребе града 
за одржавање тренинга и утакмица спортских клубова из Приједора.   

У току је реализација међународног пројекта (ИПА-ЦАН) којим ће се унаприједити 
капацитети локалног аеро клуба и створити услови за бољу организацију сада већ 
традиционалних аеро такмичења. Највећи проблем за даљи развој спорта представља 
недостатак финансијских средстава,   јер средства из буџета и чланарине нису довољна за 
финансирање потребних активности. 

 
Омладински сектор 

 
 У последњих десетак година предузети су значајни кораци у организовању 

омладинског сектора и дефинисани основни институционални механизми  ангажовања и 
укључивања младих људи у друштвене токове. У том циљу израђен је документ 
Омладинска политика за период 2008-2012. године, којом се уређују циљеви, правци 
развоја  и задаци у омладинском сектору.  
        Тренутно на подручју града дјелује 10-15 омладинских организација и других 
субјеката који се баве питањима младих. У циљу подстицања активнијег укључивања 
младих у општедруштвена кретања на подручју Града Приједора неопходна је изградња 
капацитета и прецизно дефинисање улоге и начина рада Омладинског центра, развијање 
омладинских капацитета у руралним срединама и израда нове Омладинске политике за 
период 2013-2017. годину. 
 Омладинске организације и удружења у Приједору нису у довољној мјери 
повезана са удружењима младих Приједорчана у дијаспори. 
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Социјална и здравствена заштита 
 
 Здравствену заштиту становника града Приједора обављају двије јавне здравствене 
установе (ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор и ЈЗУ “Дом здравља” Приједор) 
и неколико приватних здравствених установа (лабораторије, ординације, оптичарске 
радње и сл.). У наредном графикону дат је преглед броја установа здравствене заштите. 

 
Извор: Одјељење за друштвене дјелатности, Град Приједор 

 
    Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор према плану мрежа здравствених 
установа има 377 болесничких постеља, а просјечан број запослених у 2012. години био је 
501. Ова установа организована је по службама, а има задатак да путем специјалистичких 
служби и болничког лијечења, допринесе побољшању здравствене ситуације на 
територији коју покрива. 

 “Дом здравља” Приједор је здравствена установа у државној својини која обавља 
примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине, а која је основана за 
подручје града Приједора. На дан 31.12.2012. године укупан број амбуланти породичне 
медицине је 35, у којима ради 42 тима, односно 317 запослених, од чега су 233 
медицински радници. У Дому здравља неадекватно је ријешено питање финансирања 
Службе хитне помоћи. Опрема је застарила и постоји потреба за санацијом објекта. 
Заједничким учешћем локалне заједнице и ресорних министарстава у последњих осам 
година изграђен је значајан број амбуланти породичне медицине, како у урбаним, тако и 
у руралним дијеловима града, чиме је побољшана доступност наведених установа свим 
становницима града Приједора, а такође је побољшан и квалитет наведених услуга. 
Здравствена  установа „Градска апотека“ Приједор своју дјелатност обавља преко шест 
апотека отвореног типа. 

Општинска оганизација Црвеног крста Приједор, као масовна, добровољна 
невладина хуманитарна организција од посебног друштвеног интереса, остварује своје 
хуманитарне циљеве  у сарадњи са свим друштвено важним институцијама, установама, 
удружењима и појединцима на подручју града, Републике Српске, БиХ, као и 
организацијама у окружењу. 

На подручју града Приједора дјелује неколико установа социјалне заштите које 
омогућавају разноврсност и доступност услуга социјалне заштите и социјалног 
збрињавања грађана и то: ЈУ Центар за социјални рад као локални носилац социјалне  
заштите и услуга социјалног рада на подручју града Приједора, двије установе социјалне 
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заштите за смјештај корисника и Дом за пензионере и стара лица Приједор, те ЈУ Дом за 
мушка лица са инвалидитетом Приједор. Такође, на подручју града постоје два приватна 
Дома за смјештај пензионера и старих лица те неколико НВО, тачније удружења грађана 
основаних у циљу пружања психосоцијалне и едукативне подршке вулнерабилним 
категоријама становништва. 

На основу извјештаја о раду Центра за социјални рад у 2012. години 
евидентирано је 18. 642 лица, која су се по разним основама обратили овој установи. 
Највише лица обратило се за остваривање права из области дјечије заштите (4.532), за 
субвенцију струје (4.630), а примјетно је значајно повећање новчаних помоћи и захтјева 
за туђу његу и помоћ.  Највећи проблеми у социјалној заштити су: недостатак средстава 
за подмиривање законом предвиђених права, недовољан број запослених стручних 
радника, кадровска и материјална онемогућеност за развој превентивних  
психосоцијалних програма, недостатак ситуационих анализа стања и потреба 
корисничких категорија, те неусклађеност пројеката помоћи и подршке према 
грађанима између јавног, невладиног и приватног сектора. 
 
Становање 
 

На подручју Града се налазе 34.953 стамбене јединице од чега су 29.583 куће, док 
преостали број од око 5.000 чине станови. Област становања представља и  развојно 
питање , јер би покретањем циклуса станоградње дошло до активирања потенцијала 
великог броја различитих привредних грана. Од укупног броја кућа, око 4.500 су 
новоизграђени стамбени објекти у приватном власништву, који су изграђени у насељима у 
којима је град Приједор додијелио грађевинско земљиште избјеглим и расељеним 
лицима ради рјешавања њиховог стамбеног питања. У наредном периоду тежиће се 
изградњи станова путем донаторских средстава за оне категорије становништва које нису 
у могућности да властитим средствима или уз помоћ кредита ријеше своје стамбено 
питање. Такви станови би се давали у закуп наведеним категоријама становништва по 
минималним цијенама, а тако  створеним стамбеним фондом би располагала држава, 
односно локална заједница. Сви остали видови становања и изградње станова односили 
би се на индивидуално становање и градњу стамбених јединица, које би била својина 
физичких лица. 

 
Заштита и спасавање на подручју града Приједора 
 

Просторне, климатске и географске карактеристике града Приједора условљавају 
појаве различитих облика угрожавања становништва, материјалних добара и животне 
средине. Појаве елементарних непогода и техничко - технолошких акцидената на 
подручју Града представљају сталну опасност.  

Најзначајнији облици  и профили опасности су: поплаве, шумски пожари, 
земљотрес, олујно невријеме и град и техничко - технолошки акциденти. Сваки од ових 
профила опасности има одређене и специфичне утицаје и последице, које зависе од 
интензитета  и обима захваћености подручја одређеном елементарном непогодом или 
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акцидентом. Преглед степена угрожености подручја града Приједор по појединим 
профилима опасности приказан је на графикону. 

 
 Извор: Одсјек за цивилну заштиту 
 

На подручју града за све видове заштите од опасности задужен је Одсјек  цивилне 
заштите града Приједора са другим надлежним институцијама. Основу система заштите 
од пожара чини Териоријална ватрогасна јединица Приједор, која располаже са 
недовољним бројем чланова. 

Када говоримо о аспекту сигуности на подручју Града  формиран је и дјелује Форум 
за сигурност састављен од представника локланих власти, актива основних и средњих 
школа, полиције, цивилне заштите, ватрогасне службе, здравствених установа и 
невладних организација. Форум је изградио препознатљиву позицију као тијело коме се 
вјерује, које локалну заједницу представља у добром свјетлу и  ван граница  земље.  
 
Цивилно друштво (невладине организације) 
 

На подручју Града дјелују 42 невладине организације које имају успјешну и 
коректну сарадњу са Административном службом Града Приједора. У складу са Одлуком 
о критеријумуима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама 
сваке године се финансирају одређени пројекти из различитих области. Посебно се 
додјељују средства за најповољнији пројекат у области побољшања положаја младих. 
Такође, у буџету постоји ставка за директно финансирање социјално хуманитарних 
удружења и удружења националних мањина. Информације са којима овај сектор 
располаже и његови капацитети могу  да значајно помогну јавним актерима и носиоцима 
припреме и имплементације развојних пројеката, а тиме и ове стратегије. Такође, 
невладине организације имају веома важну улогу у повезивању са дијаспором. 

 

3.6 Физичка инфраструктура и комуналије  
 
          Град Приједор има важећи Просторни план за период 2008-2018. година, који је 
донесен у вријеме када је ова локална заједница имала статус општине. У току је израда 
Урбанистичког плана Приједор (плански период 2013-2023) као највећег урбаног подручја 
у склопу територије Града Приједора и израда стратешког документа  просторног уређења 
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- Просторни план подручја посебне намјене национални парк „Козара“ 2011-2031, а 
активности на његовој изради води Министарство за просторно уређење, грађевинарство 
и екологију Владе РС. 

  Просторним планом утврђена је обавеза и динамика прибављања више планских 
стратешких докумената из разних области релевантних за област просторног планирања и 
уопште планирања и програмирања развоја локалне заједнице, од којих је урађен мали 
број. У овом периоду урађена је Студија саобраћаја урбаног подручја Приједор. Ова 
локална заједница располаже са још 30 важећих спроведбених докумената просторног 
уређења.  Обавезе из Стратегије развоја општине Приједор у периоду од 2008. до 2013. 
године су већим дијелом извршене. 
  Нови стратешки план развоја одредиће потребна просторно-планска документа, у 
складу са планираним стратешким фокусима и потребама становника и привреде.  
 
Стање саобраћајне инфраструктуре 

 
 Град Приједор саобраћајно је (жељезнички и друмски) повезан са другим 
општинама, регијама и земљама. Све мјесне заједнице повезане су путевима са 
средиштем града.  
 Путну инфраструктуру Града Приједор чине магистрални путеви (М-4 и М-15), 
регионални путеви (Р-405а; Р-406; Р-475; Р-477 и Р- 477а), локални путеви  и  
некатегорисани путеви (сеоски, пољски, шумски и сл.). Укупна дужина путева износи 
преко 800 км, од тога 195,9 км локалних путева (141,3 км или 72% са асфалтним застором) 
и 138,9 км некатегорисаних путева од значаја за град (41,9 км или 30% са асфалтним 
застором). 

Постојећа жељезничка мрежа је у функцији, те постоји могућност повезивања са 
осталим градовима у РС/ФБиХ локалним путничким возовима са пресједањем у станици 
Добој за станице: Модрича, Шамац, Тузла, Маглај или у станици Нови Град за станицу 
Бихаћ. Везе са градовима других држава се остварују међународним брзим возовима са 
превозом путника. С обзиром на постојање жељезничке мреже и радионице за оправку 
теретних кола, активности града у овој области требале би се усмјерити на одржавање већ 
постојеће жељезничке мреже. 

Евидентан проблем саобраћајне инфраструктуре на подручју Приједора је 
преоптерећеност путне мреже, стално повећање саобраћаја и недовољан број паркинг 
мјеста. Регулисање градског и приградског саобраћаја је неопходно за даљи развој Града. 

  Постојање спортског аеродрома  отвара могућност за кориштење истог као 
регионалног центра за услуге у пољопривреди и гашењу пожара. 
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Стање техничке инфраструктуре  
 

Електро-енергетска инфраструктура 
 
               Град Приједор се напаја електричном енергијом из електро-енергетског систем 
БиХ укупно инсталисаном снагом од 116 МВА. Остали подаци о електро-енергетској 
инфраструктури Града Приједора, дати су у сљедећој табели. 
 

Број трафостаница 20/0,4 кВ 495 

Број трафостаница 6/0,4 кВ 55 

Инсталисана снага у трафостаницама20 (6)/0,4 кВ цца 160 МВА 
(мегаволтампера) 

Максимално вршно оптерећење цца 51 МW (мегавата) 

Просјечно вршно оптерећење цца 34 МW (мегавата) 

Дужина водова 20 кВ цца 540 км   

Дужина водова 6 кВ цца 90 км 

Дужина водова НН цца 3200 км 

Укупан број потрошача 37.044 

Домаћинства 34.898 

Остала потрошња 2.146 

Проценат потрошача на градском подручју 33% 

Проценат потрошача на приградском подручју 21% 

Проценат потрошача на сеоском подручју 46% 

Извор: ЗП “Електрокрајина“, РЈ “Електродистрибуција“ Приједор 
 

Број потрошача у 2012. години је 37.044. Велепотрошача има 53, домаћинства 
34.898 и осталих потрошача  2.093. 

 
Стање средње-напонске и ниско-напонске мреже и постројења на подручју РЈ 

Електродистрибуција Приједор није на потребном нивоу, ни у погледу напонских 
прилика, ни у погледу континуитета испоруке електричне енергије.  

Улагања у реконструкцију, изградњу и модернизацију средње-напонске и ниско-
напонске мреже у посљедњих седам година су знатно већа него претходних година. РЈ 
Електродистрибуција Приједор је (без накнаде) изградила електро-енергетску 
инфраструктуру  за напајање електричном енергијом објеката новопредвиђеног 
водоводног система,  дајући тако свој допринос реконструкцији и изградњи  водоводног 
система Града Приједора. Ова изградња је обухватила трафостанице и нисконапонску 
мрежу на 11 локација.  

Поред тога, изграђена је и електроенергетска инфраструктура за напајање објеката 
новопредвиђеног регионалног водоводног система “Црно врело“ (Бања Лука – Приједор). 
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У погледу перспективе развоја, Електрокрајина а.д. Бања Лука даје својеврстан 
инвестициони приоритет РЈ Електродистрибуција Приједор, када су у питању 
реконструкција и новоизградња електро-енергетске инфраструктуре.  

 
Телекомуникациона мрежа 

 
Број корисника услуга Телекома у периоду 2007- 2012. година (осим фиксних 

прикључака), константно расте, што је видљиво у наредној табели: 
 

Приказ покривености територије Града Приједора услугама Телекома 

Опис 2007 2008 2009 210 2011 2012 

Број фиксних прикључака 23100 22800 21200 19900 18700 16846 

Број корисника мобилне мреже н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

% Покривености ЈЛС мобилним 
сигналом 

95 98 98 99 99 
99 

Број ИНТЕРНЕТ корисника 90 150 1200 3220 4930 6300 

Број МЗ-а који имају телефонску 
мрежу 

све све све све све 
све 

Број МЗ-а које имају могућност 
интернет конекције 

4 7 15 22 29    37 
 

 

       Извор: МТЕЛ 
 

Покривеност на подручју Града Приједора услугама Телекома је веома висока, као 
и квалитет услуга. Планирана су  нова улагања у инфраструктуру, а посебно треба 
нагласити изградњу приступних мрежа оптичким кабловима (ФТТx) чиме ће се знатно 
повећати квалитет и постојеће брзине преноса. 
 
Стање комуналне инфраструктуре и услуга 
 

Водовод и канализација 
 

Водоводни систем Приједор снабдијева водом Град и приградска насеља: 
Брезичани, Черјеци, Пухарска, Паланчиште, и Гомјеница као и насеља Љубија и Козарац. 
На водоводни систем тренутно је прикључено око 70.000 потрошача. Остало 
становништво на подручју општине се снабдијева водом из локалних водовода и 
индивидуалних бунара. 

Због немогућности да се расположивим количинама воде редовно снабдијевају 
сви потрошачи, као и због значајне висинске разлике терена, водоводни систем 
Приједора састоји се из четири условно независне водоводне мреже (водоводна мрежа 
за прву висинску зону, водоводна мрежа за другу висинску зону, водоводна мрежа за 
Љубију и водоводна мрежа за Козарац).  

Дистрибутивна мрежа, која је стара, дотрајала и изграђена различитим 
материјалима лошег квалитета, са доста „уских грла“ и поддимензионисаних 
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дистрибутивних цјевовода узрок је великих губитака у цјевоводу и екстремно високе 
стопе необрачунате воде. 

Истраживање нових изворишта и изградња нових бунара на постојећим 
извориштима Тукови – Матарушко поље, Рапића поље и Приједорчанка би представљало 
добар пут ка дугорочном рјешавању проблема водоснабдијевања на подручју општине у 
наредних 30-40 година, обзиром да је према досадашњим сазнањима на овом подручју 
могуће захватити још 250-300 л/сек. 

 
Постојећи канализациони систем на подручју града Приједора је скупни и покрива 

само одређени дио града. Процјењује се да канализациона мрежа покрива површину од 
цца 480 ха, а укупна дужина канализационе мреже је цца 30 км. На канализациону мрежу 
је прикључено 5.500 домаћинстава, око 2.500 стамбених објеката и око 400 осталих 
загађивача: хотели, трговине, индустрија, болница, школе итд. 

У склопу аранжмана са ЕИБ-ом, предвиђено је да се ријеше канализационе мреже 
насеља Гомјеница, Козарац, Омарска, секундарна мрежа насеља регионалног водовода 
Доњи Перван – Петров Гај, примарни систем водоснабдјевања Томашичка језера и као 
најбитнији проблем – реконструкција дистрибутивне мреже. За реконструкцију дијелова 
дистрибутивне водоводне мреже је израђена пројектна документација. 

 
Што се тиче третмана отпадних вода, стање је још лошије. Један дио индустрије 

има предтретман, а други дио директно своје воде испушта у водоток, без претходног 
третмана. Такође, не постоји ни третман и пречишћавање комуналних отпадних вода које 
се непречишћене испуштају у ријеку Сану, што у наредном периоду условљава потребу 
уградње пречистача.  

 
Кроз аранжман са ЕИБ-ом, израђена је Студија изводљивости – Пројекат развоја 

водоводног и канализационог система града Приједора, којом је дефинисана диспозиција 
отпадних вода и третман са подручја града, као и у свим субцентрима: Љубија, Козарац и 
Омарска. Осим тога, за водоснабдјевање је детаљно снимљено стање и дати су 
одговоарајући налази и препоруке. 
 

Топлификација 
 

Град Приједор има изграђен систем топлификације, који са постојећим 
капацитетима снабдијева само ужи дио града, те насеља Пећани, Рашковац и Кокин град. 

Постојеће котловско постројење пуштено је у рад 2004/2005 године, и са својим 
капацитетом може да задовољи потребе садашњих корисника. Оптерећење котлова 
зависи од вањске тепмературе и инсталисаног конзума. За једну грејну сезону потрошња 
мазута се креће до  5.100 тона, а произведе се до 47.000 МWх топлотне енергије. Систем 
ради у просјеку 15-18 сати дневно.  

Инвестиције које би допринијеле ријешавању проблема у области топлификације 
су: изградња нове топлане на јефтинији енергент, реконструкција дистрибутивне мреже, 
аутоматизација подстаница и увођење мјерења утрошка топлотне енергије као основа 
будућег тарифног система наплате и проширења капацитета конзума. У вези са 
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наведеним пројектима топлана има потписано писмо намјере са ЕБРД-ом (Европска банка 
за обнову и развој) која је и потенцијални извор финансија за реализацију наведених 
пројектних активности путем кредитних задужења и грант средстава. Тачни износи 
наведених активности ће бити утврђени кроз свеобухватну студију коју ће ЕБРД 
реализовати до краја текуће године. 

 
Комуналне услуге  
 
Предузеће “Комуналне услуге” АД Приједор, које запошљава 159 радника, обавља 

послове прикупљања и одвоза смећа на терену града и приградских насеља. У свом раду 
суочено је са многим проблемима. Број корисника којима се одвози смеће је 17.520, а 
површина обухваћена одвозом смећа износи 13.000.000 м².  

На подручју Града Приједора гробљима која су у употреби, управља предузеће 
„Комуналне услуге“ АД Приједор, вјерска или мјесна заједница којој је Град Приједор дао 
гробље на управљање.  

3.7 Стање животне средине  
 

Развојни процеси и нагла урбанизација и концентрација становништва у градском 
подручју, уз заостајање у развоју комуналне инфраструктуре  представљају најзначајније 
факторе који утичу на стање животне средине на  подручју града  Приједора. Загађење  
животне средине на  овом подручју  присутно је прије свега због испуштања комуналних и 
индустријских отпадних вода без пречишћавања и непотпуног спровођења мјера заштите 
изворишта воде за пиће. Загађивање подземних вода, а прије свега вода у извориштима 
„Матарушко поље“ и  „Приједорчанка“ из којих се врши захватање вода са снадбијевање 
питком водом градског и приградског подручја града Приједора дешава се усљед 
инфилтрације површинских вода и инфилтрације вода ријеке Сане, која у највећој мјери 
прихрањује извориште.  Угрожавање квалитета воде у извориштима такође је могуће 
усљед одлагања чврстог отпада, експлоатације минералних сировина и акцидентних 
појава у заштитним зонама изворишта. 

Присутни проблеми третмана и диспозиције чврстог и опасног отпада такође 
значајно доприносе загађењу животне средине на подручју града. Загађење ваздуха из 
индустријских капацитета је присутно у мањем обиму и углавном потиче од емисија из 
мобилних извора (саобраћај) и емисија из енергетских постројења. Такође, значајни 
еколошки проблеми на овом подручју настају процесима загађивана и деградације 
земљишта због експлоатације минералних сировина  и шума без спровођења адекватних 
мјера заштите ових ресурса. 

 Најчешћи облик угрожавања шума на подручју града Приједора су непланска и 
неконтролисана сјеча и недовољно пошумљавање деградираних површина. 

 
Различити облици загађења животне средине на подручју града Приједора  

негативно се одражавају на здравствено стање становништва, тако да се уочава 
корелација измеду степана загађености и неких врста оболења. Рјешавање присутних 
проблема у области заштите животне средине у значајној мјери отежава непостојање 
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адекватаног организационог, институционалног  и нормативног оквира за провођење 
мјера заштите животне средине, као и низак ниво свијести становништва о значају  и 
утицају квалитета животне средине на здравље и квалитет живота.  

Стратешка опредјељена развоја требају бити усмјерена прије свега на спровођење 
мјера заштите квалитета површинских и подземних вода и рјешавање проблематике 
збрињавања чврстог и опасног отпада. 

3.8  Буџет 
 

За плански и организован развој сваке општине или града неопходно је 
обезбиједити одговарајуће финансијске ресурсе и ускладити приходе и расходе буџета. 
Град Приједор је у протеклом периоду обезбиједио финансијску стабилност и несметано 
обављање свих кључних функција. Кретање прихода дато је у наредном прегледу. 

 
Преглед прихода града Приједора 2008-2012 

ОПИС 2008 2009 2010 2011 2012 

Приходи и примици 33.406.419 28.312.564 30.434.692 34.721.878 31.300.331 

Порески приходи  21.783.601 17.947.411 19.402.309 22.383.362 21.185.052 

Непорески приходи   5.638.693 5.264.364 5.188.713 6.284.809 8.671.748 

Остали приходи и 
примици   5.984.125 5.100.789 5.843.670 6.053.707 1.443.531 

 
Анализе указују да су у структури пореских прихода најзаступљенији приходи од 

индиректних пореза (80%).  Од осталих пореза је најзначајнији порез на лична примања, 
те порез на имовину. У  периоду од 2008. до 2012. године, ниво непореских прихода се  
кретао на нивоу од 5-6 милиона КМ, осим у 2012. години када су приходи износили преко 
8,5 милиона КМ. У оквиру непореских прихода, најзначајније су комуналне накнаде и  
таксе (11% -18%), приходи од пружања јавних услуга (10% - 24%), те друге накнаде по 
разним основама (47% - 69%). Осим тога треба напоменути да су претходни период 
обиљежили значајни износи средстава по основу грантова и задужења.  

 
Структура буџетских расхода према функционалној класификацији указује да се у 

2о12. години за опште јавне услуге издвојило 4.805.741 КМ (17,27%), за економске 
послове 6.523.589 КМ (23,44%), те за стамбене и заједничке послове 6.536.355 КМ 
(23,48%) У област рекреације и културе уложено је 3.007.813 (10,81%), образовања 
3.030.676 (10,89%) и за социјалну заштиту 2.853.998 КМ (10,25%).  

 
Преглед средстава буџета уложених у капиталне инвестиције и за оперативне 

трошкове дат је у сљедећој табели. 
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Преглед капиталног и оперативног буџета у периоду 2008-2012 

Година /  
Врста 

трошка 

Остварено 
2008 

Остварено 
2009 

Остварено 
2010 

Остварено 
2011 

Остварено 
2012 

Оперативни 24.708.324 22.437.319 21.931.672 25.076.377 24.581.057 

Капитални 8.409.512 3.363.034 6.901.994 12.638.938 7.544.738 

Укупно 33.117.836 25.800.353 28.833.666 37.715.315 32.125.795 
Извор: Одјељење за финансије, Град Приједор 

 

У 2013. години предвиђено је да се из буџета у капиталне инвестиције уложи 
37,89%, односно 14.599.78 КМ. Град Приједор је улагања у капиталне објекте великим 
дијелом финансирао из буџета, са релативно мањим кредитним задужењем у односу на 
могућности које пружа Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.  

 
 Имајући у виду генерални фискални оквир, који је пројектован на вишим нивоима 

у документима оквирног буџета, у наредном периоду не може се очекивати значајнији 
раст прихода, односно очекује се њихов благи пад у односу на пројектоване јавне 
приходе из 2013. године. То се првенствено односи на пореске приходе (без обзира да ли 
се ради о директним или индиректним порезима), те трансфере са виших нивоа владе.  
 
 

4. СТРАТЕШКО ФОКУСИРАЊЕ 

4.1. SWOT анализа града ПРИЈЕДОРА  
 

Прије него што се приступи утврђивању визије и стратешких циљева развоја, 
неопходно је да се утврди тренутна позиција локалне заједнице, односно неопходно да се 
изврши идентификација најважнијих унутрашњих и вањских околности које утичу на 
развој локалне заједнице. За ову сврху обично се користи SWОТ анализа. Кроз SWОТ 
анализу врши се идентификација и снага и слабости локалне заједнице с једне стране, те 
могућности и опасности које долазе из окружења, с друге стране. 

Два кључна показатеља богатства и могућности људске заједнице су знање њених 
житеља и природни услови предјела који насељава. Приједор има оба оба та предуслова 
за успјешно креирање будућности на принципу солидарне одговорности садашњих 
генерација за рационално коришћење, чување и увећање ресурса потребних будућим 
генарацијама за достојан живот. 

Процјена спољних и унутрашњих услова је основни управљачки алат, не само у 
стратешком планирању, већ и у рјешавању свакодневних управљачких проблема.  

 
У наредној табели дат је приказ SWОТ анализе града Приједора:  
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Табела бр. 42: SWОТ анализа Града Приједора 

Снаге Слабости 

 повољан географски положај (близина 
ЕУ, саобраћајна повезаност) и 
климатски услови  

 природни ресурси (минерална, шумска 
и водна богатства и земљиште) 

 људски ресурси (образована и 
прилагодљива радна снага) 

 извозно оријентисана привреда 

 усмјереност локалне управе на 
постојеће и будуће инвеститоре (ИСО 
стандард, сертификат „Међународни 
печат“ - Град са повољним пословним 
амбијентом, , пословни инкубатор, 
Фондација за развој, подстицаји из 
буџета за привреду и пољопривреду и 
др) 

 усвојени стратешки документи за 
различите области привредног и 
друштвеног развоја  

 Развојна агенција „ПРЕДА“ 

 планиране локације за производно-
пословне зона (израђене студије 
изводљивости за двије индустријске 
зоне) 

 планина Козара са Националним 
парком 

 постоји инфраструктура која 
дјелимично задовољава потребе 
привреде, 

 активна струковна удружења 
(дрвопрерада, металопрерада, 
удружења у области пољопривреде ) 

 добар почетак привредне сарадње са 
дијаспором (Први пословно-
инвестициони форум дијаспоре) 

 развијена мрежа образовних и 
културних институција 

 регистрован велики број КУД 

 успостављена мрежа институција 
примарне и секундарне здравствене 
заштите и установа социјалне саштите 

 недовољна и неадекватна покривеност 
саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром и електро-енергетском 
мрежом 

 прекид континуитета привредног развоја 

 негативни демографски трендови  

 смањење реалног сектора усљед стечаја и 
ликвидације 

 неискориштени приватизовани привредни 
капацитети   

 недостатак средстава за истраживање 
природних ресурса 

 застарјела и неадекватна технологија и 
опрема 

 неповољна привредна структура 
(доминантно учешће трговине и 
угоститељства) 

 неријешени имовинско-правни односи  

 уситњеност пољопривредних посједа 

 неискориштеност великих површина 
обрадивог земљишта 

 недовољно изграђене институције за 
подршку привредним субјектима 

 неусклађеност радне снаге са потребама 
тржишта рада праћена недостатком 
практичних знања и вјештина 

 недостатак системског приступа у 
управљању подацима (фрагментираност 
база, неповезаност система обраде и 
дистрибуције података) 

 непостојање капацитета за обављање 
стручне праксе 

 непостојање ђачких и студенстких објеката 
задовољавајућег стандарда (ђачки и 
студентски дом, омладински дом) 

 недостатак просторних капацитета за рад 
образовних и културних институција 
(рударски факултет, висока медицинска 
школа, библиотека, вртићи) 

 недовољно едукован кадар за обављање 
инклузивне наставе, 
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 створени услови за развој различитих 
спортова 

 традиционалне културне и спорстке 
манифестације међународног значаја 

 широк спекар НВО-а различитих 
мисија 

 међусекторска сарадања и развијени 
различити сервиси и услуге усмјерене 
ка рањивим категоријама 
становништва 

 доступност и континуиран развој 
социјалних права и услуга / 
мултидисциплинаран приступ и 
међусекторско дјеловање 

 располагање изузетно квалитетним 
природним ресурсима (вода, 
земљиште, ваздух)  

 низак ниво индустријског загађења 

 добро организован систем 
прикупљања и дисп. чврстог отпада 
(санитарно депоновање) 

 постојање добрих развојних 
просторних докумената и нормативних 
аката (одлуке) 

 добро организована административна 
служба (руковођење, надзор и обука 
кадрова) / добро организоване 
институције 

 израда еколошких студија и програма 
– имплементација методологије 

 активан невладин сектор у области 
заштите животне средине 

 непостојање фондова за талентоване 
ученике и студенте 

 непостојање стратегије за развој спорта, 
културе и социјалне заштите на локалном 
нивоу 

 недовољан обухват дјеце предшколског 
узраста предшколских образовним 
образовним васпитањем 

 неадекватно и недовољно финансирање 
локалних медија 

 Непостојање континуиране 
институционалне сарадње са дијаспором 

 присутно значајно урбано загађење 
(ваздух, вода) 

 заостајање у развоју комуналне 
инфраструктуре (канализација, водовод) 

 присутни проблеми загадјења вода у 
извористима „матаруско поље“ и 
„Приједорчанка“ (отпадне воде, чврсти 
отпад, поплаве и др.) 

 неадекватна рјешења у области управљања 
чврстим и опасним отпадом 

 неадекватно ријешено питање управљања 
земљиштем и шумама 

 експлоатација минералних сировина без 
санирања деградираних површина 

 усмјереност магистралних путних праваца 
кроз центар града 

 непостојање мониторинга и катастра 
загађивача 

 недовољне зелене површине у урбаним 
зонама 

 недовољно развијена еколошка свијест 
становника 

Прилике Пријетње 

 ЕУ интеграције и фондови   

 укључивање у трендове енергетске 
ефикасности и заштите животне 
средине  

 Приједор као регионални центар 

 реформа административног и 
пословног окружења у РС и БиХ  

 развој образовних и научно 

 неповољан законодавни оквир (законске и 
административне баријере на вишим 
нивоима власти-ЗЈН и друга неадекватна 
рјешења) 

 спорост у провођењу реформи 

 недостатак земљишне политике у РС 

 неизвјесност спољних извора финансирања 
развојних пројеката 



Страна  709         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

истраживачких институција 

 увођење предузетништва у формалне 
програме образовања 

 повећање извора финансирања у 
области туризма  

 раст тражње за здравом храном 

 дијаспора као извор инвестиција 

 реформа образовног система у складу 
са захтјевима привреде 

 измјена Закона о РТВ такси 

 гасификација 

 доношење стратешких докумената на 
нивоу ентитета/БиХ у области 
друштвеног развоја (образовање, 
здравство, култура) 

 реформа средњег стручног 
образовања ради усклађивања са 
потребама тржишта рада 

 измјена Закона о опорезивању 
донација 

 кроз развој инфраструктуре ријешити 
питања заштите животне средине 
(феасибилитy студија -  ЕИБ) 

 могућност реализације еколошких 
пројеката (фонд за животну средину – 
донатори) 

 примјена регионалног приступа 
рјесавања еколоских проблема 

 изградња обилазница – смањење 
урбаног загађења 

 виши ниво сарадње локалне заједнице 
са републичким институцијама 

 укључивање научно-истраживачких 
организација у рјешавање проблема 
заштите животне средине 

 реализација програма – пројеката 
едукације грађана 

 примјена принципа енергетске 
ефикасности 

 политичка нестабилност, лош 
инвестициони рејтинг и постојећи пословни 
амбијент у БиХ 

 свјетска економска и финансијска криза 

 отварање тржишта БиХ 

 одлив млађе радне снаге у иностранство 

 неконтролисана експлоатација природних 
ресурса 

 неповјерење дијаспоре у политички, 
друштвени и економски амбијент 

 неадекватан законски оквир у погледу 
финансирања области друштвеног развоја 
у РС 

 неадекватна организација здравствене 
заштите (хитна помоћ) у РС 

 несклад између права и финансирања 
друштвене структуре 

 нарушавање еколошке равнотеже и 
угрожавање здравља становништва 

 немогућност афирмације принципа 
„загађивач плаћа“ 

 непостојање и неадекватност 
функционисања фондова за животну 
средину 

 потенцијално инсталирање прљавих 
технологија 

 нереализација донесених програма о 
заштити животне средине 

 недостатак адекватног надзора у 
реализацији законских одредби (закони, 
одлуке, планови, програми) 
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4.2. Стратешки фокуси 

 
 
Опис стратешких фокуса 
 

 Привлачење инвестиција 
 

У процесу селекције инвестиционих локација кључни елементи привредног 
амбијента су: 

 
1. Економски показатељи 
2. Стање инфраструктуре (саобраћајне, комуналне, електроенергетске) 
3. Локације за улагање (индустријске зоне, индустријски паркови, специјалне 

економске зоне) 
4. Квалитет радне снаге 
5. Трошкови пословања (просјечне плате по дјелатностима, гранама, регионима, 

градовима, професијама; пореске стопе, цијене комуналних услуга и друго) 
6. Инвестициони подстицаји (пореске олакшице, новчане субвенције...) 
7. Географски положај 
8. Правни и пословни прописи (страна улагања, радни односи, девизно пословање и 

друго) и 
9. Успјешни примјери реализованих инвестиција, укључујући инвестиције дијаспоре. 
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Град Приједор континуирано проводи активности на побољшању и унапређењу 
привредног амбијента и привлачењу домаћих и страних инвеститора и у том погледу 
постигнути су значајни резултати последњих година. 

Упркос глобалној економској кризи и рецесионим кретањима чији смо свједоци 
задњих неколико година, Приједор је покренуо низ кључних активности са циљем 
побољшања пословне климе. Ту се првенствено мисли на велика улагања у све облике 
инфраструктуре; обезбјеђивање адекватних локација за улагања (као што су индустријске 
зоне – „Целпак“, „Чиркин поље“, „Балтине баре“, „Омарска-Паљуге“ и „Камичани“); 
побољшање квалитета радне снаге кроз разне пројекте; смањење трошкова пословања 
кроз разне субвенције и олакшице; повољан географски положај (као што је близина са 
ЕУ) и континуирано усклађивање правних и пословних прописа са захтјевима инвеститора. 

Међутим, већина предузетих активности су још у току реализације, што пружа 
могућност даљег усавршавања и обезбјеђивања повољне пословне климе за улагања 
домаћих и страних инвеститора. 
 

 Модернизација постојеће привреде и увођење нових технологија, уз заштиту 
животне средине 

 
 Обзиром да живимо у времену сталних промјена, од суштинског је значаја 
праћење развоја технологија и примјена истих. Овај концепт подразумијева способност 
остваривања нових знања, идеја, иновација и технологија, односно стварање људског 
капитала и располагање интелектуалним капиталом. 

Основни проблеми са којима се град Приједор суочава су посљедице ограничења у 
технологији, тешкоће у развоју у последњих двадесетак година и тешкоће у 
прилагођавању тржишној економији. Такође, треба заговарати већу активност у 
производњи и извозу готових производа на сва тржишта, чиме би се смањила зависност 
од извоза сировина. Незаобилазан фактор у остваривању ових циљева је заштита и 
очување животне средине за садашње и будуће нараштаје. 
 

 Развој пољопривредно-прехрамбене индустрије 
 
 Основни правци будућег развоја пољопривредно-прехрамбене индустрије у граду 
Приједору је оптимално кориштење и очување расположивих капацитета, изградња 
нових, повећање обима пољопривредне производње, измјене производне структуре у 
корист интензивних видова производње намијењене извозу и производња 
висококвалитетних и прије свега здравих производа. 
 Обрадиво земљиште, повољни климатски услови и квалитетна вода пружају 
могућности за производњу воћа и поврћа, како на отвореном, тако и у затвореним 
просторима, органску производњу, производњу ароматичног и љековитог биља, развој 
сточарства и пчеларства. У успону је и индустрија за прераду пољопривредних производа: 
производња млијека и млијечних производа, производња и прерада меса, складиштење 
и прерада воћа и поврћа и друго. 
 Град Приједор ће својим активностима помоћи пољопривредницима у 
превазилажењу бројних изазова, као што су: задовољавање стандарда  квалитета у 
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производњи хране, пласман производа, брендирање, заштита аутохтоних производа и 
слично.  
  

 Развој и унапређење инфраструктуре: 
 

 изградња, реконструкција и опремање објеката друштвеног развоја 

 изградња, реконструкција и санација комуналне инфраструктуре 
 
 Изградња, реконструкција и опремање објеката друштвене инфраструктуре, као и 
унапређење квалитета и покривености истом на подручју града Приједора, има за циљ 
побољшање животног стандарда и квалитета живота грађана.  
 У циљу остваривања овог фокуса неопходно је укључити елементе унапређења 
заштите животне средине и социјалне инклузије на прихватљив и смислен начин. Развој 
друштвене инфраструктуре (вртића, школа, спортских дворана, здравствених и културних 
установа и друго) је од кључног значаја за стварање услова за привлачење инвестиција, 
смањење незапослености, раст запослености и слично. 
   Град Приједор интензивно и континуирано реализује активности које се односе на 
изградњу, реконструкцију и санацију комуналне инфраструктуре. Последњих година 
видљиви су значајни помаци на изградњи канализационе, водоводне, саобраћајне и 
електроенергетске мреже, чиме су обезбијеђени услови за будућа улагања и 
модернизацију истих, а што у крајњој линији има за циљ стварање повољног пословног 
амбијента.  
 

 Усклађивање понуде радне снаге са потребама тржишта рада 
  
 Град Приједор континуирано спроводи већи број пројеката чији је циљ 
усклађивање понуде радне снаге са потребама тржишта рада (преквалификација, 
доквалификација, образовање одраслих, дообука и слично). Такође, покренута је 
иницијатива за доношење Акционог плана за запошљавање на подручју града Приједора, 
чији су основни циљеви повећање запослености, улагање у људски капитал и повећање 
квалитета радне снаге, те социјална инклузија. 
 Све поменуте активности воде ка обезбјеђивању квалитетне понуде радне снаге 
која треба да одговара развојним циљевима појединих грана и дјелатности, односно 
послодаваца у њима. Остваривање овог стратешког фокуса доводи до константног 
усавршавања људских ресурса који су један од кључних фактора одрживог економског и 
друштвеног развоја града Приједора. 
  

 Енергетска ефикасност у сврху одрживог развоја 
 
 Европска Унија води глобалну борбу против климатских промјена и глобалног 
отопљавања, а њени циљеви су изражени у „ЕУ пакету за климатске промјене и 
обновљиву енергију“. Главни циљ овог пакета је смањење емисије ЦО2 за 20% до 2020. 
године.  
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 Из наведених разлога Европска комисија је покренула иницијативу повезивања 
градоначелника енергетски освијештених градова у трајну мрежу путем Споразума 
(повеље) градоначелника (Цовенант оф маyорс), чији је потписник и Град Приједор. 
 Град Приједор је 2011. године у циљу повећања енергетске ефикасности у сврху 
одрживог развоја израдио и усвојио СЕАП-Акциони план за одрживо управљање 
енергијом на подручју општине Приједор 2011-2020. године, којим су јасно дефинисани 
пројекти и мјере за повећање енергетске ефикасности и кориштења обновљивих извора 
енергије за 20%. 
 У циљу остваривања овог фокуса наставиће се континуирано спровођење 
програма, пројеката и активности на овом пољу, чиме ће се допринијети да Приједор 
буде град у којем се штеди енергија и у већој мјери користе обновљиви извори енергије. 
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5. ВИЗИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА  
 

Креирање визије представља кључну тачку у процесу израде стратегије. Визија 
представља интегралну слику будућег пожељног стања којом се дефинишу генерални 
циљеви и принципи развоја локалне заједнице. Визија има вањску и унутрашњу 
димензију које су међусобно усклађене. Вањска димензија се изражава у настојању да 
локална заједница оствари што бољу конкурентску позицију у односу на окружење, док се 
унутрашња димензија изражава у настојању локалних актера да заједнички утврде какву 
локалну заједницу желе изградити у наредном стратешком периоду. Визија је врло 
редукована у обиму, и односи се само на генералне правце и опредјељења.  

Основни циљ утврђивања визије града Приједора је настојање да се њоме изразе 
генерални циљеви развоја, омогући сагледавање посљедица њихове реализације и 
неопходних корака које треба предузети.  

Концепт одрживог развоја на коме Приједор гради своју будућност, захтијева 
усклађивање економских, друштвених и еколошких циљева за добробит како садашње, 
тако и будућих генерација. Визија развоја града Приједора гласи: 
 

„Приједор – град правих инвестиција и успјешних људи“ 
 
Детаљније речено визија града Приједора подразумијева сљедеће: 
 

“Приједор је град који је интегрисан у модерне европске токове, поуздан и 

препознатљив партнер инвеститорима и предузетницима, културни, образовни и 

туристички центар Приједорске регије, лидер у кориштењу обновљивих извора енергије 

и високих технологија. 

 Инвестицијама и иновацијама, развојем високих технологија, приватно јавним 

партнерством, урбаним и руралним развојем, саобраћајном и комуналном 

повезаношћу и одрживим развојем, изградићемо јединствену привредну, друштвену и 

еколошку оазу за све људе, уз очување културно-историјског и природног насљеђа. 

Заштитом животне средине, одрживим управљањем природним ресурсима, 

очувањем културне разноликости и идентитета, јачењем кохезије читавог друштва, 

створићемо град успјешних и задовољних људи.” 
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6.  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

Да би се могла реализовати оптимална стратегија, неопходно је да прије тога буду 
дефинисани циљеви развоја локалне заједнице. Приликом дефинисања стратешких 
циљева града Приједора, вођено је рачуна да се оптимално ангажују расположиви 
локални ресурси– то јесте: да се у датом тренутку искористе на најбољи могући начин. 

Приликом дефинисања циљева, градоначелник, пројектни тим и партнерска група 
су се руководили чињеницом да су нам потребни реални, ефикасни и економски 
рационални циљеви чијом реализацијом ће се рјешавати проблеми локалне заједнице и 
тиме допринијети стабилном и постепеном развоју Приједора. 

 
 
Опис стратешких циљева 
 

I. Изграђена снажна привреда која користи све ресурсе града Приједора и 
окружења 

 
Град Приједор има повољан географски положај (близина ЕУ, саобраћајна 

повезаност) и умјерено континенталну климу која погодује развоју пољопривреде. 
Такође, висока концентрација природних ресурса је основа за унапређење индустрије. 
Економично и рационално кориштење свих ресурса довешће до веће афирмације 
производних капацитета, који су  носиоци раста и развоја привреде и чији је главни 
производ – стварање нове вриједности. 

Овај стратешки циљ подразумијева унапређење пословног амбијента кроз 
отварање нових предузећа и повећање конкурентности постојећих, привлачење 
директних домаћих и страних инвестиција, увођење иновација и нових технологија, развој 
људских ресурса, стандардизацију и сертификацију. 

Равномјеран и уједначен развој свих сектора привреде, уз поштовање друштвених 
и еколошких принципа, резултираће снажном привредном структуром града Приједора 
који ће бити конкурентан и равноправан партнер на слободном тржишту. 
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II. Санирана и реконструисана постојећа и изграђена нова физичка инфраструктура 

 
 Крајњи резултат овог стратешког циља су реализоване директне инвестиције у 
физичку инфраструктуру града Приједора (саобраћајна, водоводна, електро, комунална и 
друга инфраструктура). Ово је изузетно важно зато што квалитетна инфраструктура 
смањује трошкове пословања и повећава атрактивност пословног амбијента за постојеће 
и потенцијалне инвеститоре.  
 Посебан акценат је на уређеној и функционалној саобраћајној и комуналној 
инфраструктури града, односно пословних зона, као и промовисање повољних услова 
улагања, како би потенцијални инвеститори били информисани о могућностима које им 
стоје на располагању, посебно у времену глобализације када је цијели свијет 
потенцијална локација. 
 
III. Развијена мрежа институција за подршку друштвеном развоју и побољшан 

квалитет живота грађана 
 
 Изградња нове и модернизација постојеће мреже институција за подршку 
друштвеном животу омогућила би пуно учешће и дјеловање у јавном животу Приједора, 
генерисала нове вриједности и осигурала престижан друштвени амбијент за све људе на 
подручју града.  
 Остварењем овог стратешког циља дошло би до напретка у сфери друштвене 
надградње и подизања животног стандарда и квалитета живота грађана, што би Приједор 
учинило атрактивном и пожељном средином за живот.  
 
IV. Успостављени функционални капацитети за одрживо управљање животном 

средином уз примјену принципа енергетске ефикасности 
  
 За одрживо управљање животном средином уз примјену принципа енергетске 
ефикасности у граду Приједору неопходно је успоставити функционалне капацитете који 
почивају на квалитету, реалности, приоритету и континуитету.  

Квалитет као принцип функционисања мора бити поштован из разлога што 
директно утиче на животну средину и здравље људи.  

Принцип реалности се мора поштовати како не би дошло до нарушавања животне 
средине. С обзиром да је процес заштите и очувања животне средине веома скуп 
потребно је одредити приоритете и нивое заштите и не смије се дозволити да се 
ограничена финансијска средства за ову сврху користе неекономично и нерационално.  

Да би се достигао концепт одрживог управљања животном средином уз примјену 
принципа енергетске ефикасности неопходно је да постоји континуитет у раду институција 
које се баве овом проблематикоми осталих учесника, као и континуитет у погледу мјера и 
правила који се дефинишу, како би се умањили трошкови заштите животне средине и 
повећала енергетска ефикасност.   
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7. СЕКТОРСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ 

7.1. План локалног економског развоја 
 
7.1.1. Фокусирање  

У претходном стратешком периоду Приједор је с правом стекао имиџ престижне 
инвестиционе локације, предњачећи у стварању пословне инфраструктуре и повољног 
пословног амбијента. Фокус на стално унапређивање пословног окружења и привлачење 
инвестиција остаје актуелан и у наредном стратешком периоду. 
Усмјеравање економског развоја Приједора у сљедећем периоду вођено је прегледом 
кључних снага, слабости, прилика и пријетњи, како је представљено сљедећом табелом. 
SWОТ анализа - економски развој 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 повољан географски положај (близина 
ЕУ, саобраћајна повезаност) и климатски 
услови  

 природни ресурси (минерална, шумска 
и водна богатства и земљиште) 

 људски ресурси (образована и 
прилагодљива радна снага) 

 извозно оријентисана привреда 

 усмјереност локалне управе на 
постојеће и будуће инвеститоре (ИСО 
стандард, сертификат „Међународни 
печат“ - Град са повољним пословним 
амбијентом, , пословни инкубатор, 
Фондација за развој, подстицаји из 
буџета за привреду и пољопривреду и 
др) 

 усвојени стратешки документи за 
различите области привредног и 
друштвеног развоја  

 Развојна агенција „ПРЕДА“ 

 планиране локације за производно-
пословне зона (израђене студије 
изводљивости за двије индустријске 
зоне) 

 планина Козара са Националним 
парком 

 постоји инфраструктура која дјелимично 
задовољава потребе привреде, 

 активна струковна удружења 

 недовољна и неадекватна покривеност 
саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром и електро-
енергетском мрежом 

 прекид континуитета привредног 
развоја 

 негативни демографски трендови  

 смањење реалног сектора усљед стечаја 
и ликвидације 

 неискориштени приватизовани 
привредни капацитети   

 недостатак средстава за истраживање 
природних ресурса 

 застарјела и неадекватна технологија и 
опрема 

 неповољна привредна структура 
(доминантно учешће трговине и 
угоститељства) 

 неријешени имовинско-правни односи  

 уситњеност пољопривредних посједа 

 неискориштеност великих површина 
обрадивог земљишта 

 недовољно изграђене институције за 
подршку привредним субјектима 

 неусклађеност радне снаге са 
потребама тржишта рада праћена 
недостатком практичних знања и 
вјештина 

 недостатак системског приступа у 
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(дрвопрерада, металопрерада, 
удружења у области пољопривреде ) 

 добар почетак привредне сарадње са 
дијаспором (Први пословно-
инвестициони форум дијаспоре) 

управљању подацима (фрагментираност 
база, неповезаност система обраде и 
дистрибуције података) 

МОГУЋНОСТИ/ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 ЕУ интеграције и фондови   

 укључивање у трендове енергетске 
ефикасности и заштите животне 
средине  

 Приједор као регионални центар 

 реформисана политика локалног развоја 
у РС и БиХ усклађена са захтјевима 
привреде (смањење законодавних и 
административних баријера, такса, 
накнада и пореза, повећање подстицаја 
за инвеститоре), 

 развој образовних и научно 
истраживачких институција 

 увођење предузетништва у формалне 
програме образовања 

 повећање извора финансирања у 
области туризма  

 раст тражње за здравом храном 

 дијаспора као извор инвестиција 

 реформа образовног система у складу 
са захтјевима привреде 

 гасификација 

 неповољан опште пословно окружење 
(политичка нестабилност, законске и 
административне баријере на вишим 
нивоима власти, лош инвестициони 
рејтинг БиХ) 

 спорост у провођењу реформи 

 недостатак земљишне политике у РС 

 неизвјесност спољних извора 
финансирања развојних пројеката 

 свјетска економска и финансијска криза 

 отварање тржишта БиХ 

 одлив млађе радне снаге у иностранство 

 неконтролисана експлоатација 
природних ресурса 

 неповјерење дијаспоре у политички, 
друштвени и економски амбијент 

 

Кључни фокуси и изазови економског развоја Приједора у сљедећем петогодишњем 
периоду су: 

 стално унапређивање пословног окружења и привлачење инвестиција; 

 унапређивање конкурентности привреде; 

 развој пољопривреде у руралним подручјима; и 

 стварање туристичке понуде и услова за развој туризма. 

 
7.1.2. Развојни циљеви економског развоја 

Међусобне везе циљева економског развоја са стратешким циљевима и развојним 
циљевима друштвеног развоја и унапређивања животне средине представљене су у 
сљедећој табели. Видљиво је да циљеви економског развоја практично представљају прву 
разраду првог стратешког циља, усмереног на изградњу снажне привреде, која оптимално 



Страна  719         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

користи расположиве ресурсе. Уз то, циљеви економског развоја нису ни у каквом сукобу 
са циљевима развоја у другим секторима, већ се међусобно испомажу или имају 
неутрално дејство. 
 

Циљеви економског 
развоја 

Веза са стратешким 
циљевима 

Веза са развојним циљевима у 
другим секторима 

1.1. Попуњени капацитети 
у  индустријским зонама 
„Целпак“ и „Чиркин поље“ 
и припремљене још три 
нове пословне зоне до 
2019. године Директно доприносе 1. 

стратешком циљу: 1. 1. 
Изграђена снажна 
привреда која 
користи све ресурсе 
града Приједора и 
окружења. 

Комплементарни са развојним 
циљевима у другим секторима. 
Олакшавају остваривање циљева 
друштвеог развоја и животне 
средине.  

Дјелимично зависе од циља 2.2. -
Постизање сталне усклађености 
образовања и обуке са 
потребама тржишта рада. 

1.2. Повећана улагања и 
приходи у 
пољопривредној 
производњи у руралним 
подручјима 

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

1.4. Унапређење 
конкурентности МСП, 
предузетништва и 
запошљавања 

 1.5. Подршка 
инвестиционим 
активностима и развоју                      
јавно-приватног 
партнерства 

 
Интеграција са стратешким документима виших нивоа 
 
 Први циљ економског развоја усклађен је са другим стратешким циљем 
постављеним у нацрту Стратегије развоја Републике Српске 2012-2016. - повећати 
конкурентност економије - односно другим оперативним циљем у оквиру тог стратешког 
циља - побољшати структуру економије, првенствено подстицањем прерађивачке 
индустрије. И други циљ економског развоја Приједора усклађен је са овим стратешким и 
оперативним циљем, у дијелу мјера које се односе на стимулисање пољопривредне 
производње. У складу са циљем повећања конкурентности економије у РС је и четврти 
циљ економског развоја Приједора - унапређење конкурентности малих и средњих 
предузећа. 
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 Први, а и четврти и пети циљ економског развоја Приједора, у складу су са визијом 
и стратешким циљевима садржаним у нацрту Стратегије и политике развоја индустрије у 
Републици Српској за период 2014-2018., посебно са сљедећим стратешким циљевима: 

1. Побољшати пословно окружење и повећати инвестиције у индустрију, 
2. Ревитализација индустрије, и 
3. Повећати запосленост у индустрији. 

Други циљ економског развоја Приједора у складу је са трећим дугорочним циљем 
аграрног развоја Стратегије развоја пољопривреде Републике Српске до 2015. године: 
уравнотежен интегрални развој, аграрни, рурални и регионални, јачање производности 
и економске заштите тржишно орјентисаних произвођача, заустављање депопулације 
и економско-социјална ревитализација сеоских, посебно брдско-планинских подручја. 

Други циљ је дјелимично у складу са трећим стратешким циљем Стратешког плана 
руралног развоја РС до 2015. године - побољшање услова живота и увођење веће 
разноврсности код остваривања прихода у руралној економији, односно са оперативним 
циљем 3.5. - оснивање и развој микро, малих и средњих предузећа на селу.  

Трећи циљ је у складу и са четвртим стратешким циљем Стратегије развоја туризма 
РС до 2020. године - унапређење туристичког производа базираног на одрживом развоју 
- и програмима у оквиру тог циља.  
 Четврти циљ дјелимично се наслања и на Стратегију развоја образовања Републике 
Српске за период 2010 – 2014, те је у складу са Стратешким циљем 2 - Повећана 
продуктивност рада и квалитет кроз развој људских потенцијала те Стратешким 
циљем 3 - Равнотежа између понуде и потражње запослења - у оквиру Стратегије 
запошљавања Републике Српске 2010.-2014.  

 У Акционом плану за примјену Стратегије у области миграција и азила БиХ 2012-
2015, предвиђен је читав низ мјера за укључивање БиХ дијаспоре у друштвени и 
економски живот земље, а посебно: подршку општинама са израженом емиграцијом 
становништва у јачању њихових капацитета за развојну сарадњу са исељеништвом. 
Укључивање дијаспоре у локални развој заједнице у потпуности је усклађено са овом 
кровном стратегијом и предвиђеним акционим планом и омогућава вертикалну 
повезаност и сарадњу уз константну комуникацију органа локалне самоуправе са вишим 
нивоима власти у БиХ.  

 
7.1.3. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана економског развоја Приједора дефинисано су 55 пројеката и мјера, 
груписани у 9 програма: 
 Програм 1: Развој пословне инфраструктуре; 
 Програм 2: Развој пољопривреде; 
 Програм 3: Развој туризма; 
 Програм 4: Подршка конкурентности МСП; 
 Програм 5: Подршка индустријском развоју; 
 Програм 6: Програм прилагођавања образовања према потребама тржишта рада 
 Програм 7: Подршка новом запошљавању 
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 Програм 8: Подршка развоју предузетништва 
 Програм 9: Подршка инвестиционим активностима и пројектима јавно-приватног 

партнерства 
 

Програм 1: Развој 
пословне 
инфраструктуре 

1. Израда докумената просторног уређења за индустријске зоне 
2. Изградња   физичке инфраструктуре у индустријским зонама 
3. Изградња   физичке инфраструктуре у контакт зонама 
4. Привлачење инвеститора 

Програм 2: Развој 
пољопривреде 

1. Подршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних 
произвођача 

2. Подршка подизању пластеника и стакленика 
3. Подршка плантажној производњи поврћа и цвијећа 
4. Подршка плантажној производњи љековитог биља 
5. Подршка подизању нових засада воћа (јабука, шљива, крушка, 

вишња, љешник, орас, јагодичасто воће и  др.) 
6. Подршка подизању нових засада винове лозе 
7. Подршка изградњи складишних објеката и набавци опреме за 

воћарску производњу 
8. Подршка искориштењу слободних пољопривредних површина за 

ратарску производњу 
9. Подршка плантажноj производњи  индустријског биља  
10. Подршка повећању сточног фонда 
11. Подршка изградњи шталских објеката и набавци опреме 
12. Успостављање селекциојског центра за вјештачку оплодњу пчела 

матица 

Програм 3: Развој 
туризма 

1. Израда докумената просторног уређења нижег реда за НП Козара 
2. Изградња физичке инфраструктуре за развој туризма 
3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја 
4. Креирање и подстицај развоја нових  туристичких производа 
5. Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре 

Програм 4: 
Подршка 
конкурентности 
МСП 

1. Подршка иновацијама и инвестицијама у МСП 
2. Подршка пословним удружењима и кластерима 
3. Подршка увођењу стандарда квалитета 
4. Подршка интернационалном повезивању и умрежавању 

предузећа 

Програм 5: 
Програм 
прилагођавања 
образовања 
према потребама 
тржишта рада 

1. Увођење и промоција нових образовних профила према 
перспективној потражњи на тржишту рада 

2. Креирање и извођење програма обуке и  преквалификације према 
актуелној потражњи на тржишту рада 

3. Јачање стручне праксе и практичне обуке (са набавком опреме) 
4. Предузетничка обука за младе 

Програм 6: 
Подршка новом 

1. Израда и реализација акционог плана запошљавања 
2. Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника 
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запошљавању  3. Подстицај послодавцима за запошљавање младих 
високообразованих кадрова 

4. Подршка запошљавању и самозапошљавању младих 
5. Подршка запошљавању теже запошљивих категорија 
6. Израда и спровођење програма обуке и стручног оспособљавања 

уз менторство успјешних појединаца иу дијаспоре и повратника 

Програм 7: 
Подршка развоју 
предузетништва 

1. Развој предузетничког инкубатора (ИИИ фаза) 
2. Подршка женском предузетништву 
3. Јачање  Фондације за развој 
4. Унапређење примјене ГИС-а 
5. Јачању капацитета у области пројектног менаџмента 
6. Инфраструктурна подршка предузетништву 
7. Сајам привреде „Приједор инвест“ 

Програм 8: 
Подршка развоју 
прерађивачке 
индустрије 

1.   Подршка развоју прехрамбене индустрије 
2.    Подршка развоју металопрерађивачке и машинске индустрије         
3.    Подршка развоју електро индустрије  
4.    Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије  
5.    Подршка развоју осталих привредних дјелатности           

Програм 9: 
Подршка 
инвестиционим 
активностима и 
пројектима 
јавно-приватног 
партнерства 

1. Покретање производње жељезне руде на локалитету Љубија 
2. Израда документације и изградња прерађивачких капацитета 

(цемент, глина, кварцни пијесак...) 
3. Акредитовање лабораторије за испитивање минералних сировина 

и материјала у рударству и грађевинарству 
4. Институционална подршка одрживом управљању минералним 

сировинама и ресурсима 
5. Геолошко-економска оцјена ресурса резерви минералних 

сировина на подручју града Приједора 
6. Проширење сировинске основе резерви жељезне руде на 

подручју града Приједора 
7. Израда студије о могућностима производње енергије из 

обновљивих извора 
8. Пословно-инвестициони форум дијаспоре 

 
Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи пројекти: 

 Промоција регионалне туристичке понуде, 

 Подршка унапређењу конкурентности МСП, 

 Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа, 

 Креирање и извођење програма обуке и  преквалификације према актуелној 

потражњи на тржишту рада 

 Јачање стручне праксе и практичне обуке (са набавком неопходне опреме) 

 Пословно-инвестициони форум дијаспоре. 
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7.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Секторски циљ Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

1. Попуњени капацитети у  
индустријским зонама 
„Целпак“ и „Чиркин поље“ и 
припремљене још три нове 
пословне зоне до 2019. године 

 Најмање двије трећине локација у ИЗ "Целпак" и једна 
трећина локација у ИЗ "Чиркин поље" стављено у 
пословну функцију, до краја 2018. 

 Комплетирана просторно-планска документација и 
ријешени имовинско-правни односи за 3 нове пословне 
зоне 

 Урађена кључна инфраструктура и отпочете пословне 
активности у 3 нове пословне зоне 

2. Повећана улагања и приходи у 
пољопривредној производњи у 
руралним подручјима 

 Раст броја пољопривредних газдинстава у 2018. од 
најмање 15%  у односу на 2014. 

 Раст броја запослених у пољопривреди у 2018. од 
најмање 15%  у односу на 2014.   

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

 Раст прихода у сектору туризма* и угоститељства од 
најмање 20% у 2018. у односу на 2013. 

 Раст броја запослених прихода у сектору туризма* и 
угоститељства од најмање 15% у 2018. у односу на 2013. 

4. Унапређење конкурентности 
МСП, предузетништва и 
запошљавања 

 Раст прихода у МСП од најмање 25% у 2018. у односу 
на 2013.  

 Раст броја запослених у индустрији од најмање 20% у 
2018. у односу на 2013. 

 Раст броја новопокренутих радњи и предузећа од 
најмање 15% у 2018. у односу на 2013.  

5. Подршка инвестиционим 
активностима и развоју јавно -  
приватног партнерства 

 Раст броја запослених у рударству од најмање 10% у 
2018. у односу на 2013. 

 Сталан раст привредних улагања дијаспоре, у 
периоду 2014-2018.  

(*Укључујући и НП Козара са туристичким и угоститељским објектима) 
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7.2. План друштвеног развоја 
 
7.2.1. Фокусирање  

Град Приједор се, као регионални центар, одликује многим предностима и у 
области друштвеног развоја и доминира у односу на општине у свом окружењу. Развијена 
образовна, здравствена, социјална, спортска и културна инфраструктура су одлике 
градова, па тако и Приједора. Предности Приједора се такође огледају и у добро 
организованом НВО сектору и међусекторској сарадњи, али социјалној оријентисаности 
града.   

Добро развијена друштвена инфраструктура ипак захтијева одређена унапређења, 
која се углавном односе на изградњу просторних капацитета и објеката, недостатак 
средстава за финансирање одређених активности и пројеката, изградњу капацитета у 
области стручне и инклузивне наставе.  

Прилике које Приједор настоји искористити у сврху друштвеног развоја односе се 
на праћење и реализацију еколошких прописа и стандарда, доношење и имплементација 
стратешких докумената на вишим нивоима, развијену административну службу, 
располагање природним ресурсима и постојање квалитетних развојних просторних 
докумената и аката.  

Не треба занемарити ни пријетње које, у одређеној мјери, могу да угрозе 
континуиран развој Приједора и због тога су наведене у стратегији развоја како би се 
планирало минимизирање њихових ефеката.  

 
SWОТ анализа - друштвени развој  

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 развијена мрежа образовних и 
културних институција 

 регистрован велики број КУД 

 успостављена мрежа институција 
примарне и секундарне здравствене 
заштите и установа социјалне саштите 

 створени услови за развој различитих 
спортова 

 традиционалне културне и спортске 
манифестације међународног значаја 

 широк спекар НВО-а различитих мисија 

 међусекторска сарадња и развијени 
различити сервиси и услуге усмјерене ка 
рањивим категоријама становништва 

 доступност и континуиран развој 
социјалних права и услуга / 
мултидисциплинаран приступ и 
међусекторско дјеловање 

 непостојање капацитета за обављање 
стручне праксе 

 непостојање ђачких и студенстких 
објеката задовољавајућег стандарда 
(ђачки и студентски дом, омладински 
дом) 

 недостатак просторних капацитета за 
рад образовних и културних институција 
(рударски факултет, висока медицинска 
школа, библиотека, дјечји вртићи)  

 недовољно едукован кадар за 
обављање инклузивне наставе, 

 непостојање фондова за талентоване 
ученике и студенте 

 непостојање стратегије за развој спорта, 
културе и социјалне заштите на 
локалном нивоу 

 недовољан обухват дјеце предшколског 
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узраста предшколских образовним 
образовним васпитањем 

 неадекватно и недовољно финансирање 
локалних медија 

ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 доношење стратешких докумената на 
нивоу ентитета/БиХ у области 
друштвеног развоја (образовање, 
здравство, култура) 

 реформа средњег стручног образовања 
ради усклађивања са потребама 
тржишта рада 

 измјена Закона о опорезивању донација 

 располагање изузетно квалитетним 
природним ресурсима (вода, земљиште, 
ваздух)  

 низак ниво индустријског загађења 

 добро организован систем прикупљања 
и дисп. чврстог отпада (санитарно 
депоновање) 

 постојање добрих развојних просторних 
докумената и нормативних аката 
(одлуке) 

 добро организована административна 
служба (руковођење, надзор и обука 
кадрова) / добро организоване 
институције 

 израда еколошких студија и програма – 
имплементација методологије 

 активан невладин сектор у области 
заштите животне средине 

 интерес и потенцијал дијаспоре за 
улагања у друштвени развој заједнице 

 неадекватан законски оквир у погледу 
финансирања области друштвеног 
развоја у РС 

 неадекватна организација здравствене 
заштите (хитна помоћ) у РС 

 несклад између права и финансирања 
друштвене структуре 

 неповјерење дијаспоре у политички, 
друштвени и економски амбијент 

 
7.2.2. Развојни циљеви друштвеног развоја 

Циљеви друштвеног развоја 
Веза са стратешким 
циљевима  

Веза са развојним 
циљевима у другим 
секторима 

1.  Изграђена друштвена 
инфраструктура– 2018. 

Директно доприноси 
реализацији циља 2. Развијена 
мрежа институција за 
подршку друштвеном развоју 

Доприноси реализацији 
циља економског развоја  
4. Унапређење 
конкурентности МСП, 
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и побољшан квалитет живота 
грађана 

предузетништва и 
запошљавања 

2. Унапријеђене друштвене  
услуге грађанима 

Директно доприноси 
реализацији циља 2. Развијена 
мрежа институција за 
подршку друштвеном развоју 
и побољшан квалитет живота 
грађана 

 

3. Изграђена остала  
физичка (комунална, 
техничка и саобраћајна) 
инфраструктура 

Директно доприноси 
реализацији циља 3. Санирана 
и реконструисана постојећа и 
изграђена нова физичка 
инфраструктура 

Индиректно доприноси 
реализацији циљева 
економског развоја 

 
Интеграција са стратешким документима виших нивоа 
 

Посматрајући дефинисане циљеве сектора друштвеног развоја града Приједор, 
видљиво је да се скоро сви наслањају на неколико стратегија које су усвојене од стране 
надлежних ентитетских институција.  

Први секторски циљ - 2.1. Изграђена друштвена инфраструктура до 2018. – 
наслања се на Стратегију развоја образовања Републике Српске за период 2010 – 2014,  
Стратешки план руралног развоја Републике Српске од 2009. до 2015. године, Стратегију 
развоја културе Републике Српске 2010-2015., те Стратегију примарне здравствене 
заштите у Републици Српској. Овдје се првенствено мисли на програме, пројекте и мјере 
које се тичу изградње и реконструкције физичке инфраструктуре која је битна за 
друштвени развој на подручју Града Приједор. 

Други секторски циљ - 2.2. Унапријеђене друштвене услуге грађанима – се 
наслања на секторске стратегије у вези здравља и социјалне заштите, те културе и спорта.  
Стратегијом примарне здравствене заштите у Републици Српској предвиђено је стално 
унапређење квалитета услуга примарне здравствене заштите, док  Стратегија развоја 
културе Републике Српске 2010-2015., у стратешким циљевима 3 и 4 предвиђа фокус на 
децентрализацију када је у питању културни развој Републике Српске (подстицање 
грађана по општинама на веће учествовање у умјетности и култури стварањем нове 
публике или стварањем активних учесника у креирању и промоцији културних садржаја), 
те фокус на одрживост културних организација (културних јавних установа удружења, 
умјетника).  

Трећи секторски циљ - 2.3. Изграђена остала  физичка (комунална, техничка и 
саобраћајна) инфраструктура – је у складу са циљевима дефинисаним у појединим 
секторским плановима и стратегијама на ентитетском нивоу као што је Стратешки план 
руралног развоја Републике Српске од 2009. до 2015. године, те Оквирни план развоја 
водопривреде Републике Српске. Обезбјеђење квалитетног водоснабдијевања на 
локалном нивоу, а посебно у приградским и сеоским мјесним заједницама је јако 
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значајно за  унапређење квалитета живота великог броја грађана који не живе у градским 
мјесним заједницама. Наиме, једна од мјера која је дефинисана у оквиру Стратешког 
плана руралног развоја Републике Српске је мјера Побољшање водоснабдијевања у 
руралним подручјима кроз пројекте Планирање и финансирање редовног одржавања 
постојећих сеоских водовода, Суфинансирање изградње сеоских водовода, те 
Суфинансирање изградње индивидуалних система водоснабдијевања у руралним 
подручјима. 
У Акционом плану за примјену Стратегије у области миграција и азила БиХ 2012-2015, 
предвиђен је читав низ мјера за укључивање БиХ дијаспоре у друштвени живот земље, а 
посебно: учешће на семинарима, едукацијама, билатерална сарадња, на регионалном и 
међународном нивоу у сврху размјене искустава с другим земљама у области јачања 
институционалних капацитета у циљу укључивања миграција у развој. 
 
 

7.2.3. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана друштвеног развоја дефинисано је 56 пројеката и мјере 
груписаних у 10 програма: 
 Програм 1: Програм реконструкције и изградње образовне инфраструтуре; 
 Програм 2: Програм реконструкције и изградње инфраструктуре културе и  

информисања; 
 Програм 3: Програм реконструкције и изградње инфраструктуре за спорт и рекреацију; 
 Програм 4: Програм реконструкције и изградње  инфраструктуре за здравствену и  

социјалну заштиту; 
 Програм 5: Програм унапређење услуга здравствене и социјалне заштите; 
 Програм 6:  Програм унапређења услуга у области културе и информисања; 
 Програм 7:  Програм унапређења водоснабдијевања;  
 Програм 8: Програм унапређења електроенергетске инфраструктуре; 
 Програм 9: Програм унапређења саобраћајне инфраструктуре. 
 Програм 10: Миграције и дијаспора 
 

Програм 1: 
Програм 
реконструкције и 
изградње 
образовне 
инфраструтуре 

1. Реконструкција објеката за обављање стручне праксе ученика у 
средњим школама 

2. Реконструкција пољопривредно-прехрамбене и медицинско-
технолошке средње школе (кров, демит фасада и столарија) 

3. Реконструкција зграде Гимназије „Свети Сава“ 
4. Изградња Рударског факултета 
5. Изградња Високе медицинске школе 
6. Изградња едукативно-истраживачког центра  
7. Изградња ђачког и студентског дома  
8. Реконструкција објеката основних школа 
9. Реконструкција и изградња објеката предшколског образовања 

Програм 2: 
Програм 

1. Изградња библиотеке и концертне дворане са мултимедијалним 
центром 
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реконструкције и 
изградње 
инфраструктуре 
културе и  
информисања 

2. Реконструкција и опремање зграде позоришта 
3. Реконструкција домова културе 
4. Изградња објекта и набавка опреме  за  РТВ дом за ИПЦ 

„Козарски вјесник“ 
5. Реконструкција зграде СКУД-а „Др Младен Стојановић“ 
6. Реконструкција љетне баште 

Програм 3: 
Програм 
реконструкције и 
изградње 
инфраструктуре за 
спорт и рекреацију 

1. Регулациони план спортског аеродрома Урије 
2. Реконструкција и изградња школских дворана (ОШ „Вук 

Караџић“ Омарска, ОШ „Д. Максимовић“ Приједор“, итд)  
3. Изградња спортских терена у школама и МЗ 
4. Изградња парка за екстремне спортове 
5. Пројекат „ЦАН“ Цроссбордер Аир Нетwоркинг (Прекогранично 

ваздушно умрежавање) 
6. Пројекат изградње спортске дворане у насељу „Урије“ 

Програм 4: 
Програм 
реконструкције и 
изградње  
инфраструктуре за 
здравствену и  
социјалну заштиту 

1. Изградња хелиодрома за потребе Болнице 
2. Изградња амбуланти породичне медицине 
3. Изградња нових и  реконструкција  постојећих стамбених 

јединица  намијењених за непрофитно-социјално становање 
 

Програм 5: 
Програм 
унапређење услуга 
здравствене и 
социјалне заштите 

1. Унапређење услуга стоматолошке здравствене заштите 
2. Унапређење и развој нових услуга у Центру за физикалну 

рехабилитацију  
3. Унапређење рада Службе хитне медицинске помоћи 
4. Набавка опреме за правилан третман медицинског отпада 
5. Дигитализација рендген апарата  
6. Породично савјетовалиште 
7. Збрињавање жртава породичног насиља-прихватна станица 
8. Персонална асистенција – помоћ и подршка лицима са 

инвалидитетом 
9. Увођење стандарда у социјалној заштити-Стандарди квалитета 

ИСО-9001-2008 
10. Подршка младима без родитељског старања који напуштају 

организоване облике социјалне заштите 

Програм 6:  
Програм 
унапређења услуга 
у области културе 
и информисања 

1. Дигитализација ТВ Приједор 
2. Модернизација ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор 
3. Приједор-град мурала 
4. Набавка монтажно демонтажне бине за одржавање културних 

манифестација на отвореном 
5. Дјечија иницијатива за културу 
 

Програм 7:  1. Реконструкција постојеће водоводне дистрибутивне мреже 
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Програм 
унапређења 
водоснабдијевања 
на подручју града 
Приједора 

(пројекти дефинисани у Студији изводљивости) 
2. Проширење дистрибутивне мреже у оквиру постојећег 

водоводног система (пројекти дефинисани у Студији 
изводљивости). 

3. Изградња дистрибутивне мреже у насељима 
водоводног подсистема “Црно Врело” (пројекти дефинисани у 
Студији                       изводљивости)  

4. Развој водоводног подсистема „Томашичка језера“ 
(пројекти дефинисани у Студији изводљивости) 

5. Додатна истраживања и развој изворишта воде 
(пројекти дефинисани у Студији изводљивости) 

Програм 8:  
Програм 
унапређења 
електроенергетске 
инфраструктуре 

1. Пројекат реконструкција постојећих НН мрежа у ужим градским  
подручјима и измјештање у путну зону, као свођење у подземну 
НН мрежу у зависности од могућности. 

2. Пројекат реконструкција постојећих НН мрежа на сеоским  
подручјима и измјештање у путну зону 

3. Пројекат изградње НН мрежа за потребе нових насеља - 500 км 
4. Пројекат реконструкције 6,3 кВ расклопница и трафостаница и 

пребацивање на 20 кВ напон – Љубија и Томашица 
5. Пројекат реконструкције свих далековода 6,3 кВ и пребацивање 

на 20 кВ напон – Љубија и Томашица 

Програм 9:  
Програм 
унапређења 
саобраћајне 
инфраструктуре 

1.  Изградња надвожњака у насељу Пећани  
2. Изградња обилазнице око Приједора  
3. Изградња аутопута Приједор - Бања Лука  
4. Изградња брзе цесте Приједор-Козарска Дубица 
5. Реконструкција пружног прелаза „Тринаестица“ 

Програм 10:  
Програм 
миграције и 
дијаспора  

1. Успостављање базе података о дијаспори Приједора,  
2. Дани дијаспоре у Граду и мјесним заједницама - подршка 

организацији манифестација 

 
Иницијативе међуопштинске сарадње: 

Пројекти који би се могли реализовати уз сарадњу са другим општинама, како би 
се мултиплицирали ефекти реализације и смањили трошкови појединачне реализације 
пројеката, су: 

1. Изградња бициклистичких стаза 

2. Пројекат „ЦАН“ Цроссбордер Аир Нетwоркинг (Прекогранично ваздушно 
умрежавање) 
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7.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Циљеви друштвеног развоја Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

1.  Изграђена друштвена 
инфраструктура – 2018. 

 Најмање 10 објеката предшколског, основног и 
средњег образовања реконструисано и 
изграђено, до краја 2018. 

 Повећан број студената на високошколским 
институцијама у Приједору до краја 2018. за 
најмање 20% у односу на 2013.  

 Повећан број корисника културних услуга и 
садржаја до краја 2018. за најмање 15% у односу 
на 2014. 

 Повећан број корисника спортских објеката и 
садржаја до краја 2018. за најмање 15% у односу 
на 2014. 

 Побољшана доступност, садржај и услови 
пружања здравствених и социјалних услуга, до 
краја 2018.  

2. Унапријеђене друштвене  услуге 
грађанима 

 Раст задовољства корисника услуга у области 
здравствене и социјалне заштите од најмање 10% 
у 2018. у односу на 2014.  

 Раст задовољства корисника услуга у области 
културе и информисања од најмање 10% у 2018. у 
односу на 2014. 

3. Изграђена остала  физичка 
(комунална, техничка и 
саобраћајна) инфраструктура 

 Раст задовољства корисника комуналних услуга 
од најмање 10% у 2018. у односу на 2014. 

 Повећан број корисника услуга водоснабдијевања 
за око 8000 до краја 2018. 

 Раст задовољства корисника услуга снабдијевања 
електричном енергијом од најмање 10% у 2018. у 
односу на 2014. 

 Знатно смањено саобраћајно оптерећење у граду 
(до 2020.) и побољшана повезаност са Бањом 
Луком и К. Дубицом, до 2022.  
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7.3. План заштите животне средине 
 

7.3.1. Фокусирање  

SWОТ анализа- животна средина  

У снагама Града Приједора у области животне средине истиче се добра правна и 
административна основа за очување богатих природних ресурса. Јак невладин сектор је 
такође снага која може представљати значајан фактор за унапређења, односно 
превазилажење слабости које се огледају у неадекватним системима за заштиту ваздуха, 
воде и тла. Иако Град има релативно развијен систем управљања отпадом, потребно је 
уложити додатне напоре да се смањи загађење од отпада. Надаље, потребно је 
унаприједити заштиту изворишта и смањити деградацију површина усљед експлоатације 
минералних сировина.  

Реализација програма за едукацију и подизање свијести јавности је 
идентификована као прилика за превазилажење пријетњи. Град ће континуално радити 
на привлачењу екстерних фондова за пројекте заштите животне средине.  

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 располагање изузетно квалитетним 
природним ресурсима (вода, 
земљиште, ваздух)  

 низак ниво индустријског загађења 

 добро организован систем 
прикупљања и дисп. чврстог отпада 
(санитарно депоновање) 

 постојање добрих развојних 
просторних докумената и нормативних 
аката (одлуке) 

 добро организована административна 
служба (руковођење, надзор и обука 
кадрова) / добро организоване 
институције 

 израда еколошких студија и програма 
– имплементација методологије 

 активан невладин сектор у области 
заштите животне средине 

 присутно значајно урбано загађење 
(ваздух, вода) 

 заостајање у развоју комуналне 
инфраструктуре (канализација, 
водовод) 

 присутни проблеми загадјења вода у 
извористима „матаруско поље“ и 
„Приједорчанка“ (отпадне воде, 
цврсти отпад, поплаве и др.) 

 неадекватна рјесења у области 
управљања чврстим и опасним 
отпадом 

 неадекватно ријешено питање 
управљања земљиштем и шумама 

 експлоатација минералних сировина 
без санирања деградираних површина 

 усмјереност магистралних путних 
праваца кроз центар града 

 непостојање мониторинга и катастра 

МОГУЋНОСТИ/ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 кроз развој инфраструктуре ријешити 
питања заштите животне средине 
(феасибилитy студија -  ЕИБ) 

 нарушавање еколошке равнотеже и 
угрожавање здравља становништва 

 немогућност афирмације принципа 
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 могуцност реализације еколошких 
пројеката (фонд за животну средину – 
донатори) 

 примјена регионалног приступа 
рјесавања еколоских проблема 

 изградња обилазница – смањење 
урбаног загађења 

 виши ниво сарадње локалне заједнице 
са републичким институцијама 

 укључивање научно-истраживачких 
организација у рјешавање проблема 
заштите животне средине 

 реализација програма – пројеката 
едукације грађана 

 примјена принципа енергетске 
ефикасности 

„загађивач плаћа“ 

 непостојање и неадекватност 
функционисања фондова за животну 
средину 

 потенцијално инсталирање прљавих 
технологија 

 нереализација донесених програма о 
заштити животне средине 

 недостатак адекватног надзора у 
реализацији законских одредби 
(закони, одлуке, планови, програми) 

 
7.3.2. Циљеви заштите животне средине 

 

Циљеви заштите животне 
средине 

Веза са стратешким циљевима Веза са развојним 
циљевима у другим 

секторима 

1. Успостављање система 
заштите квалитета 
површинских вода и 
заштите изворишта 

Стратешки циљ 3: Санирана и 
реконструисана постојећа и 
изграђена нова физичка 
инфраструктура 
Стратешки циљ 4: Успостављени 
функционални капацитети за 
одрживо управљање животном 
средином уз примјену принципа 
енергетске ефикасности 

Секторски циљ је 
синергетски везан за 
секторске циљеве 
друштвеног развоја 1. 
Изграђена друштвена 
инфраструкту и 4. Знатно 
побољшан систем 
водоснабдијевања 

2. Успостављен 
интегралан система 
управљања отпадом 

Стратешки циљ 3: Санирана и 
реконструисана постојећа и 
изграђена нова физичка 
инфраструктура 
Стратешки циљ 4: Успостављени 
функционални капацитети за 
одрживо управљање животном 
средином уз примјену принципа 
енергетске ефикасности 

Доприноси реализацији 
циља друштвеног 
развоја 1. Изграђена 
друштвена 
инфраструктура 
 
 
 

3. Смањење емисије ЦО2 
кроз повећање 

Стратешки циљ 4: Успостављени 
функционални капацитети за 

Доприноси реализацији 
циља друштвеног 
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енергетске ефикасности и 
повећање учешћа 
обновљивих извора 
енергије 

одрживо управљање животном 
средином уз примјену принципа 
енергетске ефикасности 

развоја 1. Изграђена 
друштвена 
инфраструктура 

4. Изградња система 
управљања и контроле 
квалитета животне 
средине и едукација 
становништва 

Стратешки циљ 4: Успостављени 
функционални капацитети за 
одрживо управљање животном 
средином уз примјену принципа 
енергетске ефикасности 

 

 
Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

 
Секторски план заштите животне средине Града Приједора је повезан са Акционим 

планом заштите животне средине Босне и Херцеговине (НЕАП) на сљедећи начин: 
секторски циљ 1 (ОЦ 3.1.) је у складу са приоритетном облашћу 1 – Водни 
ресурси/отпадне воде; секторски циљ 2 је повезан са приоритетном облашћу 5 – 
Отпад/управљање отпадом. Области „Законско и институционално јачање“ и „Израда 
документационе основе за планирање и управљање животном средином“ су такође уско 
везане за имплементацију свих пројеката у секторском плану.  

У складу са Просторним планом РС до 2015, секторски план заштите животне 
средине је дефинисан на начин да обезбиједи адекватно управљање ресурсима, а 
нарочито да се обезбиједи заштита тла, ваздуха и воде (ОЦ 3.1., ОЦ 3.2.), правилно 
управљање отпадом (ОЦ 3.2.) и повећање енергетске ефикасности (ОЦ 3.3.).  

Секторски циљ 3.2. је у потпуности усклађен са Стратегијом збрињавања чврстог 
отпада БиХ, гдје се предлаже регионални приступ у управљању отпадом (пројекат 
3.2.1.1.), а циљ 3.3. је усклађен са Националним акционим планом за енергетску 
ефикасност и Енергетском стратегијом РС. 

Напослијетку, цјелокупни секторски план Града Приједора је усклађен са другим 
релевантним стратешким документима на нивоу БиХ и РС, а нарочито са Стратегијом 
развоја РС, Стратегијом руралног развоја РС, Стратегијом заштите природе РС, Стратегијом 
заштите ваздуха РС, као и са важећом легислативом у области животне средине. 
 
Интеграција са другим општинским стратегијама и плановима 
 

Секторски план заштите животне средине је креиран узимајући у обзир релевантна 
опредјељења у Стратегији развоја општине Приједор 2008-2013. Затим је, на нивоу Града, 
овај секторски план детаљно усклађен са  СЕАП-ом (секторски циљ 3.3.), Стратешким 
планом добре управе у области вода и животне средине, Студијом изводљивости 
водоснабдијевања и одвода отпадних вода и Програмом санитарне заштите изворишта 
„Матарушко поље“ и „Приједорчанка“ (секторски циљ 3.1.).  

Напослијетку, секторски план је хармонизован са Просторним планом, 
Урбанистичким планом, Стратегијом развоја руралних подручја, Стратешким планом 
управљања отпадом, ЛЕАП-ом, Регулационим плановима (рудник Омарска), Студијом 
изводљивости индустријских зона Целпак и Чиркин поље, те низом важећих одлука.  
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7.3.3.    Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана заштите животне средине дефинисано је 51 пројекат и мјера 
груписаних у 10 програма: 

 1. Унапређење санитарне заштите кроз изградњу канализационог система 

 2. Успостављање санитарног режима у заштитним зонама изворишта воде за 
пиће 

 3. Регулација водотока и изградња објеката за заштиту од поплава 
 4. Унапређење система организованог прикупљања, рециклаже и одлагања 

отпада 

 5. Унапређење енергетске ефикасности у зградарству 
 6. Унапређење система топлификације града 
 7. Унапређење енергетске ефикасности у саобраћају 
 8. Промоција ЕЕ и едукација грађана 
 9. Успоставњање мониторинга квалитета животне средине  
 10. Унапређење контроле употребе хемијских средстава у пољопривреди и 

другим дјелатностима   
 

Програм 1: 
 Програм 
унапређења 
санитарне заштите 
кроз изградњу 
канализационог 
система 

 

1. Реконструкција и доградња градског канализационог система  
2. Изградња централног уређаја за пречишћавање отпадних вода 
3. Изградња секундарне канализационе мреже и кућних прикључака 

у насељу  Тукови 
4. Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и кућних 

прикључака у насељу Гомјеница  
5. Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја 

за пречишћавање отпадних вода у насељу Омарска 
6. Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја 

за пречишћавање отпадних вода у насељу Козарац 
7. Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја 

за пречишћавање отпадних вода у насељу Љубија 

Програм 2: 
Успостављање 
санитарног режима у 
заштитним зонама 
изворишта воде за 
пиће 

1.   Зонинг план сјеверозападног дијела урбаног подручја Приједора 
2.   Израда Регулационог плана подручја уз корита ријека Сана и 

Гомејница на урбаном подручју Приједора- Секција 1 и Секција 2 
3.   Санација и уређење шљункара насталих експлоатацијом шљунка у 

заштитним зонама изворишта 
4.   Израда новог програма санитарне заштите изворишта питке воде 

на подручју града Приједора 
5.   Израда програма обављања пољопривредне дјелатности у зонама 

санитарне заштите изворишта воде за пиће 
6.   Снимање стања и контрола квалитета локалних водовода 

Програм 3:  1.  Изградња насипа са обе стране ријеке Сане низводно од градског 
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Регулација водотока 
и изградња објеката 
за заштиту од 
поплава уређења 
деградираног 
земљишта  

моста 
2.  Уређење корита ријеке Милошевице на потезу од магистралног 

пута до ушћа у ријеку Гомјеницу 
3.  Наставак изградње заштитног парапетног зида у насељу Тукови 
4.  Уређење корита ријеке Гомјенице 
5.  Уређење корита ријеке Сане од манастира Клисина до насеља 

Брезичани 
6.  Регулација горњег тока ријеке Пухарска 
7.  Реализација етапног плана рудника „Омарска“ у области изградње 

инфраструктуре и заштите животне средине 

Програм 4:  
Унапређење система 
организованог 
прикупљања, 
рециклаже и 
одлагања отпада 

1. Завршетак изградње регионале санитарне депоније „Стара пруга-
Курево“ 

2. Изградња погона за рециклажу комуналног отпада на Регионалној 
депонији Стара пруга-Курево  

3. Реализација пројекта збрињавања медицинског отпада 
4. Реализација пројекта збрињавања опасног отпада 
5. Израда базе података о произвођачима отпада и загађивачима 

околине 
6. Унапређење система прикупљања, селекције и рециклаже отпада 
7. Санација дивљих депонија на подручју града Приједора 

Програм 5:  
Унапређење 
енергетске 
ефикасности у 
зградарству 

1.   Изградња соларних електрана на објектима АД „Водовод“  
2.   Изградња соларних колектора на објектима јавних установа, 

привредних субјеката и на стамбеним објектима 
3.   Обнова-реконструкција фасада и столарије на објектима јавних 

установа, привредних субјеката и на стамбеним објектима 
4.   Замјена обичних сијалица штедним на објектима јавних установа,  
      привредних субјеката и на стамбеним објектима 
 

 

Програм 6:  
Унапређење система 
топлификације града 

1. Изградња новог котловског постројења на дрвну биомасу у АД 
„Топлана“ 

2. Реконструкција дистрибутивне мреже у АД „Топлана“ 
3. Аутоматизација подстаница и уградња мјерно регулационе 

опреме у АД „Топлана“ 
4. Изградња мини топлана за гријање насеља која нису обухваћена 

централним системом гријања  
5. Узгој брзорастућег дрвезта за производњу биомасе 
6.  Пројекат реконструкције котловнице Опште болнице 
7. Изградња енергане на гас 

Програм 7:  
Унапређење 
енергетске 
ефикасности у 

1. Промоција масовнијег кориштења јавног саобраћаја 
2. Промоција масовнијег кориштења аута на гас и конверзија 

аутобуса на гас 
3. Изградња бициклистичких стаза на подручју града Приједора 
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саобраћају 4. Реконструкција постојеће и изградња нове уличне расвјете  
Програм 8:  

Програм промоције 
ЕЕ и едукације 
грађана 

1. Промотивне, информативне и образовне мјере и активности 
2. Образовање и промоција енергетске ефикасности за грађане 
3. Успостављење информационог система за управљање енергијом 
4. Енергетски дани  

Програм 9:  
Успоставњање 
мониторинга 
квалитета животне 
средине 

1. Успоставњање мониторинга квалитета животне средине 
2. Доношење недостајућих и новелирање постојећих одлука у 

области заштите животне средине 
3. Новелирање ЛЕАП-а 
4. Едукација становништва ради  подизања еколошке свијести 

Програм 10:  
Унапређење 
контроле употребе 
хемијских средстава 
у пољопривреди и 
другим 
дјелатностима   

1. Набавка опреме за контролу употребе хемијских средстава у 
пољопривреди 

 
Иницијативе међуопштинске сарадње  

Као иницијатива међуопштинеске сарадње у области унапређења животне 
средине дефинисан је сљедећи пројекат: 
 

1. Завршетак изградње регионале санитарне депоније „Курево“.    
 

7.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Оперативни циљ Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Успостављање система заштите 
квалитета површинских вода и 
заштите изворишта 

 Новоизграђеном канализационом мрежом 
покривено око 5000 домаћинстава до 2017.  

 Градски канализациони систем реконструисан и 
комплетиран до 2020. 

 Усвојени нови програми санитарне заштите 
изворишта питке воде и обављања пољопривредних 
дјелатности у тим зонама, до краја 2016. 

 Смањене штете од поплава за најмање 30% у 
периоду 2017-2018. у односу на период 2014-2015. 

Успостављен интегралан 
систем управљања отпадом 

 Успостављена база података о   произвиђачима 
отпада и   загађивачима околине, до 2015. 

 Саниране све дивље депоније до краја 2016.  

 Уведен нови систем прикупљања, селекције и 
рециклаже отпада, до 2020. 

Смањење емисије ЦО2 кроз 
повећање енергетске 
ефикасности и повећање 

 Смањена емисија ЦО2 за 20% до краја 2020. (у 
односу на 2008. као базну годину) 

 Смањена укупна потрошња енергије за 5% до краја 
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учешћа обновљивих извора 
енергије 

2020. (у односу на 2008. као базну годину) 

 Удио обновљивих извора енергије у укупној 
енергетској потрошњи износи најмање 10% на крају 
2020. 

Изградња система управљања 
и контроле квалитета животне 
средине и едукација 
становништва 

 Успостављен систем редовног мониторинга 
квалитета животне средине на подручју града 
Приједора до краја 2018. 

 Преко 60% становништва обухваћено промотивним, 
информативним и образовним акцијама заштите 
животне средине, до 2020. 

 

7.4. Збирни преглед пројеката 
 

Рб Број 
пројекта 

Назив пројекта Вриједност 
пројекта 

  Сектор економског развоја  

1. 1.1.1.1. Израда докумената просторног уређења за индустријске зоне 333,000 
2. 1.1.1.2. Изградња физичке инфраструктуре у индустријским зонама 4,000,000 
3. 1.1.1.3. Изградња физичке инфраструктуре у контакт зонама 4,000,000 
4. 1.1.1.4. Унапређење подстицајних мјера за инвестирање 750,000 
5. 1.2.1. 1. Подршка увођењу система за наводњавање код пољопр. произвођача 500,000 
6. 1.2.1.2. Подршка подизању пластеника и стакленика 600,000 
7. 1.2.1.3. Подршка плантажној производњи поврћа и цвијећа 300,000 
8. 1.2.1.4. Подршка плантажној производњи љековитог биља 100,000 
9. 1. 2.1.5. Подршка подизању нових засада воћа 500,000 

10. 1. 2.1.6. Подршка подизању нових засада винове лозе 100,000 
11. 1. 2.1.7. Подршка  изградњи складишних објеката и набавци опреме за воћарску 

производњу 

400,000 

12. 1. 2.1.8. Подршка   искориштењу слободних пољопривредних површина за ратарску 
производњу 

200,000 

13. 1. 2.1.9. Подршка   плантажној производњи индустријског биља 400,000 
14. 1. 2.1.10. Подршка   повећању сточног фонда 600,000 
15. 1. 2.1.11. Подршка изградњи шталских објеката и набавци опреме 800,000 
16. 1.2.1.12. Успостављање селекцијског центра за вјештачку оплодњу пчелињих матица 20,000 
17. 1.3.1.1. Израда докумената просторног уређења нижег реда за НП Козара 36,000 
18. 1.3.1.2. Изградња физичке инфраструктуре за развој туризма 500,000 
19. 1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја 200,000 
20. 1.3.1.4. Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа   50,000 
21. 1.3.1.5. Промоција туристичке пнуде Приједора и Козаре 40,000 
22. 1.4.1.1. Подршка иновацијама и инвестицијама у МСП 100,000 
23. 1.4.1.2. Подршка пословним удружењима и кластерима 60,000 
24. 1.4.1.3. Подршка увођењу стандарда квалитета 122,500 
25. 1.4.1.4. Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа 100,000 
26. 1.4.2.1. Увођење и промоција нових образовних профила према перспективној 

потражњи на тржишту рада 

20,000 

27. 1.4.2.2. Креирање и извођење програма обуке и  преквалифик. према актуелној 
потражњи на тржишту рада 

100,000 

28. 1.4.2.3. Јачање стручне праксе и практичне обуке 200,000 
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29. 1.4.2.4. Предузетничка обука за младе 30,000 
30. 1.4.3.1. Израда и реализација акционог плана запошљавања 5,000 
31. 1.4.3.2. Подстицај за запошљавање нових радника 850,000 
32. 1.4.3.3. Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих 

кадрова 

170,000 

33. 1.4.3.4. Подршка запошљавању и  самозапошљавању младих 850,000 
34. 1.4.3.5. Подршка запошљавању теже запошљивих категорија 200,000 
35. 1.4.3.6. Израда и спровођење програма обуке и стручног оспособљавања уз 

менторство успјешних појединаца из дијаспоре и повратника 

150,000 

36. 1.4.4.1. Развој Предузетничког инкубатора  (3. фаза) 200,000 
37. 1.4.4.2. Подршка женском предузетништву 85,000 
38. 1.4.4.3. Јачање Фондације за развој   1,000,000 
39. 1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а              250,000 
40. 1.4.4.5. Јачање капацитета у области пројектног менаџмента  10,000 
41. 1.4.4.6. Инфраструктурна подршка предузетништву 100,000 
42. 1.4.4.7. Сајам привреде „Приједор инвест“             30,000 
43. 1.4.5.1. Подршка развоју прехрамбене индустрије 700,000 
44. 1.4.5.2. Подршка развоју металопрерађивачке и машинске индустрије 700,000 
45. 1.4.5.3. Подршка развоју електро индустрије 700,000 
46. 1.4.5.4. Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 700,000 
47. 1.4.5.5. Подршка развоју осталих привредних дјелатности 700,000 
48. 1.5.1.1. Покретање производње жељезних руда на локалитету Љубија 16,000,000 
49. 1.5.1.2. Израда документације и изградња прерађивачких капацитета (цемент, глина, 

кварцни пјесак..)    

300,000 

50. 1.5.1.3. Акредитовање лабораторије за испитивање минералних сировина и 
материјала у рударству и грађевинарству 

3,000,000 

51. 1.5.1.4. Институционална подршка одрживом управљању минералним сировинама и 
ресурсима 

250,000 

52. 1.5.1.5. Геолошко- економска оцјена ресурса резерви минералних сировина на 
подручју Града Приједора 

35,000 

53. 1.5.1.6. Проширење сировинске основе резерви жељезне руде на подручју Града 
Приједора 

35,000 

54. 1.5.1.7. Студија о могућностима производње енергије из обновљивих извора 20,000 
55. 1.5.1.8. Пословно-инвестициони форум дијаспоре 30,000 

  Укупно Сектор економског развоја: 42,201,500 

    
  Сектор друштвеног развоја  

1. 2.1.1.1. Реконструкција објеката за обављање стручне праксе ученика у средњим 
школама 

500,000 

2. 2.1.1.2. Реконструкција Пољопривредно-прехрамбене и медицинско-технолошке 
школе 

1,600,000 

3. 2.1.1. 3. Реконструкција зграде Гимназије "Свети Сава" 400,000 
4. 2.1.1.4. Изградња Рударског факултета 2,000,000 
5. 2.1.1.5. изградња Високе медицинске школе 2,000,000 
6. 2.1.1.6. Изградња едукативно-истраживачког центра 350,000 
7. 2.1.1.7. Изградња ђачког и студентског дома 650,000 
8. 2.1.1.8. Реконструкција објеката основних школа  2,000,000 
9. 2.1.1.9. Реконструкција и изградња објеката предшколског образовања  2,500,000 

10. 2.1.2.1. Изградња библиотеке 4,000,000 
11. 2.1.2.2. Реконструкција и опремање зграде позоришта "Приједор" 450,000 
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12. 2.1.2.3. Реконструкција домова културе 500,000 
13. 2.1.2.4. Изградња и опремање РТВ дома 1,600,000 
14. 2.1.2.5. Адаптација зграде СКУД "Младен Стојановић" 110,000 
15. 2.1.2.6. Доградња културног центра "Љетна башта" 435,400 
16. 2.1.3.1. Регулациони план спортског аеродрома Урије 100,000 
17. 2.1.3.2. Реконструкција и изградња школских дворана  300,000 
18. 2.1.3.3. Изградња спортских терена у школама и МЗ 90,000 
19. 2.1.3.4. Изградња парка за екстремне спортове 40,000 
20. 2.1.3.5. Пројекат "ЦАН"Цроссбордер Аир Нетwоркинг (у преводу: Прекогранично 

ваздушно умрежавање)      

410,724 

21. 2.1.3.6. Пројекат изградње спортске дворане у насељу „Урије“ 8,360,000 
22. 2.1.4.1. Изградања хелиодрома за потребе Болнице 100,000 
23. 2.1.4.2. Изградња амбуланти породичне медицине  720,000 
24. 2.1.4.3. Реконструкција постојећих и изградња нових стамбених јединица за 

непрофитно-социјално становање.  

1,000,000 

25. 2.2.1.1 Унапређење услуга стоматолошке здравствене заштите. 350,000 
26. 2.2.1.2. Унапређење и развој нових услуга у Центру за физикалну рехабилитацију у 

заједници. 

35,000 

27. 2.2.1.3. Унапређење рада Службе за хитне медицинске помоћи. 330,000 
28. 2.2.1.4. Набавка опреме за правилан третман медицинског отпада 201,720 
29. 2.2.1.5. Дигитализација рендген апарата 200,000 
30. 2.2.1.6. Отварање породичног савјетовалишта као услуге породично правне заштите 

ЈУ ЦСР Приједор 

30,000 

31. 2.2.1.7. Збрињавање жртава породичног насиља у Прихватној станици. 35,000 
32. 2.2.1.8. Персонална асистенција – помоћ лицима са инвалидитетом и запошљавање 

младих. 

70,000 

33. 2.2.1.9. Увођење стандарда у социјалној заштити Стандард квалитета ИСО 9001-2008 40,000 
34. 2.2.1.10. Подршка младима без родитељског старања која напуштају организоване 

облике социјалне заштите 

25,000 

35. 2.2.2.1. Дигитализација телевизије Приједор 360,000 
36. 2.2.2.2. Модернизација ЈУ "Центар за приказивање филмова" примјеном 

дигитализоване методе 

854,830 

37. 2.2.2.3. "Приједор - град мурала" 10,000 
38. 2.2.2.4. Набавка монтажно-демонтажне покретне бине за одржавање културних 

манифестација на отвореном 

60,000 

39. 2.2.2.5. "Дјечија иницијатива за културу" 15,000 
40. 2.3.1.1. Реконструкција постојеће водоводне дистрибутивне мреже   3,031,540 
41. 2.3.1.2. Проширење дистрибутивне мреже у оквиру постојећег водоводног система  3,600,000 
42. 2.3.1.3. Изградња дистрибутивне мреже у насељима водоводног  подсистема “Црно 

Врело”   

4,185,480 

43. 2.3.1.4. Развој водоводног подсистема „Томашичка језера“ (пројекти дефинисани у 
Студији изводљивости) 

5,965,280 

44. 2.3.1.5. Додатна истраживања и развој изворишта воде (пројекти дефинисани у 
Студији изводљивости)       

800,000 

45. 2.3.2.1. Пројекат реконструкција постојећих НН мрежа у ужим градским  подручјима 
и измјештање у путну зону, као свођење у подземну НН мрежу у зависности 
од могућности. 

30,000,000 

46. 2.3.2.2. Пројекат реконструкција постојећих НН мрежа на сеоским  подручјима и 
измјештање у путну зону 

25,000,000 

47. 2.3.2.3. Пројекат изградње НН мрежа за потребе нових насеља - 500 км 17,500,000 
48. 2.3.2.4. Пројекат реконструкције 6,3 кВ расклопница и трафостаница и пребацивање 5,000,000 
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на 20 кВ напон – Љубија и Томашица 
49. 2.3.2.5. Пројекат реконструкције свих далековода 6,3 кВ и пребацивање на 20 кВ 

напон – Љубија и Томашица 

10,000,000 

50.   2.3.3.1. Изградња надвожњака у насељу Пећани  4,500,000 
51.   2.3.3.2. Изградња обилазнице око Приједора 10,000,000 
52.   2.3.3.3. Изградња аутопута Приједор - Бања Лука  150,000,000 
53.   2.3.3.4. Изградња брзе цесте Приједор-Козарска Дубица 100,000,000 
54. 2.3.3.5. Реконструкција пружног прелаза „Тринаестица“ 1.032.000 

55. 2.3.3.6. Успостављање базе података о дијаспори Приједора,  15,000 
56. 2.3.3.7. Дани дијаспоре у Граду и мјесним заједницама - подршка организацији 

манифестација 

10,000 

  Укупно Сектор друштвеног развоја: 403,471,974 
    
  Сектор за заштиту животне средине  

1. 3.1.1.1.   Реконструкција и доградња градског канализационог система  18,000,000 

2. 3.1.1.2. Изградња централног уређаја за пречишћавање отпадних вода  16,200,000 

3. 3.1.1.3. Изградња секундарне канализационе мреже и кућних прикључака у насељу 
Тукови 

3,403,150 

4. 3.1.1.4. Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и кућних 
прикључака  подручја Гомјеница 

3,403,150 

5. 3.1.1.5. Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја за 
пречишћавање отпадних вода насеља Омарска 

7,412,600 

6. 3.1.1.6.   Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја за 
пречишћавање отпадних вода насеља Козарац 

3,305,360 

7. 3.1.1.7.  Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја за 
пречишћавање отпадних вода подручја Љубија 

4,200,000 

8. 3.1.2.1.   Зонинг план сјеверозападног дијела урбаног подручја Приједора 300,000 

9. 3.1.2.2. Израда Регулационог плана подручја уз корита ријека Сана И Гомејница на 
урбаном подручју Приједора-Секције 1 и 2 

85,000 

10. 3.1.2.3. Санација и уређење шљункара насталих експлоатацијом шљунка у заштитним 
зонама изворишта 

200,000 

11. 3.1.2.4. Израда новог програма санитарне заштите изворишта питке воде  на подручју 
града Приједора 

50,000 

12. 3.1.2.5. Израда програма обављања пољопривредне дјелатности у зонама санитарне 
заштите изворишта воде за пиће 

50,000 

13. 3.1.2.6. Снимање стања и контрола квалитета локалних водовода 50,000 

14. 3.1.3.1. Изградња насипа са обе стране ријеке Сане низводно од градског моста 2,550,000 

15. 3.1.3.2. Уређење корита ријеке Милошевице на потезу од магистралног пута до ушћа 
у ријеку Гомјеницу 

1,700,000 

16. 3.1.3.3. Наставак изградње заштитног парапетног зида у насељу Тукови 490,000 

17. 3.1.3.4. Уређење корита ријеке Гомјенице 782,330 

18. 3.1.3.5. Уређење корита ријеке Сане од манастира Клисина до насеља Брезичани 979,415 

19. 3.1.3.6. Регулација горњег тока ријеке Пухарска 1,300,000 

20. 3.1.3.7. Реализација етапног плана Рудника “Омарска” у области изградње 
инфраструктуре и заштите животне средине 

2,760,000 

21. 3.2.1.1. Завршетак изградње регионале санитарне депоније „Стара пруга-Курево“ 7,000,000 

22. 3.2.1.2. Изградња погона за рециклажу комуналног отпада на Регионалној депонији 
Стара пруга-Курево 

6,300,000 

23. 3.2.1.3. Реализација пројекта збрињавања медицинског отпада; 50,000 

24. 3.2.1.4. Реализација пројекта збрињавања опасног отпада 1,000,000 

25. 3.2.1.5. Израда базе података о   произвиђачима отпада и   загађивачима околине 20,000 
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26. 3.2.1.6. Унапређење система  прикупљанаја, селекције и рециклаже отпада 50,000 

27. 3.2.1.7. Санација дивљих депонија на подручју града Приједора  50,000 

28. 3.3.1.1. Изградња соларних електрана на објектима АД „Водовод“ 2,500,000 

29. 3.3.1.2. Изградња  соларних колектора на објектима јавних установа, привредних 
субјеката и на стамбеним објектима  

5,000,000 

30. 3.3.1.3. Обнова-реконструкција фасада и столарије на објектима јавних установа, 
привредних субјеката и на стамбеним објектима 

4,000,000 

31. 3.3.1.4.   Замјена обичних сијалица штедним на објектима јавних установа, 
привредних субјеката и на стамбеним објектима 

978,000 

32. 3.3.2.1. Изградња новог котловског постројења на дрвну биомасу у АД „Топлана“ 17,177,550 

33. 3.3.2.2. Реконструкција дистрибутивне мреже у АД „Топлана“ 7,985,250 

34. 3.3.2.3. Аутоматизација подстаница и уградња мјерно регулационе опреме у АД 
„Топлана“ 

1,140,750 

35. 3.3.2.4. Изградња мини топлана за гријање насеља која нису обухваћена централним 
системом гријања 

1,300,000 

36. 3.3.2.5. Узгој брзорастућих садница за производњу биомасе и/или пелета за гријање 1,200,000 

37. 3.3.2.6. Пројекат реконструкције котловнице Опште болнице 500,000 

38. 3.3.2.7. Изградња енергане на гас    

39. 3.3.3.1.   Промоција масовнијег кориштења јавног градског и приградског саобраћаја 200,000 

40. 3.3.3.2. Промоција масовнијег кориштења аута на гас и конверзија аутобуса на гас 200,000 

41. 3.3.3.3. Изградња бициклистичких стаза на подручју града Приједора 2,000,000 

42. 3.3.3.4. Реконструкција постојеће и изградња нове уличне расвјете у Приједору  857,000 

43. 3.4.1.1. Промотивне, информативне и образовне мјере и активности 160,000 

44. 3.4.1.2. Образовање и промоција енергетске ефикасности за грађане 40,000 

45. 3.4.1.3. Успостављење информационог система за управљање енергијом 50,000 

46. 3.4.1.4. Енергетски дани  100,000 

47. 3.4.2.1.   Успоставњање мониторинга квалитета животне средине на подручју града 
Приједрора 

200,000 

48. 3.4.2.2. Доношење недостајућих и новелирање постојећих одлука у области заштите 
животне средине 

0 

49. 3.4.2.3.   Новелирање ЛЕАП-а 30,000 

50. 3.4.2.4. Едукација становништва ради  подизања еколошке свијести 30,000 

51. 3.4.3.1. Набавка опреме за контролу употребе хемијских средстава у пољопривреди 100,000 

  Укупно Сектор за заштиту животне средине: 127,439,555 

162  Свеукупно: 573,813,029 
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8. ОПЕРАТИВНИ ДИО 

8.1. План имплементације 

8.1.1 Оријентациони преглед приоритетних пројеката и мјера за период од 3 год. 
 

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 2014-2016 

Пројекат / мјера Програм 

Орјентациони период 
реализације (динамика 

имплементација) Носиоци 
имплементације 

Циље групе/корисници 

2014. 2015. 2016. 

1.1.1.1. Израда докумената 
просторног уређења за индустријске 
зоне 

Програм: Развој пословне 
инфраструктуре; 

0 x x 
Одјељење за просторно 
уређење 

Пословни сектор 

1.1.1.2. Изградња физичке 
инфраструктуре у индустријским 
зонама 

Програм: Развој пословне 
инфраструктуре; 

0 x x 

Одјељење за просторно 
уређење, одјељење за 
стамбено- комуналне 
послове 

Пословни сектор 

1.1.1.3. Изградња физичке 
инфраструктуре у контакт зонама 

Програм: Развој пословне 
инфраструктуре; 

0 x x 

Одјељење за просторно 
уређење, одјељење за 
стамбено- комуналне 
послове 

Локално становништво, 
пословни сектор 

1.1.1.4. Унапређење подстицајних 
мјера за инвестирање 

Програм: Развој пословне 
инфраструктуре; 

0 x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Агенција 
ПРЕДА-ПД 

Пословни сектор 

1.2.1. 1.Подршка увођењу система за 
наводњавање код пољопривредних 
произвођача 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

X X x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду,  

Пољопривредни 
произвођачи 

1.2.1.2. Подршка подизању 
пластеника и стакленика 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду,  

Пољопривредни 
произвођачи 
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1.2.1.3.Подршка плантажној 
производњи поврћа и цвијећа 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду,  

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.4. Подршка плантажној 
производњи љековитог биља 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду,  

Пољопривредни 
произвођачи 

1.2.1.5. Подршка подизању нових 
засада воћа 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

 X X  X  
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.6. Подршка подизању нових 
засада винове лозе 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.7. Подршка  изградњи 
складишних објеката и набавци 
опреме за воћарску производњу 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.8. Подршка   искориштењу 
слободних пољопривредних 
површина за ратарску производњу 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.9. Подршка   плантажној 
производњи индустријског биља 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.10. Подршка   повећању 
сточног фонда 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

X X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1. 2.1.11. Подршка изградњи 
шталских објеката и набавци опреме 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1.2.1.12. Успостављање селекцијског 
центра за вјештачку оплодњу 
пчелињих матица 

Програм: Развој 
пољопривреде; 

0 X X 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пољопривредни 
произвођачи 

1.3.1.1.Израда докумената 
просторног уређења нижег реда за 
НП Козара 

Програм: Развој туризма; 0 0 x 
Одјељење за просторно 
уредење 

Пружаоци туристичких 
услуга, туристи 

1.3.1.2. Изградња физичке 
инфраструктуре за развој туризма 

Програм: Развој туризма; 0 0 x 

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 
Одјељење за просторно 
уредење, ТО Приједор 

Пружаоци туристичких 
услуга, туристи 

1.3.1.3. Унапређење остале 
туристичке инфраструктуре и 
садржаја  

Програм: Развој туризма; 0 0  x  

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 
Одјељење за просторно 
уредење, ТО Приједор 

Пружаоци туристичких 
услуга, туристи 

1.3.1.4. Креирање и подстицај 
развоја нових туристичких 
производа   

Програм: Развој туризма; 0 x x ТО Приједор 
Пружаоци туристичких 

услуга, туристи 



Страна  744         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

1.3.1.5. Промоција туристичке пнуде 
Приједора и Козаре  

Програм: Развој туризма; 0 x x ТО Приједор, НП Козара 
Пружаоци туристичких 

услуга, туристи 

1.4.1.1. Подршка иновацијама и 
инвестицијама у МСП 

Програм: Подршка 
конкурентности МСП; 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Агенција 
ПРЕДА-ПД 

Пословни сектор 

1.4.1.2. Подршка пословним 
удружењима и кластерима  

Програм: Подршка 
конкурентности МСП; 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Агенција 
ПРЕДА-ПД 

Пословни сектор 

1.4.1.3. Подршка увођењу стандарда 
квалитета 

Програм: Подршка 
конкурентности МСП; 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Агенција 
ПРЕДА-ПД 

Пословни сектор 

1.4.1.4. Подршка интернационалном 
повезивању и умрежавању 
предузећа 

Програм: Подршка 
конкурентности МСП; 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Агенција 
ПРЕДА-ПД 

Пословни сектор 

1.4.2.1. Увођење и промоција нових 
образовних профила према 
перспективној потражњи на 
тржишту рада 

Програм: Прилагођавањае 
образовања према потребама 
тржишта рада 

x x x 
Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 
ПРЕДА 

Пословни сектор, 
образовни сектор 

1.4.2.2. Креирање и извођење 
програма обуке и  
преквалификације према актуелној 
потражњи на тржишту рада 

Програм: Прилагођавањае 
образовања према потребама 
тржишта рада 

x x x 
Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 
ПРЕДА 

Пословни сектор, 
образовни сектор 

1.4.2.3. Јачање стручне праксе и 
практичне обуке (са набавком 
неопходне опреме) 

Програм: Прилагођавањае 
образовања према потребама 
тржишта рада 

x x x 
Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 
ПРЕДА 

Пословни сектор, 
образовни сектор 

1.4.2.4. Предузетничка обука за 
младе  

Програм: Прилагођавањае 
образовања према потребама 
тржишта рада 

x x x Агенција ПРЕДА 
Пословни сектор, 
образовни сектор 

1.4.3.1. Израда и реализација 
акционог плана запошљавања 

Програм: Подршка новом 
запошљавању 

0 x x Агенција ПРЕДА 
Пословни сектор, 

незапослени 

1.4.3.2. Подстицај за запошљавање 
нових радника 

Програм: Подршка новом 
запошљавању 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор, 
незапослени 

1.4.3.3. Подстицај послодавцима за 
запошљавање младих 
високообразованих кадрова 

Програм: Подршка новом 
запошљавању 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор, 
незапослени 
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1.4.3.4. Подршка запошљавању и  
самозапошљавању младих 

Програм: Подршка новом 
запошљавању 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор, 
незапослени 

1.4.3.5. Подршка запошљавању теже 
запошљивих категорија 

Програм: Подршка новом 
запошљавању 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор, 
незапослени 

1.4.3.6. Израда и спровођење 
програма обуке и стручног 
оспособљавања уз менторство 
успјешних појединаца из дијаспоре 
и повратника 

Програм: Подршка новом 
запошљавању 

0 x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор, 
незапослени 

1.4.4.1. Развој Предузетничког 
инкубатора  (трећа фаза) 

Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

0 0 x Агенција ПРЕДА 
Пословни сектор, 

незапослени 

1.4.4.2. Подршка женском 
предузетништву 

Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор, 
незапослени 

1.4.4.3. Јачање Фондације за развој   
Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 

1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а              
Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

x x x 
Одјељење за просторно 
планирање 

Пословни сектор, 
незапослени, локална 

админстрација 

1.4.4.5. Јачању капацитета у области 
пројектног менаџмента  

Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

0 x x Агенција ПРЕДА 
Пословни сектор, 

незапослени, локална 
админстрација 

1.4.4.6. Инфраструктурна подршка 
предузетништву 

Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

0 x x 
Одјељење за привреду  и 
пољопривреду, ПРЕДА 

Пословни сектор 

1.4.4.7. Сајам привреде „Приједор 
инвест“             

Програм: Подршка развоју 
предузетништва 

0 x x 
Привредна комора БЛ, 
канцеларија ПД 

Пословни сектор 

1.4.5.1. Подршка развоју 
прехрамбене индустрије 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x 
 Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 

 1.4.5.2. Подршка развоју 
металопрерађивачке и машинске 
индустрије 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x 
 Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 

1.4.5.3. Подршка развоју електро 
индустрије 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x 
 Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 
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1.4.5.4. Подршка развоју 
дрвопрерађивачке индустрије 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x 
 Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 

1.4.5.5. Подршка развоју осталих 
привредних дјелатности 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x 
 Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 

1.5.1.2. Израда документације и 
изградња прерађивачких капацитета 
(цемент, глина, кварцни пјесак..)    

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

x x x 
Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

Пословни сектор 

1.5.1.3. Акредитовање лабораторије 
за испитивање минералних 
сировина и материјала у рударству и 
грађевинарству 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x 
Рударски институт, 
Агенција ПРЕДА 

Пословни сектор 

1.5.1.4. Институционална подршка 
одрживом управљању минералним 
сировинама и ресурсима 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x x Рударски институт,  Пословни сектор 

1.5.1.5. Геолошко- економска оцјена 
ресурса резерви минералних 
сировина на подручју Града 
Приједора 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 0 x Рударски институт,  Пословни сектор 

1.5.1.6. Проширење сировинске 
основе резерви жељезне руде на 
подручју Града Приједора 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 0 x Рударски институт,  Пословни сектор 

1.5.1.7. Студија о могућностима 
производње енергије из 
обновљивих извора 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

0 x 0 Рударски институт 
Пословни сектор, 

локално становништво 

1.5.1.8. Пословно-инвестициони 
форум дијаспоре 

Програм: Подршка 
инвестиционим активностима и 
пројектима јавно- приватног 
партнерства 

x x x Агенција ПРЕДА 
Пословни сектор, 

дијаспора 
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2.1.1.1. Реконструкција објеката за 
обављање стручне праксе ученика у 
средњим школама 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

 0 0  x 

 Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 

ПРЕДА 

 Наставно 
особље,ученици  

2.1.1.2.Реконструкција 
Пољопривредно-прехрамбене и 
медицинско-технолошке школе 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

x x x 

 Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 

ПРЕДА 

 Наставно 
особље,ученици  

2.1.1. 3.Реконструкција зграде 
Гимназије "Свети Сава" 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре  0 x 0  

 Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 

ПРЕДА 

 Наставно 
особље,ученици  

2.1.1.4. Изградња Рударског 
факултета 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

x x x 

Рударски факултет, Град 
Приједор 

 Професори,студенти 

2.1.1.5. изградња Високе 
медицинске школе 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

0  x x 

Висока медицинска 
школа, Град Приједор 

 Професори,студенти 

2.1.1.6. Изградња едукативно-
истраживачког центра 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

 0 x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, Рударски 

факултет Агенција ПРЕДА 

 Професори,студенти 

2.1.1.7. Изградња ђачког и 
студентског дома 

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

 0 x  0 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

 Ђаци,студенти 

2.1.1.8. Реконструкција објеката 
основних школа  

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

 0 0  x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, Агенција 

ПРЕДА 

Наставно особље, 
ученици 

2.1.1.9. Реконструкција и изградња 
објеката предшколског образовања  

Програм 1: Програм 
реконструкције и изградње 
образовне инфраструтуре 

x  0 x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Васпитачи, полазници 
вртића 
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2.1.2.1. Изградња библиотеке Програм 2: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре културе и  

информисања 

0  0  x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Локално становништво 

2.1.2.2. Реконструкција и опремање 
зграде позоришта "Приједор" 

Програм 2: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре културе и  

информисања 
x 0  0  

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Локално становништво 

2.1.2.3. Реконструкција домова 
културе 

Програм 2: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре културе и  

информисања 

0  x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, Савјет 
мјесних заједница 

Локално становништво 

2.1.2.4. Изградња и опремање РТВ 
дома 

Програм 2: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре културе и  

информисања 

0  x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Локално становништво, 
запослени у оргизацији 

2.1.2.5.Адаптација зграде СКУД 
"Младен Стојановић" 

Програм 2: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре културе и  

информисања 

 0 0  x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Локално становништво, 
корисници простора 

2.1.2.6.Доградња културног центра 
"Љетна башта" 

Програм 2: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре културе и  

информисања 

0 x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Локално становништво, 
запослени у оргизацији 

2.1.3.2. Реконструкција и изградња 
школских дворана  

 Програм 3: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре за спорт и 

рекреацију 

 0 x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

Наставно особље, 
ученици 

2.1.3.3. Изградња спортских терена 
у сколама и МЗ 

 Програм 3: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре за спорт и 

рекреацију 

x x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, Савјет 
мјесних заједница 

Локално становништво 

2.1.3.4.Изградња парка за 
екстремне спортове 

 Програм 3: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре за спорт и 

рекреацију 

0  x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, Одјељење 

за просторно планирање 

Локално становништво 
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2.1.3.5. Пројекат "CAN"Crossborder 
Air Networking (у преводу: 
Прекогранично ваздушно 
умрежавање)      

 Програм 3: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре за спорт и 

рекреацију 

x x 0  

Одјељење за привреду и 
пољопривреду, Аеро 

клуб 

Аероклуб, ватрогасне 
службе, локално 

становништво 

2.1.3.6. Пројекат изградње спортске 
дворане у насељу „Урије“ 

Програм 3: Програм 
реконструкције и изградње 
инфраструктуре за спорт и 

рекреацију 

x x x 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

Локално становништво, 
Спортски клубови 

2.1.4.1.Изградања хелиодрома за 
потребе Болнице 

Програм 4: Програм 
реконструкције и изградње  

инфраструктуре за здравствену 
и  социјалну заштиту 

 0 x x 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

Одјељење за просторно 
планирање, ЗУ Општа 

болница,  

Здравствено особље, 
болесни, локално 

становништво 

2.1.4.2.Изградња амбуланти 
породичне медицине  

Програм 4: Програм 
реконструкције и изградње  

инфраструктуре за здравствену 
и  социјалну заштиту 

x x x 

Град Приједор Здравствено особље, 
болесни, локално 

становништво 

2.1.4.3.Реконструкција постојећих и 
изградња нових стамбених 
јединица за непрофитно-социјално 
становање.  

Програм 4: Програм 
реконструкције и изградње  

инфраструктуре за здравствену 
и  социјалну заштиту 

x x x 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

Одјељење за просторно 
планирање,  

Социјално угрожено 
становништво 

2.2.1.6. Отварање породичног 
савјетовалишта као услуге 
породично правне заштите ЈУ ЦСР 
Приједор 

Програм 5: Програм 
унапређење услуга здравствене 

и социјалне заштите 
x x x 

ЈУ ЦСР Приједор Одјељење за друштвене 
дјелатности 

2.2.1.7. Збрињавање жртава 
породичног насиља у Прихватној 
станици. 

Програм 5: Програм 
унапређење услуга здравствене 

и социјалне заштите 
x x x 

ЈУ ЦСР Приједор Локално становништво 

2.2.1.8. Персонална асистенција – 
помоћ лицима са инвалидитетом и 
запошљавање младих. 

Програм 5: Програм 
унапређење услуга здравствене 

и социјалне заштите 
x x x 

ЈУ ЦСР Приједор Инвалидна лица, 
незапослена млада лица 

2.2.1.9. Увођење стандарда у 
социјалној заштити Стандард 
квалитета ИСО 9001-2008 

Програм 5: Програм 
унапређење услуга здравствене 

и социјалне заштите 
x x x 

ЈУ ЦСР Приједор Запослени у ЦСР, 
локално становништво 



Страна  750         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

2.2.1.10. Подршка младима без 
родитељског старања која 
напуштају организоване облике 
социјалне заштите 

Програм 5: Програм 
унапређење услуга здравствене 

и социјалне заштите 
x x  0 

ЈУ ЦСР Приједор Млади без родитељског 
старања 

2.2.2.1. Дигитализација телевизије 
Приједор 

Програм 6:  Програм 
унапређења услуга у области 

културе и информисања 
 0 x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, ИПЦ 

"Козарски вјесник"  

Запослени у ТВ Приједор, 
локално становништво 

2.2.2.2. Модернизација ЈУ "Центар 
за приказивање филмова" 
примјеном дигитализоване методе 

Програм 6:  Програм 
унапређења услуга у области 

културе и информисања 
x x x 

Одјељење за друштвене 
дјелатности, ЈУ Центар за 
приказивање филмова"-

Приједор,  

Запослени у ЈУ "Центар 
филм", локално 
становништво 

2.2.2.3"Приједор - град мурала" Програм 6:  Програм 
унапређења услуга у области 

културе и информисања 
x 0  0  

" Удружење ликовних 
умјетника Приједор " 

"УЛУП", локално 
становништво 

2.2.2.4. Набавка монтажно-
демонтажне покретне бине за 
одржавање културних 
манифестација на отвореном 

Програм 6:  Програм 
унапређења услуга у области 

културе и информисања 
 0 x x 

СКУД "Младен 
Стојановић"-Приједор, 

Одјељење за друштвене 
дјелатности 

локално становништво 

2.3.1.1. Реконструкција постојеће 
водоводне дистрибутивне мреже   

Програм 7:  Програм 
унапређења водоснабдијевања  x x 0  

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Водовод а.д. 

Локална заједница 

2.3.1.2. Проширење дистрибутивне 
мреже у оквиру постојећег 
водоводног система  

Програм 7:  Програм 
унапређења водоснабдијевања    x x 

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Водовод а.д. 

Локална заједница 

2.3.1.3. Изградња дистрибутивне 
мреже у насељима водоводног  
подсистема “Црно Врело”   

Програм 7:  Програм 
унапређења водоснабдијевања  x x 0  

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Водовод а.д. 

Локална заједница 

2.3.1.4.Развој водоводног 
подсистема „Томашичка језера“ 
(пројекти дефинисани у Студији 
изводљивости) 

Програм 7:  Програм 
унапређења водоснабдијевања  

x x 0  

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Водовод а.д. 

Локална заједница 

2.3.1.5.Додатна истраживања и 
развој изворишта воде (пројекти 
дефинисани у Студији 
изводљивости)       

Програм 7:  Програм 
унапређења водоснабдијевања  

 0 x 0  

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Водовод а.д. 

Локална заједница 
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2.3.2.1. Пројекат реконструкција 
постојећих НН мрежа у ужим 
градским  подручјима и 
измјештање у путну зону, као 
свођење у подземну НН мрежу у 
зависности од могућности. 

Програм 8: Програм 
унапређења електроенергетске 

инфраструктуре; 
      

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 

Бањалука 

Локална заједница 

2.3.2.2. Пројекат реконструкција 
постојећих НН мрежа на сеоским  
подручјима и измјештање у путну 
зону 

Програм 8: Програм 
унапређења електроенергетске 

инфраструктуре; 
      

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 

Бањалука 

Локална заједница 

2.3.2.3. Пројекат изградње НН 
мрежа за потребе нових насеља - 
500 км 

Програм 8: Програм 
унапређења електроенергетске 

инфраструктуре; 
      

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 

Бањалука 

Локална заједница 

2.3.2.4. Пројекат реконструкције 6,3 
кВ расклопница и трафостаница и 
пребацивање на 20 кВ напон – 
Љубија и Томашица 

Програм 8: Програм 
унапређења електроенергетске 

инфраструктуре; 
      

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 

Бањалука 

Локална заједница 

2.3.2.5. Пројекат реконструкције 
свих далековода 6,3 кВ и 
пребацивање на 20 кВ напон – 
Љубија и Томашица 

Програм 8: Програм 
унапређења електроенергетске 

инфраструктуре; 
      

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. 

Бањалука 

Локална заједница 

  2.3.3.1. Изградња надвожњака у 
насељу Пећани  

Програм 9: Програм 
унапређења саобраћајне 

инфраструктуре 
x     

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове,  

Локална заједница 

2.3.3.5. Реконструкција пружног 
прелаза „Тринаестица“ 

Програм 9: Програм 
унапређења саобраћајне 

инфраструктуре 
x   

Одјељење за стамбено- 
комуналне послове,  

Локална заједница 

2.3.3.6. Успостављање базе 
података о дијаспори Приједора,  

Програм 10: Програм миграције 
и дијаспора 

x x  
Локална заједница Локална заједница, 

дијаспора 
2.3.3.7. Дани дијаспоре у Граду и 
мјесним заједницама - подршка 
организацији манифестација 

Програм 10: Програм миграције 
и дијаспора x 

 
x 

 
x 

Локална заједница Локална заједница, 
дијаспора 

3.1.1.3. Изградња секундарне 
канализационе мреже и кућних 
прикључака у насељу Тукови 

Унапређење санитарне заштите 
кроз изградњу канализационог 

система 

x x   Град Приједор Водовод 
а.д. 

Становништво Тукова 



Страна  752         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 

3.1.1.4. Изградња примарне и 
секундарне канализационе мреже 
и кућних прикључака  подручја 
Гомјеница 

Унапређење санитарне заштите 
кроз изградњу канализационог 

система 

x x   Град Приједор Водовод 
а.д. 

Становништво Гомјенице 

3.1.1.5. Изградња примарне и 
секундарне канализационе мреже 
и уређаја за пречишћавање 
отпадних вода насеља Омарска 

Унапређење санитарне заштите 
кроз изградњу канализационог 

система 

x x   Град Приједор Водовод 
а.д. 

Становништво Омарске 

  3.1.1.6. Изградња примарне и 
секундарне канализационе мреже 
и уређаја за пречишћавање 
отпадних вода насеља Козарац 

Унапређење санитарне заштите 
кроз изградњу канализационог 

система 

x x   Град Приједор Водовод 
а.д. 

Становништво Козарца 

3.1.2.2. Израда Регулационог плана 
подручја уз корита ријека Сана И 
Гомејница на урбаном подручју 
Приједора-Секције 1 и 2 

Успостављање санитарног 
режима у заштитним зонама 

изворишта воде за пиће 

   
x 

 
x 

Одјелење за просторно 
планирање 

Становништво 

3.1.2.3. Санација и уређење 
шљункара насталих експлоатацијом 
шљунка у заштитним зонама 
изворишта 

Успостављање санитарног 
режима у заштитним зонама 

изворишта воде за пиће 

  x x Одјелење за просторно 
планирање 

Становништво 

3.1.2.4. Израда новог програма 
санитарне заштите изворишта питке 
воде  на подручју града Приједора 

Успостављање санитарног 
режима у заштитним зонама 

изворишта воде за пиће 

x x   Одјелење за просторно 
планирање 

Становништво 

3.1.2.5. Израда програма обављања 
пољопривредне дјелатности у 
зонама санитарне заштите 
изворишта воде за пиће 

Успостављање санитарног 
режима у заштитним зонама 

изворишта воде за пиће 

x x x Одјелење за просторно 
планирање 

Становништво 

3.1.2.6.Снимање стања и контрола 
квалитета локалних водовода 

Успостављање санитарног 
режима у заштитним зонама 

изворишта воде за пиће 

  x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Стамбено комунално 

3.1.3.7. Реализација етапног плана 
Рудника “Омарска” у области 
изградње инфраструктуре и 
заштите животне средине 

Регулација водотока и 
изградња објеката за заштиту 

од поплава  

      Одјељење за просторно 
планираје 

Стамбено комунално 

3.2.1.1. Завршетак изградње 
регионале санитарне депоније 
„Стара пруга-Курево“ 

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

      Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Стамбено комунално 
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3.2.1.2. Изградња погона за 
рециклажу комуналног отпада на 
Регионалној депонији Стара пруга-
Курево 

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

      Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Привредни субјекти 

3.2.1.3. Реализација пројекта 
збрињавања медицинског отпада; 

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

    x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Становништво 

3.2.1.4. Реализација пројекта 
збрињавања опасног отпада 

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

    x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Становништво 

3.2.1.5. Израда базе података о   
произвиђачима отпада и   
загађивачима околине 

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

x     Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

ЈЛС 

3.2.1.6. Унапређење система  
прикупљанаја, селекције и 
рециклаже отпада 

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

    x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Комално предузеће 

3.2.1.7. Санација дивљих депонија 
на подручју града Приједора  

Унапређење система 
организованог прикупљања, 

рециклаже и одлагања отпада 

x x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Становништво 

3.3.1.1. Изградња соларних 
електрана на објектима АД 
„Водовод“ 

Унапређење енергетске 
ефикасности у зградарству 

    x Водовод, Агенција 
ПРЕДА 

АД Водовод 

3.3.1.2. Изградња  соларних 
колектора на објектима јавних 
установа, привредних субјеката и на 
стамбеним објектима  

Унапређење енергетске 
ефикасности у зградарству 

    x ЗИГПД, Агенција ПРЕДА Јавни и привати сектор 

3.3.1.3. Обнова-реконструкција 
фасада и столарије на објектима 
јавних установа, привредних 
субјеката и на стамбеним објектима 

Унапређење енергетске 
ефикасности у зградарству 

  x x ЗИГПД, Агенција ПРЕДА Јавни и привати сектор 

3.3.1.4.  Замјена обичних сијалица 
штедним на објектима јавних 
установа, привредних субјеката и на 
стамбеним објектима 

Унапређење енергетске 
ефикасности у зградарству 

  x x ЗИГПД, Агенција ПРЕДА Јавни и приватни сектор 

3.3.2.1. Изградња новог котловског 
постројења на дрвну биомасу у АД 
„Топлана“ 

Унапређење система 
топлификације града 

x     Топлана а.д. Приједор АД Топлана 
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3.3.2.2. Реконструкција 
дистрибутивне мреже у АД 
„Топлана“ 

Унапређење система 
топлификације града 

  x   Топлана а.д. Приједор АД Топлана 

3.3.2.3. Аутоматизација подстаница 
и уградња мјерно регулационе 
опреме у АД „Топлана“ 

Унапређење система 
топлификације града 

    x а.д.Топлана Приједор АД Топлана 

3.3.2.5. Узгој брзорастућих садница 
за производњу биомасе и/или 
пелета за гријање 

Унапређење система 
топлификације града 

      Приватна предузећа Приватни субјекти 

3.3.2.6. Пројекат реконструкције 
котловнице Опште болнице 

Унапређење система 
топлификације града 

      Општа болница Приједор Општа болница приједор 

3.3.3.1.  Промоција масовнијег 
кориштења јавног градског и 
приградског саобраћаја 

Унапређење енергетске 
ефикасности у саобраћају 

  x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Становништво 

3.3.3.2. Промоција масовнијег 
кориштења аута на гас и конверзија 
аутобуса на гас 

Унапређење енергетске 
ефикасности у саобраћају 

  x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Становништво 

3.3.3.3. Изградња бициклистичких 
стаза на подручју града Приједора 

Унапређење енергетске 
ефикасности у саобраћају 

    x  Одјељење за просторно 
планирање, ТО Приједор 

Становништво 

3.3.3.4. Реконструкција постојеће и 
изградња нове уличне расвјете у 
Приједору  

Унапређење енергетске 
ефикасности у саобраћају 

  x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове 

Становништво 

3.4.1.1. Промотивне, информативне 
и образовне мјере и активности 

 Промоција ЕЕ и едукација 
грађана 

  x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Агенција ПРЕДА 

Становништво 

3.4.1.2. Образовање и промоција 
енергетске ефикасности за грађане 

 Промоција ЕЕ и едукација 
грађана 

  x x Одјељење за стамбено- 
комуналне послове, 

Агенција ПРЕДА 

Становништво 

3.4.1.3. Успостављење 
информационог система за 
управљање енергијом 

 Промоција ЕЕ и едукација 
грађана 

  x x Агенција ПРЕДА Јавни сектор 

3.4.1.4. Енергетски дани   Промоција ЕЕ и едукација 
грађана 

x x x Агенција ПРЕДА Стамбено комунално 

3.4.2.1.  Успоставњање 
мониторинга квалитета животне 
средине на подручју града 
Приједрора 

Успостаљање мониторинга 
квалитета животне средине 

  x x Одјељење за стамбено 
комуналне послове, 

Републички 
хидрометоролошки завод РС 

Стамбено комунално 
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3.4.2.2. Доношење недостајућих и 
новелирање постојећих одлука у 
области заштите животне средине 

Успостаљање мониторинга 
квалитета животне средине 

      Град Приједор Стамбено комунално 

3.4.2.3.  Новелирање ЛЕАП-а Успостаљање мониторинга 
квалитета животне средине 

      Град Приједор, НВО Стамбено комунално 

3.4.2.4. Едукација становништва 
ради  подизања еколошке свијести 

Успостаљање мониторинга 
квалитета животне средине 

  x x Град Приједор, НВО, 
образовне институције 

Становништво 

3.4.3.1.Набавка опреме за контролу 
употребе хемијских средстава у 
пољопривреди 

Унапређење контроле употребе 
хем.средстава  у пољопр и  

другим дјелатностима  
дјелатностима 

  x x Град Приједор, 
привредни субјекти 

Привредни субјекти 

 

 

8.2. Индикативни план финансирања стратешких пројеката и мјера за наредне 3 год. 
 

В
ез

а 
са

 с
тр

ат
. 

ц
и

љ
ем

 

Пројекат / мјера Индикатори 
Укупни 
оријен. 
издаци 

Финансирање из градског буџета Финансирање из осталих извора 

Носиоци 
имплемен-

тације 

Веза са 
буџетом 

Одговорно 
градско 

одјељење 

год. И год. 
ИИ 

год. 
ИИИ 

укупно 
(И+ИИ+И
ИИ) 

К
р

ед
и

т 

Ен
ти

те
т 

Д
р

ж
ав

а 

Ја
вн

а 

п
р

ед
уз

ећ
а 

П
р

и
ва

тн
и

 
и

зв
о

р
и

 

И
П

А
 

Д
о

н
ат

о
р

и
 

П
о

сл
и

је
 3

 г
. 

1 1.1.1.1. Израда 
докумената 
просторног уређења 
за индустријске зоне 

Усвојени 
документи 

3
3

3
.0

0
0 

0
 

3
1

.0
0

0 

1
0

6
.0

0
0 

1
3

7
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

  1
9

6
.0

0
0 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

  Одјељење 
за 
просторно 
уређење 

1 1.1.1.2. Изградња 
физичке 
инфраструктуре у 
индустријским 
зонама 

Број 
опремљених 
локација  

4
.0

0
0

.0
0

0 

0
 

1
0

0
.0

0
0 

2
0

0
.0

0
0 

3
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
.7

0
0

.0
0

0 

Одјељење за 
стамбено- 
комуналне 
послове 

  Одјељење 
за 
стамбено- 
комуналне 
послове 

1 1.1.1.3. Изградња 
физичке 
инфраструктуре у 
контакт зонама 

Осигуран 
приступ ИЗ 

4
.0

0
0

.0
0

0 

0
 

5
0

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

1
5

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
.8

5
0

.0
0

0 

Одјељење за 
стамбено- 
комуналне 
послове 

  Одјељење 
за 
стамбено- 
ком.посло
ве 
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1 1.1.1.4. Унапређење 

подстицајних мјера 
за инвестирање 

Висина и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 

7
5

0
.0

0
0 

0
 

7
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

1
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

6
1

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА-ПД 

  Одјељење 
за 
привреду, 
ПРЕДА 

1 1.2.1. 1.Подршка 
увођењу система за 
наводњавање код 
пољопр. 
произвођача 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 5

0
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

0
 

3
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

7
0

.0
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.2.1.2.Подршка 
подизању 
пластеника и 
стакленика 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 6

0
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

1
5

0
.0

0
0 

0
 

3
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
5

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.2.1.3.Подршка 
плантажној 
производњи поврћа 
и цвијећа 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 3

0
0

.0
0

0 

0
 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

0
 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.2.1.4.Подршка 
плантажној 
производњи 
љековитог биља 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 1

0
0

.0
0

0 

0
 

5
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

1
5

.0
0

0 

0
 

5
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
5

.0
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1. 2.1.5. Подршка 
подизању нових 
засада воћа 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 5

0
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

6
0

.0
0

0 

  2
5

0
.0

0
0 

          1
9

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1. 2.1.6. Подршка 
подизању нових 
засада винове лозе 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја  1

0
0

.0
0

0 

0
 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

  5
0

.0
0

0 

          3
0

.0
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1. 2.1.7. Подршка  
изградњи 
складишних објеката 
и набавци опреме за 
воћарску 
производњу 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја  

4
0

0
.0

0
0 

0
 

4
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

0
 

2
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
2

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопривр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 
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1 1. 2.1.8. Подршка   

искориштењу 
слободних 
пољопривредних 
површина за 
ратарску 
производњу 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 

2
0

0
.0

0
0 

0
 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

              1
8

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1. 2.1.9. Подршка   
плантажној 
производњи 
индустријског биља 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 4

0
0

.0
0

0 

0
 

2
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

  1
3

0
.0

0
0 

          2
2

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1. 2.1.10. Подршка   
повећању сточног 
фонда 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 6

0
0

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

3
0

0
.0

0
0 

  3
0

0
.0

0
0 

          0
 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1. 2.1.11. Подршка 
изградњи шталских 
објеката и набавци 
опреме 

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
исплаћених 
подстицаја 8

0
0

.0
0

0 

0
 

8
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

1
6

0
.0

0
0 

0
 

4
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
4

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.2.1.12. 
Успостављање 
селекцијског центра 
за вјештачку 
оплодњу пчелињих 
матица 

Успостављен 
и функцион. 
центар 

2
0

.0
0

0 

  1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

          0
 

0
 

0
 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр.  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.3.1.1.Израда 
докумената 
просторног уређења 
нижег реда за НП 
Козара 

Усвојени 
документи 

3
6

.0
0

0 

0
 

0
 

1
5

.0
0

0 

1
5

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
1

.0
0

0 

Одјељење за 
просторно 
уредење 

  Одјељење 
за 
просторно 
уређење, 

1 1.3.1.2. Изградња 
физичке 
инфраструктуре за 
развој туризма 

 
Изграђени и 
функцион. 
објекти 
туристичке 
инфрастр. 
 
Нови 
туристички 
садржаји 

5
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

0
 

2
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
5

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

Одјељење за 
стамбено- 
комуналне 
послове,  

  Одјељење 
за 
стамбено- 
комуналне 
послове,  

1 1.3.1.3. Унапређење 
остале туристичке 
инфраструктуре и 
садржаја  

2
0

0
.0

0
0 

0
  

 0
 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

      0
 

5
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

Одјељење за 
стамбено- 
комуналне 
послове,  

  Одјељење 
за 
стамбено- 
комуналне 
послове,  



Страна  758         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 16/13__ 

 
1 1.3.1.4. Креирање и 

подстицај развоја 
нових туристичких 
производа   

 
 
Раст прихода 
и броја 
запослених у 
туризму и 
угоститељ.  

5
0

.0
0

0 

0
 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

0
 

2
5

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
.0

0
0 

ТО Приједор    Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.3.1.5. Промоција 
туристичке пнуде 
Приједора и Козаре  

4
0

.0
0

0 

0
 

4
.0

0
0 

4
.0

0
0 

8
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
2

.0
0

0 

ТО Приједор, 
НП Козара 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.1.1. Подршка 
иновацијама и 
инвестицијама у 
МСП 

Број 
пословних 
иновација; 
Висина 
инвестиција  1

0
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

7
0

.0
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА-ПД 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.1.2. Подршка 
пословним 
удружењима и 
кластерима  

Раст броја 
чланова 
кластера; 
Повећање 
обима услуга 6

0
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
0

.0
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА-ПД 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.1.3. Подршка 
увођењу стандарда 
квалитета 

Број 
предузећа са 
уведеним 
стандардима 

1
2

2
.5

0
0 

1
2

.2
5

0 

1
2

.2
5

0 

1
2

.2
5

0 

3
6

.7
5

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
5

.7
5

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА-ПД 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.1.4. Подршка 
интернационалном 
повезивању и 
умрежавању 
предузећа 

Број и 
вриједност 
остварених 
пословних 
веза 

1
0

0
.0

0
0 

8
.5

0
0 

8
.5

0
0 

8
.5

0
0 

2
5

.5
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

7
4

.5
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА-ПД 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.2.1. Увођење и 
промоција нових 
образовних профила 
према перспективној 
потражњи на 
тржишту рада 

Уведени 
нових 
образовни 
профили и 
програми 
Број ученика 
који похађају 
наставу по 
новим 
образовним 
програмима  2

0
.0

0
0 

2
.0

0
0 

2
.0

0
0 

2
.0

0
0 

6
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
4

.0
0

0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности, 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.2.2. Креирање и 
извођење програма 
обуке и  
преквалифик. према 
актуелној потражњи 
на тржишту рада 

Број 
обучених и 
преквалифи-
кованих  

1
0

0
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

0
 

5
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
0

.0
0

0 

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности, 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 
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1 1.4.2.3. Јачање 

стручне праксе и 
практичне обуке  

Број ученика 
са стеченим 
практичним 
вјештинама 

2
0

0
.0

0
0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

6
0

.0
0

0 

0
 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
0

.0
0

0 

Одјељење за 
друштв. 
дјелатн., 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.2.4. 
Предузетничка обука 
за младе  

Број 
обучених; 
Број 
пословних 
планова 3

0
.0

0
0 

3
.0

0
0 

3
.0

0
0 

3
.0

0
0 

9
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
1

.0
0

0 

Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.3.1. Израда и 
реализација 
акционог плана 
запошљавања 

Ефекти 
реализације 
АП у погледу 
запошљав. 5

.0
0

0 

0
 

5
0

0 

5
0

0 

1
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

4
.0

0
0 

Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.3.2. Подстицај за 
запошљавање нових 
радника 

Број ново-
запослених 

8
5

0
.0

0
0 

8
5

.0
0

0 

8
5

.0
0

0 

8
5

.0
0

0 

2
5

5
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
9

5
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.3.3. Подстицај 
послодавцима за 
запошљавање 
младих 
високообразованих 
кадрова 

Број ново-
запослених 
младих са 
ВСС 

1
7

0
.0

0
0 

1
7

.0
0

0 

1
7

.0
0

0 

1
7

.0
0

0 

5
1

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
1

9
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.3.4. Подршка 
запошљавању и  
самозапошљавању 
младих 

Број ново-
запослених и 
само-
запослених 8

5
0

.0
0

0 

8
5

.0
0

0 

8
5

.0
0

0 

8
5

.0
0

0 

2
5

5
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
9

5
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.3.5. Подршка 
запошљавању теже 
запошљивих 
категорија 

Број ново-
запослених 
из теже 
запошљивих 
категорија 2

0
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

6
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
4

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.3.6. Израда и 
спровођење 
програма обуке и 
стручног 
оспособљавања уз 
менторство 
успјешних 
појединаца из 
дијаспоре и 
повратника 

50 младих 
незапослени
х лица 
добило 
посао, 
5 он лајн 
обука, 
50 грантова 
за 
самозапошлј
аванје 

1
5

0
.0

0
0 

 

5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

      

1
4

0
.0

0
0 

 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр., 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 
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1 1.4.4.1. Развој 

Предузетничког 
инкубатора  (3. фаза) 

Број 
корисника и 
број 
запослених 2

0
0

.0
0

0 

0
 

0
 

3
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
7

0
.0

0
0 

0
 

Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.4.2. Подршка 
женском 
предузетништву 

Број жена-
предузетн. 

8
5

.0
0

0 

8
.5

0
0 

8
.5

0
0 

8
.5

0
0 

2
5

.5
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
9

.5
0

0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.4.3. Јачање 
Фондације за развој   

Висина, број 
корисника и 
ефекти 
кредита 

1
.0

0
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

2
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

7
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.4.4. Унапређење 
примјене ГИС-а              

Количина 
унесених 
података; 
Број 
корисника 
услуга ГИС-а 

2
5

0
.0

0
0 

2
5

.0
0

0 

2
5

.0
0

0 

2
5

.0
0

0 

7
5

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
7

5
.0

0
0 

Администрат
ивна служба 
Града 

   Одјељење 
за 
привреду, 
Одјељење 
за 
просторно 
уређење 

1 1.4.4.5. Јачању 
капацитета у области 
пројектног 
менаџмента  

Број 
обучених; 
Број 
пројектних 
апликација 

1
0

.0
0

0 

0
 

1
.0

0
0 

1
.0

0
0 

2
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
.0

0
0 

Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.4.6. 
Инфраструктурна 
подршка 
предузетништву 

Број 
корисника 
предузет. 
услуга 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
0

.0
0

0 

Одјељење за 
привреду  и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.4.7. Сајам 
привреде „Приједор 
инвест“             

Број 
излагача; 
Број 
посјетилаца 3

0
.0

0
0 

0
 

3
.0

0
0 

3
.0

0
0 

6
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
5

.0
0

0 

0
 

6
.0

0
0 

3
.0

0
0 

Привредна 
комора БЛ, 
канцеларија 
ПД 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.5.1. Подршка 
развоју прехрамбене 
индустрије 

Раст броја 
МСП и броја 
запослених у 
сектору 

7
0

0
.0

0
0 

0
 

7
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

1
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду  и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1  1.4.5.2. Подршка 
развоју 
металопрерађ. и 
машинске 
индустрије 

Раст броја 
МСП и броја 
запослених у 
сектору 

7
0

0
.0

0
0 

0
 

7
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

1
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду  и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 
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1 1.4.5.3. Подршка 

развоју електро 
индустрије 

Раст броја 
МСП и броја 
запослених у 
сектору 

7
0

0
.0

0
0 

0
 

7
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

1
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду  и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.5.4. Подршка 
развоју 
дрвопрерађивачке 
индустрије 

Раст броја 
МСП и броја 
запослених у 
сектору 

7
0

0
.0

0
0 

0
 

7
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

1
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду  и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.4.5.5. Подршка 
развоју осталих 
привредних 
дјелатности 

Раст броја 
МСП и броја 
запослених у 
осталим 
секторима 7

0
0

.0
0

0 

0
 

7
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

1
4

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
6

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду  и 
пољопр. 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.5.1.2. Израда 
документације и 
изградња 
прерађивачких 
капацитета (цемент, 
глина, кварцни 
пјесак..)    

Изграђени 
погони; 
Број 
запослених 

3
0

0
.0

0
0 

3
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

9
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
1

0
.0

0
0 

Одјељење за 
привреду и 
пољопр. 

  Одјељење 
за 
просторно 
уређење, 
Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.5.1.3. 
Акредитовање 
лабораторије за 
испитивање 
минералних 
сировина и 
материјала у 
рударству и 
грађевинарству 

Акредитована 

лабораторија; 
Број 
корисника 
услуга 

3
.0

0
0

.0
0

0 

0
 

5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

3
0

0
.0

0
0 

0
 

2
0

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

1
.9

0
0

.0
0

0 

Рударски 
институт, 
Агенција 
ПРЕДА 

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.5.1.4. Институц. 
подршка одрживом 
управљању 
минералним 
сировинама и 
ресурсима 

База 
података; 
Функцио-
нална тијела 

2
5

0
.0

0
0 

0
 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

1
5

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

8
0

.0
0

0 

Рударски 
институт,  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1 1.5.1.5. Геолошко- 
економска оцјена 
ресурса резерви 
минералних 
сировина на 
подручју Града 
Приједора 

Урађена и 
прихваћена 
студија   

3
5

.0
0

0 

0
 

  1
5

.0
0

0 

1
5

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

2
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

Рударски 
институт,  

   Одјељење 
за 
привреду, 
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1 1.5.1.6. Проширење 

сировинске основе 
резерви жељезне 
руде на подручју 
Града Приједора 

Мапирање 
потенц. 
налазишта 
жељезне 
руде  3

5
.0

0
0 

    1
5

.0
0

0 

1
5

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

2
0

.0
0

0 

0
 

0
 

0
 

0
 

Рударски 
институт,  

   Одјељење 
за 
привреду, 

4 1.5.1.7. Студија о 
могућностима 
производње 
енергије из 
обновљивих извора 

Урађена 
студија са 
"цост 
бенефит“ 
анализом 2

0
.0

0
0 

  1
0

.0
0

0 

  1
0

.0
0

0 

              1
0

.0
0

0 

Рударски 
институт,  

   Одјељење 
за 
привреду, 

1. 1.5.1.8. Пословно 
инвестициони форум 
дијаспоре 

Број 
пословних 
људи из 
дијаспоре, 
Број 
развојних 
пројеката 
развијених и 
остварених у 
сарадњи са 
дијаспором 3

0
.0

0
0 

5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

1
5

.0
0

0 

      1
5

.0
0

0 

 

 Одјељење 
за привреду, 
Агенција 
ПРЕДА 

  Одјељење 
за 
привреду, 

2 2.1.1.1. 
Реконструкција 
објеката за 
обављање стручне 
праксе ученика у 
средњим школама 

Број 
обучених 
ученика, 
Број запосл. 
обучених 
ученика 

5
0

0
.0

0
0 

    1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

1
0

0
.0

0
0 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

Средње 
стручне 
школе, Град 
Приједор, 
Министарств
о просвете и 
културе РС 

Грант 
 
4152001 
 
4152002 

 Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.2. 
Реконструкција 
Пољопривред.-
прехрамбене и 
медицинско-
технолошке школе 

Извршена 
реконстр., 
повећан 
корисни 
просор за 
20% 

1
.6

0
0

.0
0

0
  

1
5

0
.0

0
0 

2
0

0
.0

0
0 

2
5

0
.0

0
0 

6
0

0
.0

0
0 

  5
0

0
.0

0
0 

        5
0

0
.0

0
0 

  

Пољопривре
дно-
прехрамбена 
и 
Медицинско
-тех и 
грађевинска 
школа 

капиталн
и издаци 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.3. 
Реконструкција 
зграде Гимназије 
"Свети Сава" 

Извршена 
реконстр., 
повећан 
корисни 
просор за 
20% 4

0
0

.0
0

0
  

  8
0

.0
0

0 

  8
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

        2
2

0
.0

0
0 

  

Гимназија, 
Град 
Приједор, 
Министарств
о просвете и 
културе РС 

капиталн
и издаци 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.4. Изградња 
Рударског факултета 

Изграђен и 
функцион. 
објекат, већи 
број 
студената 2

.0
0

0
.0

0
0 

1
5

0
.0

0
0 

1
5

0
.0

0
0 

2
0

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

  5
0

0
.0

0
0 

    3
0

0
.0

0
0 

    7
0

0
.0

0
0 

Рударски 
факултет 

капиталн
и издаци 
 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 
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2 2.1.1.5. изградња 

Високе медицинске 
школе 

Изграђен и 
функцион. 
објекат, већи 
број 
студената 

2
.0

0
0

.0
0

0
  

  1
5

0
.0

0
0 

3
5

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

        5
0

0
.0

0
0 

  

Висока мед 
школа, Град 
Приједор, 
Министарств
о просвете и 
културе РС 

капиталн
и издаци 
 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.6. Изградња 
едукативно-
истраживачког 
центра 

Функцио-
налан 
центар, број 
истра-
живача  3

5
0

.0
0

0 

  2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

        2
1

0
.0

0
0 

  

Рударски 
факултет 

капиталн
и издаци 
 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.7. Изградња 
ђачког и студентског 
дома 

Изграђени 
објекти, већи 
број 
корисника 

6
5

0
.0

0
0 

  2
0

.0
0

0 

  2
0

.0
0

0 

  3
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

      1
3

0
.0

0
0 

Рударски 
факултет, 
Висока 
медицинска 
школа и 
средње 
школе 

капиталн
и издаци 
 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.8. 
Реконструкција 
објеката основних 
школа  

Бољи услови 
рада, уштеде 
енергије 

2
.0

0
0

.0
0

0 

0
 

0
 

8
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

  1
.0

0
0

.0
0

0 

2
2

0
.0

0
0 

      7
0

0
.0

0
0 

  

Основне 
школе, 
"ПРЕДА" 

капиталн
и издаци 
 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.1.9 
Реконструкција и 
изградња објеката 
предшколског 
образовања  

Бољи услови 
рада, уштеде 
енергије, 
више 
укључене 
дјеце 2

.5
0

0
.0

0
0 

4
0

.0
0

0 

  4
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

  1
.0

0
0

.0
0

0 

        5
0

0
.0

0
0 

9
2

0
.0

0
0 

ЈУ ДВ 
"Радост"-
Приједор, 
Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.2.1. Изградња 
библиотеке 

Изграђен 
нови објекат, 
повећан број 
чланова,  

4
.0

0
0

.0
0

0 

    2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

  1
.0

0
0

.0
0

0 

          2
.9

8
0

.0
0

0 

Библиотека 
"Ћирило и 
Методије", 
Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511100 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.2.2. 
Реконструкција и 
опремање зграде 
позоришта 
"Приједор" 

Бољи услови 
рада, више 
посјетил. 

4
5

0
.0

0
0 

2
5

0
.0

0
0 

    2
5

0
.0

0
0 

  2
0

0
.0

0
0 

            

ЈУ 
Позориште 
"Приједор"- 

капиталн
и издаци 
511100 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.2.3. 
Реконструкција 
домова културе 

Бољи 
услови, више 
садржаја и 
корисника  5

0
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0
  

4
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

1
2

0
.0

0
0 

              3
8

0
.0

0
0 

Мјесне 
заједнице, 
Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 
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2 2.1.2.4. Изградња и 

опремање РТВ дома 
Бољи услови 
рада,  
повећана 
гледаност и 
слушаност 1

.6
0

0
.0

0
0 

  2
0

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

1
2

0
.0

0
0 

  4
0

0
.0

0
0 

          1
.0

8
0

.0
0

0 

ИПЦ 
"Козарски 
вјесник" и 
град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.2.5. 
Адаптација зграде 
СКУД "Младен 
Стојановић" 

Више секција 
и чланова, 
више 
садржаја 

1
1

0
.0

0
0 

    2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

              9
0

.0
0

0 

СКУД 
"Младен 
Стојановић", 
Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.2.6. Доградња 
културног центра 
"Љетна башта" 

Више 
догађаја и 
посјетил. 

4
3

5
.4

0
0 

 1
9

5
.4

0
0 

1
5

0
.0

0
0 

3
4

5
.4

0
0 

              9
0

.0
0

0 

ЈУ Центар за 
приказивање 
филмова"-
Приједор, 
град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.3.2. 
Реконструкција и 
изградња школских 
дворана  

Функцио-
налне 
дворане, 
раст броја 
корисника 3

0
0

.0
0

0 

  3
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

6
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

        1
4

0
.0

0
0 

  

 Основне 
школе 

капиталн
и издаци 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.3.3. Изградња 
спортских терена у 
школама и МЗ 

Број изграђ. 
терена 

9
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

6
0

.0
0

0 

  1
5

.0
0

0 

        1
5

.0
0

0 

  

 Град 
Приједор, 
Основне 
школе и МЗ 

капиталн
и издаци 
511100 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.3.4. 
Изградња парка за 
екстремне спортове 

Израђен и 
функцио-
налан парк 

4
0

.0
0

0 

  1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

            2
0

.0
0

0 

  

 Клуб 
екстремних 
спортова, 
Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511100 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.1.3.5. Пројекат 
"ЦАН"Цроссбордер 
Аир Нетwоркинг (у 
преводу: 
Прекогранично 
ваздушно 
умрежавање)      

Изграђен и 
опремљен 
хангар 

4
1

0
.7

2
4 

5
.5

7
4 

3
0

.7
9

3 

  3
6

.3
6

7 

          3
4

9
.1

1
6 

  2
5

.2
4

1 

Аеро клуб, 
Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
415200 

  

2 2.1.3.6. Пројекат 
изградње спортске 
дворане у насељу 
„Урије“      

Изграђена и 
опремљена 
дворана 

8
.3

6
0

.0
0

0 

5
0

0
.0

0
0 

2
.0

0
0

.0
0

0 

2
.0

0
9

.1
1

8 

4
.5

0
9

.1
1

8 

 

2
.0

0
0

.0
0

0 

     1
.8

5
0

.8
8

2 

Град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511100 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелатност 
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2 2.1.4.1. 

Изградња 
хелиодрома за 
потребе Болнице 

Изграђен 
хелиодром 

1
0

0
.0

0
0 

  2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

  4
0

.0
0

0 

        2
0

.0
0

0 

  

Болница, 
Град 
Приједор, 
Минист. 
здравља РС 

капиталн
и издаци 
511200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелатност 

2 2.1.4.2. 
Изградња амбуланти 
породичне медицине  

Изграђенеи 
функцио-
налне 
амбуланте 

7
2

0
.0

0
0 

8
8

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

2
8

8
.0

0
0 

  4
3

2
.0

0
0 

            

Град 
Приједор, 
Минист. 
здравља РС 

капиталн
и издаци 
511100 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелатност 

2 2.1.4.3. 
Реконструкција 
постојећих и 
изградња нових 
стамбених јединица 
за непрофитно-
социјално 
становање.  

Број и 
површина 
изграђ. 
стамбених 
јединица, 
број 
корисника 

1
.0

0
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

            9
0

0
.0

0
0 

  

 Град 
Приједор, 
Министарств
о рада РС 

капиталн
и издаци 
511100 
511200 

 Одјељење 
за 
стамбено 
комуналне 
дјелатност
и 

2 2.2.1.6. Отварање 
породичног 
савјетовали-шта као 
услуге породично 
правне заштите ЈУ 
ЦСР Приједор 

Смањен број 
поступака 
развода 
брака; 
Смањен број 
прекршаја 
насиља у 
породици 3

0
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

                

ЈУ ЦСР 
Приједор 

Грантови 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.1.7. Збрињавање 
жртава породичног 
насиља у Прихватној 
станици. 

Број 
пружених 
услуга 
психосо-
цијалне 
подршке. 3

5
.0

0
0 

2
5

.0
0

0 

5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

3
5

.0
0

0 

                

ЈУ ЦСР 
Приједор 

Грантови 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.1.8. Персонална 
асистенција – помоћ 
лицима са 
инвалидитет. и 
запошљавање 
младих. 

Број 
инвалида 
укључених у 
рад и 
друштвени 
живот; Број 
услуга 7

0
.0

0
0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

                

ЈУ ЦСР 
Приједор 

Грантови 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.1.9. Увођење 
стандарда у 
социјалној заштити 
Стандард квалитета 
ИСО 9001-2008 

Сертификат 
ИСО 9001-

2008; Веће 
задово-
љство 
корисника 4

0
.0

0
0 

1
5

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

5
.0

0
0 

3
0

.0
0

0 

              1
0

.0
0

0 

ЈУ ЦСР 
Приједор 

Грантови 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 
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2 2.2.1.10. Подршка 

младима без 
родитељског старања 
која напуштају 
организоване облике 
социјалне заштите 

Број младих 
укључених у 
радни и 
друштвени 
живот 

2
5

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

5
.0

0
0 

  2
5

.0
0

0 

                

ЈУ ЦСР 
Приједор 

Грантови 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.2.1. Дигитализац. 
телевизије Приједор 

Повећана 
гледаност и 
слушаност, 
повећани 
приходи 3

6
0

.0
0

0 

  4
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

8
0

.0
0

0 

    8
0

.0
0

0 

      2
0

0
.0

0
0 

  

ИПЦ 
"Козарски 
вјесник" и 
град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.2.2. Модерниза-
ција ЈУ "Центар за 
приказивање 
филмова" примјеном 
дигитализо-ване 
методе 

Извршена 
дигитали-
зација; Више 
посјети-лаца 
и прихода 

8
5

4
.8

3
0 

 3
2

8
.0

0
0 

3
9

1
.3

1
0 

7
1

9
.3

1
0 

3
0

.0
0

0 

  4
5

.5
2

0 

        6
0

.0
0

0 

ЈУ Центар за 
приказивање 
филмова"-
Приједор, 
град 
Приједор 

капиталн
и издаци 
511300 

Град 
Приједор , 
Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.2.3 
"Приједор - град 
мурала" 

Мурал 
реализо-ван, 
више 
манифестаци
ја  1

0
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

    1
0

.0
0

0 

                

" Удружење 
ликовних 
умјетника 
Приједор " 

Грантови 
412400 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

2 2.2.2.4. Набавка 
монтажно-
демонтажне 
покретне бине за 
одржавање 
културних 
манифестација на 
отвореном 

Изграђена 
бина,повећа
н број 
манифестаци
ја на 
отвореном  

6
0

.0
0

0 

  1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

3
0

.0
0

0 

            3
0

.0
0

0 

  

СКУД 
"Младен 
Стојановић"-
Приједор, 
Град 
Приједор 

Грантови 
415200 

Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

3 2.3.1.1. 
Реконструкција 
постојеће водоводне 
дистрибутивне 
мреже   

Ддужина 
рекон-
струисане 
мреже 

3
.0

3
1

.5
4

0 

4
4

9
.8

4
0 

9
7

.7
9

0 

  5
4

7
.6

3
0 

1
.5

2
5

.5
5

0 

        9
5

8
.3

6
0 

    

Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

капиталн
и издаци 
415200 

Стамбено 
комунално 

3 2.3.1.2. Проширење 
дистрибутивне 
мреже у оквиру 
постојећег 
водоводног система  

Дужина 
изграђене 
мреже 

3
.6

0
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

6
0

0
.0

0
0 

1
.8

0
0

.0
0

0 

          1
.2

0
0

.0
0

0 

  

Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

3 2.3.1.3. Изградња 
дистрибутивне 
мреже у насељима 
водоводног  
подсистема “Црно 
Врело”   

Дужина 
изграђене 
мреже 

4
.1

8
5

.4
8

0 

3
5

2
.0

5
0 

2
3

4
.7

0
0 

  5
8

6
.7

5
0 

2
.4

4
4

.7
9

0 

        1
.1

5
3

.9
4

0 

    

Град 
Приједор 
Водовод а.д. 
Град Б.Лука 
и центар за 
развој села 

  Стамбено 
комунално 
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3 2.3.1.4. 

Развој водоводног 
подсистема 
„Томашичка језера“  

Дужина 
изграђене 
мреже 

5
.9

6
5

.2
8

0 

4
8

8
.9

6
0 

3
5

2
.5

8
0 

  8
4

1
.5

4
0 

3
.1

4
8

.8
9

0 

        1
.9

7
4

.8
5

0 

    

Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

3 2.3.1.5. 
Додатна 
истраживања и 
развој изворишта 
воде (пројекти 
дефинисани у 
Студији 
изводљивости)       

Урађена 
студија; 
извршена  
истражи-
вања  

8
0

0
.0

0
0 

  1
6

0
.0

0
0 

  1
6

0
.0

0
0 

          4
0

0
.0

0
0 

2
4

0
.0

0
0 

  

Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

    

3 2.3.2.1. Пројекат 
реконструкција 
постојећих НН мрежа 
у ужим градским  
подручјима и 
измјештање у путну 
зону, као свођење у 
подземну НН мрежу 
у зависности од 
могућности. 

Урађен 
пројекат, 
Рекон-
струисана 
мрежа 

3
0

.0
0

0
.0

0
0 

        1
5

.0
0

0
.0

0
0 

    1
5

.0
0

0
.0

0
0 

        

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРА
ЈИНА а.д. 
Бањалука 

  Стамбено 
комунално 

3 2.3.2.2. Пројекат 
реконструкција 
постојећих НН мрежа 
на сеоским  
подручјима и 
измјештање у путну 
зону 

Урађен 
пројекат, 
Рекон-
струисана 
мрежа 

2
5

.0
0

0
.0

0
0 

        1
2

.5
0

0
.0

0
0 

    1
2

.5
0

0
.0

0
0 

        

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРА
ЈИНА а.д. 
Бањалука 

  Стамбено 
комунално 

3 2.3.2.3. Пројекат 
изградње НН мрежа 
за потребе нових 
насеља  

Урађен 
пројекат, 
Рекон-
струисана 
мрежа 1

7
.5

0
0

.0
0

0 

        8
.7

5
0

.0
0

0 

    8
.7

5
0

.0
0

0 

        

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРА
ЈИНА а.д. 
Бањалука 

  Стамбено 
комунално 

3 2.3.2.4. Пројекат 
реконструкције 6,3 
кВ расклопница и 
трафостаница и 
пребацивање на 20 
кВ напон – Љубија и 
Томашица 

Урађен 
пројекат, 
Рекон-
струисане 
расклоп-
нице и 
трафо-
станице 5

.0
0

0
.0

0
0 

        2
.5

0
0

.0
0

0 

    2
.5

0
0

.0
0

0 

        

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРА
ЈИНА а.д. 
Бањалука 

  Стамбено 
комунално 
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3 2.3.2.5. Пројекат 

реконструкције свих 
далековода 6,3 кВ и 
пребацивање на 20 
кВ напон – Љубија и 
Томашица 

Урађен 
пројекат, 
Рекон-
струисани 
далеко-води 

1
0

.0
0

0
.0

0
0 

        5
.0

0
0

.0
0

0 

    5
.0

0
0

.0
0

0 

        

МХ ЕРС, ЗП 
ЕЛЕКТРОКРА
ЈИНА а.д. 
Бањалука 

  Стамбено 
комунално 

3   2.3.3.1. Изградња 
надвожњака у 
насељу Пећани  

Изграђен 
надвож-њак 

4
.5

0
0

.0
0

0 

1
.5

0
0

.0
0

0 

    1
.5

0
0

.0
0

0 

      3
.0

0
0

.0
0

0 

        

Град 
Приједор 

  Стамбено 
комунално 

3 2.3.3.5. 
Реконструкција 
пружног прелаза 
„Тринаестица“ 

Обезбијеђен 
безбједан 
пружни 
прелаз 

1
.0

3
2

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

  1
0

0
.0

0
0 

   9
3

2
.0

0
0 

   

 Жељезнице 
РС, Путеви 
РС, Град 
Приједор 

 Стамбено 
комунално 

3 2.3.3.6. 
Успостављање базе 
података о дијаспори 
Приједора, 

Успостављен
а база 
података 

1
5

.0
0

0 

2
.0

0
0 

3
.0

0
0 

 5
.0

0
0 

      1
0

.0
0

0 

   Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

3 2.3.3.7.  Дани 
дијаспоре у Граду и 
мјесним 
заједницама - 
подршка 
организацији 
манифестација 

3 
манифестаци
је годишње 
подржане у 
Граду и МЗ 

1
0

.0
0

0 

1
.0

0
0 

1
.5

0
0 

1
.5

0
0 

4
.0

0
0 

      6
.0

0
0 

   Одјељење 
за 
друштвене 
дјелат. 

4   3.1.1.3. Изградња 
секундарне 
канализационе 
мреже и кућних 
прикључака у насељу 
Тукови 

Дужина 
изграђене 
мреже и број 
прикљу-чака  

3
.4

0
3

.1
5

0 

3
1

2
.9

4
0 

1
9

5
.5

8
0 

  5
0

8
.5

2
0 

1
.3

1
0

.4
1

0 

        1
.5

8
4

.2
2

0 

  

  Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

4   3.1.1.4. Изградња 
примарне и 
секундарне 
канализационе 
мреже и кућних 
прикључака  
подручја Гомјеница 

Дужина 
изграђене 
мреже и број 
прикљу-чака 

3
.4

0
3

.1
5

0 

3
1

2
.9

4
0 

1
9

5
.5

8
0 

  5
0

8
.5

2
0 

1
.3

1
0

.4
1

0 

        1
.5

8
4

.2
2

0 

  

  Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 
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4   3.1.1.5. Изградња 

примарне и 
секундарне 
канализационе 
мреже и уређаја за 
пречишћавање 
отпадних вода 
насеља Омарска 

Дужина 
изграђене 
мреже и број 
прикљу-чака 

7
.4

1
2

.6
0

0 

7
8

2
.3

3
0 

3
3

2
.4

9
0 

  1
.1

1
4

.8
2

0 

3
.7

1
6

.0
8

0 

        2
.5

8
1

.7
0

0 

  

  Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

4   3.1.1.6. Изградња 
примарне и 
секундарне 
канализационе 
мреже и уређаја за 
пречишћавање 
отпадних вода 
насеља Козарац 

Дужина 
изграђене 
мреже и број 
прикљу-чака 

3
.3

0
5

.3
6

0 

2
4

4
.4

8
0 

2
4

4
.4

8
0 

  4
8

8
.9

6
0 

1
.6

6
2

.4
6

0 

        1
.1

5
3

.9
4

0 

  

  Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

4 3.1.2.2. Израда 
Регулационог плана 
подручја уз корита 
ријека Сана И 
Гомејница на 
урбаном подручју 
Приједора-Секције 1 
и 2 

Усвојен 
регулациони 
план   

8
5

.0
0

0 

  3
5

.0
0

0 

3
5

.0
0

0 

7
0

.0
0

0 

              1
5

.0
0

0 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

 Одјељење 
за 
просторно 
уређење 

4 3.1.2.3. Санација и 
уређење шљункара 
насталих 
експлоатацијом 
шљунка у заштитним 
зонама изворишта 

Број 
санираних и 
уређених  
шљункара у 
заштитним 
зонама 
извоишта 2

0
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

2
0

0
.0

0
0 

              

  Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

4 3.1.2.4. Израда новог 
програма санитарне 
заштите изворишта 
питке воде  на 
подручју града 
Приједора 

Усвојен 
програм  

5
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

  5
0

.0
0

0 

              

  Град 
Приједор  

  Одјељење 
за 
просторно 
уређење 

4 3.1.2.5. Израда 
програма обављања 
пољопривредне 
дјелатности у зонама 
санитарне заштите 
изворишта воде за 
пиће 

Усвојен 
програм 

5
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

              

  Град 
Приједор  

  Одјељење 
за 
привреду и 
пољопривр
еду 
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4 3.1.2.6. Снимање 

стања и контрола 
квалитета локалних 
водовода 

Број и 
резултати 
обављених 
контрола 

5
0

.0
0

0 

  2
5

.0
0

0 

2
5

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

              

  Град 
Приједор 
Водовод а.д. 

  Стамбено 
комунално 

4 3.1.3.7. Реализација 
етапног плана 
Рудника “Омарска” у 
области изградње 
инфраструк-туре и 
заштите животне 
средине 

 Реализо-ван 
план; побољ-
шани 
индика-тори 
животне 
средине 

2
.7

6
0

.0
0

0 

      0
 

        2
.7

6
0

.0
0

0 

    

  Миттал 
рудници 
Приједор 

    

4 3.2.1.1. Завршетак 
изградње регионале 
санитарне депоније 
„Стара пруга-Курево“ 

Изграђена и 
функцио-
нална 
депонија 

7
.0

0
0

.0
0

0 

      0
 

7
.0

0
0

.0
0

0 

            

  Град 
Приједор, 
Комуналне 
услуге а.д. 

    

4 3.2.1.2. Изградња 
погона за рециклажу 
комуналног отпада 
на Регионалној 
депонији Стара 
пруга-Курево 

 Изграђен 
погон 

6
.3

0
0

.0
0

0 

      0
 

        6
.3

0
0

.0
0

0 

    

        

4 3.2.1.3. Реализација 
пројекта 
збрињавања 
медицинског отпада; 

Количина 
збринутог 
медици-
нског отпада 

5
0

.0
0

0 

    1
5

.0
0

0 

1
5

.0
0

0 

        0
 

  3
5

.0
0

0 

  Правни 
субјекти  чија 
је дјелатност 
збрињавање 
мед. отп. 

    

4 3.2.1.4. Реализација 
пројекта 
збрињавања опасног 
отпада 

Количина 
збринутог 
опасног 
отпада 

1
.0

0
0

.0
0

0 

    1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

            9
0

0
.0

0
0 

  Правни 
субјекти  чија 
је дјелатност 
збрињавање 
мед. отп. 

    

4 3.2.1.5. Израда базе 
података о   
произвођа-чима 
отпада и   
загађивачима 
околине 

Урађена 
база; број 
корисника 
базе  

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

    2
0

.0
0

0 

              

  Град 
приједор, 
надлежно 
минист. 
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4 3.2.1.6. Унапређење 

система  
прикупљанаја, 
селекције и 
рециклаже отпада 

Количина 
прикуп-
љеног и 
рецикли-
раног отпада 

5
0

.0
0

0 

    5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

              

  Комуналне 
услуге а.д,. 

    

4 3.2.1.7. Санација 
дивљих депонија на 
подручју града 
Приједора  

Број 
санираних 
дивљих 
депонија и 
шљункара 

5
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

              

  Град 
Приједор, 
Комуналне 
услуге а.д. 

    

4 3.3.1.1. Изградња 
соларних електрана 
на објектима АД 
„Водовод“ 

Број изграђ. 
соларних 
електрана  

2
.5

0
0

.0
0

0 

    1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

8
0

0
.0

0
0 

          1
.2

0
0

.0
0

0 

4
0

0
.0

0
0 

Водовод, 
Град 
Приједор 

    

4 3.3.1.2. Изградња  
соларних колектора 
на објектима јавних 
установа, 
привредних 
субјеката и на 
стамбеним 
објектима  

Број објеката 
на којима су 
изграђени 
соларни 
колектори 

5
.0

0
0

.0
0

0 

    5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

  7
5

0
.0

0
0 

    5
0

0
.0

0
0 

2
.0

0
0

.0
0

0 

1
.7

0
0

.0
0

0 

  Јавне 
установе, 
привредни 
субјекти, 
Власници 
стамб.објек. 

    

4 3.3.1.3. Обнова-
реконструкција 
фасада и столарије 
на објектима јавних 
установа, 
привредних 
субјеката и на 
стамбеним 
објектима 

Број и 
површинаобј
еката са 
реконст-
руисаним 
фасадама и 
столаријом  

4
.0

0
0

.0
0

0 

  5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

1
0

0
.0

0
0 

  5
0

0
.0

0
0 

    9
5

0
.0

0
0 

9
5

0
.0

0
0 

1
.5

0
0

.0
0

0 

  Јавне 
установе, 
привредни 
субјекти, 
Власници 
стамб.објек. 

    

4 3.3.1.4.  Замјена 
обичних сијалица 
штедним на 
објектима јавних 
установа, 
привредних 
субјеката и на 
стамбеним 
објектима 

Број и 
површинаобј
еката са 
уграђеним 
штедним 
сијали-цама 

9
7

8
.0

0
0 

  2
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

4
0

.0
0

0 

  2
0

0
.0

0
0 

    2
0

0
.0

0
0 

  5
3

8
.0

0
0 

  Јавне 
установе, 
привредни 
субјекти, 
Власници 
стамб.објек. 

Нису 
обезбј. 
сред; 
Пројекат 
планира
н за 
период2
016-2020 
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4 3.3.2.1. Изградња 

новог котловског 
постројења на дрвну 
биомасу у АД 
„Топлана“ 

Изграђено и 
функцио-
нално 
построје-ње 

1
7

.1
7

7
.5

5
0 

2
.5

5
2

.5
5

0 

    2
.5

5
2

.5
5

0 

1
3

.6
5

0
.0

0
0 

          9
7

5
.0

0
0 

  Топлана а.д. 
Приједор 

    

4 3.3.2.2. 
Реконструкција 
дистрибутивне 
мреже у АД 
„Топлана“ 

Дужина 
реконст-
руисане  
мреже  

7
.9

8
5

.2
5

0 

  1
.1

6
0

.2
5

0 

  1
.1

6
0

.2
5

0 

3
.9

0
0

.0
0

0 

          2
.9

2
5

.0
0

0 

  Топлана а.д. 
Приједор 

    

4 3.3.2.3. 
Аутоматизација 
подстаница и 
уградња мјерно 
регулационе опреме 
у АД „Топлана“ 

Број 
аутоматиз.по
дстани-ца и 
број 
уграђених 
уређаја  1

.1
4

0
.7

5
0 

    1
6

5
.7

5
0 

1
6

5
.7

5
0 

            9
7

5
.0

0
0 

  а.д.Топлана 
Приједор 

    

4 3.3.2.5. Узгој 
брзорастућих 
садница за 
производњу биомасе 
и/или пелета за 
гријање 

Број садница  

1
.2

0
0

.0
0

0 

      0
 

      6
0

0
.0

0
0 

4
0

0
.0

0
0 

  2
0

0
.0

0
0 

       

4 3.3.2.6. Пројекат 
реконструкције 
котловнице Опште 
болнице 

Реконст-
руисана 
котловни-ца  

5
0

0
.0

0
0 

      0
 

  2
5

0
.0

0
0 

  1
0

0
.0

0
0 

    1
5

0
.0

0
0 

  Општа 
болница 
Приједор 

  Општа 
болница 
приједор 

4 3.3.3.1.  Промоција 
масовнијег 
кориштења јавног 
градског и 
приградског 
саобраћаја 

Број грађана 
који користе 
јавни 
градски 
превоз 

2
0

0
.0

0
0 

  1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

      1
0

0
.0

0
0 

8
0

.0
0

0 

    

        

4 3.3.3.2. Промоција 
масовнијег 
кориштења аута на 
гас и конверзија 
аутобуса на гас 

Број аута и 
аутобиса 
која користе 
гас као 
гориво 

2
0

0
.0

0
0 

  1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

      1
0

0
.0

0
0 

8
0

.0
0

0 
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4 3.3.3.3. Изградња 

бициклистичких 
стаза на подручју 
града Приједора 

Број и 
дужина 
изграђ. 
бицикли-
стичких стаза 

2
.0

0
0

.0
0

0 

    5
0

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

  2
0

0
.0

0
0 

  9
5

0
.0

0
0 

  3
0

0
.0

0
0 

5
0

0
.0

0
0 

        

4 3.3.3.4. 
Реконструкција 
постојеће и 
изградња нове 
уличне расвјете у 
Приједору  

Број и 
дужина 
реконст-
руисане и 
дужина 
изграђене 
уличне 
расвјете 8

5
7

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

1
0

0
.0

0
0 

2
0

0
.0

0
0 

        6
5

7
.0

0
0 

    

        

4 3.4.1.1. Промотивне, 
информативне и 
образовне мјере и 
активности 

 Број 
циљаних 
грађана 

1
6

0
.0

0
0 

  1
0

.0
0

0 

1
0

.0
0

0 

2
0

.0
0

0 

  7
0

.0
0

0 

        7
0

.0
0

0 

        

4 3.4.1.2. Образовање 
и промоција 
енергетске 
ефикасности за 
грађане 

 Број 
укључених 
грађана 

4
0

.0
0

0 

  2
.5

0
0 

2
.5

0
0 

5
.0

0
0 

  1
5

.0
0

0 

        2
0

.0
0

0 

        

4 3.4.1.3. 
Успостављење 
информационог 
система за 
управљање 
енергијом 

Функцио-
налан ИС 

5
0

.0
0

0 

  5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

1
0

.0
0

0 

  2
0

.0
0

0 

        2
0

.0
0

0 

        

4 3.4.1.4. Енергетски 
дани  

 Број 
учесника 

1
0

0
.0

0
0 

5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

5
.0

0
0 

1
5

.0
0

0 

  1
5

.0
0

0 

        7
0

.0
0

0 

        

4 3.4.2.1.  
Успоставњање 
мониторинга 
квалитета животне 
средине на подручју 
града Приједрора 

Функцио-
налан систем 
редовног 
монито-
ринга 

2
0

0
.0

0
0 

  2
5

.0
0

0 

2
5

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

  1
0

0
.0

0
0 

        5
0

.0
0

0 

  Град 
Приједор, 
Министарств
о, 
Републички 
хидрометор
олошки 
завод РС 
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4 3.4.2.2. Доношење 

недостајућих и 
новелирање 
постојећих одлука у 
области заштите 
животне средине 

Донешене и 
новелира-не 
одлуке 

0
 

      0
 

              

  Град 
Приједор 

    

4 3.4.2.3.  Новелирање 
ЛЕАП-а 

Ажуриран 
ЛЕАП 

3
0

.0
0

0 

      0
 

            3
0

.0
0

0 

  Град 
Приједор, 
НВО 

  Стамбено 
комунално 

4 3.4.2.4. Едукација 
становништва ради  
подизања еколошке 
свијести 

Број 
укључених 
грађана 

3
0

.0
0

0 

  2
.5

0
0 

2
.5

0
0 

5
.0

0
0 

  1
0

.0
0

0 

        1
5

.0
0

0 

  Град 
Приједор, 
НВО, 
образовне 
институције 

  Стамбено 
комунално 

4 3.4.3.1.Набавка 
опреме за контролу 
употребе хемијских 
средстава у 
пољопривреди 

Смањење 
количине 
хемијских 
средстава  у 
пољопр. и 
другим 
дјелатн. 1

0
0

.0
0

0 

  2
5

.0
0

0 

2
5

.0
0

0 

5
0

.0
0

0 

  2
5

.0
0

0 

        2
5

.0
0

0 

  Град 
Приједор, 
привредни 
субјекти 

  Привредни 
субјекти 

 

 
 
Финансирање стратегије у периоду од 2014. до 2016. године - збирни преглед 
 

Сектор 
Број 

пројек. 

Укупни 
оријентац. 

издаци 

Финансирање из градског буџета Финансирање из осталих извора 

год. И год. ИИ год. ИИИ 
укупно 

(И+ИИ+ИИ
И) 

Кредит Ентитет  Држава 
Јавна 

предузећа 
Приватни 

извори 
ИПА Донатори 

Буџет 
послије 3 г. 

Привр. 
развој 

54 26,201,500 606,250 1,505,750 1,880,750 3,992,750 0 2,855,000 0 390,000 615,000 0 516,000 17,832,750 

Друшт. 
развој 

46 142,240,254 4,247,424 4,513,763 4,601,928 13,263,115 53,199,230 8,287,000 445,520 47,782,000 300,000 4,836,266 5,611,000 8,416,123 

Заштита 
живот. 
средине 

39 79,637,810 4,270,240 2,633,380 985,750 7,889,370 33,349,360 2,155,000 0 1,850,000 11,927,000 10,154,080 11,898,000 415,000 

Свеукуп-
но: 

139 248,079,564 9,123,914 8,652,893 7,468,428 25,145,235 86,548,590 13,297,000 445,520 50,022,000 12,842,000 14,990,346 18,025,000 26,663,873 
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8.3. План развоја организационих капацитета и људских потенцијала 
 
Стратегија развоја града Приједора од процеса израде (планирања) до 
имплементације/спровођења је велики изазов за наш град. Степен и квалитет 
реализације стратегије, као збир свих појединачно реализованих  пројеката и мјера, јасно 
ће показати колико је град Приједор близу или далеко од остварења дефинисаних 
стратешких циљева и визије локалне заједнице. миПРО предвиђа да у имплементацију 
развојних планова буду укључене организације из јавног, пословног и невладиног 
сектора, институције вишег нивоа власти и грађани. Ипак, локална управа има највећу 
обавезу, јер носи одговорност за имплементацију укупне стратегије, а за то је потребно 
имати одговарајућу организациону структуру и квалитетне кадрове. 

За успјешну реализацију развојних планова потребно је прилагодити постојеће или 
успоставити нове организационе структуре и обезбиједити одговарајуће људске 
капацитете. Кључни оперативни капацитет за управљање развојем (јединица за 
управљање развојем)  мора бити јасно дефинисан. Задатак тог капацитета је свакодневно 
старање о реализацији стратегије као цјелине и сваког пројекта појединачно, 
координација свих активности и актера од промоције, припреме и лансирања пројеката, 
извођења, праћења, извјештавања до иницирања ажурирања стратегије.  

Кључни актери у имплементацији стратегије развоја су:  

 Скупштина града, 

 Градоначелник,  

 Партнерска група 

 Јединица за управљање развојем, 

 Одјељење за просторно уређење 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

 Одјељење за привреду и пољопривреду 

 Одјељење за  друштвене дјелатности, 

 Одјељење за финансије, 

 Градске институције и организације (агенција за локални економски развој ПРЕДА-
ПД, туристичка организација, институције за културу, школе, факултети, центар за 
социјални рад, здравстене установе, задруге и пословна удружења...), 

 Специјализоване образовне, истраживачке и консултантске организације, 

 Локалне невладине и спортске организације и удружења, 

 Ресорна министарства и агенције. 

Свако од њих треба да има прецизно дефинисане улоге у имплементацији, обезбјеђењу 
финансијских средстава, те у праћењу и вредновању. 
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Кораци у успостављању организационих и људских капацитета за ефикасно и ефективно 
управљање имплементацијом стратегије су: 

 Анализа кључних организационих и људских капацитета потребних за успјешну 
реализацију развојне стратегије града Приједора, укључујући: 

a) Преглед минималних функција управљања локалним развојем и 

b) Преглед процеса, актера и улога у планирању, провођењу, праћењу и   
вредновању локалне развојне стратегије, 

 Анализа постојећег стања и организационих претпоставки за имплементацију 
стратегије (на бази постојећих функција (органиграма) и капацитета градске 
управе, капацитета сваког организационог дијела, капацитета појединачних радних 
мјеста и запослених, са посебним нагласком на број и капацитете запослених 
релевантних за управљање пројектима и свеобухватну координацију и праћење 
имплементације стратегије, вредновање и ажурирање стратегије. Анализа треба 
укључити и оне капацитете, организације и институције на подручју града које могу 
бити значајни актери имплеменатације стратегије (развојне агенције, НВО и други), 

 Поређењем потребних са  тренутно расположивим организационим и људским 
капацитетима за  имплементацију стратегије, дефинишу се кључни недостаци и 
приоритетни кораци, неопходни у организационом смислу (уобличавање и 
позиционирање јединице за управљање развојем, координација и интеракција са 
свим релевантним актерима управљања развојем/стратегијом) и у смислу  развоја 
људских ресурса, за стварање претпоставки квалитетног управљања пројектима 
/програмима из стратегије и стратегијом као цјелином.  

 Одлучивање о управљању развојем/стратегијом, укључујући: 

a) План унапређења функције управљања локалним развојем, дефинише се на 
основу резултата наведених анализа, 

b) Одабрати модалитет организовања капацитета за имплементацију стратегије, 
гдје је једно од могућих рјешења јединица за управљање развојем 
(позиционирана као одсјек у кабинету; одсјек унутар одјељења; посебно 
одјељење), 

c) Припремити и усвојити измјене и допуне правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у градској административној 
служби према одабраном модалитету организовања капацитета за 
имплементацију стратегије, укључујући дефинисање међусобних односа свих 
актера унутар локалне управе, 

 Фаза избора кадрова и обучавања 

a) Кадровско попуњавање јединице адекватним профилом и бројем извршилаца 
уз дефинисање осталих актера који директно или индиректно учествују у 
процесу локалног развоја, 
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b) Спровођење одговарајућих обука за кадрове који ће бити актери процеса 
управљања развојем на дефинисани начин, 

 Провођење стратегије 

a) Задужени кадрови за провођење стратегије и управљање развојем се ангажују 
на реализацији, у складу са усаглашеном подјелом задатака и одговорности, 

b) кадрови врше праћење реализације, анализу резултата и ажурирање планова.  

 

Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације стратегије 

Улога Надлежност  

Дефинисање одговорности у погледу 
координације имплементације стратегије 
развоја 

Градоначелник  

Дефинисање надлежности појединачних 
одјељења/служби за припрему пројектних 
приједлога и имплементацију пројеката из 
Плана имплементације 

Градоначелник 

Начелници одјелења 

ЈУРА 

Разрада пројектних приједлога и 
осигуравање извора финансирања 

ЈУРА, 

Надлежна одјелења у Административној 
служби 

Провођење процедура јавних набавки Сарадник за јавне набавке 

ЈУРА 

Праћење имплементације стратегије и 
редовно извјештавање 

ЈУРА, 

Надлежна одјелења у Административној 
служби 

Успостављање и редовно ажурирање базе 
података релевантних за развој; 

ЈУРА, 

Надлежна одјелења у Административној 
служби 

Разрада и усвајање оперативних и 
финансијских планова за наредне године 
имплементације стратегије (годишње и 
индикативно трогодишње) 

ЈУРА 

Одјељење за привреду, Одјељење за 
финансије и друга надлежна одјељења  

Ажурирање и ревизија секторских планова 
и стратегије 

ЈУРА, ОРТ, надлежна одјељења, градоначелник, 
скупштина града 

Дефинисање кључних потреба за 
изградњом капацитета извршилаца  
укључених у имплементацију стратегије 
(Припрема плана и системска изградња 

ЈУРА, начелници одјељења, градоначелник, 
реферат за управљање људским ресурсима 
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капацитета за дјелотворну имплементацију 
стратегије развоја) 

Свеукупна комуникација у погледу 
имплементације стратегије развоја са 
актерима ван општинске управе (грађани, 
медији, пословни сектор, невладин сектор, 
потенцијални финансијери, виши нивои 
власти итд.) 

Градоначелник 

ЈУРА 

Начелници одјељења по овлашћењу 

Реферат за информисање/односе са 
јавношћу 

Континуирана изградња људских  капацитета 
потребних у општинској/градској 
администрацији 

Реферат за управљање људским ресурсима, 
Градоначелник 

 

8.4. Праћење, оцјењивање и ажурирање стратегије развоја 
 

Праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) остваривања стратегије омогућавају 

мјерење степена остварења постављених циљева, дајући такође могућност за 

предузимање правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање 

свеукупне успјешности реализације стратегије.  

Праћење подразумјева систем прикупљања и обраде података у сврху упоређивања 

постигнутих резултата са планираним. Праћење се дакле врши на основу дефинисаних 

пројектних и програмских индикатора и плана имплементације. Успостављени механизми 

за праћење реализације стратегије развоја  ће праћењем дефинисаних индикатора 

контролисати остварење циљева, тако што ће прикупљати и анализирати податке 

потребне за њихово доказивање. Праћење треба бити усклађено са циклусом припреме 

полугодишњих и годишњих извјештаја од стране одговарајући статистичких и других 

институција (статистички заводи, АПИФ/АФИП, итд.), док се директни подаци о 

реализацији програма/пројеката прикупљају и анализирају крајем године. Налазе 

праћења разматра градоначелник са ресорним руководиоцима, те партнерска група и 

привредни савјет, који даје сугестије за предузимање евентуалних мјера градоначелнику 

и његовим сарадницима. 

Вредновање је засновано на налазима праћења и даје свеукупну оцјену остварења 

постављених циљева. Подлоге за вредновање припрема јединица за управљање развојем 

или други задужена организациона јединица, на основу налаза годишњег праћења. Другу 

основу представљају индикатори који су дефинисани у току процеса планирања. Налазе и 

препоруке вредновања разматрају градоначелник са ресорним руководиоцима, 

партнерска група и привредни савјет, те градска скупштина.   
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Важно је да се од почетка посао на прикупљању, обради и анализи података не третира 
као једнократан, већ да се системски заснује. То значи да се постави тако да се: 

 креирају одговарајуће базе секундарних података, које ће се релативно лако 
годишње ажурирати; 

 редовно годишње изводе одговарајућа директна испитивања група 
актера/корисника услуга, према стандардизованој методологији и инструментима, 
како би се могле пратити промјене и напредак; 

 користи за праћење (годишње) и вредновање (након 3 године) остваривања 
стратегије и развојних планова. 

Планирано је формирање сљедећих база секундарних података: 

 База демографских података; 

 База података о тржишту рада; 

 База података за социјалне јавне услуге; 

 База података за инфраструктуру и комуналне јавне услуге; 

 База података локалне привреде; 

 База података о стању животне средине. 

Неопходно је обезбиједити да су сви подаци разврстани према полу, гдје је год то 
примјењиво, како би се осигурало праћење и вредновање утицаја стратегије на оба пола. 
 

Према миПРО методологији активности праћења, вредновања и ажурирања појединих 
дијелова стратегије се врше у одређеним временским периодима, датим у наредној 
табели. 

Активност праћења и вредновања Временски оквир 

Праћење реализације програма (пројеката, 
мјера) 

Годишње 

Контролно вредновање Након 3 године за секторске планове, а 
након 5 година за стратегију 

Ажурирање секторских планова Дјелимично након 3 године, а комплетно 
након 5 година 

Ажурирање стратегије Дјелимично након 5 година, а комплетно 
након 10 година 

Финално вредновање Након 5 година за секторске планове, а 
након 10 година за стратегију 
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Стратегија је флексибилан инструмент који треба редовно ажурирати ради 
прилагођавања промјенама у окружењу. Преиспитивање и ажурирање компоненти 
стратегије изводи се селективно, тако да се обично визија развоја и стратешки циљеви не 
мијењају током одабраног стратешког периода, секторски планови се преиспитују и по 
потреби ревидирају, као и остале компоненте. 

У сљедећој табели дат је оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање 
стратегије развоја: 

Компонента Опис и подлоге за годишње 
ажурирање 

Када се ажурира Напомена 

Социо-економска 
анализа 
(ради се у битно 
скраћеној 
верзији) 

 Пратимо и публикујемо 
одабране економске и социјалне 
индикаторе и важне трендове 
(демографски, тржиште рада, 
економски показатељи по 
гранама и врстама пословних 
субјеката, стање 
пољопривреде...). 

 Стање пословног окружења 
можемо пратити путем 
стандардизованог анкетирања 
или фокус групе. 

 
Почетак у априлу 
(када су обрађени сви 
подаци за претходну 
годину), завршетак 
(публиковање) у јуну 

 
За овај посао врло је 
важно разрадити 
процедуру и 
усагласити размјену 
података са 
изворима података  
(Завод за 
запошљавање, 
Фонд ПИО, Пореска 
управа...) 

Ревизија 
секторских 
циљева 

 Вреднујемо у којој су мјери 
остварени и да ли су још 
валидни. Ако остварења нису 
близу очекиваних, анализирамо 
узроке и, по потреби, 
интервенишемо у активностима 
(пројектима) и/или у самим 
циљевима. 

 Ревизију изводимо на основу 
праћења реализације програма и 
пројеката, с једне стране, и 
уочених битних промјена у 
околностима. 

 
Јуни-јули 

 
 
 
 
 
 
 
Добро је да се за 
ревизију 
оперативних 
циљева  и пројеката 
искористимо 
потенцијал 
Партнерске групе 
 

Ревизија 
пројеката 

Вршимо на основу: 
 Искуства стеченог кроз 

реализацију пројеката 
 Резултата и препорука 

реализованих пројеката  
 Уочених промјена и нових 

потреба 
 Ревидираних оперативних 

циљева. 

 
Август-септембар 

Годишњи 
оперативни план 
имплементације, 
са пројектним 
формуларима 

 Утврђујемо приоритете за 
наредну годину 

 Ревидирамо/комплетирамо 
пројектне формуларе / пројектне 
задатке за приоритетне пројекте 

 Правимо и усаглашавамо 
финансијски план  

 
Септембар-октобар 

 
Ажуриран план од 
друге половине 
октобра иде на 
јавну расправу, 
заједно са буџетом. 
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 Комплетирамо план 
имплементације. 

Праћење и 
вредновање 
реализованих и 
текућих 
пројеката 

Изводимо на основу: 
 Плана имплементације 
 Разрађених пројектних 

формулара / пројектних 
задатака (очекиваних резултата) 

 Извјештаја о реализацији 
пројеката (пројектне 
документације) 

 Показатеља о оствареним 
ефектима (нпр. подаци о увозу и 
извозу, подаци Завода за 
запошљавање...) 

 
Пратимо према 
динамици 
реализације 
пројеката и 
извјештавања.  
Вреднујемо (дајемо 
оцјену остварења и 
анализирамо 
разлоге) у првој 
половини марта. 

 
О резултатима 
праћења и 
вредновања 
извјештавамо 
Партнерску групу, 
начелника и 
скупштину, у склопу 
годишњег 
извјештаја о раду.  
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ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Социо-економска анализа (посебан документ) 
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рилог 2: Подлоге за дефинисање Плана имплементације 
 

План економског развоја 
Стратешки циљ  
Изграђена снажна привреда која користи све ресурсе града Приједора и окружења 
 
Секторски циљеви  
 
Циљ 4 – Унапређење конкурентности МСП, предузетништва и запошљавања 
 
Циљ 5 – Подршка инвестиционим активностима и развоју јавно-приватног партнерства 
 
 

   
   

Индикатори 
Програм 1. Развој 
пословне 
инфраструктуре 
 

 9.083.000 

- урађена документација просторног уређења за 5 мапираних индустријских зона 
- годишње минимално 400.000 КМ уложено у инфраструктуру у индустријским зонама 
- годишње минимално 400.000 КМ уложено у инфраструктуру у контакт зонама 
- инвеститорима на располагању минимално 5 подстицајних мјера уведених у периоду трајања стратегије 

Индикатори 
Програм 2. Развој 
пољопривреде 

 4.520.000 

- минимално 300  газдинстава снабдјевено системом за наводњавање у периоду трајања стратегије  
- минимално 20 новорегистрованих робно- комерцијалних газдинстава годишње  на подручју града Приједора 
- минимално 20 запослених годишње у пољопривредним робно- комерцијалним газдинствима 

Индикатори 
Програм 3. Развој 

туризма 
 
 

 826.000 

- у периоду трајања стратегије, направљени сви документи просторног уређења нижег реда за НП Козара 

- у периоду трајања стратегије, минимално 50.000 КМ годишње уложено у физ. инфраструктуру за потребе развоја туризма 
(бициклистичке стазе, сеоски и планински путеви итд.) 
- у периоду трајања стратегије, сваке године уложено минимално 20.000 КМ за подршку изградње туристичке инфраструктуре и 
увођење нових турстичких садржаја 

- креиран минимално 1 нови туристички производ годишње у период трајања стратегије 
- у периоду трајања стратегије, туристички потенцијал града представљен на минимално 1 сајму годишње 

- у периоду трајања стратегије, повећан број туриста минимално за 2 % сваке године 
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Индикатори 
Програм 4. 
Подршка 

конкурентности 
МСП 

 
 382.500 КМ 

- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за суфинансирања набавке машина и опреме у локалним 
предузећима 
- у периоду трајања стратегије минимално 4 пословна удружења или кластера основана у периоду трајања стратегије 
- у периоду трајања стратегије минимано 1 јавни позив годишње за подршку увођења стандарда квалитета у локална предузећа 
- у периоду трајања стратегије годишње минимално 5 локалних предузећа учествује на страним сајмовима, Б2Б сусретима и 
кућним сајмовима 

Индикатори 
Програм 5. 

Програм 
прилагођавања 

образовања према 
потребама тржишта 

рада 
 

 350.000 КМ 

- у периоду трајања стратегије минимално 1 промотивна акција годишње са циљем промоције недостајућих занимања у циљу 
повезивања образовног система и тржишта рада 
- у периоду трајања стратегије минимално 4 нова образовна профила уведена у средње школе у складу са потребама тржишта 
рада у периоду трајања стратегије 
- у периоду трајања стратегије годишње организована минимално 2 програма обуке и преквалификације према актуелној 
потражњи на тржишту рада 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за ученике за обављање практичне наставе у локалним 
предузећима 

Индикатори 
Програм 6. 

Подршка новом 
запошљавању 

 
 2.225.000 КМ 

- у периоду трајања стратегије минимално 40 послодаваца годишње упознато са свим доступним програмима подршке за 
запошљавање нових радника 
- у периоду трајања стратегије минимално 75 лица годишње запослено директно из подстицаја које додјељује Град Приједор 

Индикатори 
Програм 7. 

Подршка развоју 
предузетништва 

 
 1.675.000 КМ 

- у периоду трајања стратегије, сваке године износ подстицајних средстава за подршку предузетништву већи за 200.000 КМ 
(фондација за развој, занатско-предузетничка комора, пословни инкубатор..) 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 тренинг годишње из области пројектнг менаџмента и пословног планирања 
- у периоду трајања стратегијеу, повећање броја чланова занатско- предузетничке коморе за мнимално 10% 
- у периоду трајања стратегие, врста и број пружених услуга од стране предузетничке коморе повећан за минимално 10 % 

Индикатори 
Програм 8 

Подршка развоју 
прерађивачке 

индустрије 
 

 3.500.000 КМ 

- у периоду трајања стратегије, минимално 62 запослена сваке године сектору прерађивачке индустрије   

- у периоду трајања стратегије,  минимално 10 нових пословних субјеката из сектора прерађивачке индустрије сваке године 
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Индикатори 
Програм 9. 
Подршка 

инвестиционим 
активностима и 

пројектима јавно-
приватног 

партнерства 
 

 19.670.000 КМ 

 

- минимално 100 запослених покретањем производње жељезне руде на локалитету Љубија 
- вриједност нових прихода за ЈЛС покретањем производње жељезне руде на локалитету Љубија повећан за минимално 3 % у 
односу на износ буџета 
- у перидоу трајања стратегије, основана и акредитована лабораторија за испитивање минералних сировина и материјала у 
рударству, грађевинарсту и другим дјелатностима 
- дефинисани геолошко- економски потенцијал постојећих резерви минералних сировина  на подручју града Приједора 
- истражена и дефинисана сировинска основа жељезне руде на подручју града Приједора 
- мапирана потенцијална налазишта жељезне руде  на подручју града Приједора 
- направљена  базе података о потенцијалима у области обновљиих извора енергије 
-  израда студија изодљивости и „цост бенефит“ анализа о могућностима производње енергије из минимално 3 обнољива извора 
енергије 

 
 
 

Пројекат 1.1.1.1. Израда докумената просторног уређења за индустријске зоне 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, урађена документација просторног уређења за 5 мапираних индустријских зона 

Издаци  333.000 КМ 

Пројекат 1.1.1.2. Изградња физичке инфраструктуре у индустријским зонама 

Индикатори - у периоду трајања стратегије годишње минимално 400.000 КМ уложено у инфраструктуру у индустријским зонама 

Издаци  4.000.000 КМ 

Пројекат 1.1.1.3 Изградња физичке инфраструктуре у контакт зонама 

Индикатори - у периоду трајања стратегије годишње минимално 400.000 КМ уложено у инфраструктуру у контакт зонама 

Издаци  4.000.000 КМ 

Пројекат 1.1.1.4 Унапријеђење подстицајних мјера за инвестирање 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије инвеститорима на располагању минимално 5 подстицајних мјера уведених у периоду трајања 
стратегије 

Издаци   750.000 КМ 

Пројекат 1.2.1.1. Подршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних произвођача 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 30 газдинстава снабдјевено системом за наводњавање у периоду трајања стратегије 

Издаци  500.000 КМ 

Пројекат 1.2.1.2. Подршка подизању пластеника и стакленика 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку подизању пластеника И стакленика 

Издаци  600.000 КМ 

Пројекат 1.2.1.3. Подршка плантажној производњи поврћа и цвијећа 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку плантажној производњи поврћа И цвијећа 
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Издаци  300.000 КМ 

Пројекат 1.2.1.4. Подршка плантажној производњи љековитог биља 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку плантажној производњи индустријског биља 

Издаци  100.000 КМ 

Пројекат  1.2.1.5. Подршка подизању нових засада воћа 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку подизања нових засада воћа 

Издаци  500.000 КМ  

Пројекат 1.2.1.6. Подршка подизању нових засада винове лозе 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку подизања нових засада винове лозе 

Издаци  100.000 КМ 

Пројекат 1.2.1.7. Подршка  изградњи складишних објеката и набавци опреме за воћарску производњу 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку изградње складишних објеката и набавку 

опреме за воћарску производњу  

Издаци  400.000 

Пројекат 1.2.1.8. Подршка  искориштењу слободних пољопривредних површина за ратарску производњу 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за кориштење слободних пољопрвиредних површина 

за организацију ратарске производње 

Издаци  200.000 

Пројекат 1.2.1.9. Подршка   плантажној производњи индустријског биља 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку плантажној производњи индустријског биља 

Издаци  400.000 

Пројекат 1.2.1.10. Подршка  повећању сточног фонда 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку повећања сточног фонда у пољопривредним газдинствима 

Издаци  600.000 

Пројекат 1.2.1.11. Подршка изградњи шталских објеката и набавци опреме 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку изградње шталских објеката  и за набавку опреме 

Издаци  800.000 

Пројекат 1.2.1.12. Успостављање селекцијског центра за вјештачку оплодњу пчелињих матица 

Индикатори - у периоду трајања стратегије повећан број пчелара и пчелињих друштава за 10% у односу на претходну годину 
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Издаци  20.000 

Пројекат 1.3.1.1. Израда докумената просторног уређења нижег реда за НП Козара 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, направљени сви документи просторног уређења нижег реда за НП Козара 

Издаци  36.000 КМ  

Пројекат 1.3.1.2 Изградња физичке инфраструктуре за развој туризма 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 50.000 КМ годишње уложено у физ. инфраструктуру за потребе развоја туризма 
(бициклистичке стазе, сеоски и планински путеви итд.) 

Издаци  500.000 КМ 

Пројекат 1.3.1.3 Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије , сваке године уложено минимално 20.000 КМ за подршку изградње туристичке инфраструктуре и 
увођење нових садржаја 

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 1.3.1.4 Креирање и подстицај развоја нових  туристичких производа 

Индикатори - креиран минимално 1 нови туристички производ годишње у току трајања стратегије 

Издаци  50.000 КМ 

Пројекат 1.3.1.5 Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре 

Индикатори - у периоду трајања стратегије туристичка понуда града представљена на минимално 1 новом сајму годишње 

Издаци  40.000 КМ 

Пројекат 1.4.1.1. Подршка иновацијама и инвестицијама у МСП 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за суфинансирања набавке машина и опреме у локалним 
предузећима 

Издаци   100.000 КМ 

Пројекат 1.4.1.2 Подршка пословним удружењима и кластерима 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 4 пословна удружења или кластера основана у периоду трајања стратегије 

Издаци  60.000 КМ 

Пројекат 1.4.1.3 Подршка увођењу стандарда квалитета 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку увођења стандарда квалитета у локална 
предузећа 

Издаци  122.500 КМ 

Пројекат 1.4.1.4. Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа 

Индикатори - у периоду трајања стратегије годишње минимално 5 локалних предузећа учествује на страним сајмовима и Б2Б сусретима 

Издаци  100.000 КМ 
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Пројекат 1.4.2.1. Увођење и промоција нових образовних профила према перспективној потражњи на тржишту рада 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 промо акција годишње са циљем промоције недостајућих занимања у циљу 
повезивања образовног система и тржишта рада 

  20.000 КМ 

Пројекат 1.4.2.2. Креирање и извођење програма обуке и  преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије годишње организована минимално 2 програма обуке и преквалификације према актуелној 
потражњи на тржишту рада 

Издаци  100.000 КМ 

Пројекат 1.4.2.3  Јачање стручне праксе и практичне обуке (са набавком опреме) 

Индикатори 
у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за ученике за обављање практичне наставе у локалним 
предузећима 

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 1.4.2.4 Предузетничка обука за младе 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 100 ученика годишње учествује у такмичењу за израду најбољег бизнис плана 

Издаци  30.000 КМ 

Пројекат 1.4.3.1. Израда и реализација акционог плана запошљавања 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 150 послодаваца годишње упознато са свим програмима подршке за запошљавање 
нових радника 

Издаци  5.000 КМ 

Пројекат 1.4.3.2 Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку послодавцима за запошљавање нових радника 

Издаци  850.000 КМ 

Пројекат 1.4.3.3. Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку запошљавању и самозапошљавању младих 
високообразованих кадрова 

Издаци  170.000 КМ 

Пројекат 1.4.3.4. Подршка запошљавању и самозапошљавању младих 

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку запошљавању и самозапошљавању младих 

Издаци  850.000 КМ 

Пројекат 1.4.3.5. Подршка запошљавању теже запошљивих категорија 
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Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 1 јавни позив годишње за подршку запошљавању теже запошљивих лица 

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 1.4.3.6. 
Израда и спровођење програма обуке и стручног оспособљавања уз менторство успјешних појединаца из дијаспоре и 
повратника 

Индикатори 
- 50 младих незапослених лица добило посао кроз програм менторске сарадње са дијаспором 
- 5 он лине обука о започињану сопственог бизниса одржаних од стране представника пословне дијаспоре 
- 50 грантова за самозапошљавање 

Издаци  150.000 КМ 

Пројекат 1.4.4.1. Развој предузетничког инкубатора (ИИИ фаза)  

Индикатори - у периоду трајања стратегије минимално 3 нова пословна простора у оквиру Предузетичког инкубатора Приједор 

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 1.4.4.2. Подршка женском предузетништву 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије годишње одобрена минимално два пројекта у износу од 10.000 КМ за подршку женском 
предузетништву 

Издаци  85.000 КМ 

Пројекат 1.4.4.3. Јачање  Фондације за развој 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије укупан износ подстицајних средстава у оквиру Фондације за развој сваке године  већи за 200.000 
КМ 

Издаци  1.000.000 КМ 

Пројекат 1.4.4.4. Унапређење примјене ГИС-а 

Индикатори - до 2019. године, унесено минимално 80 % потребних података 

Издаци  250.000 КМ 

Пројекат 1.4.4.5. Јачању капацитета у области пројектног менаџмента и пословног планирања 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије минимално 1 тренинг годишње из области пројектнг менаџемнта и пословног планирања 
- у периоду трајања стратегије минимално 15 учесника годишње на тренинзима из пројектног менаџмента и пословног 
планирања 

Издаци  10.000 КМ 

Пројекат 1.4.4.6. Инфраструктурна подршка предузетништву 

Индикатори 
- до 2019. године, повећање броја чланова занатско- предузетничке коморе за мнимално 10% 
- до 2019. године, врста и број пружених услуга од стране предузетничке коморе повећан за минимално 10 % 

Издаци  100.000 КМ 
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Пројекат 1.4.4.7. Сајам привреде „Приједор инвест“ 

Индикатори  

Издаци  30.000 КМ 

Пројекат 1.4.5.1. Подршка развоју прехрамбене индустрије 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије повећан број пословних субјеката из сектора прехрамбене индустрије за минимално 2 на 

годишњем нивоу 

Издаци  700.000 КМ 

Пројекат 1.4.5.2. Подршка развоју металопрерађивачке И машинске индустрије 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије повећан број пословних субјеката из сектора металопрерађивачке И машинске 

индустрије  за минимално 2 на годишњем нивоу 

Издаци  700.000 КМ 

Пројекат 1.4.5.3. Подршка развоју електроиндустрије 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије повећан број пословних субјеката из сектора електро- индустрије за минимално 10 у 

период трајања стратегије 

Издаци  700.000 КМ 

Пројекат 1.4.5.4. Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије повећан број пословних субјеката из сектора дрво- прерађивачке индустрије за 

минимално 2 на годишњем нивоу 

Издаци  700.000 КМ 

Пројекат 1.4.5.5. Подршка развоју осталих привредних дјелатности 

Индикатои 
- у периоду трајања стратегије повећан број пословних субјеката из осталих сектора индустрије за минимално 3 на 

годишњем нивоу 

Издаци  700.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.1. Покретање производње жељезне руде на локалитету Љубија 

Индикатори - до 2019. године, минимално 100 запослених покретањем производње жељезне руде на локалитету Љубија 

Издаци  16.000.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.2. Израда документације и изградња прерађивачких капацитета (цемент, глина, кварцни пијесак...) 

Индикатори 
-  
 

Издаци  300.000 КМ 
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Пројекат 1.5.1.3. 
Акредитовање лабораторије за испитивање минералних сировина и материјала у рударству, грађевинарству И другим 

дјелатностима 

Индикатори 
- у перидоу трајања стратегије, основана и акредитована лабораторија за испитивање минералних сировина и материјала у 
рударству, грађевинарсту и другим дјелатностима 

Издаци  3.000.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.4. Институционална подршка одрживом управљању минералним сировинама и ресурсима 

Индикатори 
- до 2019. године, систематизовано мјесто референта  за управљање подацима из области минералних сировина и ресурса 
-до 2019. године,  формиран савјет за планирање у области одрживог управљања минералним ресурсима и сировинама 

Издаци  250.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.5. Геолошко-економска оцјена ресурса резерви минералних сировина на подручју града Приједора 

Индикатори 
- до 2019. године, дефинисани геолошко- економски потенцијал постојећих резерви минералних сировина  на подручју града 
Приједора 

Издаци  35.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.6. Проширење сировинске основе резерви жељезне руде на подручју града Приједора 

Индикатори - до 2024 године, извршено мапирање свих познатих потенцијалних налазишта жељезне руде  на подручју града Приједора 

Издаци  35.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.7. Израда студије о могућностима производње енергије из обновљивих извора 

Индикатори 
- до 2019. године, израда студија изодљивости и „цост бенефит“ анализа о могућностима производње енергије из минимално 3 
обнољива извора енергије 

Издаци  20.000 КМ 

Пројекат 1.5.1.8. Пословно-инвестициони форум дијаспоре 

Индикатори 
- Број пословних људи из дијаспоре учесника форума 
- Број развојних пројеката развијених и остварених уз сарадњу са дијаспором 

Издаци  30.000 КМ 

 

 
 
 
 

Допринос друштвеном развоју и заштити животне средине 
- Реализацијом економских секторских циљева, програма и пројеката омогућиће се убрзан друштвени развој, те обезбиједити вишак вриједности који се може 

инвестирати у сектор заштите животне средине, што за резултат има  пораст животног стандарда грађана Приједора и квалитетније услове за раст и развој свих 
сегмената друштва.  
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План друштвеног развоја 

 
Стратешки циљеви: 

2. Развијена мрежа институција за подршку друштвеном развоју и побољшан квалитет живота грађана 
3. Санирана и реконструисана постојећа и изграђена нова физичка инфраструктура 
 
Секторски циљеви: 
 
1.  Изграђена друштвена инфраструктура 
2. Унапријеђене друштвене  услуге грађанима 
3. Изграђена остала  физичка (комунална, техничка и саобраћајна) инфраструктура 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Назив програма                                                                                                        Издаци 

Програм 1: Програм реконструкције и изградње образовне инфраструтуре                                                       12.000.000 КМ 

Програм 2: Програм реконструкције и изградње инфраструктуре културе и  информисања                            7.095.400 КМ 

Програм 3: Програм реконструкције и изградње инфраструктуре за спорт и рекреацију                                  9.300.724 КМ 

Програм 4: Програм реконструкције и изградње  инфраструктуре за здравствену и  социјалну заштиту     1.820.000 КМ 

Програм 5: Програм унапређење услуга здравствене и социјалне заштите                                                          1.316.720 КМ 

Програм 6: Програм унапређења услуга у области културе и информисања                                                        1.299.830 КМ 

Програм 7: Програм унапређења водоснабдијевања                                                                                                17.582.300 КМ           

Програм 8: Програм унапређења електроенергетске инфраструктуре                                                                 87.500.000 КМ 

Програм 9: Програм унапређења саобраћајне инфраструктуре                                                                           265.532.000 КМ 

Програм 10: Програм миграције и дијаспора                                                                                                                     25.000 КМ 
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Пројекат 2.1.1.1 Реконструкција објеката за обављање стручне праксе ученика у средњим школама 

Индикатори - у току трајања стратегије, минимално 2 објекта /простора реконструисана за потребе обављања практичне наставе 

Издаци  500.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.2 Реконструкција Пољопривредно-прехрамбене и медицинско-технолошке школе 

Индикатори - до 2019. повећан корисни простор Пољопривредно-прехрамбене и медицинско-технолошке школе за 20 % 

Издаци  1.600.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.3 Реконструкција зграде Гимназије "Свети Сава" 

Индикатори - до 2016. Године смањена потрошња енергије у објект Гимназије "Свети Сава" за минимално 20% 

Издаци  400.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.4 Изградња Рударског факултета 

Индикатори 
- до 2019. године,  побољшани просторни капацитети Рударског факултета кроз изградњу новог објекта 
- повећан број студената Рударског факултета за минимално 3 % у односу на претходну годину 

Издаци   2.000.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.5 Изградња Високе медицинске школе 

Индикатори 
- након изградње новог објекта,  повећан број студената Високе медицинске школе за минимално 3% у односу на претходну 
годину 

Издаци  2.000.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.6 Изградња едукативно-истраживачког центра 

Индикатори 
-  до 2024. године,  побољшана практична знања минимално 50 студената рударског факултета годишње кроз едукацију у едукативно-
истраживачком центру  
- до 2024. године, повећање прихода факултета за минимално 5 % по основу пружања комерцијалних услуга за предузећа 

Издаци  350.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.7 Изградња ђачког и студентског дома 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије  изграђени капацитети за смјештај минимално 100 студената 
- у периоду трајања стратегије  повећан број студената који студирају у Приједору минимално за 10% 

Издаци  650.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.8 Реконструкција објеката основних школа 

Индикатори - смањена потрошња енергије у реконструисаним објектима основних школа за минимално 20%  
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Издаци  2.000.000 КМ 

Пројекат 2.1.1.9 Реконструкција и изградња објеката предшколског образовања 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије, реконструисан минимално ј 1 објекат предшколског образовања  
- у периоду трајања стратегије, изграђен минимално 1 нови објекат за потребе предшколског образовања  

Издаци  2.500.000 КМ  

Пројекат 2.1.2.1 Изградња библиотеке 

Индикатори 
- до 2024. године, побољшање услова за рад изградњом новог објекта библиотеке 
- повећан број чланова библиотеке за минимално 3 %  у односу на претходну годину након изградње објекта 

Издаци  4.000.000 КМ  

Пројекат 2.1.2.2 Реконструкција и опремање зграде позоришта "Приједор" 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије,  повећан број манифестација и програмских садржаја позоришта повећан број 

посјетилаца позоришта за 5 % 

Издаци  450.000 КМ 

Пројекат 2.1.2.3 Реконструкција домова културе 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, реконструисано минимално 3 дома културе у руралним срединама 

Издаци  500.000 КМ 

Пројекат 2.1.2.4 Изградња и опремање РТВ дома 

Индикатори 

- до 2024. Године, изградјен нови РТВ дом 
- након опремања РТВ дома, повећан ниво гледаности и слушаности програма РТВ ПД за минимално 7 % у односу на 

претходну годину 
- повећан износ  прихода РТВ ПД за минилано 3 % у односу на претходну годину 

Издаци  1.600.000 КМ 

Пројекат 2.1.2.5 Адаптација зграде СКУД "Младен Стојановић" 

Индикатори 
- повећан број секција друштва СКУД "Младен Стојановић" за 3 у периоду трајања стратегије 
- повећан број чланова СКУД "Младен Стојановић" за 10% у период трајања стратегије 

Издаци  110.000 КМ 

Пројекат 2.1.2.6 Доградња културног центра "Љетна башта" 

Индикатори 
- повећан број  културних догађаја у“љетној башти“ за 30 % у периоду трајања стратегије 
- повећан број посјетилаца „љетне баште“ за 30% у периоду трајања стратегије  

Издаци   435.400 КМ 

Пројекат 2.1.3.1 Регулациони план спортског аеродрома Урије 

Индикатори - Израђен регулациони план спортског аеродрома „Урије“ до 2019. године 

Издаци  100.000 КМ 
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Пројекат 2.1.3.2 Реконструкција и изградња школских дворана 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, реконструисано минимално 3 школске дворане 

Издаци  300.000 КМ 

Пројекат 2.1.3.3 Изградња спортских терена у сколама и МЗ 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, изграђена минимално 3 спортска терена у школама  

  90.000 КМ 

Пројекат 2.1.3.4 Изградња парка за екстремне спортове 

Индикатори - изграђен минимално 1 парк за екстремне спортове до 2019. године  

 40.000 КМ 

Пројекат 2.1.3.5 Пројекат "ЦАН"Цроссбордер Аир Нетwоркинг (у преводу: Прекогранично ваздушно умрежавање)      

Индикатори 
- организација минимално 2 вјежебе за спасавање и потрагу са учешћем локалним учесника (ватрогасци, аеро клуб итд) 
- побољшање смјештајних капацитета за авионе на аеродрому изградњом 1 новог хангара 

Издаци  410.720 КМ 

Пројекат 2.1.3.6 Пројекат изградње спортске дворанее у насељу „Урије“      

Индикатори - Изграђена и опремљена дворана 

Издаци  8.360.000 КМ 

Пројекат 2.1.4.1  Изградања хелиодрома за потребе Болнице 

Индикатори - до 2024. године,  изграђен 1 хелиодром за потребе превоза болесника 

Издаци  100.000 КМ 

Пројекат 2.1.4.2 Изградња амбуланти породичне медицине 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, изградјене и реконструисане минимално 3 амбуланте породичне медицине 

Издаци  720.000 КМ 

Пројекат 2.1.4.3 Реконструкција постојећих и изградња нових стамбених јединица за непрофитно-социјално становање 

Индикатори - изграђено минимално 10 стамбених јединица за потребе непрофитно- социјалног становања 

Издаци  1.000.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.1 Унапређење услуга стоматолошке здравствене заштите. 

Индикатори - повећан број корисника услуга стоматолошке здравствене заштите у оквиру дома здравља 

Издаци  350.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.2 Унапређење и развој нових услуга у Центру за физикалну рехабилитацију у заједници. 

Индикатори - континуирано вршење статистичке обраде података о болестима коштано-зглобног система Града Приједора 

Издаци  35.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.3 Унапређење рада Службе за хитне медицинске помоћи. 

Индикатори - до 2019. године направљен нови план организације рада Службе за хитну медциннску помоћ,  
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Издаци  330.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.4 Набавка опреме за правилан третман медицинског отпада 

Индикатори - до 2019. године, стављен у функцију постојећи инсератор и купљен аутоклав за третман медицинског отпада 

Издаци  201.720 КМ 

Пројекат 2.2.1.5 Дигитализација рендген апарата 

Индикатори - до 2017. године, купљен 1 дигитални рендген апарат 

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.6 Отварање породичног савјетовалишта као услуге породично правне заштите ЈУ ЦСР Приједор 

Индикатори 
- до 2017. Године, смањен број поступака развода брака за минимално 5 % 
- до 2019. године смањен број прекршајних поступака против насиља у породици за минимално 20 % 

Издаци  30.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.7 Збрињавање жртава породичног насиља у Прихватној станици. 

Индикатори - до 2016. Године број пружених услуга психо-социјалне подршке мањи за 5% 

Издаци  35.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.8 Персонална асистенција – помоћ лицима са инвалидитетом и запошљавање младих. 

Индикатори -до 2019. године, број запослених лица са инвалидитетом повећан за 100 % 

Издаци  70.000 КМ 

Пројекат 2.2.1.9 Увођење стандарда у социјалној заштити Стандард квалитета ИСО 9001-2008 

Индикатори 
- број окончаних предмета у законски предвиђеном року и по захтјевној процедури 
- смањен број жалби на рад стручних радника или исход поступка за 30% 

Издаци  40.000 КМ 

Пројек 2.2.1.10. Подршка младима без родитељског старања која напуштају организоване облике социјалне заштите 

Индикатори 
- број запослених лица без родитељског старања повећан за 5% 
- број третираних лица без родитељског старања кроз програме социјалне заштите повећан за 5% 

Издаци  25.000 КМ 

2.2.1.1 Дигитализација телевизије Приједор 

Индикатори 
- повећан ниво гледаности и слушаности грађана за 12 %,  
- повећан износ медијско-маркетиншких прихода за 30% 

Издаци  360.000 

Пројекат 2.2.2.2 Модернизација ЈУ "Центар филм" примјеном дигитализоване методе 

Индикатори 
- повећан број приказаних филмова за минимално 20% 
- повећање прихода за ЈУ „Центар филм“ за минимално 30% 

Издаци  854.830 КМ 
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Пројекат 2.2.2.3 "Приједор - град мурала" 

Индикатори 
- годишње објављен минимално 1 јавни позив за избор ликовног рада које ће бити осликано фасадама зграда 
- годишње минимално 1 мурал осликан на фасадама зграда 

Издаци  10.000 КМ 

Пројекат 2.2.2.4 Набавка монтажно-демонтажне покретне бине за одржавање културних манифестација на отвореном 

Индикатори - повећан број манифестација на отвореном за 10 % до 2019. године 

Издаци  60.000 КМ 

Пројекат 2.2.2.5 "Дјечија иницијатива за културу" 

Индикатори 
- опремљен простор  за информативни центар   
- 10 ученика оспособљено за учешће у иницијативи  

Издаци  15.000 КМ 

Пројекат 2.3.1.1 Реконструкција постојеће водоводне дистрибутивне мреже   

Индикатори 
- вриједност уложених средстава  
- дужина изграђене мреже 

Издаци  3.031.540 КМ 

Пројекат 2.3.1.2 Проширење дистрибутивне мреже у оквиру постојећег водоводног система 

Индикатори - дужина изграђене мреже 

Издаци  3.600.000 КМ 

Пројекат 2.3.1.3 Изградња дистрибутивне мреже у насељима водоводног  подсистема “Црно Врело” 

Индикатори 
- вриједност уложених средстава,  

- дужина изграђене мреже 

Издаци  4.185.480 

Пројекат 2.3.1.4 Развој водоводног подсистема „Томашичка језера“ (пројекти дефинисани у Студији изводљивости) 

Индикатори 
- вриједност уложених средстава,  

- дужина изграђене мреже 

Издаци  5.965.280 КМ 

Пројекат 2.3.1.5 Додатна истраживања и развој изворишта воде (пројекти дефинисани у Студији изводљивости)    
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Индикатори 

- урађена студија изводљивости,  
- утврђени битни показатељи кроз студију изводљивост  
- урађена потребна  истраживања 
- висина уложених средстава 

Издаци  800.000 КМ 

Пројекат 2.3.2.1 
Пројекат реконструкција постојећих НН мрежа у ужим градским  подручјима и измјештање у путну зону, као свођење у 
подземну НН мрежу у зависности од могућности. 

Индикатори 
- смањени губици у дистрибутивној мрежи на технички прихватљивих до 5% до 2020. године.     
- повећање дистрибутивне ефикасности смањењем безнапонских пауза за 80%. До 2020. године 

Издаци  30.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.2.2 Пројекат реконструкција постојећих НН мрежа на сеоским  подручјима и измјештање у путну зону 

Индикатори 
- смањени губици у дистрибутивној мрежи на технички прихватљивих до 5% до 2020. године.     
- повећање дистрибутивне ефикасности смањењем безнапонских пауза за 80%. До 2020. године 

Издаци  25.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.2.3 Пројекат изградње НН мрежа за потребе нових насеља - 500 км 

Индикатори - смањени губици у дистрибутивној мрежи на технички прихватљивих до 5% до 2020. године.     

Издаци  17.500.000 КМ 

Пројекат 2.3.2.4 Пројекат реконструкције 6,3 кВ расклопница и трафостаница и пребацивање на 20 кВ напон – Љубија и Томашица 

Индикатори 
 - до 2020. године, укидање 80 % трошкова проузрокованих кваровима на старој  6,3 кВ опреми, као и трошкова 
проузрокованих прекидима напајања 

Издаци  5.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.2.5 Пројекат реконструкције свих далековода 6,3 кВ и пребацивање на 20 кВ напон – Љубија и Томашица 

Индикатори 
- смањени губици у дистрибутивној мрежи на технички прихватљивих до 5% до 2020. године.     
- повећање дистрибутивне ефикасности смањењем безнапонских пауза за 80%. до 2020. године 

Издаци  10.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.3.1 Изградња надвожњака у насељу Пећани 

Индикатори - смањен проток возила кроз центар града за 10% до 2016. године 
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Издаци  4.500.000 КМ 

Пројекат 2.3.3.2  Изградња обилазнице око Приједора 

Индикатори - смањење протока возила кроз градску зону за 20% до 2020. године 

Издаци  10.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.3.3   Изградња аутопута Приједор - Бања Лука 

Индикатори 
- вриједност уложених средстава 
-проток возила 

Издаци  150.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.3.4 Изградња брзе цесте Приједор-Козарска Дубица 

Индикатори 
- вриједност уложених средстава 
- проток возила 

Издаци  100.000.000 КМ 

Пројекат 2.3.3.5 Реконструкција пружног прелаза „Тринаестица“ 

Индикатори - Повећана безбједност преласка преко руге 

Издаци  1.032.000 КМ 

Пројекат 
2.3.3.6.  

Успостављање базе података о дијаспори Приједора,  

Индикатори - Успостављена електронска база података о дијаспори уз најмање 50  уноса годишње 

Издаци  15.000 КМ 

Пројекат  
2.3.3.7 

Дани дијаспоре у Граду и мјесним заједницама - финансијска и логистичка подршка организацији манифестација 

Индикатори - 3 манифестације дијаспоре годишње подржане у Граду или у мјесним заједницама 

Издаци  10.000 КМ 

 

Допринос економском развоју и заштити животне средине 
- Реализацијом циљева, програма и пројеката друштвеног развоја омогућиће се друштвене и инфраструктурне полуге за економски развој развој, те 

претпоставке за квалитетнији однос према животној средини и бољи квалитет живота грађана у свим дијеловима Приједора.  
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План заштите животне средине 

 
Стратешки циљ: Успостављени функционални капацитети за одрживо управљање животном средином уз примјену принципа енергетске ефикасности 
 
 Секторски циљеви: 

1. Успостављање система заштите квалитета површинских вода и заштите изворишта 
2. Успостављен интегралан система управљања отпадом 
3. Смањење емисије ЦО2 кроз повећање енергетске ефикасности и повећање учешћа обновљивих извора енергије 
4. Изградња система управљања и контроле квалитета животне средине и едукација становништва 

 
 Индикатори 
 

Индикатори 
Програм 1. Унапређење 
санитарне заштите кроз 

изградњу канализационог 
система 

 
 55.924.260 КМ 

- у периоду до 2024. године, реконструисано 30 км градске канализационе мреже  
- у периоду до 2024. године, минимално 800 домаћинстава насеља Тукови, прикључено на канализациону мрежу 
- у периоду до 2024. године минимално 900 домаћинстава насеља Гомјеница прикључено на канализациону мрежу 
- у периоду до 2024. године минимално 1400 домаћинстава насеља Омарска прикључено на канализациону мрежу 

- у периоду до 2024. године минимално 800 домаћинстава насеља Козарац прикључено на канализациону мрежу 

- у периоду до 2024. године минимално 800 домаћинстава насеља Љубија прикључено на канализациону мрежу 

- у периоду до 2024. године изграђена 4 уређај за пречишћавање отпадних вода до 2024. Године 

- у периоду до 2024. године смањене количине штетних материја у ријеци Сани за минимално 50 % 

Индикатори Програм 2. 
Успостављање санитарног 

режима у заштитним 
зонама изворишта воде за 

пиће 
 735.000 КМ 

- до 2019. године, израђен зонинг план СЗ дијела урбаног подручја Приједор 
- изграђен регулациони план подручја уз корита ријека Сана И Гомејница на урбаном подручју Приједора-Секције 1 и 2 
- број шљункара насталих експлоатацијом у заштитним зонама изворишта смањем минимално 30% 

- израђен нови програм санитарне заштите изворишта питке воде на подручју града Приједора 

Индикатори 
Програм 3. Регулација 
водотока и изградња 

објеката за заштиту од 
поплава 

 10.561.745 КМ 

- до 2024. године изграђено минимално 3 км заштитног насипа низводно од ријеке Сане 
- до 2024. године уређено минимално 20 % корита ријеке Милошевице на потезу од магисталног пута до ушћа у ријеку 
Гомјеницу 
- до 2024. године, изграђено минимално 1 км заштитног парапетног  зида  у насељу Тукови  
- до 2024. године, смањене штете од поплава за минимално 30% 
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Индикатори 
Програм 4. 

Унапређење система 
организованог 

прикупљања, рециклаже и 
одлагања отпада 
 14.470.000 КМ 

-до 2019. године, изграђена регионална санитарна депонија „Стара пруга- Курево“, 
- до 2024. године, количине рециклираног отпада повећане минимално за 60% 
- у периоду трајања стратегије, минимално 1 годишње извршено уклањање свих мапираних дивљих депонија 

Индикатори 
Програм 5. 

Унапређење енергетске 
ефикасности у зградарству 

 12.478.000 КМ 

- до 2019. године, смањени трошкови енергије за минимално 15% у објектима у јавном власништву 
- до 2024. године, минимално 15 % енергије за потребе комуналних предузећа  прозиведено из обновљивих извора  
- до 2019. године,  уведена буџетска линија за подршку домаћинствима и приватном сектору за реконструкцију објеката 
по приниципима енергетске ефикасности 

Индикатори 
Програм 6. Унапређење 
система топлификације 

града 
 29.303.550 КМ 

- до 2019. реконструкцијом котловског постројења, нижи трошкови пословања топлане за 3 000 000 КМ на годишњем 
ниво, нижа цијена гријања према корисницима за 20% и смањење емисије угљен-диоксида за 15000 тона на годишњем 
нивоу 
- до 2019. године, извршена реконструкција минимално 8,5 км вреловодне мреже и смањење топлотних губитака за 
минимално 15% 

- до 2020. године, извршена аутоматизација и даљински надзор за 40 подстаница уз увођење новог тарифног 
система за обрачун утрошка топлотне енергије за 4500 корисника 

Индикатори 
Програм 7. Унапређење 

енергетске ефикасности у 
саобраћају 

 3.257.000 КМ 

- у периоду трајања стратегије, организоване минимално двије промотивне акције са циљем промоције масовнијег 
кориштења јавног градског и приградског саобраћаја 
- до 2020.урађена студија изводљивости за изградњу бициклистичких стаза, означено минимално 4 км бициклистичких 
рута 
- до 2019. године, минимално 20% сијалица из уличне расвјете замјењено штедним сијалицама 

Индикатори  
Програм 8. Промоција ЕЕ и 

едукација грађана 
 350.000 КМ 

- у периоду трајања стратегије, континуирана организација промотивних, информативних и образовних акција са циљем 
увођења енергетске ефикасности у образовање и понашање становника 
- минимално једном у периоду од 2 године, организоване активности промоције енергетске ефикасности за грађане 
- успостављен систем управљања енергијом кроз континурано уношење података о потрошњи енергије у јавном сектору 
- минимално једном у периоду од 2 године, организовани енергетски дани 

Индикатори  
Програм 9. Успостаљање 

мониторинга квалитета 
животне средине 

 

 260.000 КМ 

- инсталирана минимално 1 мјерна станица за мјерење нивоа загађујућих материја  у ваздуху 
- у складу са законским оквирима виших нивоа власти, континуирано доношење недостајућих и новелирани постојећи 
документи у области заштите животне средине 
- креиран (допуњен постојећи) локални еколошки акциони план за период 2014-2019 
- минимално 1 годишње организоване едукативни семинари /радионице/ акције на тему еколошке освјештености за 
локално становништво 
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Индикатори Програм 10. 
Унапређење контроле 

употребе хем.средстава  у 
пољопр и  другим 

дјелатностима   
 100.000 КМ 

- у периоду трајања стратегиј, континурана едукација пољопривредника о врстама и количинама хемијских средстава 
које се могу користити у пољопривреди 

 

  

Пројекат 3.1.1.1 Реконструкција и доградња градског канализационог система 

Индикатори - у периоду до 2024. године, реконструисано 30 км градске канализационе мреже 

Издаци  18.000.000 КМ 

Пројекат 3.1.1.2 Изградња централног уређаја за пречишћавање отпадних вода 

Индикатори 
- у периоду до 2024. године, изграђен један централни уређај за пречишћавање отпадних вода 
- у периоду до 2024. године, смањене количине штетних материја у ријеци Сани за минимално 50 % 

Издаци  16.200.000 КМ 

Пројекат 3.1.1.3 Изградња секундарне канализационе мреже и кућних прикључака у насељу Тукови 

Индикатори 
- у периоду до 2024. године, минимално 800 домаћинстава прикључено на канализациону мрежу 
- у периоду до 2024. године, изграђено минимално 19 км секундарне канализационе мреже 

Издаци  3.403.150 КМ 

Пројекат 3.1.1.4 Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и кућних прикључака  подручја Гомјеница 

Индикатори - у периоду до 2024. године, минимално 900 домаћинстава насеља Гомјеница прикључено на канализациону мрежу 

Издаци   3.403.150 КМ 

Пројекат 3.1.1.5 
Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода насеља 

Омарска 

Индикатори 
- у периоду до 2024. године, минимално 1400 домаћинстава насеља Омарска прикључено на канализациону мрежу 

- у периоду до 2024. године, изграђен 1 уређај за пречишћавање отпадних вода насеља Омарска 

Издаци  7.412.600 

Пројекат 3.1.1.6 
Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода насеља 

Козарац 

Индикатори 
- у периоду до 2024. године, минимално 800 домаћинстава насеља Козарац прикључено на канализациону мрежу 

- у периоду до 2024. године, изграђен 1 уређај за пречишћавање отпадних вода насеља Козарац 

Издаци  3.305.360 КМ 

Пројекат 3.1.1.7 
Изградња примарне и секундарне канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода подручја 

Љубија 
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Индикатори 
- у периоду до 2024. године, минимално 800 домаћинстава насеља Љубија прикључено на канализациону мрежу 

- у периоду до 2024. године,  изграђен 1 уређај за пречишћавање отпадних вода насеља Љубија 

Издаци  4.200.000 КМ 

Пројекат 3.1.2.1 Зонинг план сјеверозападног дијела урбаног подручја Приједора 

Индикатори - до 2019. године, израђен зонинг план СЗ дијела урбаног подручја Приједор 

Издаци  300.000 КМ 

Пројекат 3.1.2.2 Израда Регулационог плана подручја уз корита ријека Сана И Гомјеница на урбаном подручју Приједора-Секције 1 и 2 

Индикатори 
- до 2019. године, изграђен регулациони план подручја уз корита ријека Сана И Гомејница на урбаном подручју Приједора-
Секције 1 и 2 

Издаци  85.000 КМ  

Пројекат 3.1.2.3 Санација и уређење шљункара насталих експлоатацијом шљунка у заштитним зонама изворишта 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, број шљункара насталих експлоатацијом у заштитним зонама изворишта смањен минимално за 30%  

Издаци  200.000 КМ  

Пројекат 3.1.2.4 Израда новог програма санитарне заштите изворишта питке воде  на подручју града Приједора 

Индикатори -  до 2019. године, израђен нови програм санитарне заштите изворишта питке воде на подручју града Приједор  

Издаци  50.000 КМ 

Пројекат 3.1.2.5 Израда програма обављања пољопривредне дјелатности у зонама санитарне заштите изворишта воде за пиће 

Индикатори - до 2019. године, урађен програм за обављање пољопривредне дјелатности у зонама санитарне заштите 

Издаци  50.000 КМ 

Пројекат 3.1.2.6 Снимање стања и контрола квалитета локалних водовода 

Индикатори 

- до 2019. године, формиране листе локалних водоводних система 
- формиран минимално 50  органа (од стране грађања) за управљање локалним водоводима 
- у период трајања стратегије, минимално 6 пута годишње,  снимање стања и контрола квалитета воде од стране 

ХЕ служби  

Издаци  50.000 КМ 

Пројекат 3.1.3.1 Изградња насипа са обе стране ријеке Сане низводно од градског моста 

Индикатори - у перидоу трајања стратегије, изграђено минимално 3 км заштитног насипа низводно од ријеке Сане 

Издаци   2.550.000 КМ 

Пројекат 3.1.3.2 Уређење корита ријеке Милошевице на потезу од магистралног пута до ушћа у ријеку Гомјеницу 

Индикатори - уређено минимално 50 % корита ријеке Милошевице на потезу од магисталног пута до ушћа у ријеку Гомјеницу 

Издаци  1.700.000 КМ 

Пројекат 3.1.3.3 Наставак изградње заштитног парапетног зида у насељу Тукови 

Индикатори - до 2024. године, дужина изграђеног заштитног парапедног  зида  у насељу Тукови већа за минимално 1 км 

Издаци  490.000 КМ 
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Пројекат 3.1.3.4 Уређење корита ријеке Гомјенице 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, уређено минимално 5км корита ријеке Гомјенца 

Издаци  782.330 КМ 

Пројекат 3.1.3.5 Уређење корита ријеке Сане од манастира Клисина до насеља Брезичани 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, уређено минимално 6 км корита ријеке Сане од Клисине до Брезичана 

Издаци  979.415 КМ 

Пројекат 3.1.3.6 Регулација горњег тока ријеке Пухарска 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, регулисан горњег тока Пухарске у читавој дужини 

Издаци  1.300.000 КМ 

Пројекат 3.1.3.7  Реализација етапног плана Рудника “Омарска” у области изградње инфраструктуре и заштите животне средине 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије, реализовано минимално 20%  етапног плана Рудника “Омарска” у области изградње 
инфраструктуре и заштите животне средине 

Издаци  2.760.000 КМ 

Пројекат 3.2.1.1 Завршетак изградње регионале санитарне депоније „Стара пруга-Курево“ 

Индикатори - до 2019. године изграђена регионална санитарна депонија „Стара пруга- Курево“ 

Издаци  7.000.000 КМ 

Пројекат 3.2.1.2 Изградња погона за рециклажу комуналног отпада на Регионалној депонији Стара пруга-Курево 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије, количине рециклираног отпада повећане минимално за 60% 
- након његове изградње, број запослених у погону за рециклажу комуналног отпада на Регионалној депонији повећан 
минимално за 10 

Издаци  6.300.000 КМ 

Пројекат 3.2.1.3 Реализација пројекта збрињавања медицинског отпада; 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, повећана количина прикупљеног медицинског отпада за 30% 

Издаци  50.000 КМ 

Пројекат 3.2.1.4 Реализација пројекта збрињавања опасног отпада 

Индикатори - у периоду трајања стратегије повећана количина прикупљеног опасног отпада за 50% 

Издаци  1.000.000 КМ 

Пројекат 3.2.1.5 Израда базе података о  произвиђачима отпада и  загађивачима околине 

Индикатори - у периоду трајања стратегије, континуирано мапирање произвођача отпада и загађивача околине 

Издаци  20.000 КМ 

Пројекат 3.2.1.6 Унапређење система  прикупљанаја, селекције и рециклаже отпада 

Индикатори - количина прикупљеног и рециклираног отпада већа минимално за 20% 

Издаци  50.000 КМ 

Пројека 3.2.1 7 Санација дивљих депонија на подручју града Приједора 
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Индикатори 
- континуирано мапирање свих дивљих депонија на подручју града Приједора 
- минимално 1 годишње извршено уклањање свих мапираних дивљих депонија 

Издаци  50.000 КМ 

Пројекат 3.3.1.1 Изградња соларних електрана на објектима АД „Водовод“ 

Индикатори - до 2019. године, смањени трошкови за електричну енергију у АД „Водовод“ за минимално 10 % 

Издаци  2.500.000 КМ 

Пројекат 3.3.1.2 Изградња  соларних колектора на објектима јавних установа, привредних субјеката и на стамбеним објектима 

Индикатори - минимално 5 објеката у јавном власништву и 20 стамбених објеката користе енергију насталу из соларних електрана 

Издаци  5.000.000 КМ 

Пројекат 3.3.1.3 
Обнова-реконструкција фасада и столарије на објектима јавних установа, привредних субјеката и на стамбеним 
објектима 

Индикатори 
- до 2024. године,на минимално 5 објеката у јавном власништву и 20 стамбених објеката извршена реконструкција по 
принципима енергетски ефикасне градње 

Издаци  4.000.000 КМ 

Пројекат 3.3.1.4 Замјена обичних сијалица штедним на објектима јавних установа, привредних субјеката и на стамбеним објектима 

Индикатори 
- до 2024. године минимално 10 објеката у јавном власништву извршена замјена обичних сијалица са штедним 
сијалицама 

Издаци  978.000 КМ 

Пројекат 3.3.2.1 Изградња новог котловског постројења на дрвну биомасу у АД „Топлана“ 

Индикатори 
- до 2019. године, смањена цијена енергије за становништво за 20% 
- до 2019. године, смањени трошови пословања АД Топлана за минимално 3.000.000 

Издаци  17.177.550 КМ 

Пројекат 3.3.2.2 Реконструкција дистрибутивне мреже у АД „Топлана“ 

Индикатори -до 2019. године, реконструисано минимално 8,5 км вреловодне мреже АД Топлана 

Издаци  7.985.250 КМ 

Пројекат 3.3.2.3 Аутоматизација подстаница и уградња мјерно регулационе опреме у АД „Топлана“ 

Индикатори - до 2019 минимално 40 аутоматизованих подстаница  

Издаци  1.140.750 КМ 

Пројекат 3.3.2.4 Изградња мини топлана за гријање насеља која нису обухваћена централним системом гријања 

Индикатори - изграђена минимално једна мини топлана  у насељима која нису обухваћена гријањем до 2024. године 

Издаци  1.300.000 КМ 

Пројекат 3.3.2.5 Узгој брзорастућих садница за производњу биомасе и/или пелета за гријање 

Индикатори - до 2019. године, у приватном И јавно сектору отпочела садња брзорастућих садница за производњу биомасе 

Издаци  1.200.000 КМ 
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Пројекат 3.3.2.6 Пројекат реконструкције котловнице Опште болнице 

Индикатори 
- д0 2019. године,  реконструкцијом котловнице, смањени трошкови загријавања објекта Опште болнице за 

минимално 10% 

Издаци  500.000 КМ 

Пројекат 3.3.2.7 Изградња енергане на гас 

 
- урађена студија изводљивости за изградњу енергане на гас, изграђена примарна И секундарна дитрибутивна 

мрежа 

Издаци  700.000 КМ 

Пројекат 3.3.3.1 Промоција масовнијег кориштења јавног градског и приградског саобраћаја 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије, организоване минимално двије промотивне акције са циљем промоције масовнијег 
кориштења јавног градског и приградског саобраћаја 

Издаци  200.000 

Пројекат 3.3.3.2 Промоција масовнијег кориштења аута на гас и конверзија аутобуса на гас 

Индикатори - до 2024. године, трајања стратегије, урађена „цост бенефит“ анализа о замјени горива у јавном возилима  

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 3.3.3.3 Изградња бициклистичких стаза на подручју града Приједора 

Индикатори - Број и дужина изграђених бициклистичких стаза 

Издаци  2.000.000 КМ 

Пројекат 3.3.3.4 Реконструкција постојеће и изградња нове уличне расвјете у Приједору  

Индикатори - минимално 20% сијалица из уличне расвјете замјењено штедним сијалицама 

Издаци  857.000 КМ 

Пројекат 3.4.1.1 Промотивне, информативне и образовне мјере и активности 

Индикатори 
- континуирана организација промотивних, информативних и образовних акција са циљем увођења енергетске 
ефикасности у образовање и понашање становника 

Издаци  160.000 КМ 

Пројекат 3.4.1.2 Образовање и промоција енергетске ефикасности за грађане 

Индикатори 
 - у периоду трајњ стратегије, минимално једном у периоду од 2 године, организоване активности промоције енергетске 
ефикасности за грађане 

Издаци  40.000 КМ 

Пројекат 3.4.1.3 Успостављење информационог система за управљање енергијом 

Индикатори  50.000 КМ 

Издаци 
- до 2015. године, успостављен систем управљања енергијом кроз континурано уношење података о потрошњи енергије 
у јавном сектору  

Пројекат 3.4.1.4 Енергетски дани 
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Индикатори - минимално једном у периоду од 2 године, организовани енергетски дани 

Издаци  100.000 КМ 

Пројекат 3.4.2.1 Успостављање мониторинга квалитета животне средине на подручју града Приједрора 

Индикатори - инсталирана минимално 1 мјерна станица за мјерење нивоа загађујућих материја  у ваздуху до 2020. године,  

Издаци  200.000 КМ 

Пројекат 3.4.2.2 Доношење недостајућих и новелирање постојећих одлука у области заштите животне средине 

Индикатори 
- у складу са законским оквирима виших нивоа власти, континуирано доношење недостајућих и новелирани постојећи 
документи у области заштите животне средине 

Издаци  0 КМ 

Пројекат 3.4.2.3 Новелирање ЛЕАП-а 

Индикатори - креиран (допуњен постојећи) локални еколошки акциони план за период 2014-2019 

Издаци  30.000 КМ 

Пројекат 3.4.2.4 Едукација становништва ради  подизања еколошке свијести 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије, минимално 1 годишње организоване едукативни семинари /радионице/ акције на тему 
еколошке освјештености за локално становништво 

Издаци  30.000 КМ 

Пројекат 3.4.3.1 Набавка опреме за контролу употребе хемијских средстава у пољопривреди 

Индикатори 
- у периоду трајања стратегије, континурана едукација пољопривредника о врстама и количинама хемијских средстава 
које се могу користити у пољопривреди 

Издаци  100.000 КМ 

 

Допринос економском и друштвеном развоју  
- Реализацијом секторских циљева, програма и пројеката заштите животне средине омогућиће се кохерентан развој са остала два сектора и осигурати 

квалитетно животно окружење за становништво и пословне субјекте.  
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Прилог 3: Финансијски аспекти стратегије 
 
Процјена јавних прихода у Граду Приједору 
 
Када посматрамо јавне финансије на свим нивоима власти, видљиво је да је економска криза имала велики утицај на ниво јавних прихода 
а тиме и ниво јавних расхода. Смањена економска активност која је утицала на смањење потрошње и запослености је у великој мјери 
утицала на смањење пореских прихода, без обзира да ли се ради о индиректним или директним порезима. Истовремено, дошло је и до 
значајног смањења непореских прихода као рефлексије смањења инвестиција домаћих и страних правних субјеката и грађана, те 
консеквентно смањења захтјева за разним дозволама и одобрењима.  
Да би дошли до реалних показатеља који могу да помогну дефинисање будућих јавних прихода (а тиме и расхода) на локалном нивоу, 
осврнућемо се на прошле трендове у оквиру локалне самоуправе, те генерални фискални оквир који је пројектован на вишим нивоима у 
документима оквирног буџета. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 33.406.419 28.312.564 30.434.692 34.721.878 31.300.331 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  21.783.601 17.947.411 19.402.309 22.383.362 21.185.052 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ   5.638.693 5.264.364 5.188.713 6.284.809 8.671.748 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ   5.984.125 5.100.789 5.843.670 6.053.707 1.443.531 

 
Посматрајући период од 2008. до 2012. године, видљиво је да се ниво пореских прихода у Граду Приједор кретао на нивоу од око 21-22 
милиона КМ, осим у 2008. години када су приходи износили око 18 милиона КМ. Како су у структури пореских прихода најзаступљенији 
приходи од индиректних пореза (80%), видљиво је да је стагнација укупне потрошње у Босни и Херцеговини проузроковала стагнацију 
раста прихода по основу индиректних пореза. Од осталих пореза је најзначајнији порез на лична примања у износу од 2 до 3,5 милиона 
КМ, колико се кретао у наведеном периоду. Треба напоменути да порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности зависи од 
броја запослених и предузетника на подручју града, као и висине плата запослених у појединим дјелатностима. Стога се тешко може 
очекивати нека значајна промјена нивоа ових пореских прихода без значајнијег запошљавања на подручју града. На крају треба 
напоменути да се трећи најважнији порески приход односи на приход од пореза на имовину. У периоду 2008 – 2012, видљиво је да се 
износ прихода од овог пореза кретао око 1-1,5 милиона КМ. Иако је законом дефинисано да Пореска управа РС администрира 
прикупљање и наплату овог пореза, треба рећи да град има доста могућности за повећање његовог износа путем дефинисање пореске 
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стопе али и кроз учешће у повећању пореске базе приликом регистровања и процјене дате имовине. Истовремено, према наговјештајима 
Владе РС у оквиру Документа оквирног буџета, реално је за очекивати да ће у наредном период доћи до пуног преноса пореза на имовину 
на јединице локалне самоуправе, што ће довести до значајније аутономије у дефинисању пореске политике у овој области.  
Када посматрамо период од 2008. до 2012. године, видљиво је да се ниво непореских прихода у Граду Приједор кретао на нивоу од 5-6 
милиона КМ, осим у 2012. години када су приходи износили преко 8,5 милиона КМ. У оквиру непореских прихода, најзначајнији су 
комуналне накнаде и таксе (11%-18%), приходи од пружања јавних услуга (10% - 24%), те друге накнаде по разним основама (47% - 69%). 
Остали непорески приходи су углавном нижи али не треба их занемарити као инструменте за повећање укупних непореских прихода 
(приходи од закупа и ренте, казне, административне таксе и слично).    
На крају треба напоменути да су период од 2008. до 2012. године у Граду Приједор обиљежили значајни износи средстава по основу 
грантова и задужења. Међутим, тешко је очекивати да ће се овај тренд наставити с обзиром на трендове очекиваног пада изворних 
прихода, те неповољну финансијску ситуацију на вишим нивоима власти који су уједно и највећи даваоци грантова у претходном периоду. 
Грантови се могу са сигурношћу очекивати само када је у питању социјална заштита, с обзиром на обавезе ентитета у складу са законом.  
Да би употпунили слику у вези са будућим пројектованим приходима Града Приједор, осврнућемо се на податке из Документа оквирног 
буџета за период 2014-2016 године, који је усвојен у јуну 2013. године. Према овом документу, у наредном периоду се може очекивати 
доста ограничавајући оквир за јавне приходе на локалном нивоу.  
 

 

2012 
извршење 2013 2014 2015 2016 

Укупни приходи 567,00 583,00 544,70 578,70 592,10 

Порези 372,70 371,30 339,70 368,30 373,00 

Директни порези 77,90 88,80 77,00 78,90 81,00 

Индиректни порези (укљ. путарине) 293,10 281,60 261,90 288,50 291,10 

Остали порези  1,60 1,00 0,80 0,90 0,90 

Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Грантови од страних влада и међ. орг. 1,30 8,80 12,10 13,20 13,20 

Непорески приходи 159,30 169,60 173,20 176,00 180,20 

Трансфери од осталих буџетских јединица 33,70 33,10 19,70 21,20 25,70 

Извор:Министарство финансија РС, Документ оквирног буџета за период 2014-2016 
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Наиме, општине и градови не могу очекивати значајнији раст прихода у период 2014-2016 године док се чак очекује њихов благи пад у 
односу на пројектоване јавне приходе из 2013. године. То се првенствено односи на пореске приходе (без обзира да ли се ради о 
директним или индиректним порезима) те трансфере са виших нивоа владе. Истовремено, у наведеном период се очекује се благи раст 
непореских прихода, те више средстава када су у питању грантови страних влада и међународних организација.  
 
Имајући у виду претходно наведено, те план буџета за 2013. годину, пројекција јавних прихода у Граду Приједор за период 2014-2016 би се 
могла представити на сљедећи начин. 
 
 

Година 2013  2014 2015 2016 

Укупни приходи 31.959.760,00 29.923.717,09 31.838.803,16 32.429.392,26 

Порези 22.648.780,00 20.721.224,26 22.465.784,20 22.752.477,62 

Директни порези 4.820.780,00 4.180.180,86 4.283.328,18 4.397.333,11 

Индиректни порези (укљ. 
путарине) 17.800.000,00 16.554.758,52 18.236.150,57 18.400.497,16 

Остали порези  28.000,00 22.400,00 25.200,00 25.200,00 

Доприноси за социјално 
осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00 

Грантови  26.700,00 36.712,50 40.050,00 40.050,00 

Непорески приходи 8.386.425,00 8.564.438,74 8.702.893,87 8.910.576,56 

Трансфери од осталих 
буџетских јединица 707.700,00 421.199,09 453.270,09 549.483,08 

Примици за произведену 
сталну имовину 216.855,00 216.855,00 216.855,00 216.855,00 

 
Претпоставке које су кориштене за ову пројекцију су: 

1. Оквир јавних прихода Града Приједор не одступа значајно од цјелокупног оквира за систем локалне самоуправе у Републици 

Српској 

2. Нема додатног задуживања у наредне 3 године 
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3. Када говоримо о приходима тј. примицима за произведену сталну имовину, кориштен је износ који је предвиђен планом буџета за 

2013. Годину 

4. Пропорције одређених прихода су у складу са генералним трендовима из период 2008. – 2012. година 

Одређене корекције нивоа јавних расхода могу се очекивати услијед одређених локалних специфичности, неповољне макроекономске 
ситуације услијед економске кризе, али и најављених измјена у законском оквиру у вези са јавним расходима2. Првенствено, ово се односи 
на: 

 Када је у питању опорезивање имовине (непокретности), с обзиром на постојање потребе додатног ангажовања на провођењу 

Закона о порезу на непокретности, могуће су интервенције у Закону о порезу на непокретности у прописима који уређују 

опорезивање некретнина,  са циљем подршке одрживости буџета локалних заједница. Такође, потребно је доградити и додатно 

уредити подзаконске акте којима се регулише утврђивање тржишне вриједности непокретности. 

 У периоду 2014-2016, анализом опорезивања дохотка потребно је размотрити могућност увођења прогресивног опорезивања 

дохотка изнад одређеног износа, што је у складу с уставним принципом опорезивања доходака према економској снази обвезника. 

 У току 2013. године планирано је доношење новог Закона о концесијама чијом примјеном је планирано боље газдовање 

природним ресурсима Републике Српске, као и другачија расподјела прихода од концесионих накнада између Републике и 

јединица локалне самоуправе, а што ће у извјесном степену допринијети одрживости Буџета Републике Српске и локалних 

заједница.    

 У оквиру  реализације Акционог плана за спровођење реформе у области регистрације пословања у Републици Српској,  у току 2013. 

године ће бити донесен Закон о административним таксама, чији је основни циљ садржан у смањењу трошкова регистрације, као и 

смањењу трошкова отпочињања пословања, на начин да се смањују или у потпуности укидају обавезе плаћања административних 

такси за регистрацију код надлежног органа, односно у поступку издавања лиценци, одобрења, сагласности, дозвола или другог 

акта за обављање дјелатности. Најбитније измјене Тарифе административних такси односе се на то да су значајно умањене и таксе 

из области обављања трговинске и угоститељске дјелатности, те таксе у вези са категоризацијом угоститељских објеката. 

Предвиђено је да овај Закон ступи на снагу 1. септембра 2013. године, заједно са сетом других закона, који су предвиђени 

Акционим планом реформе регистрације пословања. 

                                                 
2
 Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2014-2016  
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 У домену индиректног опорезивања у периоду 2014-2016. године интензивираће се провјера поврата ПДВ-а, као једног од 

изражених проблема у области индиректног опорезивања, ради елиминисања неоправданих поврата и отклањања незаконитости у 

тој области, а која директно утиче на расподјелу индиректних пореза корисницима прихода са Јединственог рачуна. 

 Даља имплементација Закона о пореском поступку Републике Српске, који је почео да се примјењује 1. јануара 2012. године, у 

периоду 2014-2016. године допринијеће ажурнијем извршавању пореских обавеза пореских обвезника, јачању фискалне и 

финансијске дисциплине и извјеснијем задовољавању потреба које се финансирају из јавних средстава.  

 У периоду 2014-2016, планирано је доношење Закона о пореском систему Републике Српске којим ће се извршити инвентура свих 

пореских облика, а након његовог доношења онемогућити републичким и локалним органима прописивање нових пореза изван 

оквира тог закона што ће допринијети стварању препознатљивог и пожељног пореског амбијента.  
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Образац за прогнозу могућности финансирање приоритета локалне развојне стратегије из интерних и екстерних извора  
Јединица локалне самоуправе: Приједор 

Извори финансирања локалне развојне 
стратегије  

Оквирна процјена по годинама УКУПНО 
(у КМ) 2014 2015 2016 2017 2018 

Буџет јединице локалне самоуправе (у КМ) 3 4.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 22.500.000 

Екстерни извори (кредити4, ентитети, 
кантони, држава, јавна предузећа и приватни 
извори) (у КМ)5 

1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 10.500.000 

Екстерни извори (ИПА, донатори и остало) (у 
КМ) 

500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 

УКУПНО (у КМ) 6.000.000 6.500.000 7.000.000 8.500.000 8.500.000 35.500.000 

 
Информације о очекиваним отплатама по кредитима, стању обавеза и кредитној задуженост ЈЛС 

 2014 2015 2016 2017 2018 
УКУПНО 

(у КМ) 

Предвиђене отплате по раније уговореним 
кредитима (уколико постоје) 2.705.075,72 2.621.365,56 2.529.608,01 2.453.944,96 2.361.246,88 12.671.241,13 

 

 

                                                 
3
 Код прогнозе буџетских средстава ЈЛС узети у обзир евентуални утицај резултата пописа становништва на учешће ЈЛС у расподјели прихода из индиректних пореза.  

 

4
 Код прогнозе будућих кредита потребно је размотрити да буде у складу са финансијским капацитетом ЈЛС а намјењен за стратеске пројекте. 

5
 Код прогнозе екстерних извора преиспитати тренд прикупљених средстава у задњих неколико година као и утицај опће економске ситуације на могућности 

финансирања те рационализирати очекивања (нпр. на око 70 - 80% у односу на просјек прикупљених средстава током задњих 3-5 година). 

 

Стање акумулираних обавеза ЈЛС (нпр. на дан 30.06.13) (у КМ) н/п 

Стање кредитне задужености ЈЛС (нпр. на дан 30.06.13) (у КМ) 41.656.529 
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Прилог 4: Учесници у процесу израде стратегије 
 
 
Процес израде ове стратегије одвијао се уз велико и интензивно учешће низа 
релевантних актера из јавног, приватног и невладиног сектора Града Приједора, 
окупљених у Партнерску групу за развој Града Приједора, којом предсједава 
Градоначелник Приједора, Марко Павић. У рад Партнерске групе укључено је 90 људи. 
Оперативни дио посла на изради стратегије водио је Развојни тим Града Приједора, који 
води Боро Војводић, а чини га 30 чланова из јавног, приватног и невладиног сектора.  
У изради секторских планова развоја кључни допринос дале се секторске групе, које су 
водили: Боро Војводић (за привредни развој), Љиљана Бабић (за друштвени развој) и 
Душан Врањеш (за животну средину). Укупно је у секторским радним групама укључено 
138 представника свих области живота и рада у граду Приједору. 
 
Процес израде стратегије вођен је уз свестрану подршку Пројекта интегрисаног локалног 
развоја (Integrated Local Development Planning) Развојног програма Уједињених нација 
(UNDP), те уз консултантску подршку Агенције за развој предузећа Еда из Бање Луке. 
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ПАРТНЕРСКА ГРУПА 

 

Редни 

број 
Опис - функција Име и презиме 

I  ЈАВНИ СЕКТОР 

1. Градоначелник Приједора – руководилац Партнерске групе Марко Павић 

2. Замјеник градоначелника Приједора Миленко Ђаковић 

3. Предсједник Скупштине Града Приједора Сеад Јакуповић 

4. Подпредсједник Скупштине Града Приједора Далибор Грабеж 

5. Секретар Скупштине Града Приједора Жељко Шкондрић 

6. Шеф кабинета градоначелника Града Приједора Драгутин Родић 

7. 
Координатор за израду Интегралне стратегије развоја града 

Приједора 
Боро Војводић 

8. Начелница Одјељења за привреду и пољопривреду Зинајда Хошић 

9. Начелница Одјељења за просторно уређење 
Мирјана 

Комљеновић 

10. Начелник Одјељења за стамбено комуналне послове Радан Вукадиновић 

11. Начелница Одјељења за друштвене дјелатности Љиљана Бабић 

12. Начелница Одјељења за финансије Биљана Малбашић 

13. Начелница Одјељења за општу управу 
Јасминка 

Мурселовић 

14. Шеф Одсјека за привреду Жељко Граховац 

15 Шефица Одсјека за унапређење пољопривреде Татјана Марић 

16. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу Мирјана Остојић 

17. Самостални стручни сарадник за протокол Драгана Радановић 

18. Шеф Службе за мјесне заједнице Раде Алексић 

19. Директор Агенције за ЛЕР „ПРЕДА-ПД“ Приједор Мишо Рељић 

20. Директорица Туристичке организације града Приједора Амира Ганић 

21. Директор ЈП Завод за изградњу града Приједор 
Зоран 

Станисављевић 

22. Помоћник директора Пореске управе РС, ПЦ Приједор Драган Јандрић 

23. Директор Центра за социјални рад Раде Јаворић 

24. Директор Дома за пензионере и стара лица Аднан Пашалић 

25. Директор ЈУ Дом здравља Приједор Славица Поповић 

26. Директор ЈУ Општа болница Мирко Совиљ 
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27. Директор ЈУ Национални парк „Козара“ Драган Ромчевић 

28. Директор ЈУ Позориште „Приједор“ Зоран Барош 

29. Директор ЈУ Музеј „Козара“ Миленко Радивојац 

30. Директор ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Сафира Карахоџић 

31. Директор ЈУ Библиотека „Ћирило и Методије“ Мара Ећим 

32. Предсједник актива директора основних школа Борислава Токић 

33. Предсједник актива директора средњих школа Здравко Ковачевић 

34. Директор Високе медицинске школе у Приједору Раденко Стијепић 

35. Директор Дјечијег вртића „Радост“ Душанка Божић 

36. Директор ЈУ „Галерија 96“ 
Тихомир 

Илијашевић 

37. Директор ЈУ Спортска дворана „Младост“ Бошко Торбица 

38. Директор  Фонда ПИО, филијала Приједор Дражен Врховац 

39. Директор Завода за запошљавање РС, Биро Приједор Здравко Сувајац 

40. 
Директор Фонда здравственог осигурања РС, филијала 

Приједор 
Александар Миљуш 

41. 
Директор РУ за геодетско и имовинско-правне послове, ПЈ 

Приједор 
Мирослав Четић 

42. Директор ИТЦ „Козарски вјесник“ Зоран Совиљ 

43. Директор РТРС ИТЦ Приједор Борис Бабић 

44. Руководилац Телеком РС, ИЈ Приједор Ранко Вучковић 

45. Директор АД „Поште Српске“, РЈ Приједор Јелена Дукић 

46. Шеф Клуба одборника ДНС Душко Ивић 

47. Шеф Клуба одборника СНСД Дражен Врховац 

48. Шеф Клуба одборника СДС Душан Берић 

49. Предсједница Џендер Комисије Ранка Станар 

50. Народни посланик у НСРС Далибор Павић 

51. Народни посланик у НСРС Драго Тадић 

52. Народни посланик у НСРС Свјетлана Средић 

53. Народни посланик у НСРС Гордана Дукић 

54 Народни посланик у НСРС Бехзад Чиркин 

55. Делегат у Вијећу народа РС Зинајда Хошић 

56. Директор АД „Водовод“ Приједор Владо Рељић 
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57. Директор АД „Топлана“ Приједор Љиљана Деспотовић 

58. Директор АД „Комуналне услуге“ Приједор Миланко Дујо 

59. Директор АД „Градска тржница“ Приједор Жељко Мацура 

60. Директор ЈП „Шуме Српске“, ШГ Приједор Мирослав Дрљача 

II  ЦИВИЛНО ДРУШТВО 

1. НВО „ДОН“ Приједор Муриса Марић 

2. НВО „СВЈЕТИОНИК“ Приједор Рајко Mацура 

3. Удружење Чеха „Чешка беседа“ Приједор Томислав Блаха 

4. Удружење Рома Приједор Рамо Салешевић 

5. Удружење Украјинаца „Козак“ Приједор Олга Карајица 

6. Секретар Градске организације „Црвени крст“ Приједор Зоран Веселиновић 

7. Еколошко друштво „Козара“ Томислав Прпош 

8. Агенција локалне демократије Драган Дошен 

9. Удружење „Рода“ Приједор Славко Ступар 

10. Удружење Словенаца „Липа“ Приједор Аленка Удуч 

11. Удружење пензионера Приједор Слободан Брдар 

12. Регионални синдикални центар Приједор Драгољуб Китоњић 

III  ПОСЛОВНИ СЕКТОР 

1. Директор АД „АрцелорМиттал“ Приједор Младен Јелача 

2. Директор АД „Мира“ Приједор Мирослав Турншек 

3. Директор ДОО „Аустронет“ Приједор Енес Кахримановић 

4. Директор ДОО „Житопрерада“ Приједор Зоран Кос 

5. Комерцијални директор АД „Приједорчанка“ Приједор Душко Стојанчић 

6. Директор ЕКП АД „Елкер“ Љубија Горан Бојић 

7. Директор АД „Боснамонтажа“ Приједор Дарко Здјелар 

8. Директор ДОО „Чулић“ Приједор Младен Чулић 

9. 
Предсједник УО Удружења дрвопрерађивача „ДРВО“ 

Приједор  
Ратко Мацановић 

10. Директор ДОО „Јавор“ Приједор Радован Шалабалија 

11. Предсједник УО Удружења металопрерађивача „МЕТАЛ ПД“   Боро Бабић 

12. Директор АД „Приједорпутеви“ Приједор Раденко Црногорац 
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13. Директор ДОО „Никић Ј“ Приједор Сретко Никић 

14. 
Подручна привредна комора Бања Лука, канцеларија 

Приједор 
Дијана Комосар 

15. Удружење предузетника Приједор Драган Кнежевић 

16. Расадник „Вучковић“ Драган Вучковић 

17. Директор ДОО „Нова Иванчица“ Приједор Зоран Бањац 

18. Директор ДОО „Галатоп“ Приједор Далибор Топић 

19. Директор ДОО „Нискоградња-Марјановић“ Приједор Горан Марјановић 

20. Директор ДОО „Унијат-М“ Приједор Младен Унијат 

21. Директор АД „Аутотранспорт Приједор“ Приједор Бранко Кљајић 

22. Рударски институт Приједор 
Владимир 

Малбашић 

23. РЈ „Електродистрибуција“ Приједор Далибор Павић 

 

 

РАЗВОЈНИ ТИМ 

 

Редни 

број 
Опис - функција Име и презиме 

1. Градоначелник Приједора – предсједник Развојног тима Марко Павић 

2. Замјеник градоначелника Приједора Миленко Ђаковић 

3. Шеф кабинета градоначелника Града Приједора Драгутин Родић 

4. 
Координатор за израду Интегралне стратегије развоја града 

Приједора 
Боро Војводић 

5. Начелница Одјељења за привреду и пољопривреду Зинајда Хошић 

6. Начелница Одјељења за просторно уређење 
Мирјана 

Комљеновић 

7. Начелник Одјељења за стамбено комуналне послове Радан Вукадиновић 

8. Начелница Одјељења за друштвене дјелатности Љиљана Бабић 

9. Начелница Одјељења за финансије Биљана Малбашић 

10. Начелница Одјељења за општу управу 
Јасминка 

Мурселовић 

11. Шеф Одсјека за привреду Жељко Граховац 

12. Шефица Одсјека за унапређење пољопривреде Татјана Марић 

13. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу Мирјана Остојић 

14. Шеф Службе за мјесне заједнице Раде Алексић 

15 Директор Агенције за ЛЕР „ПРЕДА-ПД“ Приједор Мишо Рељић 
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16. Помоћник директора Пореске управе РС, ПЦ Приједор Драган Јандрић 

17. Директор АД „Мира“ Приједор Мирослав Турншек 

18. Директор АД „АрцелорМиттал“ Приједор Младен Јелача 

19. Рударски институт Приједор 
Владимир 

Малбашић 

20. Директор АД „Топлана“ Приједор Љиљана Деспотовић 

21. Директор АД „Водовод“ Приједор Владо Рељић 

22. Директор АД „Комуналне услуге“ Приједор Миланко Дујо 

23. Технички директор РЈ „Електродистрибуција“ Приједор Драшко Љубичић 

24. Руководилац Телеком РС, ИЈ Приједор Ранко Вучковић 

25. Директор ЈП Завод за изградњу града Приједор 
Зоран 

Станисављевић 

26. Директор ДОО „Житопрерада“ Приједор Зоран Кос 

27. Директор РЖР „Љубија“ Приједор Божо Грбић 

28. Директор ДОО „Аустронет“ Приједор Енес Кахримановић 

29. НВО „ДОН“ Приједор Муриса Марић 

30. 
Подручна привредна комора Бања Лука, канцеларија 

Приједор 
Дијана Комосар 

31. Удружење предузетника Приједор Драган Кнежевић 

32. 
Предсједник УО Удружења дрвопрерађивача „ДРВО“ 

Приједор  
Ратко Мацановић 

33. Агенција за ЛЕР „ПРЕДА-ПД“ Приједор Борис Срдић 

34. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за привреду и 

пољопривреду 
Наташа Зорић 

 

 

СЕКТОРСКЕ ГРУПЕ 

Редни 

број 
Опис - функција Име и презиме 

I  ЕКОНОМСКИ СЕКТОР 

1. 
Координатор за израду Интегралне стратегије развоја града 

Приједора – вођа групе 
Боро Војводић 

2. Начелница Одјељења за привреду и пољопривреду Зинајда Хошић 

3. Начелница Одјељења за финансије Биљана Малбашић 

4. Шеф Одсјека за привреду Жељко Граховац 

5. Шефица Одсјека за унапређење пољопривреде Татјана Марић 

6. Шефица Службе за информатику Адмира Кличић 
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7. Шефица Одсјека за грађење и употребу објеката 
Весна Николић 

Ритан 

8. Шефица Одсјека за планирање, урбанизам и документацију Вера Јовић 

9. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу Мирјана Остојић 

10. Директор Агенције за ЛЕР „ПРЕДА-ПД“ Приједор Мишо Рељић 

11. Самостални стручни сарадник у Одсјеку за привреду Ирена Матијаш 

12. Самостални стручни сарадник у Одсјеку за привреду 
Ранка Мутић 

Палалић 

13. 
Самостални стручни сарадник у Одсјеку за унапређење 

пољопривреде 
Ђука Лајић 

14. 
Самостални стручни сарадник у Одсјеку за унапређење 

пољопривреде 
Сузана Башић 

15 Самостални стручни сарадник у Одсјеку за привреду Миладин Митровић 

16. Шеф Одсјека за саобраћај и паркинге Александар Јефтић 

17. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за стамбено 

комуналне послове 
Весна Бабић 

18. Агенција за ЛЕР „ПРЕДА-ПД“ Приједор Бојан Јојић 

19. Тржишни инспектор у Служби за инспекцију Драгоја Кантар 

20. Директор ЈП Завод за изградњу града Приједор 
Зоран 

Станисављевић 

21. ЈП Завод за изградњу града Приједор Драган Бурсаћ 

22. ЈП Завод за изградњу града Приједор Рада Павичић 

23. ЈП Завод за изградњу града Приједор Радмила Мирић 

24. Директор АД „Топлана“ Приједор Љиљана Деспотовић 

25. Руководилац у АД „Топлана“ Приједор Зоран Кнежевић 

26. Директор АД „Водовод“ Приједор Владо Рељић 

27. Директор АД „Комуналне услуге“ Приједор Миланко Дујо 

28. Директор АД „Аутотранспорт Приједор“ Приједор Бранко Кљајић 

29. Директорица Туристичке организације града Приједора Амира Ганић 

30. Шеф Републичке инспекције Мирослав Бероња 

31. Професорица информатике у Машинској школи Оливера Бањац 

32. Професор на БЛЦ колеџ Бања Лука Рајко Мацура 

33. Професор на Рударском факултету Приједор  
Владимир 

Малбашић 

34. Руководилац Телеком РС, ИЈ Приједор Ранко Вучковић 

35. Жељезнице РС, Приједор Милан Бешир 
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36. Директор ДОО „Никић Ј“ Приједор Сретко Никић 

37. Власник хотела „Приједор“ Марко Стјепановић 

38. Руководилац Службе за план шумског газдинства Приједор Игор Кнегињић 

39. Директор Националног парка „Козара“ Драган Ромчевић 

40. Расадник „Вучковић“ Драган Вучковић 

41. Директор ДОО „Рудпром“ Приједор Драго Милошевић 

42. Технички директор РЈ „Електродистрибуција“ Приједор Драшко Љубичић 

43. 
Директор РУ за геодетско и имовинско-правне послове, ПЈ 

Приједор 
Мирослав Четић 

44. Помоћник директора Пореске управе РС, ПЦ Приједор Драган Јандрић 

45. Предузеће за ревизију ДОО „ДЕЛОИТТЕ“ Бања Лука Жарко Мионић 

46. Директорица НЛБ Развојне банке, филијала Приједор Биљана Тимарац 

47. Директор Нове банке, филијала Приједор Горан Вукоје 

48. Директорица Бобар банке, филијала Приједор Љиљана Мандић 

49. Директор Јахорина осигурање, филијала Приједор Ацо Милашиновић 

50. Директор АД „АрцелорМиттал“ Приједор Младен Јелача 

51. Директор АД „Мира“ Приједор Мирослав Турншек 

52. Директор ЕКП АД „Елкер“ Љубија Горан Бојић 

53. Директор АД „Импро“ Приједор Драган Бојановић 

54 Директор ДОО „Житопрерада“ Приједор Зоран Кос 

55. 
Предсједник УО Удружења дрвопрерађивача „ДРВО“ 

Приједор  
Ратко Мацановић 

56. Агенција за ЛЕР „ПРЕДА-ПД“ Приједор Горан Родић 

57. Директор ДОО „Макос“ Приједор Славко Кос 

58. 
Подручна привредна комора Бања Лука, канцеларија 

Приједор 
Ранко Топић 

59. 
Подручна привредна комора Бања Лука, канцеларија 

Приједор 
Дијана Комосар 

60. Удружење предузетника Приједор Драган Кнежевић 

II  ДРУШТВЕНИ СЕКТОР 

1. Начелница Одјељења за друштвене дјелатности – вођа групе Љиљана Бабић 

2. Шеф кабинета градоначелника Града Приједора Драгутин Родић 

3. Предсједник Скупштине Града Приједора Сеад Јакуповић 

4. Потпредсједник Скупштине Града Приједора Далибор Грабеж 
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5. Секретар Скупштине Града Приједора Жељко Шкондрић 

6. Начелница Одјељења за општу управу 
Јасминка 

Мурселовић 

7. Шефица Одсјека за управно-правне послове Катарина Макањић 

8. Шефица Службе за опште послове Јефа Керановић 

9. Самостални стручни сарадник у Одјељењу за општу управу Дијана Стојић 

10. Шеф Одсјека за спорт, културу, омладину и породицу Мирко Гламочанин 

11. Шефица Одсјека за буџет Невенка Лучар 

12. Самостални стручни сарадник за протокол Драгана Радановић 

13. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу Мирјана Остојић 

14. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за друштвене 

дјелатности 
Оливера Росић 

15. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за друштвене 

дјелатности 
Бранислав Стојић 

16. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за друштвене 

дјелатности 
Здравко Остојић 

17. Самостални стручни сарадник у Одјељењу за општу управу Хаснија Скопљак 

18. Шеф Службе за мјесне заједнице Раде Алексић 

19. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за друштвене 

дјелатности 
Зорица Билбија 

20. Правобранилаштво Приједор Зоран Басрак 

21. Предсједник Основног суда Приједор Душко Милојица 

22. Директор Завода за запошљавање РС, Биро Приједор Здравко Сувајац 

23. 
Директор Фонда здравственог осигурања РС, филијала 

Приједор 
Александар Миљуш 

24. МУП Приједор Зоран Инђић 

25. Професорица на Рударском факултету Приједор Свјетлана Средић 

26. Представница актива директора основних школа Сања Муњиза 

27. Предсједник актива директора средњих школа Здравко Ковачевић 

28. Директор Високе медицинске школе Приједор Раденко Стијепић 

29. Директорица Економске школе Приједор Валентина Совиљ 

30. Директорица гимназије „Свети Сава“ Приједор Фатима Карарић 

31. Директорица ЈУ Центар „Сунце“ Приједор Слађана Радаковић 

32. Директорица Дјечијег вртића „Радост“ Приједор Душанка Божић 

33. Директор Опште болнице Приједор Мирко Совиљ 
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34. Директор ЈУ Дом здравља Приједор Славица Поповић 

35. 
Представник Опште болнице Приједор и одборник 

Скупштине Града 
Душко Ивић 

36. Директор Центра за социјални рад Раде Јаворић 

37. Директор ЈУ Позориште „Приједор“ Зоран Барош 

38. Директор ИТЦ „Козарски вјесник“ Зоран Совиљ 

39. Директор ЈУ „Галерија 96“ 
Тихомир 

Илијашевић 

40. Директор ЈУ Музеј „Козара“ Миленко Радивојац 

41. Директор ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Сафира Карахоџић 

42. Директор ЈУ Библиотека „Ћирило и Методије“ Мара Ећим 

43. Директорица Градске читаонице Приједор Сњежана Ђикић 

44. Директор АД „Поште Српске“, РЈ Приједор Јелена Дукић 

45. Агенција локалне демократије Приједор Драган Дошен 

46. Представница Туристичке организације града Приједора Слађана Јовић 

47. Директор ЈУ Спортска дворана „Младост“ Бошко Торбица 

48. Предсједник фудбалског клуба „Рудар“ Приједор Божо Грбић 

49. Предсједница женског РК „Мира“ Приједор Нада Ђаковић 

50. Предсједник стонотениског клуба „Приједор“ Славко Антонић 

51. НВО „ДОН“ Приједор Муриса Марић 

52. Удружење Словенаца „Липа“ Приједор Аленка Удуч 

53. Удружење Украјинаца „Козак“ Приједор Олга Карајица 

54. Удружење Чеха „Чешка беседа“ Приједор Томислав Блаха 

55. Омладинска организација „Фрее скилл“ Приједор Жаре Тривунић 

III  СЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. 
Начелник Одјељења за стамбено комуналне послове – вођа 

групе 
Радан Вукадиновић 

2. Замјеник градоначелника Приједора Миленко Ђаковић 

3. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за стамбено 

комуналне послове 
Станко Марковић 

4. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за стамбено 

комуналне послове 
Рајка Здјелар 

5. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за стамбено 

комуналне послове 
Сњежана Врањеш 

6. Шеф Одсјека цивилне заштите Душан Врањеш 
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7. 
Самостални стручни сарадник у Одјељењу за стамбено 

комуналне послове 
Ђуро Умићевић 

8. Агенција „ПРЕДА-ПД“ Приједор Борис Срдић 

9. Стручни сарадник у Одсјеку за цивилну заштиту Драшко Ђенадија 

10. 
Директор Фонда здравственог осигурања РС, филијала 

Приједор 
Александар Миљуш 

11. Директор АД „Водовод“ Приједор Владо Рељић 

12. Директор АД „Комуналне услуге“ Приједор Миланко Дујо 

13. 
Директор ДОО „Градинвест“ Приједор и предсједник 

Еколошког друштва „Козара“ Приједор 
Томислав Прпош 

14. Начелница Одјељења за просторно уређење 
Мирјана 

Комљеновић 

15. Грађевински инспектор у Служби за инспекције Сњежана Хајнал 

16. Директор ДОО „Кунић градња“ Приједор Горан Кунић 

17. МУП Приједор Маринко Гњатовић 

18. Технички директор РЈ „Електродистрибуција“ Приједор Драшко Љубичић 

19. Директор АД „Топлана“ Приједор Љиљана Деспотовић 

20. Руководилац у АД „Топлана“ Приједор Зоран Кнежевић 
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153. 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст („Службени гласник града Приједора, број : 2/13 и 6/13), Скупштина града Приједора на II 
Посебној сједници одржаној 26.12.2013. године, доноси 
 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на закључивање Уговора о јемству 

 
 
 

Члан 1. 
 Скупштина града Приједора (у даљем тексту: Град) даје сагласност на закључивање 
уговора о јемству на износ до: 

5.900.000,00 КМ 
(Словима: петмилионадеветстотинахиљадаконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 
 Предмет Уговора о јемству је обавеза јемца (Града Приједор) према повјериоцу („Оptima 
Grupi“ d.o.o Banja Luka) да ће испунити пуноважну и доспјелу обавезу дужника („Топлана“ а.д. 
Приједор), а која произилази из уговора о купопродаји закљученог између „Топлана“ а.д. 
Приједор и „Оptima Grupa“ d.o.o Banja Luka, ако  „Топлана“ а.д. Приједор то сама не учини. 
 

Члан 3. 
 Град Приједор за обавезу дужника јамчи налозима за плаћање (вирманима) заједно са 
овлашћењем и изјавом. 
 

Члан 4.  
 Задужује се Градоначелник града Приједора да у циљу реализације Уговора о јемству 
може предузети све потребне правне радње у складу са позитивним законским прописима. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“.  

 
 
 
 

 
Број:01-022-186/13  ПРЕДСЈЕДНК 
       Приједор  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:26.12 .2013.године  Сеад Јакуповић 
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С А Д Р Ж А Ј 

Број акта                                                                                                                                   Страна 

 
152. Одлука о усвајању Интегралне стратегије развоја 

Града Приједора за период 2014-2024. године 
 

675. 
 - Интегралнa стратегијa развоја Града Приједора за  

период 2014-2024. године 
 

676. 
153. Одлука о давању сагласности на закључивање Уговора о јемству 

 
825. 

 

 

 

 

 

 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине града и градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине града 
Приједора – пречишћен текст ("Службени гласник града Приједора",број: 2/13). 
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани 
правник, канцеларија број 65.  
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Web adresa:www.prijedorgrad.org 

 


