












 

 
 

ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединце локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. 

став (2) тачка 23) Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и члана 9. 

Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20), 

Скупштина града Приједора на ___ сједници одржаној дана .6.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора 

 
 

1. Жељко Шкондрић, дипломирани правник разрјешава се дужности в.д. секретара Скупштине 
града Приједора.  
 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Приједора”.  

Образложење 

Рјешењем Скупштине града Приједора, број: 01-111-111/21 од 29.3.2021. године именовано  је  
лице из тачке 1. овог Рјешења за в.д. секретара Скупштине града Приједора. Због истека времена на које 
је именован одлучено је као у диспозитиву.  
 
 
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења  може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Приједора 

у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-__/20  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: .6.2021. године              Мирсад Дуратовић 

 

 

 



 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 52. став (4)  Закона о службеницима и 
намјештеницима  у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“,  број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17) , на приједлог Комисије за избор и именовања Скупштина Града 
Приједор је на __ сједници, одржаној __.6.2021. године, донијела је 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. секретара 
Скупштине града Приједор 

 
 

1. Жељко Шкондрић, дипл. правник именује се за вршиоца дужности секретара 
Скупштине Града Приједора.  

 
 

2.  Послове из тачке 1. овог Рјешења именовани ће обављати до избора секретара 
Скупштине Града. 

 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Приједор“. 

 
 

Образложење 
 
Чланом 30. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је одредбом члана 39. став (2) тачка 

23) Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједораа“, број: 12/17) прописано да 

Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, 

потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника, секретара Скупштине Града, 

начелнике одјељења или служби и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине 

Града. Имајући у виду горе наведене одредбе, као и чињеницу да је досадашњем вршиоцу 

дужности секретара Скупштине Града Приједора истекао мандат, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 



 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења  именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града Приједора у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 

 
Број: 01-111-__/21  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године  Мирсад Дуратовић 

 
 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Јасминка Мурселовић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу, због истека периода на који је именована. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-113/21 од 29.3.2021. године 

Јасминка Мурселовић је именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу на временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да наведени период истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Јасминка Мурселовић, дипломирани правник из Приједора именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора начелника 

Одјељења за општу управу, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за општу управу 

истекао период на који је именован, Скупштина Града је на приједлог Градоначелника, 

а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 

 

1. Маја Кунић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије, због истека периода на који је именована. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-115/21 од 29.3.2021. године 

Маја Кунић је именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за финасије на 

временски период до 90 дана. 

Имајући у виду да наведени период истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије 

 

1. Маја Кунић, дипломирани економиста из Приједора именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора начелника 

Одјељења за финансије, а најдуже у периоду до 90 дана. 

  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за финасије истекао 

период на који је именован, Скупштина Града је на приједлог Градоначелника, а у складу 

са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и предузетништво 

 

1. Раде Росић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду и предузетништво, због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-108/21 од 29.3.2021. године 

Раде Росић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и 

предузетништво на временски период до 90 дана. 

Имајући у виду да наведени период истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и предузетништво 

 

1. Раде Росић, дипломирани економиста из Приједора именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду и предузетништво. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора начелника 

Одјељења за привреду и предузетништво, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за привреду и 

предузетништво, истекао период на који је именован, Скупштина Града је на приједлог 

Градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду  

и рурални развој 

 

1. Данијел Егић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду и рурални развој, због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-109/21 од 29.3.2021. године 

Данијел Егић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду 

и рурални развој на временски период до 90 дана. 

Имајући у виду да наведени период истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој  

 

1. Данијел Егић, дипломирани инжењер пољопривреде из Приједора именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора начелника 

Одјељења за пољопривреду и рурални развој, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за пољопривреду и 

рурални развој, истекао период на који је именован, Скупштина Града је на приједлог 

Градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности 

 

1. Моња Касаловић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности, због истека периода на који је именована. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-117/21 од 29.3.2021. године 

Моња Касаловић је именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности на временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да наведени преиод истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности 

 

1. Моња Касаловић, магистар међународних односа из Приједора именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности истекао период на који је именован, Скупштина Града је на приједлог 

Градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именована има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

   

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење 

 

1. Данијел Зрнић разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења 

за просторно уређење, због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-119/21 од 29.3.2021. године 

Данијел Зрнић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење на временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да наведени преиод истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 

 

1. Данијел Зрнић, дипломирани инжењер архитектуре из Приједора именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора начелника 

Одјељења за просторно уређење, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење Градске управе Града Приједор истекао мандат, Скупштина Града је на 

приједлог Градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

 

1. Ранко Колар разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту, због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у 

случају истека времена на који је именован. 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-121/21 од 29.3.2021. године 

Ранко Колар је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту на временски период до 90 дана.   

Имајући у виду да наведени период истиче, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2021. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор 

је на 8. сједници, одржаној __.__.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

 

1. Ранко Колар, дипломирани економиста из Приједора именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора начелника 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, а најдуже у периоду до 90 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 39. став 2. тачка 23. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) прописано је да скупштина 

именује и разрјешава начелника одјељења. 

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 

прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог градоначелника, односно начелника општине до окончања поступка 

именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.  

Имајући у виду да је вршиоцу дужности начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту Градске управе Града Приједор истекао мандат, Скупштина Града 

је на приједлог Градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила као 

у диспозитиву. 

  

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења именовани има право жалбе Одбору за жалбе Града 

Приједор у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-       /21                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2021. године  



 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора 
је на ___. сједници одржаној дана ____6.2021. године донијела 
 
 

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

 
 

1. Јавор Слободан  разрјешава се дужности в.д. директора  ЈЗУ Дом здравља  Приједор. 
 
 

2. Ово Рјешење ступа на даном објављивања у “Службеном гласнику Града Приједора”. 
  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Комисија за избор и именовање Скупштине града Приједор на 10. сједници разматрала је 
предлог , за разрјешење в.д директора ЈЗУ Дом здравља  Приједор и закључила  да је 
именованом истекао мандатни период на који је именован решењем број: 01-111-82/21 од 
15.03.2021 године.  

 
Због свега горе наведеног донешено је Рјешење као у диспозитиву.  

 
 
Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути 

управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 
Број: 01-111-__/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
 Приједор                                          СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
Датум: __6.2021. године                                                                                Мирсад Дуратовић 



 
ПРИЈЕДЛОГ                                                                                                   

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, број: 12/17), и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18) 
Скупштина Града Приједорa, на __.  сједници одржаној дана  __.6.2021. године, донијела је 
 

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

 
I 

1. Слободан Јавор, дипломирани правник именује се за вршиоца дужности директора 
ЈЗУ Дом здравља  Приједор. 
 

 
      II   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Образложење 
 

На упражњену функцију  директора ЈЗУ Дом здравља Приједор именује се Слободан Јавор, 

дипломирани правник из Приједора. 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 

Број: 01-111- /21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОГРАФИЈА 
 

Слободан Јавор, рођен 1.1.1989. године у Приједору. 
Основну и средњу Економску школу – смјер правни техничар, завршио у Приједору, Правни 
факултет завршио у Новом Саду. Положио стручни испит за рад у органима управе Републике 
Српске у Агенцији за државну управу у Бања Луци 2014. године. 
Први пут засновао радни однос 12.5.2012. године у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, ШГ „Приједор“ 
Приједор, у својству приправника, након тога распоређен је на радно мјесто стручног сарадника 
на реферату за имовинско – правне односе. Од 2014. до 2016. године обављао послове 
самосталног референта у служби за правне, опште и кадровске послове и заступању Јавног 
предузећа у кривичним, прекршајним, парничним и извршним поступцима.  
Од 2016. године до данас обавља послове руководиоца службе за правне, опште и кадровске 
послове. 



 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора” број: 2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора 
је на ___. сједници одржаној дана ___6.2021. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д директора  ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор  

 
 

1. Татјана Брдар, дипломирани Правник из Приједора  разрјешава се дужности в.д 
директора  ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 

 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Комисија за избор и именовање Скупштине града Приједор на  10. сједници разматрала је 
предлог , за разрјешење в.д директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор и закључила  да је 
именованој  истекао мандатни период на који је именована  рјешењем број : 01-111-85/21 од 
15.03.2021 године.  
 
 
На основу горе наведеног донешено је Рјешење као у диспозитиву. 
 
 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али незадовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 

 
Број: 01-111-___/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
Приједор                                          СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
Датум: _____6.2021. године                                                                          Мирсад Дуратовић 

 



 
                                                                                                   

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, број: 12/17), и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18) 
Скупштина Града Приједорa, на __.  сједници одржаној дана  __.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића „Радост“ Приједор 

 
I 

1. Татјана Брдар, дипломирани правник  именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 
 

 
      II   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Образложење 
 
На упражњену функцију директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор именује се Татјана 
Брдар, дипломирани правник из Приједора. 
 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 

Број: 01-111- /21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОГРАФИЈА 
 
Татјана Брдар, рођена је 24.8.1987. године у Приједору. 
Завршила Гимназију „Свети Сава“, а 30.9.2021. правни факултет у Бања Луци. Положила 
правосудни испит пред Комисијом за полагање правосудног испита Министарства правде БиХ 
30.3.2015. године.  
Обављала приправнички стаж у својству судијског приправника – волонтера у основном суду у 
Приједору у периоду од 29.10.2012. године до 14.5.2013. године, а затим послове правног 
сарадника од 15.5.2013. године до 3.4.2015. године.  
У периоду од 6.7.2015. године до данас запослена је у „Водоводу“ а.д. Приједор на пословима 
руководиоца службе за опште и кадровске послове. 



 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора 
је на ___. сједници одржаној дана ____6.2021. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  в.д  директора ЈЗУ „ Градска апотека“  Приједор  

 
 

1.     Стакић Владимир дипл.правник  разрјешава се дужности  в.д. директора  ЈЗУ „Градска 
апотека“ Приједор . 

 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 

Комисија за избор и именовање Скупштине града Приједор на 10.  сједници разматрала је 
предлог, за разрјешење в.д директора ЈЗУ „Градска Апотека „ Приједор и закључила  да је 
именованом истекао мандатни период на који је именован решењем број: 01-111-88/21 од 
15.03.2021 године.  

 
 

 
 

Због свега горе наведеног донешено је Рјешење као у диспозитиву.  

 
 
Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути 

управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 
Број: 01-111-__/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
 Приједор                                          СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
Датум: __6.2021. године                                                                                Мирсад Дуратовић 



 



 
                                                                                                   

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 39. 
Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 12/17), и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18) 
Скупштина Града Приједора, на __.  сједници одржаној дана  __.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању в.д. директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 

 
I 

1. Владимир Стакић, дипломирани правник именује се за вршиоца дужности директора 
ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор. 

 
      II   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Образложење 
 
 

На упражњену функцију директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор именује се Владимир Стакић, 

дипломирани правник из Приједора. 

 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 

Број: 01-111- /21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 



БИОГРАФИЈА 
 

Владимир (Стојан) Стакић, рођен 06.04.1988. године у Бања Луци. 

Основну школу и гимназију завршио у Приједору, а дипломирао на правном факултету, 
универзитета у Новом Саду. 

Запослен у АрцелорМиттал Приједор, д.о.о Приједор у служби правних послова, од 2012. годин 
до данас. 

 



 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора 
је на ___. сједници одржаној дана ____6.2021. године донијела 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в. д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 

 
1. Тијана Берета Јацишин дипломирани економиста пословне економије разрјешава се 

дужности  в.д. директора  ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор. 
 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједора”. 

  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Комисија за избор и именовање Скупштине града Приједор на 10. сједници разматрала је 
предлог , за разрјешење в.д директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор  и закључила  
да је именованој истекао мандатни период на који је именована решењем број: 01-111-91/21 
од 15.03.2021 године.  
 
 
Због свега горе наведеног донешено је Рјешење као у диспозитиву.  

 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути 

управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
Број: 01-111-__/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
 Приједор                                          СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
Датум: __6.2021. године                                                                                Мирсад Дуратовић 

 



 
                                                                                                   

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, број: 12/17), и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18) 
Скупштина Града Приједорa, на __.  сједници одржаној дана  __.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 

 
I 

1. Тијана Берета Јацишин, дипломирани економиста пословне економије именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор. 

 
      II   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Образложење 
 

На упражњену функцију  директора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор именује се Тијана 

Берета Јацишин, дипломирани економиста пословне економије из Приједора. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 

Број: 01-111- /21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОГРАФИЈА 
 
 
Тијана Берета Јацишин рођена је 23.10.1980. године у Приједору. 
Основну и средњу школу завршила је у Приједору. 
По звању је дипломирани економиста пословне економије. 
Тренутно запослена у Републичкој управи за геодетско и именовинско правне послове, подручна 
јединица Приједор. 
Активан је спортиста преко 12 година. 
Насупала је за ЖРК Мира Приједор освајач титуле у првој лиги Републике Српске и учесник у 
премијер лиги БиХ. 
Живи и ради у Приједору. 
Активно говори енглески језик. 
Радила је од 30.10.1999. до 12.4.2014. године Сконтопром д.о.о. Приједор на пословима: 
шеф транспорта и шпедиције, производњи и књиговођа ОС од 1.9.2014. до 31.3.2016. године 
Wiener осигурање као заступник за продају свих врста осигурања, водитељ продајне мреже 
осигурања и управљања људским ресурсима. 



 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора 
је на ___. сједници одржаној дана ____6.2021. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д.  директора Позоришта „Приједор“ у Приједору   

 
 

1.    Срђан Кнегињић   из Приједора разрјешава се дужности в.д. директора Позоришта 
„Приједор“ у Приједору, због истека мандата. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Града 

Приједора”. 
  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

Комисија за избор и именовање Скупштине града Приједор на   10. сједници разматрала је 
предлог , за разрјешење в.д директора Позоришта „ Приједор“  у Приједору и закључила  да је 
именованом истекао мандатни период на који је именован решењем број:  01-111-94/21 
15.03.2021 године.  

 
 

 
Због свега горе наведеног донешено је Рјешење као у диспозитиву.  

 
 
 
Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути 

управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 
Број: 01-111-__/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
Приједор                                          СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
Датум: __6.2021. године                                                                                Мирсад Дуратовић 

 



 
                                                                                                   

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 39. 
Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 12/17), и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18) 
Скупштина Града Приједора, на __.  сједници одржаној дана  __.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању в.д. директора Позоришта „Приједор“ у Приједору   

 
I 

1. Срђан Кнегињић именује се за вршиоца дужности директора Позоришта „Приједор“ 
у Приједору . 

 
      II   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Образложење 
 

На упражњену функцију директора Позоришта „Приједор“ у Приједору  именује се Срђан 

Кнегињић из Приједора. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 

Број: 01-111- /21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОГРАФИЈА 
 
 
Срђан Књегињић, рођен 8.4.1990. у Приједору. Завршио ОШ "Петар Кочић" у Приједору (1997-
2005), након тога Гимназија "Свети Сава" у Приједору (2004/-2009). Након гимназије уписао 
ФТН у Новом Саду, смјер саобраћај (2009-2012) а, 2012. Академију Умјетности Универзитета у 
Бањој Луци гдје је дипломирао 2017. Од 2018. запослен као глумац у Позоришту Приједор. 



 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 39. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора” број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора” број 2/18 и 2/20) Скупштина Града Приједора 
је на ___. сједници одржаној дана ____6.2021. године донијела 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д.  директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор  

 
 

1. Александар Дринић, магистар музичко - инструменталне умјетности  из Приједора 
разрјешава се дужности в.д. директора  Галерија „Сретен Стојановић" Приједор због 
истека мандата. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Града 

Приједора”. 
  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Комисија за избор и именовање Скупштине града Приједор на  10.сједници разматрала је 
предлог , за разрјешење в.д директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор    и закључила  
да је именованом истекао мандатни период на који је именован решењем бро:01-111-97/21ј 
од 15.03.2021 године.  

 
 
 
Због свега горе наведеног донешено је Рјешење као у диспозитиву.  

 
 
 
Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути 

управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 
Број: 01-111-__/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
Приједор                                          СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
Датум: __6.2021. године                                                                                Мирсад Дуратовић 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ                                                                                                   

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 39. 
Статута Града Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, број: 12/17), и члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18) 
Скупштина Града Приједорa, на __.  сједници одржаној дана  __.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању в.д. директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор 

 
I 

1. Александар Дринић, магистар музичко - инструменталне умјетности именује се за 
вршиоца дужности директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор. 

 
      II   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 

 
 
 

Образложење 
 

На упражњену функцију  в.д.  директора Галерија „Сретен Стојановић" Приједор именује 

Александар Дринић, магистар музичко инструменталне умјетности из Приједора. 

 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али не задовољна страна може покренути управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу. 

 
 
 

Број: 01-111- /21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: .6.2021. године Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОГРАФИЈА 
 
Александар Дринић, рођен у Приједору 2.11.1995. године. 
Нижу и средњу Музичку школу завршио у МШ „Саво Балабан“ у Приједору. 
Музичку академију 2013 – 2017. године у Источном Сарајеву гдје је стекао диплому музичког 
умјетника са просјеком оцјена 9,76 проглашен је за студента генерације. 
Од 2017. до 2019. године успјешно је завршио магистарске студије са просјеком од 9,94 и 
стекао звање магистар музичко - инструменталне умјетности. На Руској музичкој академији 
Гњесиних у Москви и одбранио магистарску дисертацију „Дјела Зорана Божинића“. 
Учесник је на многобројним свјетским и међународним такмичењима, концертима и 
манифестацијама у соло и камерним категоријама. 
Добитник је многих међународних и домаћих награда и плакета.  
Добитник похвале од музичке од Музичке академије за успјех у 2014-2015. години 
Награде Војин Комадина за постугнуте резултате и најбољи просјек оцјена (10.00) 2015/2016. 
Добитник награде за најбољег младог истраживача уручене од Предсједника Републике Српске 
Милорада Додика у 2017. години. 
Добитник ордена медаље заслуга за народ уручене од Предсједника Републике Српске 
Милорада Додика у 2018. години. 
Добитник плакете Универзитета у Источном Сарајеву за изузетан успјех током студија на 
Музичкој академији Источно Сарајево Универзитета у Источном Сарајеву. 
Стипендиста Руске амбасаде током магистарских студија у Москви и стипендиста фондације 
Милан Јелић током 2018. године. 
Приправнички стаж одрадио у МШ „Саво Балабан“ Приједор.  



 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 97/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 12/17 ), а у вези са чланом 134. Закона о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 44/17 ) и   чланом  95.  Закона о средњем образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09 и 104/11 и 13/14),  
Скупштина града Приједора на ___.  сједници одржаној дана ___.2021. године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
о измјени Рјешења, број: 01-111-10/18  о именовању чланова школских одбора основних и 

средњих школа у Приједору 
 
I 
 

У члану I под тачком 17. умјесто Кечан Младен у ЈУ Машинска школа-Приједор именује се 
Никола Крнетић, професор физичког васпитања и спорта. 
 

 
II 

               Члан школског одбора именују се на мандатни период школског одбора по Рјешењу 
донесеном из 2018. године, а дужност обављају добровољно и без накнаде. 
 
 

III   
                 Ово Рјешење ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Приједора“.  
 

Образложење 
Обзиром да су мјеста у школским одборима била упражњена у ОШ „Јован Дучић“ 

Ламовита због подешене оставке, а у ЈУ Машинска школа Приједор због смрти члана школског 
одбора Кечан Младена. 

Скупштина града Приједора је на 3. сједници одржаној дана 4.3.2021. године донијела 
Одлуку о расписивању Јавног позива за  именовање два члана школских одбора у основним и 
средњим школама града Приједора, те расписала Јавни позив за именовање два члана школских 
одбора основних и средњих школа града Приједор.   

Јавни позив објављен је у Службеном гласнику града Приједора и Гласу Српске.  
На јавни позив у ЈУ Машинска школа Приједор пријавио се Никола Крнетић, професор 

физичког васпитања и спорта. 
Комисија за избор и именовања је на сједници одржаној дана 9.6.2021. године извршила 

је преглед документације и констатовала да пријављени кандидат испуњава опште и посебне 
услове Јавног позива као и то да нема више пријављених кандидата, те утврдила напријед 
наведено Рјешење. 
 
 
  

Број: 01-111-__/21  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ____.2021.године  Мирсад Дуратовић 

       



На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на VIII сједници одржаној дана ............. 
2021.године , донијела  

П Р И Ј Е Д Л О Г 
 
 

О Д Л У К У  
о приступању изради  

Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко поље“ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко поље“ (у 
даљем тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћено подручје у укупној површини од цца 821,5 ha које једним дијелом 
захвата дио насељеног мјеста Приједор и дијелове насељених мјеста: Бишћани, Раковчани, 
Ризвановићи, Хамбарине и Чараково у југо-западном дијелу урбаног подручја Приједора. Обухват 
Плана је Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. године одређен као подручје за израду 
спроведбеног документа просторног уређења нивоа зонинг план и регулациони план.  

 
Подручје обухваћено израдом Плана приказано је на графичком прилогу који је саставни дио 

ове Одлуке.  
 
Границе подручја из претходног става су оријентационе, а коначне границе ће  бити одређене 

након што Носиоц припреме и Носиоц израде Плана изврше усаглашавање начина израде документа 
у дигиталном облику са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију у складу 
са чл. 179. став (3) Правилника о начину израде, садражају и фомирању докумената просторног 
уређења („Сл. гласник РС“ бр. 69/13) и након дефинисања просторних потреба за изградњу система 
заштите од поплава и другог штетног дијеловања вода и објеката у његовој функцији, у дијелу урбаног 
подручја Приједора које чини обухват Плана. 
 

Члан 2. 
 

Плански период у смислу члана 40. став (3) тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13) је 10 година. 
 

Члан 3. 
 
Зонинг планом детаљније се разрађују опредјељења из Урбанистичког плана Приједора 2012 -

2032. година којим је предвиђено његово доношење.  
 

Зонинг планом дефинише се основна намјена одређеног простора, односно зоне, услови 
(стандарди) за грађење и уређење простора и даје попис компатибилних намјена за ту зону.   

 
Члан 4. 

 
У току израде Плана,  у случају потребе а у складу са посебним прописима за заштиту животне 

средине, на приједлог савјета Плана, носилац припреме Плана задржава право доношења одлуке 
којом се утврђује обавеза спровођења стратешке процјене утицаја Плана на житотну средину.   
 



Члан 5. 
 

За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:  
 
- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 

о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање и уређење простора ( саобраћај, снабдјевање водом и 
енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита 
ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског 
земљишта и других елемената животне средине,  успостављање јединственог информационог 
система и др.) и карактеристике подручја које се обрађује. 

- Носилац израде је обавезан обезбједити усаглашеност Плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим 
документом просторног уређења најближег предходног нивоа – Урбанистички план Приједора 
2012-2032.година и Просторни план општине Приједор у погледу планиране намјене простора као и 
у погледу осталих области које су обухваћене, те руководити се резултатима новог Програма 
санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и резервама подземне воде за извориште „Тукови-
Матарушко шоље“ из 2016.год.  и смјерницама из Студије саобраћаја урбаног подручја Приједора.  

- Приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебним циљевима просторног развоја   

-  Код израде планског рјешења извршити усаглашавања са новонасталим потребама за 
одређене дијелове обухвата у погледу изградње стамбених и пословних објеката, објеката за 
потребе саобраћаја и инфраструктуре свих врста те изнаћи одговарајућа рјешења и технологије у 
погледу заштите ријеке Сане и подручја уз корито ријеке Сане које је идентификовано као подручје 
за прихрану изворишта питке воде на подручју бунара „Тукови – Матарушко поље“ и самог 
изворишта. Такође, за дефинисање планског рјешења потребно је  усклађење са Одлуком о заштити 
изворишта воде за пиће „Тукови – Матарушко поље“ и „Приједорчанка“ („Сл. гласник Града 
Приједора“ бр.9/18) 

- С обзиром да је израда Плана уједно и један од пројеката садржаних у Стратегији 
интегралног развоја града Приједора 2014-2024. године, област екологије и заштите животне 
средине, у току израде Плана потребно је извршити усаглашавање са свим релевантним субјектима 
а за потребе израде планског рјешења чији циљ је стварање услова за планско уређење простора 
који се обрађује укључујући и систем заштите од пошплава и другог штетног дјеловања вода. 
Планским уређењем подручја обухвата Плана треба да се очувају потребни услови заштите животне 
средине, првенствено вода и земљишта уз његов максималан допринос унапријеђењу развоја 
околног подручја као и заштите градског подручја.   
 

Члан 6.  
 

Преднацрт Плана израдиће се у року од 90 дана од закључења уговора о изради Плана.  
   
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Градоначелник након одржавања јавне 

расправе на нацрт Плана која се мора одржати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида  из 
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике Српске“ бр.40/13, 106/15, 
/16 и 84/19). Приједлог Плана утврђује се у складу са закључцима са стручне расправе. 

 
Члан 7. 

 
Садржај Плана начелно је одређен чланом 34. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) а детаљније одредбама Правилника о 
начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења од члана 124. до члана 135. 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13). 

 
 
 



Члан 8. 
 

Носилац припреме Плана ће након спроведене пoрцедуре из чл.46. Закона утврдити нацрт 
Плана и мјесто, вријеме и начин излагања Плана на јавни увид.  

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од минимално 30 дана, у просторијама Носиоца 

припреме и Носиоца израде Плана и просторијама мјесне заједнице којој припада подручје у обухвату 
Плана.   

 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити обавијештена 

огласом објављеним у средствима јавног информисања осам (8) дана прије почетка јавног увида, и  
петнаест (15) дана од почетка излагања нацрта на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој став који 
у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су доставила своје приједлоге, 
примједбе и мишљења. 

 
Став Носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи, Носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  
 

Члан 9. 
 

Средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбједиће Град 
Приједор. 

Члан 10. 
 

Носилац припреме Плана је Градска управа - Одјељење за просторно уређење а носилац 
израде Плана биће одређен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 
Члан 11.  

 
На приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина Града Приједора ће именовати савјет плана 

ради укупног праћења његове израде, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса 
зависно од потребе и обима документа.  

 
У току процеса припреме и изараде Плана, савјет плана прати израду Плана и заузима стручне 

ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за које се План доноси, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења,  
усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу за његову 
израду и усаглашености Плана са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на Закону.   

 
Члан 12. 

 
Носилац припреме Плана дужан је да у току израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 

ставова, а Носилац израде Плана - стручна организација која ће израђивати План дужна је да сарађује 
са надлежним органима и организацијама за послове планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге планских рјешења од: 

 
- Одјељење за привреду и предузетништво 



- Одјељење за пољопривреду и рурални развој  
- Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове  
- Одјељења за друштвене дјелатности 
- Одсјек за мјесне заједнице  
- „Водовод“ а.д. Приједор, 
-  Мтел а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- МХ „Електропривреда РС“, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука,  ТЈ Приједор 
-  „Комуналне услуге“ а.д. Приједор 
- ЈП „Путеви Републике Српске“ 
- „Топлана“ а.д. Приједор 
- ЈУ „Воде Српске“ Сектор за управљање водама ОРС Саве,  

ПЈ за подслив ријеке Уне Приједор   
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: пољопривреда, шумарство и водопривреда, 

противпожарна заштита, заштита животне околине, сеизмолошка  и заштита културно-
историјског и природног наслијеђа  
 

Органи, организације и предузећа из става 1. овог члана  дужни су сарађивати са носиоцем 
израде Плана, давати му приједлоге, мишљења, примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 

 
Члан 13. 

 
Носиоц израде ће доставити Носиоцу припреме елаборат Плана  у дигиталном  облику и 

аналогном облику у  уговореном броју  примјерака. 
 
План се обрађује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилником о начину израде, садржају и формирању 
документа просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр.69/13) и Правилником о 
садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања и обраде 
података  („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу са 

писменим примједбама Носиоца припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања. 
 
 

Члан 14. 
 
Све стручне, административне и друге послове у вези припреме, израде и доношења Плана, 

обавиће Одјељење за просторно уређење. 
 

Члан 15. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 
 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                               ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                     Мирсад Дуратовић 
       
 

 
О б р а з л о ж е њ е   О д л у к е  



 
 
 

Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.године предвиђена је израда спроведбених 
докумената просторног уређења (зонинг план подручја посебне намјене и регулациони план) 
за југозападни дио урбаног подручја Приједора. Ради се подручју површине цца 821,5 ha које 
се налази уз југозападну границу урбаног подручја Приједора. Подручје за које се треба 
израдити зонинг план је дио насељених мјеста: Приједор, Раковчани, Бишћани, Ризвановићи, 
Хамбарине и Чараково. Исто у нарави представља шире подручје које чине: дио насеља 
Тукови, подручје Матарушког поља и Сухог Приједора, укључујући подручја уз постоће 
бунареве питке воде за град Приједор, као и планиране и напуштене бунареве.  

 
Средства за припрему, израду и спровођење докумената просторног уређења нивоа 

зонинг план подручја посебне намјене и зонинг план обезбјеђују се из буџета јединица 
локалних самоуправа. Израда Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко 
поље“ предвиђена је Програмом рада Скупштине Града Приједора за 2021.годину а средства 
за израду истог предвиђена су Програмом уређења градског грађевинског земљишта за 
2021.годину.  

   
A. Правни основ   
 
Правни основ за доношење одлуке о приступању изради предметног спроведбеног 

документа просторног уређења, садржан је у члану 40. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13. 106/15, 3/16 и 84/19) а исту доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе у складу са Програмом уређења градског 
грађевинског земљишта. Средства за припрему, израду и спровођење докумената просторног 
уређења обезбјеђују се из буџета јединица локалних самоуправа.  

Скупштина Града Приједора је донијела Одлуку о Програму уређења градског 
грађевинског земљишта за 2021.годину (Сл. гласник Града Приједора бр. /21) и истим је 
предвиђена  израда Зонинг плана подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко поље“ као 
и средства за његову израду.   

Израда спроведбених докумената просторног уређења нивоа зонинг план подручја 
посебне намјене и зонинг план за подручја јединице локалне самоуправе је обавезна. У 
складу са чл.26. Закона, зонинг план подручја посебне намјене се доноси за просторне 
цјелине, подцјелине, односно појединачне зоне унутар урбаног подручја јединице локалне 
самоуправе за које је то предвиђено урбанистичким или другим планом вишег реда и мора 
бити усаглашен са тим планом.  

Одлуком о заштити изворишта воде за пиће „Тукови – Матарушко поље“ („Сл. гласник 
Града Приједора“ бр. 9/18), према чл. 1. и чл.2. исте, већи дио подручја обухвата Плана 
одређено је као подручје посебне намјене и у том смислу је под посебном заштитом.    

 
Зонинг планом подручја посебне намјене детаљније се разрађују опредјељења из 

Просторног плана општине Приједор 2008-2018. године и Урбанистичког плана Приједора 
2012 -2032.година којим је и предвиђено његово доношење.   
 

Б.  Разлози за доношење 
 
Просторним планом општине Приједор (Сл. гласник општине Приједор бр.10/09) је дио 

обухвата предметног документа одређено као дио урбаног подручја Приједора а 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.година („Сл. гласник Града Приједора“ бр. 7/14) 
је већи дио предметног подручја одређено као подручје са више зона и више намјена, тј. зона 
непосредне заштите изворишта-бунара „Тукови-Матарушко поље“, зона уже и шире заштите 
изворишта, те зона индивидуалног становања са густинама насељености до 30 
становника/ha, стамбено-пословна зона, зона спорта и рекреације, зона заштитног зеленила, 
зона органске пољопривреде, те зоне далековода 110 kV и 220 kV са прописаним заштитним 
појасевима.  



За дио предметног подручја је раније била донесена одлука о приступању изради 
регулационог плана са више секција од којих је реализована само Секција 1 за подручје које 
је ван обухвата предметног Плана.   
 

Израда предметног спроведбеног документа представља реализацију једног од 
докумената просторног уређења из Програма уређења градског грађевинског земљишта за 
2021.годину и Програма рада Скупштине Града Приједора за 2017.годину. Израдом и 
доношењем предметног Плана стварају се предуслови за приступање активностима на 
формирању прописаних зона заштите изворишта „Тукови – Матарушко поље“ у складу са 
Одлуком о заштити изворишта воде за пиће „Тукови – Матарушко поље“ и „Приједорчанка“ 
(„Сл. гласник Града Приједора“ бр.9/18) и Програмом санитарне заштите са Елаборатом о 
квалитету и резервама подземне воде за извориште „Тукови-Матарушко шоље“ из 2016.год   
и уређењу других зона и објеката планираних намјена са одговарајућим потребним пратећим 
објектима и садржајима. Наведено се такође односи и на стварање услова за покретање 
активности везаних за изградњу планираних објеката који чине систем за заштиту од поплава 
и другог штетног дјеловања вода на дијелу обухвата Плана (нпр. ободни канал, растеретни 
канали, насипи и др.)  

 
В. Циљеви и ефекти Плана  

 
Израда Плана је првенствено у функцији формирања прописаних зона заштите изворишта 

„Тукови – Матарушко поље“ у складу са Одлуком о заштити изворишта воде за пиће „Тукови 
– Матарушко поље“ и Програмом санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и резервама 
подземне воде за извориште „Тукови – Матарусшко поље“ из 2016.године (Сл. гласник Града 
Приједор бр. 2/17) и осталим прописима из ове области, дефинисања услова изградње у 
склопу истих и на преосталом дијелу обухвата, те обезбјеђење услова заштите стандарда 
рада и живљења на дијелу предметног подручја и заштита планираних зона пољопривредног 
земљишта као дијелова урбаног подручја Приједора и формирање других зона планиране 
намјене.  

 
Имајући у виду позицију подручја које се треба обрадити у односу на корито ријеке Сане, 

планско уређење и изградња истог треба да обезбједи и потребне прописане услове заштите 
тог подручја у смислу очувања потребних услова квалитета животне средине а нарочито 
квалитета воде ријеке Сане и изворишта питке воде за град Приједор. Наведено је посебно 
значајно ако се има у виду да је дио подручја обухвата Плана идентификовано као подручје 
са којег се прихрањују изворишта питке воде, тј. бунареви из система „Тукови – Матарушко 
поље“.  

 
 
 

                  ОБРАЂИВАЧ                                                                                ПРЕДЛАГАЧ 
         
    Одјељење за просторно уређење                                                       Градоначелник 
 
                                                                                                                    Далибор Павловић  
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А)  ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
     И ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА ЉУБИЈА, КОЗАРАЦ И ОМАРСКА 
 

 Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља обухвата: ручно и 
машинско чишћење јавних површина, прање јавних површина, стругање корова и наслага уз ивичњаке, 
одвоз прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, скупљање смећа и истресање корпи, чишћење 
сливника, ванредно прање и чишћење. Из наведеног слиједи низ свакодневних активности на 
одржавању града и насеља.  
 
      ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
 

1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ       
 

а) Ручно чишћење сваки дан –  

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Краља Петра I Ослободиоца  м2 13.000 0,018 234,00 

2. Академика Јована Рашковића           м2 2.220 0,018 39,96 

3. Николе Пашића                          м2 1.638 0,018 29,48 

4. Трг испред зграде град. Управе                                                м2 1.100 0,018 19,8 

5. Милоша Обеновића                                           м2 1.638 0,018 29,48 

6. Вожда Карађорђа  м2 1.197 0,018 21,55 

7. Бранислава Нушића  м2 1.510 0,018 27,18 

8. Велики повожњак   м2 1.260 0,018 22,68 

9. Вука Караџића                                                     м2 4.500 0,018 81,00 
      У К У П Н О:                                                    28.063 0,018 505,13 

Мјесечни износ 505,13x25    12.628,25 

Годишњи износ 12.628,25x 10   126.282,50 КМ 
 

 
б) Ручно чишћење сваки други дан – (3 пута седмично) 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Краља Александра                                             м2 2.680 0,018 48,24 

2. Петра Петровића  Његоша           м2 1.760 0,018 31,68 

3. Козарска до „АТП“ м2 3.200 0,018 57,60 

      У К У П Н О:                                                    7.640   137,52 

Седмични износ  137,52 x     3 412,56 

Мјесечни износ 412,56 x     4  1.650,24 

Годишњи износ 1.650,24 x   10 16.502,40 КМ 
 

 
ц) Ручно чишћење два пута седмично   

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Ослободиоца Приједора  м2 425 0,018 7,65 

2. Солунска + Таxи  м2 920 0,018 16,56 

3. Саве Ковачеића  м2 1.302 0,018 23,44 

4. Мајора Милана Тепића  м2 1.035 0,018 18,63 



5. Пећани  м2 3.820 0,018 68,76 

6. Жарка Згоњанина  м2 1.800 0,018 32,40 

7. Проте Матеје Ненадовића  м2 1.560 0,018 28,08 

8. Рaдничка  м2 880 0,018 15,84 

9. Светосавска  м2 2.310 0,018 41,58 

10. Мухарема Суљановића  м2 775 0,018 13,95 

11. Занатска  м2 600 0,018 10,80 

      У К У П Н О:                                                    15.427   277,69 

Седмични износ  277,69 x    2 555,38 

Мјесечни износ 555,38 x    4 2.221,52 

Годишњи износ 2.221,52 x  10 22.215,20 КМ 
 
 

д) Ручно чишћење једном седмично   

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. В.Степе Степановића  м2 4.000 0,018 72,00 

2. Мост на Сани   м2 400 0,018 7,20 

3. Ускочка  м2 170 0,018 3,06 

4. Алеја Козарског Одреда  м2 2.400 0,018 43,20 

5. Ибрахима Кахрића  м2 450 0,018 8,10 

6. Српских Великана  м2 3.080 0,018 55,44 

7. Илије Бурсаћа  м2 720 0,018 12,96 

8. Илије Стојановића  м2 510 0,018 9,18 

9. Рудничка (до пруге)  м2 1.975 0,018 35,55 

10. 29. Новембра  м2 400 0,018 7,20 

11. Ратка Марушића  м2 200 0,018 3,60 

12. Зграде иза Н.П.  м2 200 0,018 3,60 

13. Зграде М-ови  м2 500 0,018 9,00 

14. Мали подвожњак  м2 180 0,018 3,24 

15. Славка Родића  м2 1.200 0,018 21,60 

16. 
Нова ул.између школе 
д.максимовић и ватрогасног 

 
м2 

 
1.000 0,018 

 
18,00 

17. Бошка Бухе м2 800 0,018 14,40 

18 Младена Стојановића м2 800 0,018 14,40 

19. Нови надвожњак - Пећани м2 1.000 0,018 18,00 

20. Нова саоб. Ц-105 – (Целпак) м2 4.000 0,018 72,00 

      У К У П Н О:                                                    23.985   431,73 

Мјесечни износ 431,73    x   4 1.726,92 

Годишњи износ 1.726,92   x  10 17.269,20 КМ 
 

                

 

 

 

 

 
           2.МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ  - 8 мјесеци годишње 



а) Машинско чишћење 2 пута седмично 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. К.П.Првог Ослободиоца  м2 7.240 0,021 152,04 

2. Јована Рашковића  м2 1.540 0,021 32,34 

3. Николе Пашића  м2 1.640 0,021 34,44 

4. Милоша Обреновића  м2 1.480 0,021 31,08 

5. Велики Подвожњак  м2 1.200 0,021 25,2 

6. П.П.Његоша  м2 1.760 0,021 36,96 

7. Краља Александра  м2 2.680 0,021 56,28 

8. В.Стефановића Караџића  м2 2.560 0,021 53,76 

9. Трг испред зграде град.управе  м2 1.100 0,021 23,21 

      У К У П Н О:                                                    21.200   445,31 

Седмични износ  445,31  x   2 890,62 

Мјесечни износ 890,62  x  4 3.562,48 

Годишњи износ 3.562,48 x  8 28.499,84 КМ 
  
б) Машинско чишћење једном седмично 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1.  Радничка  м2 880 0,021 18.48 

2. Српских Великана  м2 3.200 0,021 67,2 

3. Светосавска  м2 1.480 0,021 31,08 

4. Козарска  м2 3.200 0,021 67,2 

5. Вожда Карађорђа  м2 1.120 0,021 23,52 

6. Ослободиоца Приједора  м2 800 0,021 16,8 

7. М.Милана Тепића  м2 1.760 0,021 36,96 

8. Пећани са заобилазницом  м2 7.480 0,021 157,08 

9. Мухарема Суљановића  м2 1.240 0,021 26,04 

10. Жарка Згоњанина  м2 1.800 0,021 37,8 

11. Бранислава Нушића  м2 1.200 0,021 25,2 

12. Солунска + ТАХИ  м2 1.200 0,021 25,2 

13. Рудничка  м2 2.200 0,021 46,2 

14.  29. Новембра  м2 800 0,021 16,8 

15. П.Матеје Ненадовића  м2 1.560 0,021 32,76 

16. Саве Ковачевића  м2 1.200 0,021 25,20 

17. Ускочка  м2 680 0,021 14,28 

18. В.Степе Степановића  м2 4.000 0,021 84,00 

19. Мост на Сани  м2 800 0,021 16,80 

20. Милана Врховца  м2 4.000 0,021 84,00 

21. Алеја Козарског Одреда  м2 3.200 0,021 67,20 

      
      У К У П Н О:                                                    43.800   919,80 

  919,80  x    4 3.679,20 

     3.679,20  x   8 29.433,60 КМ 
 



                                                       
е) Чишћење један пут мјесечно и ванредно чишћење 

     после повећаног обима кориштења јавних површина 
    и елементарних непогода 

  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА 
ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 
  

      

Годишњи износ паушал 2.000,00 КМ 
 

 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Стругање наслага уз ивичњак у 
току године 

 м 10.000 0,231 2.310,00 

2. Стругање корова уз ивичњаке и 
јавне објекте 

 м 8.000 0,532 5.320,00 

3. 

Одвоз скупљеног отпада са 
јавних површина на депонију 
Курево 10 мјесеци год. тура 80 85,091 6.807,28 

2 туре седмично 

8 тура мјесечно        

4. 
Јесење усисавање листа са 
јавних површина и 
саобраћајница  

сати 140 85,091 11.912,74 

5. 
Окупљање смећа и истресање 
корпи у граду сати 700 6,7 4,690,00 
2 мјесеца  ( јануар, децембар) 

дневно   14 сати 

6. Oдвоз кабастог отпада тура 50 85,091 4.254,55 

7. 
Рад радника у поподневним 
сатима сати 1.800 6,7 12.060,00 

                                      
ЧИШЋЕЊЕ У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА:  
ЉУБИЈА,КОЗАРАЦ,ОМАРСКА И Д.ЉУБИЈА 
1. Ручно чишћење сваки  дан - 10 мјесеци годишње 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

а) Љубија  
м2 2.700 0,019 51,30 

51,30  x   25 1.285,50 

1.285,50  x   10 12.825,00 

б) Омарска 
м2 2.500 0,019 47,50 

47,50   x    25 1.187,50 

1.187,50   x   10 11.875,00 

ц) Козарац  
м2 2.900 0,019 55,10 

55,10  x     25 1.377,50 

1.377,50   x    10 13.775,00 

д) Д. Љубија м2 2.000 0,019 38,00 



38,00    x   8 304,00 

304,00    x  10 3.040,00 
    
2. Машинско чишћење – насеља – 2 пута мјесечно – 8 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

2. 

а) Љубија  
м2 8.000 0,021 168,00 

168,00   x   2 336,00 

336,00   x   8 2.688,00 

б) Омарска 
м2 7.000 0,021 147,00 

147,00   x   2 294,00 

294,00   x   8 2.352,00 

ц) Козарац  
м2 10.000 0,021 210,00 

210,00   x   2 420,00 

420,00   x   8 3.360,00 

д) Д. Љубија 
м2 6.000 0,021 126,00 

126,00   х   2 252,00 

252,00   х   8 2.016,00 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

3. 

Окупљање смећа и истресање 
корпи (јануар и децембар) 

        

        

 - ОМАРСКА  сати 250 6,70 1.675,00 

 - ЉУБИЈА сати 250 6,70 1.675,00 

 - КОЗАРАЦ сати 250 6,70 1.675,00 

      У К У П Н О:                                                    5.025,00 

4. 
Усисавање листа 

тура 50 85,091 4.254,55 
Козарац, Љубија,Омарска  

5. 
Одвоз прикупљеног отпада 

тура 33 85,091 2.808,00 
(Омарска,Козарац,Љубија)            

           

                                                                  
Б)   ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА 
     НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 

 
1. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  - ГРАД- 

 
а) Прање јавних површина  једном седмично -  7 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Краља Петра П. Ослободиоца  м2 9.765 0,017 166,00 

2. Академика Ј. Рашковића  м2 5.005 0,017 85,09 

3. Николе Пашића  м2 3.705 0,017 62,98 

4. Вожда Карадјордја   м2 3.420 0,017 58,14 

5. Милоша Обреновића   м2 4.290 0,017 72,93 

6. Трг испред зграде град.управе  м2 1.100 0,017 18,70 

7. Краља Александра  м2 7.200 0,017 122,40 



8. Бранислава Нушића (иза РК.П.)  м2 3.960 0,017 67,32 

9. 
Петра П. Његоша (без аутоб. 
станице до Ул.К.Александра) 

 м2 3.640 0,017 61,88 

10. Вука Караџића  м2 5.760 0,017 97,92 

11. Велики подвожњак  м2 3.000 0,017 51,00 

12. Радничка  м2 2.000 0,017 34,00 

13. Српских Великана  м2 3.000 0,017 51,00 

14. Светосавска  м2 3.890 0,017 66,13 

       У К У П Н О:                                                     59.735  1.015,49 

  1.015,49     x      4 4.061,96 

  4.061,96     x      7 28.433,72 
 

б) Прање јавних површина 2 пута мјесечно - 7 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Саве Ковачевића  м2 3.000 0,017 51,00 

2. Ратка Марушића  м2 700 0,017 11,9 

3. Ослободиоца Приједира  м2 2.900 0,017 49,3 

4. М.М.Тепића  м2 3.200 0,017 54,4 

5. Солунска + Тахи  м2 4.000 0,017 68 

6. Козарска  м2 8.400 0,017 142,8 

7. Ускочка  м2 700 0,017 11,9 

8. Пећани са заобилазницом  м2 9.000 0,017 153 

9. Мухарема Суљановића  м2 3.000 0,017 51 

10. Жарка Згоњанина  м2 4.000 0,017 68,00 

11. 29. Новембра  м2 1.600 0,017 27,20 

12. Славка Родића  м2 7.200 0,017 122,40 

13. Мост на Сани  м2 1.200 0,017 20,40 

      У К У П Н О:                                                    48.900   831,3 

 831,30    x       2 1.662,60 

 1.662,60    x     7 11.638,20 
 

ц)  Ванредно прање јавних површина   
Прање ће се вршити у улицама            
за које се да налог од стране  
инвеститора, а у износу укупном  
на годишњем нивоу од:     

     

             
2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉИМА- 
  једном мјесечно – 7 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Љубија  
м2 10.000 0,032 320,00 

320,00   x   7 2.240,00 

2. Омарска 
м2 9.000 0,032 288,00 

288,00   x  7 2.016,00 

м2 58.824 0,017 1.000,00 



3. Козарац 
м2 12.000 0,032 384,00  

384,00    x  7 2.688,00 

4. Д. Љубија 
м2 8.000 0,032 256,00 

256,00   х  7 1.790,00 
 

 

 
 
 
 
3.  ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА  

 
а)Чишћење сливника  у граду   
(прољеће - јесен)ручно са 

  утоваром и одвозом наноса 

 

  

 
б) Чишћење сливника у насељима 2 пута годишње 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Љубија  ком 30 26,00 780,00 
2. Омарска ком 30 26,00 780,00 
3. Козарац ком 30 26,00 780,00 

     2.340,00 
 

ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА              418.721,78 KM 
 

  

  

 

 

           

 

 ОДРЖАВАЊE  ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА 
 

 

 Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина обухвата: 
ручно и машинско кошење паркова, дрвореда и других јавних зелених површина, уређење травњака, 
дрвећа, грмља, живих ограда, сезонског цвијећа и  ружичњака, набавка нових и поправка старих клупа и 
корпи и слично. 

 
I    Т Р А В Њ А Ц И 
 
1.КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

Машинско кошење тавњака у 
граду и приградским насељима 
са свим припадајућим радовима м2 650.000 0,106 68.900 

ком 500 26,00 13.000,00 
  



Ручно кошење травњака и 
косина са свим припадајућим 
радовима у граду и приградским 
насељима (Омарска,Љубија) 

м2 130.000 0,170 22.100,00 

     91.000,00 КМ 

 

 
 
     

 
 
2. УРЕЂЕЊЕ ТРАВЊАКА   
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

 Обнова уништених травњака 

 

м2 300,00 4,786 1.435,80 

 

 

    

2. 

Стругање корова са стаза 
утоваром и одвозом (парк 
Пећани, Руднички парк) м2 500 3,191 1.595,50 

3. 

Прво прољетно грабљење свих 
зелених површина са утоваром и 
одвозом м2 80.000 0,074 5.920,00 

4. 

Купљење папира и истресање 
корпи са свих зелених површина                                     
-  6 сати дневно 10 мјес. 
годишње     

сати 1.500 6,7 10.050,00 

5. 
Употреба трактора у току цијеле 
године за одвоз ситног и сати 60 38,291 2.297,46 



крупног отпада са свих зелених 
површина 

      

6. 
Довоз хумуса за попуну 
депресија На зеленим 
површинама 

м3 100 4,50 450,00 

7. Сасијецање дивљег растиња 
Берек, Рашковац, Пухарска 

м2 10.000 0,19 1900,00 

8. Третирање корова тоталним 
Хербицидом 

м2 1.000 1,2 1.200,00 

       24.848,76 КМ 
                       
3.   Д  Р  В  Е  Ћ  Е 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Детаљно орезивање дрвећа у 
дрворедима са утовароми 
одвозом  

ком 120 95,73 11.487,60 

2. 

Садња парковског дрвећа са 
свим припа-дајућим радњама 
(паркови и дрвореди) ком 70 53,18 3.722,70 

3. 
Рушење дотрајалих стабала са 
одвозом ком 30 159,55 4.786,50 

4. 
Уклањање изданака избоја око 
стабала ком 400 2,659 1.063,60 

5. 

Јесење грабљење, сакупљање на 
хрпе, утовар и одвоз отпалог 
листа м2 150.000 0,074 11.100,00 

6. 
Употреба корпе за орезивање 
дрвећа сати 80 100,00 8.000,00 

7. 

Дјелимично орезивање стабала 
(уклањање појединих грана, 
подизање крошње) ком 100 25,00 2.500,00 

     42.660,40 КМ 
4.  Г  Р  М  Љ  Е   И  Ж И В Е   О Г Р А Д Е 
 

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - КОЛИЧИНА УКУПНО 



  
Р/Б             

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

1. 
Окопавање парковског грмља са 
    плијевљeњем  м2 1.500 0,85 1.275,00 

2. Орезивање паркоског грмља м2 1.500 2,06 3.096,00 

3. 

Садња добро формираних 
садница грмља са свим 
припадајућим радњама 

ком 50 15,955 797,70 Бјелогорично 

Зимзелено ком 50 15,955 797,70 

Црногорично ком 50 15,955 797,70 

4. 

Изграбљаваје папира и других 
отпадака из грмља са утоваром 
и одвозом                                 м2 1.500 0,085 127,50 

5. Орезивање живе ограде м2 700 1,276 893,20 

6. Окопавање живе ограде м2 700 0,805 563,50 

     8.348,30 КМ 
5.   СЕЗОНСКО ЦВИЈЕЋЕ 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

 Садња сезонског љетног 
цвијећа са свим потребним 
радовима  25 - 30 ком/м2 са 
насељима (Омарска, Љубија) 

               
м2 250 42,545 10.636,25 

2. 

Залијевање, заштита и 
прихрањивање сезонског 
цвијећа тура 20 85,09 1.701,80 

3. 
Вађење сезонског цвијећа, 
припрема гедица за садњу  м2 600 0,85 510,00 

4. 

Садња сезонског цвијећа 
зимско- 
прољетно са свим припадајућим 
радовима 

м2 300 42,545 10.636,25 

5. 
Окопавање и плијевљење 
сезонског цвијећа м2 3000 0,85 2.550,00 

6. Земља за жардињере литар 1.000 0,638 638,00 

     26.672,30 КМ 
 
6.  Р  У  Ж  И  Ч  Н  Ј  А  Ц  И 

 

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - КОЛИЧИНА УКУПНО 



  
Р/Б             

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

1. Прољетно одгртање ружа м2 150 1,276 191,40 

2. Попуна постојећих ружичњака ком 100 6,381 631,10 

3. Прихрана ружа ком 300 1,064 319,20 

4. Орезивање ружа ком 300 0,638 191,40 

5. Заштита ружа ком 300 1,064 319,20 

     1.652,30 КМ 
 
7.    К Л У П Е   И    К О Р П Е 

 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 
Оправка парковских клупа 
(замјена штафли и фарбање) ком 50 31,909 1.595,45 

2. 
Прављење и набавка нових 
клупа ком 20 85,090 1.701,80 

3. Набавка парковских корпи ком 50 74,454 3.722,70 

     

     7.019,90 КМ  
 

8. 

Остали непредвиђени радови 
(вјетар, суша, сњеголоми и 
др.временске неприлике, разне 
манифестације)  паушал 2.000,00 КМ 

 

 

ОДРЖАВАЊE  ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА                   204.201,96 КМ 
 

         

                                                        
 

   ОДРЖАЊЕ ГОРБАЉА У ПРИЈЕДОРУ 
 

 Одржавање гобаља обухвата: ручно и машинско кошење, скупљање папира и других 
отпадака, одвоз отпада, чишћење и прање комеморативног трга, уништавање корова са стаза, чишћење 
одводних ригола, изграбљавање и купљење листа, сасијецање дивљег растиња, довоз питке воде 
цистерном, сјеча старих и дотрјалих стабала.  

 

  
Р/Б             

ГРОБЉЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

1. ГРОБЉЕ "ПАШИНАЦ" м2 89.410 

2. ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У "РУДНИЧКОЈ" м2 30.141 

3. КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ НА "УРИЈАМА" м2 19.143 

4. ПАРТИЗАНСКО ГРОБЉЕ "УРИЈЕ" м2 13.991 

5. ЈЕВРЕЈСКО м2 4.100 

У К У П Н О: м2 169.276 
 

 



 

 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 
Ручно кошење  (март-септембар)    
на свим гробљима м2 100.000 0,202 20.200,00 

2. Машинско кошење (март-
септембар) 

м2 35.000 0,106 3.710,00 

3. 

Скупљање папира и других 
отпадака са укупних површина 
гробаља током цијеле године сати 800 6,70 5.360,00 

4. 
Кориштење ТАМ-а 2 т на 
пословима одржавања гробаља сати 220 42,546 9.360,12 

5. 

Чишћење и прање 
комеморативног трга источне и 
западне алеје 2 x мј. осим 
(децембра, јануара,фебруара и 
марта м2 14.800 0,106 1.568,80 

6. 
Уништавање корова са 
парковских стаза (утовар и 
одвоз) 

м2 800 3,935 3.148,07 

7. 
Чишћење одводних ригола 1 x 
мјесечно током цијеле године м2 600 x 8 0,404 1.932,20 

8. 
Стругање наслага уз ивичњак на 
паркиралишту м2 500,00 0,479 239,50 

9. Одвоз смећа контејнерима  тура 80,00 129,760 10.380,80 

10. Грабљење и купљење листа м2 40.000 0,074 2.960,00 

11. 

Сасјецање дивљих растиња 2 x 
годишње у марту и новембру 
мјесецу сати 1.000 6,700 6.700,00 

12. 
Довоз воде цистерном 7 мјесеци 
4 x мјесечно тура 28,00 80,091 2.382,55 

13. Оправка и фарбање клупа ком 10,00 21.273,000 212,73 

14. 
Довоз ризле з насипање стаза и 
растурање м3 35,00 37.227,000 1.302,95 

15. 
Рушење старих поломљених 
стабала са и без употребом 
корпе 

паушал  15.000,00 

 

 
ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА    84.457,72KM 



 

 

 

ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА 
 

 Хигијеничарска служба обухвата: хватање и збрињавање паса и штенади, превожење и 
смјештај у азилу, набавка хране за псе, еутаназија, уклањање лешева, рад ветеринара, техничара и 
хигијеничара, набавка горива и осталих потрошних средстава. 

Град Приједор је једна од ријетких локалних заједница која има организовану хигијеничарску 
службу за збрињавање напуштених паса. Иста је смјештена у оквиру регионалне депоније на Куреву у  
доста скученом простору, а за проширење исте су потребна значајнија средства која је потребно 
обезбиједити у наредном периоду кроз разне програме.  
 
 
 Мјесечна издвајања за хигијеничарску службу нису фиксна јер зависе од броја ухваћених паса и 
штенади, као и интервенција на терену, тако да утрошена средства у претходним годинама подијељена 
на 12 мјесеци износе цца 8.500,00 КМ по мјесецу.   

 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА -  
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
УКУПНО 

КМ 

1. Хватање паса ком 9,36 

2. Хватање паса стрелицом ком 32,74 

3. Хватање штенади ком 3,51 

4. Храна за псе кг 1,30 

5.  Храна за штенад кг 1,75 

6.  Еутаназија ком 17,55 

7.  Уклањање лешева ком 5,00 

8.  Рад ветеринара сат 10,53 

9.  Рад техничара сат 4,56 

10.  Рад хигијеничара сат 4,56 

11.  Гориво паушал 400,00 

12.  Уклањање животињских лешева са јавних пов. Паушал 100,00 
 
                                                                                  1 мјесец                8.500,00 
  

  
 

8.500,00   х 12 мјесеци            102.000,00 КМ 

 

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ                    60.000,00 КМ   

 

 Означавање хоризонталне сигнализације на подручју града обухвата: обиљежавање 
пјешачких прелаза, уздужних линија, паркинг мјеста, једносмјерних и двосмјерних стрелица, 
исписивање слова исл. 
Означавање хоризонталне сигнализације се врши два пута годишње и то: 
- у мјесецу априлу (по истеку периода зимског одржавања улица и путева), 
- у мјесецу августу (прије почетка нове школске године). 
 

   

ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ                        30.618,54 КМ                                                                                                         

 



 Ванредни послови који нису предвиђени Програмом заједничке комуналне потрошње 
(реконструкција сливника, чишћенје мањих депонија смећа са јавних површина, уређење дјечјих 
игралишта, радови који се у току године могу јавити због непредвиђених околности, елементарних 
непогода и др. Овим средствима финансира се и  акција прољетног уређења града која се организује 
сваке године у мјесецу априлу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЧИСТОЋА, ЗЕЛЕНИЛО,  ГРОБЉА,  
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА, ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  

И ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ  
 

 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА -   УКУПНО 

1. 

Одржавање чистоће у граду и приградским насељима ( ручно и 
машинско чишћење улица, прање улица, чишћење сливника, 
одвоз кабастог отпада,  идр.) 418.721,78 КМ  

2. Одржавање градског зеленила 204.201,96 КМ 

3. Одржавање градских гробаља    84.457,72 КМ 

4. Хигијеничарска служба 102.000,00 КМ 

5. 
Одржавање хоризонталне сигнализације 

60.000,00 КМ 

6. Ванредни послови 30.618,54 KM 
УКУПНО: 900.000,00 KM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

О б р а з л о ж е њ е  
 
 

 Програм заједничке комуналне потрошње доноси се у складу са чл. 21. Закона о комуналним 
дјелатностима („Сл.гласник Републике Српске“, бр.124/11). 
 Поменутом одредбом прописано је да се средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице локалне самоуправе, а на основу 
Програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се 
по основу прихода остварених из комуналне накнаде, дијела накнаде за кориштење добара од општег 
интереса, дијела прихода од пореза на непокретности и дијела накнада за дате концесије. 
 Програм заједничке комуналне потрошње садржи обим и квалитет одржавања и обнављања 
појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину 
потребних средстава за реализацију Програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност 
посебно. 
 

Дјелатности заједничке комуналне потрошње, које се по овом Програму, а у складу са Законом о 
комуналним дјелатностима, финансирају из буџета су: 

- Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља Козарац, Омарска и Љубија;  
- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина; 
- Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина; 
- Одржавање гробаља; 
- Дјелатност зоохигијене – Хигијеничарска служба 

 
Буџетом Града Приједора за 2021. годину („Сл.гласник града Приједора“ бр. 6/21, од 

30.03.2021.године ), планирана су средства за заједничку комуналну потрошњу у износу од  900.000,00 
КМ и та средства ће бити распоређена на следеће послове: 
- одржавање чистоће у граду и приградским насељима (418.721,78 КМ)  
- одржавање градског зеленила (204.201,96 КМ)      
- одржавање градских гробаља (84.457,72 КМ)        
- хигијеничарска служба (102.000,00 КМ) 
- одржавање хоризонталне сигнализације (60.000,00 КМ)       
- ванредни послови (30.618,54 КМ)         
 
 Начин распоређивања средстава планираних за заједничку комуналну потрошњу вршиће се у 
складу са усвојеним Програмом заједничке комуналне потрошње за 2021.годину. 

 

 

 



 

         

                                                                                                                        

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

 

 

                                                                                               Драгослав Кабић, дипл.инг.грађ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

                                                                                                        

 

На основу  члана 39. Статута града Приједора  („Службени гласник града Приједора“ бр.12/17) 

и члана 140. Пословника Скупштине града Приједора -пречишћени текст („Службени гласник 

града Приједора“, бр.2/13), а у вези са чланом 21. став 2. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.124/11), Скупштина града Приједора, је на         

сједници одржаној                 2021.године, донијела  

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2021.годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм заједничке комуналне потрошње  за 2021.годину. 

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове Одлуке је Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Градска управа - Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у Службеном гласнику града 

Приједора. 

 

 



 

 

Број :                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,              .2021.године                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                  Мирсад Дуратовић 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

ЗА ПЕРИОД 2021 – 2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приједор,  јун 2021. године 
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УВОД 

„Омладинска политика Града Приједорa за период 2018-2022. године“ представља стратегију 

која обезбјеђује систематско унапређење стања већег броја области које су подручја 

интересовања младих. Активности које су од значаја за побољшање положаја младих у граду 

Приједору и које се реализују са младима и/или за младе су у надлежности више различитих 

институција, те је неопходан међуресорни приступ током њиховог планирања и спровођења, 

што је могуће реализовати кроз овај стратешки документ, који је јединствен и заједнички за све 

субјекте чији рад утиче на популацију младих. 

Омладинском политиком утврђују се основни циљеви, правци развоја и задаци у омладинском 

сектору. Омладинска политика не представља само општа начела рјешавања проблема младих, 

него се развија у посебне програме и мјере које треба да обезбједе боље услове за живот, 

креативно испољавање и учествовање младих у ширем друштвеном окружењу, чиме се 

унапријеђује позиција и статус младих. 

Припрема и израда овог Акционог плана је резултат пројекта „Побољшање политичког и 

грађанског лидерства младих у Приједору“, у којем заједничким дјеловањем учествује десет 

омладинаца из различитих политичких партија и пет чланова Омладинског савјета Приједор, а у 

организацији Удружења грађана „Дон“ из Приједора уз подршку Међународне организације за 

миграције (ИОМ). 

 

Градска управа Приједор подржала је припрему и израду Акционог плана, за чију је израду, 

провођење и праћење, градоначелник града Приједора донио рјешење број 02-111-163/21 

којим је именована Радна група из структура Градске управе, Комисије за младе при Скупштини 

Града Приједора, представника поменутог пројекта и представника Омладинског савјета 

Приједор, у сљедећем саставу: 

1. Драган Вученовић – предсједник (Градска управа Приједор, Одјељење за друштвене 

дјелатности), 

2. Саша Бурсаћ – члан (Комисија за младе при Скупштини Града Приједора), 

3. Огњен Вукојевић – члан (испред Пројекта „Побољшање политичког и грађанског 

лидерства младих у Приједору“ – Кампања за Омладинску политику града Приједора),  

4. Слободанка Радић – члан  (испред Пројекта „Побољшање политичког и грађанског 

лидерства младих у Приједору“ – Кампања за Омладинску политику града Приједора), 

5. Јелена Пачариз – члан (испред Пројекта „Побољшање политичког и грађанског лидерства 

младих у Приједору“ – Кампања за Омладинску политику града Приједора),  

6. Срђан Шобот – члан (Предсједник Омладинског савјета Приједор), 

7. Игор Милетић – члан (Предсједник Скупштине Омладинског савјета Приједор). 

 

Методологија за израду овог Акционог плана се заснива на анализи реализације досадашњих 

мјера предвиђених „Омладинском политиком Града Приједора за период 2018-2022.годину“, 

припреми и изради анкетног упитника као и резултатима анкетирања, те рада фокус група на 

самом пројекту, али и радионици у којој су поред учесника пројекта учествовали и представници 

Градске управе Приједор и удружења младих. 
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ЦИЉЕВИ 

Основни циљ документа је остваривање институционалних и материјалних претпоставки за 

дугорочно побољшање положаја младих у Граду Приједор. Активностима које су обухваћене 

овим Акционим планом се прије свега тежи унаприједити живот младих у пет приоритетних 

области које су представљене и кроз „Омладинску политику Града Приједора за период 2018-

2022.године“, а то су: 

- запошљивост, 

- активно учешће, 

- здрави стилови живота, 

- изврсност, 

- слободно вријеме. 

У склопу ових пет приоритетних области, а према наведеној Омладинској политици, утврђено је 

пет стратешких и петнаест оперативних циљева: 

- Стратешки циљ 1: Унаприједити запошљивост младих: 

o Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада; 

o Развијена култура рада и етика рада; 

o Обезбијеђено стимулативно, професионално и пословно окружење за младе; 

o Унапријеђена образовна, професионална и просторна покретљивост младих. 

- Стратешки циљ 2: Унаприједити могућности за активно учешће младих: 

o Развијена свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у процесу 

доношења одлука; 

o Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активне укључености младих 

у процес доношења одлука; 

o Повећан волонтерски ангажман младих. 

- Стратешки циљ 3: Развити здраве стилове живота: 

o Подстакнути здраве обрасце понашања код младих; 

o Заинтересовани и физички активни млади; 

o Развијено здраво и безбједно животно окружење за младе. 

- Стратешки циљ 4: Осигурати подршку развоју изврсности: 

o Успостављени механизми раног препознавања изврсности; 

o Успостављен систем ефикасне подршке развоју изврсности; 

o Сензибилна јавност у вези са користима које друштво има од изврсних младих. 

- Стратешки циљ 5: Унаприједити могућности за квалитетно слободно вријеме: 

o Развијена инфраструктура и програмски садржаји намијењени за кориштење 

квалитетног слободног времена младих; 

o Подршка јачању омладинског организовања. 

С обзиром на то да се у складу са Законом о омладинском организовању (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12), чл. 13. и 14. омладинска политика доноси на 

период од пет година, а акциони план спровођења омладинске политике за годину дана, те да 

је 2021.година у току, Акциони план садржи оне активности које се могу реализовати до краја 

2022.године и циљеве који су реално спроводиви. 
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Кроз рад фокус група дефинисане су активности које би требале бити у Акционом плану а које су 

у надлежности Града Приједора, односно јединица локалне самоуправе и оне активности које 

нису до сада предвиђене да се реализују неким другим законским или подзаконским актима, да 

ли Републике Српске или Града Приједора. 

 

АКТИВНОСТИ 

Резултати анализе анкете коју је попунило 121 лице из популације младих из Приједора, дао је 

одређене закључке, а који су касније представљени у активностима у Акционом плану, а то су: 

- Потребно је предузети одређене мјере како би млади могли лакше да започну свој 

властити „бизнис“, попут „start-up“ пројеката. 

- Постојећа средства за подстицаје запошљавања не дају приоритет младима приликом 

аплицирања за иста, односно потребно је извојити средства која би била искључиво 

намјењена за младе који започињу свој властити „бизнис“. 

- Потребно је да Савјет за образовање и запошљавање ради на својој промоцији и 

упознавању младих са дјелокругом свог рада. 

- Позицију самосталног стручног сарадника за омладину и породицу у Градској управи 

Приједор, потребно је боље представи младима како би се упознали са њеним 

постојањем, сврхом и дјелокругом рада, те на званичној страници Градске управе 

поставити банер који би водио на страницу која би била намијењена само за младе, а 

коју води и уређује самостални стручни сарадник за омладину и породицу. 

- Потребно је покренути иницијативу за формирање омладинских задруга као модела за 

проналажење повремених и краткотрајних/сезонских послова за младе, што би помогло 

у већем броју ангажовања младих за одређене послове. 

- Покренути иницијативу и кренути са уређењем простора за младе на отвореном 

(спортски терени, теретане на отвореном и сл.). 

- Поред простора за активности на отвореном потребан је адекватан простор и за 

дјеловање Омладинског центра чиме би се остварили предуслови за унапређење 

осталих сегмената који се тичу младих Града Приједор. 

- Омладински савјет Приједор треба радити на промоцији организације и упознавању 

младих са дјелокругом свог рада. 

- Покренути иницијативу и активности на формирању омладинских организација у 

мјесним заједницама Града Приједор. 

- Организовати едукације о омладинском организовању и волонтеризму те о подизању 

свијести младих о тим активностима. 

- Увећати број волонтерских активности као и промоцију истих и тиме покушати 

придобити што већи број младих за волонтерске активности и омладинско 

организовање. 

- Унаприједити подршку младим спортистима кроз разне врсте стимулативних 

активности. 

- Предузете одређене активности са циљем унапређења чистоће Града Приједор и то кроз 

ангажовање младих, њихове омладинске организације и волонтерске активности. 
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Након контактирања активних омладинских организација, средњих школа и спортских клубова,  

а са циљем добијања осврта и сугестија за израду Акционог плана, добијен је релативно мали 

број одговора, што говори о пасивности и колективној незаинтересованости. Претпоставка за 

такав приступ може бити неповјерење наведених актера везано за бригу о младима. 

Имајући у виду садржај оквира ових четрнаест оперативних циљева, предложене су мјере у 

оквиру којих су дефинисани очекивани резултати, мјерљиви индикатори за извршење, период 

реализације и неопходни ресурси, те је делегирана одговорност за реализацију сваке од мјера. 

На крају Акционог плана предвиђене су и активности које се односе на наредни период, а које 

нису предвиђене Омладинском политиком Града Приједора за период од 2018-2022.године. 

Финансијски оквир предвиђен овим Акционим планом, усклађен је са буџетом Града Приједор 

за 2021. годину, те је урађена пројекција трошкова за 2022. годину, која ће бити ревидирана 

усвајањем буџета за идућу годину. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ         

АКЦИОНИ ПЛАН ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД  2021-2022.ГОДИНА 

Стратешки/Оперативни циљеви 
Очекивани 

резултат 

Мјерљиви 
индикатори за 

извршење 
активности 

Период 
реализације 

Неопходни 
ресурси 

Одговорност/ 
надлежност за 

реализацију 

 
Стратешки циљ 1: Унапређење запошљивости младих 
 

Оперативни 
циљеви 

Оперативни циљ 1.1.: Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада 
Оперативни циљ 1.2.: Развијена култура рада и етика рада 
Оперативни циљ 1.3.: Обезбијеђено стимулативно професионално и пословно окружење за младе 

Мјере Оперативни циљ 1.1.: Осигурана већа повезаност система образовања са тржиштем рада 

 1.1.1. Обезбиједити 
стипендирање 
средњошколаца од стране 
послодаваца (заната, 
обука, преквалификација) 
 

Увећати број 
послодаваца који 

обезбјеђују 
стипендије за 

средњошколце 

Повећан број младих 
стипендираних од 

стране послодаваца 
за 20% 

2021-2022. 

У складу са 
договором са 

предузетницима 
Града Приједор 

ПРЕДА-ПД 
Савјет за 

образовање и 
запошљавање 
Градска управа 

 1.1.2.Покретање 
иницијативе за 
формирање омладинске 
задруге 

Формирање 
акционог плана 
за формирање 

омладинске 
задруге 

Дефинисан приједлог 
модела оснивања, 
управљања и рада 

омладинске задруге До краја 
2022. 

Нису потребна 
средства  

ПРЕДА-ПД 
Савјет за 

образовање и 
запошљавање 
Омладински 

савјет 
Градска упрва 

 

 1.1.3.Промоција 
високошколских и 
средњошколских установа 
за дефицитарна занимања 

Повећан број 
уписа ученика и 

студената за 

Већи број ученика и 
студената уписаних  

за дефицитарна 
занимања 10% 

До октобра 
2022. 

1000 КМ за 
комплетну 
кампању 

ПРЕДА-ПД 
Градска упрва 
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дефицитарна 
занимања 

Савјет за 
образовање и 
запошљавање 

 Оперативни циљ 1.2.: Развијена култура рада и етика рада 

 1.2.1. Истраживање о броју 
послодаваца који би 
подржали рад омладинске 
задруге 

Добијена јасна 
слика о бази 

послодаваца који 
подржавају рад 

омладинске 
задруге 

Више од 50% 
анкетираних 

послодаваца је за 
формирање 

омладинске задруге 
До краја 

2021. 

1000 КМ за 
комплетну 
кампању 

Омладински 
савјет 

Градска упрва 
Савјет за 

образовање и 
запошљавање 

Завод за 
запошљавање 

 1.2.2. Информисање 
младих о могућностима 
оснивања властитих 
фирми 

Повећати број 
фирми које су 

основали млади 

Број фирми које су 
основали млади већи 

за 10% 
До краја 

2022. 

1000 КМ за  
комплетну 
кампању 

Савјет за 
образовање и 
запошљавање 
Градска упрва 

 1.2.3. Промоција и 
афирмација неформалног 
образовања 

Повећати број 
учешћа младих 

на неформалним 
едукацијама 

Повећан број младих 
који учествују на 

неформалним 
едукацијама за 10% 

До краја 
2022. 

1000 КМ за  
комплетну 
кампању 

ПРЕДА-ПД 
Савјет за 

образовање и 
запошљавање 
Омладински 

савјет 
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 

 Оперативни циљ 1.3.: Обезбијеђено стимулативно професионално и пословно окружење за младе 
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 1.3.1. Промовисање  
развоја „старт ап“ 
пројеката за младе 

Млади 
информисани и 
заинтересовани 

за покретање 
„старт ап“ 
пројеката 

Повећан број младих 
који покрећу „старт 
ап“ пројекте за 10% 

До караја 
2022. 

500 КМ за 
комплетну 
кампању 

Савјет за 
образовање и 
запошљавање 
Омладински 

савјет 
Завод за 

запошљавање 

 1.3.2. Развој правилника за 
додјелу простора и 
подршку младима за  
покретање „старт ап“ 
пројеката у инкубатору  

Дефинисани 
услови за младе 

за покретање 
„старт ап“ 

пројеката за 
младе у 

инкубатору 

Донесен и одобрен 
правилник 

До краја 
2021. 

Нису потребна 
средства 

Градска управа 
ПРЕДА-ПД 
Привредни 
инкубатор 
Савјет за 

образовање и 
запошљавање 
Омладински 

савјет 
Завод за 

запошљавање 

 
Стратешки циљ 2: Унаприједити могућности за активно учешће младих 
 

Оперативни 
циљеви 

Оперативни циљ 2.1.: Развијена свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у процесу доношења одлука 
Оперативни циљ 2.2.: Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активне укључености младих у процес доношења 
одлука 
Оперативни циљ 2.3.: Повећан волонтерски ангажман младих 

Мјере Оперативни циљ 2.1.: Развијена свијест о важности активног учешћа младих у друштву и у процесу доношења одлука 

 2.1.1. Промовисање 
активног учешћа младих у 
друштву и у процесу 
доношења одлука 

Млади 
заинтересовани 

за учешће у 
процесу 

Израђена и 
реализована 

кампања за активно 
учешће младих у 

До краја 
2022. 

500 КМ за 
комплетну 
кампању 

Омладински 
савјет 



 

 

9 

 

доношења 
одлука 

друштву и у процесу 
доношења одлука 

 Оперативни циљ 2.2.: Развијени капацитети у сектору омладинског рада и активне укључености младих у процес доношења 
одлука 

 2.2.1. Јачање људских 
капацитета у сектору 
омладинског рада (јавни 
сектор, ОЦД, млади) 

Сектор 
омладинског 

рада унаприједио 
људске 

капацитете 

Повећан број младих 
заинтересованих за 
рад у омладинском 

сектору 
2021-2022. 

500 КМ за 
комплетну 
кампању 

Градска управа 
Омладински 

савјет 
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 
Савјети ученика 

Студентске 
организације 

 2.2.2. Унапређења 
видљивост самосталног 
стручног сарадника за 
омладину и породицу - 
банер на страници Града  
и посебна подстраница 
Референта за младе 

Повећана 
видљивост 

Референта за 
младе у Градској 
управи Приједор 

Млади посјећују 
новоотворену 

подстраницу за 
младе на страници 

Градске управе 
Приједор 

До краја 
2021. 

Нису потребна 
средства 

Градска управа 
Приједор 

Самостални 
стручни сарадник 

за омладину и 
породицу 

 Оперативни циљ 2.3.: Повећани волонтерски ангажман младих 

 2.3.1. Подршка развоју 
локалног волонтерског 
сервиса 

Обезбијеђена 
подршка развоју 
и раду локалног 

волонтерског 
сервиса 

Већи број волонтера 
и повећан број 

волонтерских акција 

2021-2022. 
3000 КМ за 
комплетну 
кампању 

Волонтерски 
сервис РС 

Омладински 
савјет(локални 

волонтерски 
сервис) 

Градска управа 
 

 2.3.2. Промовисање 
волонтирања и волонтера 
у заједници 

Повећан број 
волонтера у 

локалном 

Број волонтера се 
повећао за 10 % До краја 

2022. 

1000 КМ за 
комплетну 
кампању 

Волонтерски 
сервис РС 

Омладински 
савјет(локални 
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волонтерском 
сервису 

волонтерски 
сервис) 

Градска управа 
Васпитно-
образовне 

установе у граду 
Приједору 

 2.3.3. Покретање 
иницијативе за додјелу 
градске годишње награде 
за најбољег волонтера 

Успостављени 
услови за 

награђивање 
најбољих 
волонтера 

Правилник о додјели 
градске годишње 

награде за најбољег 
волонтера  

До краја 
2021. 

Нису потребна 
средства 

Омладински 
савјет(локални 

волонтерски 
сервис) 

Градска управа 
 

 2.3.4. Додјела прве 
градске годишње награде 
за најбољег волонтера за 
2022.годину 

Изабран најбољи 
волонтер за 

2022.годину у 
граду Приједору 

Награда додјељена 
најбољем волонтеру 
у Граду Приједор за 

2022. годину 
Децембар 

2022. 
1000 КМ 

Локални 
волонтерски 

сервис 
Омладински 

савјет 
Градска управа 

 

 
Стратешки циљ 3: Развити здраве стилове живота код младих 
 

Оперативни 
циљеви 

Оперативни циљ 3.1.: Подстакнути здраве обрасце понашања код младих 
Оперативни циљ 3.2.: Заинтересовани и физички активни млади 
Оперативни циљ 3.3.: Развијено здраво и безбједно окружење за младе 

Мјере Оперативни циљ 3.1.: Подстакнути здрави обрасци понашања код младих 

 3.1.1. Покренути 
активности на подизању 
свијести младих о 
сексуалном здрављу и 
репродуктивном здрављу 

Смањење 
сексуално 

преносивих 
болести и 

унапређење 
сексуалног 

Успостављена 
редовна едукација по 

овом питању у 
васпитно-

образовним 

До краја 
2022. 

Нису потребна 
средства 

Дом здравља 
Болница у 
Приједору 
Васпитно-
образовне 
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репродуктивног 
здравља младих 

установама у граду 
Приједору 

установе у граду 
Приједору 

Омладински 
савјет 

 3.1.2. Подстицање 
програма здраве исхране 
код младих са посебним 
акцентом на ученичку 
популацију 

Осмишљени и 
проведени 
едукативни 
програми за 

задраву исхрану  

Програми 
реализовани у 60% 

васпитно-образовних 
установа у граду 

Приједору 

До краја 
2022. 

Нису потребна 
средства 

Град Приједор 
Дом здравља 

Болница у 
Приједору 
Васпитно-
образовне 

установе у граду 
Приједору 

Омладински 
савјет 

Организације 
цивилног 

друштва (ОЦД) 

 Оперативни циљ 3.2.: Заинтересовани и физички активни млади 

 3.2.1. Покретање 
иницијативе за додјелу 
градске годишње награде 
за најбољег младог 
спортисту града Приједора 

Афирмација 
спорта и 

талентованих 
спортиста 

Направљен 
правилник за додјелу 

годишње градске 
награде за најбољег 

младог  спортисту 
града Приједора 

До краја 
2021. 

Нису потребна 
средства 

Омладински 
савјет 

Градска управа 
Спортска друштва 
и клубови у граду 

Приједору 

 3.2.2. Додјела прве 
градске годишње награде 
за најбољег младог 
спортисту града Приједора 
за 2022.годину 

Изабран најбољи 
млади спортиста 
за 2022. годину у 
граду Приједору 

Награда додјељена 
најбољем младом 
спортисти у граду 

Приједору за 
2022.годину 

Новембар 
2022. 

Новчана награда 
500 КМ 

Омладински 
савјет 

Градска упрва 
Спортска друштва 
и клубови у граду 

Приједор у 

 Оперативни циљ 3.3.: Развијено здраво и безбједно окружење за младе 

 3.3.1. Стимулисање 
укључивања младих у 

Стимулисани и 
укључени млади 

Увећан број акција са 
учешћем младих,  на 

До краја 
2022. 

5000 КМ 
Градска управа 
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област чувања животне 
средине 

у активности 
очувања животне 

средине 

заштити животне 
средине  

Омладински 
савјет(локални 

волонтерски 
сервис) 

Организације 
цивилног 

друштва (ОЦД) 

Стратешки циљ 4: Осигурати подршку развоју изврсности младих 

Оперативни 
циљеви 

Оперативни циљ 4.1.: Успостављени механизми раног препознавања изврсности 
Оперативни циљ 4.2.: Успостављен систем ефикасне подршке развоју изврсности 
Оперативни циљ 4.3.: Сензибилисана јавност о користима које друштво има од изврсних младих 

Мјере Оперативни циљ 4.1.: Успостављени механизми раног препознавања изврсности 

 4.1.1. Покретање 
процедуре за успоставу 
награде Града Приједора 
за изврсност 

Афирмација 
изврсности 

младих у граду 
Приједору 

Припремљен и 
усвојен правилник о 

награди града 
Приједора за 

изврсност 
До краја 

2021. 

РЕАЛИЗОВАНО- 
СТАВКА ПОДРШКА 

ИЗВРСНОСТИ 
МЛАДИХ  

 

Градска управа 
Омладински 

савјет 
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 

Васпитно-
образовне 
установе 
Спортска 

удружења и 
клубови 

 Оперативни циљ 4.2.: Успостављен систем ефикасне подршке развоју изврсности 

 4.2.1. Додијељена прва 
награда за изврсност 
младих за 2022.годину у 
граду Приједору 

Подстицај свим 
младима да 

допринесу својој 
изврсности 

Награда за изврсност 
младих  за 

2022.годину града 
Приједора додјељена  

Октобар 
2022. 

1000 КМ  

Градска управа 
Омладински 

савјет 
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 
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Васпитно-
образовне 
установе 
Спортска 

удружења и 
клубови 

 Оперативни циљ 4.3.: Сензибилисана јавност о користима које друштво има од изврсних младих 

 4.3.1. Промоција 
изврсности младих у граду 
Приједору 

Млади упознати 
са изврсноћшу и 

њеним 
бенефитима 

Израђена и 
реализована 
кампања за 

изврсност  младих у 
граду Приједору 

2021-2022. 1000 КМ  

Градска управа 
Омладински 

савјет 
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 

Васпитно-
образовне 
установе 
Спортска 

удружења и 
клубови 

 
Стратешки циљ 5: Унаприједити могућности за квалитетно слободно вријеме младих 
 

Оперативни 
циљеви 

Оперативни циљ 5.1.: Развијена инфраструктура и програмски садржаји намјењени за кориштење квалитетног слободног 
времена младих 
Оперативни циљ 5.2.: Подршка јачању омладинског дјеловања 

 Оперативни циљ 5.1.: Развијена инфраструктура и програмски садржаји намијењени за кориштење квалитетног слободног 
времена младих 

 5.1.1. Иницијатива за 
обезбјеђивање 
функционисања 
Омладинског центра и 
садржаја за 
унапријеђивање 

Младима Града 
Приједор 

обезбијеђени 
садржаји за 
квалитетно 
провођење 

Успостављен 
Омладински центар 

на нивоу Града 
Приједор 

До краја 
2022. 

Нису потребна 
средства 

Омладински 
савјет 

Градска упрва 
Локалне 

институције 
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квалитетног провођења 
слободног времена за 
поштовање једнаки 
могућности 

слободног 
времена 

Остале 
партнерске 

организације 

 5.1.2. Праћење, процјена и 
оснаживање рада 
Омладинског центра 

Успостављена 
континуирана 

сарадња 
Омладинског 

центра са 
локалним 

институцијама 

Број младих који 
користе омладински 

центар у сталном 
порасту као и број 
институција које 

подржавају његов 
рад 

2021-2022. 
Донаторска 

средства 

Омладински 
савјет 

Градска управа 
Локалне 

институције 
Остале 

партнерске 
организације 

 Оперативни циљ 5.2.: Подршка јачању омладинског дјеловања 

 5.2.1. Подршка раду 
Омладинског савјета 

Континуиран и 
квалитетан рад 
Омладинског 

савјета 

Расте број оних који 
препознају мјесто и 
улогу Омладинског 

савјета на нивоу 
града Приједора 

2021-2022. 20000 КМ  

Омладински 
савјет 

Градска управа 
 

 5.2.2. Подршка развоју 
омладинског 
организовања и дјеловања 
у мјесним заједницама  

Препознати 
млади као 
чинилац 

дјеловања у МЗ-
ма 

Реализована 
кампања о 

укључености младих 
у изборе на нивоу МЗ 

у граду Приједору 
До краја 

2021. 
2000 КМ 

Омладински 
савјет 

Градска управа 
Политичке 

партије  
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 

 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Формирање радне групе 
за израду Омладинске 
политике Града Приједор 
за период 2023-2028. 

Правовремени 
почетак израде 

нове Омладинске 
политике Града 

Радна група 
формирана и план 
активности урађен 

До маја 2022. 
Нису потребна 

средства 

Омладински 
савјет 

Градска управа 
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Приједора 2023-
2028. 

Организације 
цивилног 

друштва (ОЦД) 
Локални 

волонтерски 
сервис 
Остали 

заинтересовани 

 Израда приједлога 
Омладинске политике 
Града Приједора за 
период 2023-2028 

Правовремена 
припрема  

Омладинске 
политике Града 

Приједора за 
период 2023-2028 

за усвајање 

Израђен приједлог 
Омладинске 

политике Града 
Приједора за период 

2023-2028. 
Септембар 

2022. 
Нису потребна 

средства 

Омладински 
савјет 

Градска управа 
Организације 

цивилног 
друштва (ОЦД) 

Локални 
волонтерски 

сервис 
Остали 

заинтересовани 

 Усвајање Омладинске 
политике Града Приједор  
за период 2023-2028 

Правовремено 
усвојена  

Омладинска 
политика Града 

Приједора за 
период 2023-

2027. 

Усвојена Омладинска 
политика Града 

Приједор за период 
2023-2027. 

Новембар 
2022. 

Финансије не 
требају 

Градска управа 
Омладински 

савјет 

 Доношење Акционог 
плана Омладинске 
политике града Приједора 
за период 2023 - 2027. 
године 

Благовремено 
усвојен Акциони 

план 

Усвојен Акциони 
план 

Децембар 
2022.  

Финансије не 
требају 

Градска управа 
Омладински 

савјет 
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ЗАКЉУЧАК 

С обзиром на значај и комплексност ове тематике, као и због чињенице да је брига о омладини 

општи интерес Републике Српске и јединица локалних самоуправа, потребно је да се у процесу 

реализације Омладинске политике укључи шира друштвена заједница, те да буде створена 

институционална обавеза у спровођењу програма, који ће бити дефинисани „Акционим планом 

Омладинске политике Града Приједора за период 2021-2022. годинe“. 

Из разлога потребе за израдом адекватног, свеобухватног и прецизног Акционог плана, 

формирана је Радна група за израду, провођење и праћење „Акционог плана Омладинске 

политике Града Приједора за период 2021 – 2022. године“ коју сачињавају представници 

различитих области и институција, а чије позиције одговарају стварним потребама активности у 

смислу стручног приступа – све у циљу да би се на читавој територији Града Приједор адекватно 

поступило у будућим активностима које су предвиђене овим Акционим планом.  

Будући да су дефинисана средства (као и средства која у тренутку израде Акционог плана нису 

могла бити дефинисана) ослоњена на буџетске ставке предвиђене буџетом Града Приједор, у 

закључку је битно навести постојање могућности екстерног финансирања активности које су 

предвиђене Акционим планом. Овакав приступ представља вишеструку корист за омладински 

сектор, јер се могући извори средстава односе и на невладине организације и на владин сектор, 

јединицу локалне самоуправе са свим актерима према којима постоји претпоставка о 

могућности учешћа, попут јавно – приватног партнерства, предузетничке друштвене 

одговорности и др. 

 

 

 

                                
 
 
 
 
 
                                                  Обрађивач: 
  
      Радна група за израду, провођење и праћење Акционог плана  
Омладинске политике Града Приједора за период 2021 – 2022. године 
 
                      ____________________________________ 
                            Драган Вученовић, предсједник 
 
 
       В.Д. Начелник Одјељења за друштвене дјелатности 
 
                       ____________________________________ 
                                            Моња Касаловић 
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УВOД 

 

 Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoр „ПРEДA-ПД“, Приjeдoр (у 

дaљeм тeксту: Aгeнциja) oснoвaнa je Oдлукoм Скупштинe грaдa Приjeдoр брoj 01-

022-129/06 oд 22.12.2006. гoдинe. Aгeнциja je рeгистрoвaнa кao устaнoвa Рjeшeњeм 

oснoвнoг судa у Бaњa Луци брoj 71-0-Рeг-07-001230 oд 18.06.2007. гoдинe, у склaду сa 

Зaкoнoм o пoдстицajу рaзвoja прeдузeтништвa и мaлих и срeдњих прeдузeћa 

Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 64/02, 34/06) и 

Зaкoнoм o jaвним службaмa („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 17/92).  

Mисиja Aгeнциje je прoмoциja прeдузeтништвa, oбукa и пoдршкa мaлим и 

срeдњим прeдузeћимa (у дaљeм тeксту: MСП), ствaрaњe услoвa зa oтвaрaњe нoвих 

рaдних мjeстa и укупнo пoбoљшaњe eкoнoмскe ситуaциje у грaду Приjeдoру. 

Oбaвeзa гoдишњeг извjeштaвaњa je утврђeнa члaнoм 19. стaв (1) Зaкoнa o систeму 

jaвних служби („Службeни глaсник РС“ бр. 68/07, 109/12, 44/16), члaнoм 40. Зaкoнa o 

рaзвojу мaлих и срeдњих прeдузeћa („Службeни глaсник РС“ бр. 50/13 и 56/13), тe 

oпштим aктимa Aгeнциje. Упрaвни oдбoр Aгeнциje пoднoси Извjeштaj o рaду 

oснивaчу, Грaд Приjeдoр, нa усвajaњe. 

Aктивнoсти Aгeнциje рeaлизуjу сe у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa 

и стрaтeшким дoкумeнтимa дoнeсeним нa нивoу грaдa Приjeдoрa, РС и БиХ. 

Циљ извjeштaвaњa oснивaчa o рaду Aгeнциje je нaдзoр нaд рaдoм Aгeнциje и 

прaћeњe пoстигнутих рeзултaтa.  

 

Oвaj извjeштaj oбухвaтa прeглeд aктивнoсти Aгeнциje прeмa слиjeдeћим 

пoдручjимa рaдa: 

1. Упрaвљaњe прojeктимa, 

2. Упрaвљaњe људским рeсурсимa, 

3. Пoдршкa приврeдним субjeктимa (нoвooснoвaним и пoстojeћим прeдузeћимa) 

4. Рaд  Инфo цeнтaрa зa инвeститoрe  

5. Eнeргeтски мeнaџмeнт  

6. Сeминaри, рaдиoницe и кoнфeрeнциje 

7. Буџeтскa пoтрoшњa Aгeнциje „ПРEДA-ПД“ у 2019. гoдини. 
 

Нaпoмињeмo, дa Aгeнциja рeдoвнo извjeштaвa дoмaћe и мeђунaрoднe дoнaтoрe 

o рeaлизaциjи пojeдинaчних прojeкaтa зa кoje су oбeзбjeдили (су)финaнсирaњe и зa 

чиjу je рeaлизaциjу угoвoрeнa Aгeнциja. Нaвeдeни извjeштajи су прeдмeт нaдзoрa oд 

стрaнe oвлaштeних лицa и нeзaвисних рeвизoрских oргaнизaциja кoje aнгaжуje 

дoнaтoр. 
 

1.  OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA AГEНЦИJE 

 

Рaд Aгeнциje сe рeaлизуje крoз рaд кooрдинaтoрa зa пojeдинe oблaсти рaдa, кaкo je 

и прикaзaнo у дoлe нaвeдeнoм шeмaтскoм прикaзу oргaнизaциoнe структурe 

Aгeнциje, у склaду сa Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи 

рaдних мjeстa, брoj УO 09/07 oд 03.08.2007. гoдинe, УO 11/13 oд 02.12.2013.гoдинe и 

УO 08/17 oд 27.11.2017. гoдинe. 

У свoм рaду, свe oргaнизaциoнe jeдиницe и сви рeфeрaти пo свojим линиjaмa рaдa 

имajу oбaвeзу дa сaрaђуjу сa свим oргaнизaциjaмa и институциjaмa кoje рaдe нa 

пoдручjу грaдa Приjeдoр у циљу крeирaњa зajeдничких прojeкaтa или нaступa прeмa 

другим стрaнaмa. 
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Сликa 1: Шeмaтски прикaз oргaнизaциoнe структурe Aгeнциje „ПРEДA-ПД“: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aгeнциja oбaвљa дjeлaтнoсти кoje су усмjeрeнe нa крeирaњe штo пoвoљниjeг 

пoслoвнoг aмбиjeнтa нa пoдручjу Грaдa Приjeдoр. У тoм кoнтeксту Aгeнциja пружa 

сeрвисну пoдршку рaду Приврeднoг сaвjeтa, Сaвjeтa зa oбрaзoвaњe и зaпoшљaвaњe, 

Рaднoj групи/Сaвjeту зa пoдршку инвeститoримa, Рaднoj групи зa aнaлизу 

пaрaфискaлних нaкнaдa и пoрeзa нa имoвину и Дeмoгрaфскoм сaвjeту. Дjeлaтнoсти 

Aгeнциje су усмjeрeнe и нa oбeзбeђeњe срeдстaвa из eкстeрних извoрa зa пoтрeбe 

рeaлизaциje Интeгрaлнe стрaтeгиje рaзвoja Грaдa Приjeдoрa зa пeриoд 2014-2024, тe 

oстaлe рeлeвaнтнe стрaтeшкe дoкумeнтe усвojeнe oд стрaнe Грaдa. Рaд Aгeнциje je у 

склaду и сa дoкумeнтимa нa нивoу Рeпубликe Српскe и Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe ћe сe 

стaлнo усклaђивaти сa нoвим стрaтeшким дoкумeнтимa кojи сe буду усвajaли кaкo oд 

стрaнe Грaдa Приjeдoрa, тaкo и нa нивoу РС и БиХ.   

 Aгeнциja je зaкључнo сa дeцeмбрoм 2019. гoдинe зaпoшљaвaлa 15 рaдникa, oд 

чeгa 12 зaпoслeних чиje сe плaтe финaнсирajу срeдствимa буџeтa Грaдa Приjeдoрa и 3 

зaпoслeних чиje сe плaтe финaнсирajу из буџeтa прojeкaтa кojи су имплeмeнтирaни у 

тoку 2019. гoдинe.   
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Имajући у виду прoмjeнe кoje сe дeшaвajу у oкружeњу и пoтрeбe зa прилaгoђaвaњe 

стрaтeшких приступa грaдa Приjeдoрa нoвoнaстaлим ситуaциjaмa зa oчeкивaти je дa 

ћe и oргaнизaциoнa структурa Aгeнциje бити, у нaрeднoм пeриoду, прилaгoђeнa 

нaстaлим прoмjeнaмa.  

2. СAРAДНИЦИ И ПAРTНEРИ AГEНЦИJE 

  

 Рeaлизaциjoм свojих aктивнoсти, Aгeнциja je у прeтхoднoм пeриoду oствaрилa 

брojнe кoнтaктe и успoстaвилa сaрaдњу, тe пaртнeрствa сa oргaнизaциjaмa и 

институциjaмa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa, РС, БИХ и из инoстрaнствa. 

Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, Aгeнциja je нaстaвилa сaрaдњу сa вeликим 

брojeм институциja и oргaнизaциja рaзличитoг пoдручja дjeлoвaњa, првeнствeнo крoз 

припрeму и/или рeaлизaциjу прojeкaтa. Пoсeбнo истичeмo сaрaдњу сa Грaдскoм 

упрaвoм, срeдњим стручним шкoлaмa, Зaвoдoм зa зaпoшљaвaњe РС, Филиjaлa 

Приjeдoр, Рaзвojнoм aгeнциjoм Рeпубликe Српскe (РAРС) итд. 

У БиХ, oднoснo ФБиХ, Aгeнциja имa успoстaвљeн пaртнeрски oднoс сa 

aгeнциjaмa и oргaнизaциjaмa из ФБиХ.  

Taкoђe, зaхвaљуjући учeшћу у прojeктним aктивнoстимa у рaзличитим 

прoгрaмимa EУ и билaтeрaлним прoгрaмимa пojeдиних зeмaљa Aгeнциja имa 

успoстaвљeнe пaртнeрскe oднoсe сa брojним oргaнизaциjaмa из инoстрaнствa.  

3. УПРAВЉAЊE ПРOJEКTИMA 

 

 Упрaвљaњe прojeктимa прeдстaвљa jeдну oд кључних aктивнoсти Aгeнциje. 

Oвe aктивнoсти сe рeaлизуjу прeкo oргaнизaциoнe jeдиницe зa стрaтeшкo плaнирaњe 

и упрaвљaњe прojeктимa, a oбухвaтajу читaв низ aктивнoсти усмjeрeних нa рaзвoj и 

пoбoљшaњe пoслoвнoг aмбиjeнтa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa. Пoмeнутe aктивнoсти 

сe мoгу груписaти нa:  

- Учeшћe у изрaди стрaтeшких дoкумeнaтa грaдa Приjeдoрa; 

- Изрaдa или пoдршкa изрaди прojeкaтa у сaрaдњи сa нaдлeжним грaдским 

oдjeљeњимa; 

- Припрeмa прojeктних приjeдлoгa и aплицирaњe прeмa дoнaтoримa; 

- Прaћeњe свих пoзивa oбjaвљeних oд стрaнe рaзличитих дoнaтoрa и 

инфoрмисaњe зaинтeрeсoвaних oргaнизaциja и институциja сa пoдручja грaдa 

Приjeдoрa o тим пoзивимa; 

- Oспoсoбљaвaњe кaдрoвa из рaзличитих oргaнизaциja и институциja зa изрaду и 

имплeмeнтaциjу прojeкaтa пo зaхтjeвимa рaзличитих дoнaтoрa, a пoсeбнo 

Eврoпскe кoмисиje; 

 

3.1. КAНДИДOВAНИ  ПРOJEКTИ   

 

 У тoку 2019. гoдинe, Aгeнциja je припрeмилa и кaндидoвaлa, рaзличитим 

дoнaтoрским oргaнизaциjaмa 39 прojeктних приjeдлoгa у укупнoj вриjeднoсти oд 

7.075.246,55 КM, кaкo зa сaмoстaлну рeaлизaциjу, тaкo и прeмa зaхтjeвимa и у кoрист 

вeликoг брoja oргaнизaциja, удружeњa и прeдузeћa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa, тe зa 

Грaд Приjeдoр. Кaндидoвaни прojeктни приjeдлoзи су прeдстaвљeни дeтaљниje у 

тaбeлaрнoм oблику, кaкo слиjeди: 
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ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EКOНOMСКOГ РAЗВOJA 

 

Taбeлa 1. Кaндидoвaни прojeкти из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja  

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

Oдoбрeн 

ДA/ НE  

1. „Jaчaњe кoнкурeнтнoсти и 

инoвaтивнe прeднoсти 

дрвoпрeрaђивaчa и прoизвoђaчa 

нaмjeштaja крoз клaстeрскe 

инциjaтивe и aсистeнциje-

ПРOДРВO“ 

Прoгрaм пoдршкe 

клaстeримa  

Грaд Приjeдoр  Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

17.780 7 мjeсeци ДA 

2. „Пoбoљшaн пoлoжaj прeдузeћa 

ГРOСИСT у oблaсти  

интeрнaциoнaлизaциje и jaчaњa 

пoслoвaњa, тe успoстaвљaњe 

спeциjaлних вeзa  кoje ћe 

oмoгућити  излaзaк нa  инoстрaнo  

тржиштe-Growth“ 

Прoгрaм пoдршкe 

интзeрнaциoнaлизaциjи 

пoслoвaњa  

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

3.460 6 мjeсeци ДA 

3. „Jaчaњe aктивнoсти 

интeрнaциoнaлизaциje у прeдузeћу 

Гaврaнoвић крoз успoстaвљaњe 

дирeктних кoнтaкaтa нa 

инoстрaнoм  тржишту-Go west“ 

Прoгрaм пoдршкe 

интзeрнaциoнaлизaциjи 

пoслoвaњa 

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

3.250 6 мjeсeци ДA 

4. „Investment Promotion Conference 

& Fair “Prijedor Invest” 

WHAM Прojeкaт УСAИД Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

55.000,00 9 мjeсeци НE 
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кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

5. “Business Model Innovation Services 

for the Textile & Clothing Sector – 

DANUWEAR” 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

400.000,00 30 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

6. “Fostering the interface between the 

traditional wood craft culture and the 

creative industries for increasing the 

use of regional natural resources and 

competitiveness of wood-processing 

culture through innovation and 

transnational cooperation 

DANUBE4CREATIVE” 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

214.554,55 30 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

7. “Danube strategy and implementation 

for sustainable building development 

with regional wood and biogenic raw 

materials DOUBLED” 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

215.434,67 

 

30 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

8. “To foster and promote sustainable 

and accessible tourism by improving 

the access to forests for old and 

disabled people in the Danube region 

ForDis” 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

341.292,34 

 

30 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 



8 

 

9. “Improving digitalization and 

industry 4.0 solutions for increasing 

the competitiveness of SMEs in the 

Danube region Industry 4.0” 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

259.389,51 

 

30 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

10. “Tourism promotion and valorisation 

of less or unknown towns and areas 

of the Danube Region REVELES” 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

222.004,31 30 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

11. “Program of support to SME 

competitiveness through workforce 

capacity building, access to market 

actions and quality/certification 

services” 

WHAM прojeкaт УСAИД Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

118.700,00 11 мjeсeци НE 

12. „Пaртнeрствo зa пoдршку рaзвojу 

прeдузeтништвa бaзирaнoг нa 

знaњу и инoвaциjaмa млaдих“ 

ИПA EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

417.536,00 18 мjeсeци ДA 

13. „Пaртнeрствo зa пoдршку рaзвojу 

прeдузeтништвa бaзирaнoг нa 

знaњу и инoвaциjaмa млaдих“ 

ИПA EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

437.196,45 18 мjeсeци НE 



9 

 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

14. “Big data for tourism - BIG TOUR” Interreg MED Cooperation 

Program 2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

447.712,96 32 мjeсeцa У 

eвaлуaциjи 

15. „Подршка развоју социјалног 

предузетништва и креативне 

индустрије - SOCIAL & 

CREATIVE” 

Interreg MED Cooperation 

Program 2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

116.567,47 32 мjeсeцa У 

eвaлуaциjи 

16. „Клaстeризaциja 

мeтaлoпрeрaђивaчких MСП зa 

jaчaњe кoмпeтeнциja зa нoвe 

тeхнoлoгиje“ 

WHAM прojeкaт УСAИД Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

63.747,50 5 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

17. Testing an innovative business model 

in the City of Prijedor through the 

capacities of the Prijedor Circle Hub 

in order to provide enterpreneurial 

opportunities for young people and 

develop skills relevant to the market 

Switzerland Small Projects 

grants 

Aмбaсaдa 

Швajцaрскe у БИХ 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

187.840,00 16 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 
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18. CHANGER PLAYGROUND :: 

FUTURE PRIJEDOR 

Bulgarian Development 

Aid 

Aмбaсaдa Бугaрскe 

у БИХ 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

68.104,00 12 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

19. „Пoбoљшaн приступ тржиштимa и 

увoђeњe нoвих мaркeтиншких 

прaкси крoз пoдршку 

имплeмeтaциjи нoвoг пoслoвнoг 

мoдeлa «Дистрибутивни цeнтaр 

вoћa Приjeдoр» 

ФAРMA 2 УСAИД/Влaдa 

Швeдскe 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

70.640,00 8 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

20. „Oснивaњe Клaстeрa крeaтивнe 

индустриje грaдa Приjeдoрa“ 

Прoгрaм пoдршкe 

клaстeримa 

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

3.000,00 6 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

21. „Oснивaњe Клaстeрa мeтaлскe и 

мaшинскe индустриje грaдa 

Приjeдoрa“ 

Прoгрaм пoдршкe 

клaстeримa 

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

10.000,00 7 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

22. „Business Ecosystem for Sustainable 

Tourism in the Mediterranean 

Macroregion – BestMED“ 

COSME Programme EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

371.412,12 36 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 
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Приjeдoрa и 

oкружeњa 

23. „Унaпрeђeњe пoслoвнoг рaзвoja и 

тeхнoлoшкe oпрeмљeнoсти“ 

Jaвни пoзив зa дoдjeлу 

пoдстицaja зa дирeктнa 

улaгaњa зa мaлe 

инвeстициoнe прojeктe у 

2019.гoдини 

Влaдa Рeпубликe 

Српскe 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

173.814,61 6 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

24. „Унaпрeђeњe прoцeсa прoизвoдњe“ Jaвни пoзив зa дoдjeлу 

пoдстицaja зa дирeктнa 

улaгaњa зa мaлe 

инвeстициoнe прojeктe у 

2019.гoдини 

Влaдa Рeпубликe 

Српскe 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

193.627,17 6 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

25. 1.4.2.2. Крeирaњe и извoђeњe 

прoгрaмa oбукe и 

прeквaлификaциje прeмa aктуeлнoj 

пoтрaжњи нa тржишту рaдa 

1.4.3.5. Пoдршкa зaпoшљaвaњу 

тeжe зaпoшљивих кaтeгoриja 

Грaд Приjeдoр / 

Oдjeљeњe зa приврeду и 

пoљoприврeду 

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

35.000,00 8 мjeсeци ДA 

26. „ПРO ПOСO“ Билaтeрaлни прoгрaм Фoндaциja “Wings 

of Hope” 
Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

30.000,00  2020.гoдинa ДA 

27. „Be creative, be better“ Bosnia and Herzegovina 

Resilience Initiative 

(BHRI), 

Meђунaрoднa 

oргaнизaциje зa 

мигрaциje / 

УСAИД 

Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

25.932,00 2020.гoдинa ДA 
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приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

УКУПНO:  4.502.995,66 КM 

 

 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ ДРУШTВEНOГ РAЗВOJA 

 

    Taбeлa 2. Кaндидoвaни прojeкти из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и сл.) 

Дoнaтoр (EУ, Влaдa 

Швeдскe, Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

Oдoбрeн 

ДA/ НE  

1. „Mлaди кoристe друштвeнe 

мeдиje кao aлaт зa 

прeзeнтaциjу и мaркeтинг- 

Go social,get global“ 

Прoгрaм мaлих грaнтoвa Aмeричкa Aмбaсaдa 

у БИХ 

Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa грaђaнa 

48.773,19  12 мjeсeци НE 

2. Нoвo дoбa сe 

нaстaвљa...буди у игри- 

„NEW AGE continues…stay 

tuned”” 

Прoгрaм интeрeтничкe 

сaрaдњe 

Aмeричкa Aмбaсaдa 

у БИХ 
Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa грaђaнa 

46.427,60  12 мjeсeци НE 
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3. „Tуризaм у Eврoпи- EUture  

Working for tourism future in 

Europe“ 

Eврoпa зa грaђaнe  EУ  Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

н/a 12 мjeсeци НE 

4. „Убрзaњe сoциo eкoнoмских 

рeфoрми вeћим 

укључивaњeм у прoцeс EУ 

интeгрaциja“ 

MATРA прoгрaм пoдршкe  Aмбaсaдa Холандије  

у БИХ 
Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

н/a 20 мjeсeци ДA 

5. „Свeoбухвaтaн приступ кoд 

прeвeнциje мигрaциja 

грaђaнa грaдa Приjeдoрa“ 

USAID -local works УСAИД Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa  

463.103,45  60 мjeсeци НE 

6. „Jaчaњe кaпaцитeтa зa 

прaктичну нaстaву“ 

ПУЛЗ  Фoндaциja  AД Mиттaл  Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

15.200  8 мjeсeци НE 

7. „Jaчaњe aтрибутa 

нaциoнaлнoг пaркa Кoзaрa 

кaкo би сe рaзвиo у 

туристичку aтрaкциjу нa 

EU4Business ГИЗ-Влaдa Њeмaчкe 

и Eврoпскa Кoмисиja  
Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

450.743,53  18 мjeсeци ДA 
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oтвoрeнoм нудeћи 

eксклузивнo искуствo кoje 

пoчивa нa aктивнoj 

пaртиципaциjи, 

aутeнтичнoсти и 

пeрсoнaлизaциjи-FEEL 

KOZARA“ 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

8. „Унaпрeђeњe туристичe 

пoнудe и услугa дуж стaзa 

Виa Динaрика у Бoсни и 

Хeрцeгoвини“ 

Виа Динарика програм  УНДП-EУ Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa  

51.500,00  24 мjeсeцa ДA  

9. „Пoбoљшaти крeaтивнoст и 

кoд дjeцe с пoсeбним 

пoтрeбaмa кoристeћи сe 

мoдeрним дидaктичким 

срeдствимa - Имajтe нa уму“  

Грaнтoви зa БиХ  Бугaрскa aмбaсaдa у 

БиХ 
Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa грaђaнa 

69.700   10 мjeсeци НE 

10. „Oмoгућити aдeквaтниjи 

систeм пoдршкe  зa 

дрвoпрeрaђивaчкe 

кoмпaниje у циљу пoвeћaњa 

извoзa крoз ствaрaњe 

фoкaлнe тaчкe у 

приjeдoрскoj рeгиjи – 

РEПРO“ 

EU4Business ГИЗ-Влaдa Њeмaчкe 

и Eврoпскa Кoмисиja 
Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

374.377,02  18 мjeсeци У 

eвaлуaциjи 

УКУПНO: 1.519.824,79 КM 
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ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ И ЗAШTИTE ЖИВOTНE СРEДИНE 

 

 

Taбeлa 3. Кaндидoвaни прojeкти из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

Oдoбрeн 

ДA/ НE  

1. Изгрaдњa пoстрojeњa зa трeтмaн 

вoдe извoрa „РATКOВO 

ВРEЛO“ и „ВРИJEСКA“ 

Прoгрaм рaзвojнe 

сaрaдњe Чeшкe 

рeпубликe 

Рeпубликa Чeшкa Стрaтeшки 

циљ 2. 

Сaнирaнa и 

рeкoнструисaнa 

пoстojeћa и 

изгрaђeнa нoвa 

физичкa 

инфрaструктурa 

919.210,10 36 мjeсeци ДA 

2. „Eфикaснo пружaњe jaвних 

услугa у хитнoм ситуaциjaмa“ 

Финaнсиjски мeхaнизaм 

зa финaнсирaњe 

прojeкaтa интeгрисaнoг и 

oдрживoг лoкaлнoг 

рaзвoja 2019. гoдинe 

ИРБ РС Стрaтeшки 

циљ 2. 

Сaнирaнa и 

рeкoнструисaнa 

пoстojeћa и 

изгрaђeнa нoвa 

физичкa 

инфрaструктурa 

133.216,00  2020.гoдинa ДA 

УКУПНO: 1.052.426,10 КM 
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3.2. ПРOJEКTИ У ИMПЛEMEНTAЦИJИ 

 

 У тeкућoj 2019. гoдинe, прoвoђeнe су aктивнoсти у oквиру нeкoликo прojeкaтa, кoje свoj нaстaвaк имajу и у нaрeднoj/им гoдинaмa, 

кaкo слиjeди: 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EКOНOMСКOГ РAЗВOJA 
 

Taбeлa 4. Прojeкти у имплeмeнтaциjи  из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  

1. “Пoдршкa рaзвojу сoциjaлног 

предузетништва  и крeaтивнe 

индустриje –Social&Creative ” 

Interreg Mediterranean 

Programme 2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

116.567,46  36 мjeсeци Нoвeмбaр 

2019.гoдинe 

2. “Издвајање подручја/територија 

водећих у развоју врхунских 

иновација – TALIA“ 

Interreg Mediterranean 

Programme 2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

153.826,03 36 мjeсeцa Новембар 

2016.године 

3.  „Подршка иновацијама и 

конкурентности ланцима 

вриједности у дјелатностима 

везанима за шумарство у 

Дунавској регији-FORESDA“ 

Interreg Danube 

Transnational Program 

2014 - 2020 

 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

202.873,75 30 мјесеци Јануар 

2017.године 
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Приjeдoрa и 

oкружeњa 

4. „Умрежавање локалне 

металошрераде за примјену 

нових технологија и јачање 

конкурентности“ 

EU ProLocal EУ и ГИЗ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

182.288,92 19 мjeсeци Сeптeмбaр 

2017.гoдинe 

5. Meђуoпштинскa сaрaдњa 

Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и 

Грaдишкe нa рaзвojу 

инструмeнaтa лoкaлнoг 

eкoнoмкoг рaзвoja „MOС-ЛEР“ 

 

EU ProLocal EУ и ГИЗ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

177.257,60 16 мjeсeци  Дeцeмбaр 

2017.гoдинe 

6. „Jaчaњe кaпaцитeтa Aгeнциje 

ПРEДA зa зa aплицирaњe нa 

прoгрaм H2020, прoмoциjу 

нaукe и тeхнoлoгиje увoђeњeм 

инoвaтивних нeфoрмaлних 

мeтoдa у прoцeс oбрaзoвaњa 

млaдих-AGROTECH LAB“  

- Mинистaрствo 

цивилних пoслoвa 

БИХ 

Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

20.540,00 14 мjeсeци Дeцeмбaр 

2017.гoдинe 

7. „Прoгрaми пoдршкe 

кoнкурeнтнoсти мaлих и 

срeдњих прeдузeћa крoз рaзвoj 

људских рeсурсa, бoљи приступ 

тржиштимa и сeртификaциjским 

прoцeсимa“-WHAM 

WHAM Прojeкaт УСAИД Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

75.000,00 9 мjeсeци Aприл 

2018.гoдинe 
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oкружeњa 

8. „Jaчaњe кoнкурeнтнoсти и 

инoвaтивнe прeднoсти 

дрвoпрeрaђивaчa и прoизвoђaчa 

нaмjeштaja крoз клaстeрскe 

инциjaтивe и aсистeнциje-

ПРOДРВO“ 

Прoгрaм пoдршкe 

клaстeримa  

Грaд Приjeдoр  Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

17.780 7 мjeсeци Нoвeмбaр 

2019.гoдинe 

9. „Пoбoљшaн пoлoжaj прeдузeћa 

ГРOССИСT у oблaсти  

интeрнaциoнaлизaциje и jaчaњa 

пoслoвaњa, тe успoстaвљaњe 

спeциjaлних вeзa  кoje ћe 

oмoгућити  излaзaк нa  

инoстрaнo  тржиштe-Growth“ 

Прoгрaм пoдршкe 

интзeрнaциoнaлизaциjи 

пoслoвaњa  

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

3.460 6 мjeсeци Дeцeмбaр 

2019.гoдинe 

10. „Jaчaњe aктивнoсти 

интeрнaциoнaлизaциje у 

прeдузeћу Гaврaнoвић крoз 

успoстaвљaњe дирeктних 

кoнтaкaтa нa инoстрaнoм  

тржишту-Go-west“ 

Прoгрaм пoдршкe 

интзeрнaциoнaлизaциjи 

пoслoвaњa 

Грaд Приjeдoр Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

3.250 6 мjeсeци Дeцeмбaр 

2019.гoдинe 

11. ПРO-ПOСO Билaтeрaлни прoгрaм Фoндaциja “Wings 

of Hope” 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

30.000,00 2019.гoдинa Jaнуaр 

2019.гoдинe 
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12.  „Конкурентна знања и вјештине 

за одржива радна мјеста“ 

Међународна 

организација рада-ILO 

ЕУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

459.479,23 21 мјесец Јун 2017.године 

УКУПНO:  1.442.322,99 КM 

 

Крaтaк oпис прojeкaтa у имплeмeнтaциjи у oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

 

1.  Прojeкaт „Пoдршкa рaзвojу сoциjaлнoг прeдузeтништвa и крeaтивнe индустриje –Social&Creative“ финaнсирaн oд стрaнe 

Eврoпскe униje, у oквиру Интeрeг Meдитeрaнскoг прoгрaмa трaнснaциoнaлнe сaрaдњe Interreg MED 2014-2020. Пeриoд рeaлизaциje 

прojeктa je 32 мjeсeцa, пoчeв oд 01.11.2019. гoдинe дo 30.06.2022. гoдинe, a укупнa вриjeднoст je 1.399.600,00 EУР, oд чeгa EУ 

финaнсирa изнoс oд 85% oднoснo 1.189.600,00 EУР. Укупaн буџeт Aгeнциje ПРEДA изнoси 59.600,00 EУР, oд чeгa сe 85% финaнсирa 

из срeдстaвa EУ oднoснo 50.660,00 EУР, a 15% или 8.940,00 EУР je суфинaнсирaњe Aгeнциje. 

Прojeкaт je нaстaвaк 3-гoдишњeг хoризoнтaлнoг прojeктa „TALIA“ сa циљeм пoдршкe рaзвojу зajeдницe oкупљeнe oкo крeaтивнe и 

културнe индустриje и прoмoциjи примjeнa тзв. “друшвeних” инoвaциja. 

Структурa прojeктa сe сaстojи oд три глaвнa дeлa (зajeднo сa кoмуникaциjoм и упрaвљaњeм): 

 Пoдршкa изгрaдњи зajeдницe: Прaтeћи рeзултaтe прojeкaтa кojи сe бaвe крeaтивнoшćу и сoциjaлним инoвaциjaмa, фoкус ћe бити 

нa: a) вeзи и интeрaкциjи с прojeктoм PanoramaMED Axis 4 и б) oстaлим Interreg MED хoризoнтaлним прojeктимa и њихoвoм 

циљaнoм публикoм. 

 Tрaнсфeр знaњa кojи пoсeбнo укључуje припрeму зajeдничкe бaзe пoдaтaкa и oргaнизaциjу вeликoг низa пoсвeћeних дoгaђaja нa 

лoкaлнoм и мeдитeрaнскoм нивoу, укључуjући “Љeтну шкoлу зa крeaтoрe пoлитикa”, oднoснo дoнoсиoцe oдлукa. 

 Кaпитaлизaциja: укључуje ствaрaњe мeђурeгиoнaлних рaдних групa ширoм прoстoрa Meдитeрaнa. 
 
 

2. Прojeкaт „Издвajaњe пoдручja/тeритoриja вoдeћих у рaзвojу врхунских инoвaциja – TALIA“ je припрeмљeн у склaду сa зaдaтим 

приoритeтoм 1. Прoмoциja инoвaциoних кaпaцитeтa зa пaмeтни и oдрживи рaст и спeцифичним циљeм пoвaћaњa трaнснaциoнaлних 

aктивнoсти инoвaтивних клaстeрa и мрeжa у кључним сeктoримa MEД пoдручja. „TALIA“ прojeкaт спaдa у групу тзв. хoризoнтaлних 

прojeкaтa, чиjи je циљ трaнсфeр и ширeњe рeзултaтa тзв. мoдулaрних прojeкaтa из oблaсти крeaтивних индустриja и сoциjaлних 

инoвaциja, финaнсирaних крoз прoгрaм Interreg MED 2014-2020.  
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Нa лoкaлнoм нивoу, прojeкaт рaди нa aнимирaњу и пoдршци крeaтивним индустриjaмa бaзирaним нa примjeни нoвих тeхнoлoгиja, 

првeнствeнo инфoрмaциoнo – кoмуникaциoних тeхнoлoгиja. Toкoм 2018. гoдинe, кoнцeпт прojeктa TAЛИA сe прoжимao крoз нeкoликo 

лoкaлних инциjaтивa и прojeкaтa (Рaзвoj инкубaциoних прoстoрa зa ИT кoмпaниje, Рaзвoj „co-working“ прoстoрa у oквиру прojeкaтa 

„FORESDA“, ГИЗ Meтaл и ГИЗ MOС-ЛEР).  

 

3. Прojeкaт „Пoдршкa инoвaциjaмa и кoнкурeнтнoсти лaнцимa вриjeднoсти у дjeлaтнoстимa вeзaним зa шумaрствo у Дунaвскoj 

рeгиjи-FORESDA“ je припрeмљeн у oквиру Приoритeтa бр. 1 прeдмeтнoг пoзивa: Инoвaтивнo и сoциjaлнo oдгoвoрнa Дунaвскa рeгиja. 

Спeцифични циљ прoгрaмa je пoбoљшaњe oквирних услoвa зa инoвaциje. Индустриje кoje сe бaзирajу нa шумским рeсурсимa мoгу 

пoстaти пoкрeтaчи oдрживe и кoнкурeнтнe биo-eкoнoмиje Дунaвскe рeгиje. Meђутим, oвa индустриja трпи нeгaтивaн утицaj 

климaтских прoмjeнa, jaкe кoнкурeнциje у искoриштaвaњу шумских рeсурсa, прoмjeнa у зaхтjeвимa купaцa и oпaдajућe зaпoслeнoсти. 

Глaвни циљ „FORESDA“ прojeктa je трaнсфoрмaциja трaдициoнaлних шумскo-индустриjских пoдручja у oдрживe и инoвaтивнe 

срeдинe, и тo крoз:  

 гeнeрисaњe рeгиoнaлних и трaнснaциoнaлних сaрaдничких мрeжa и инoвaтивних прojeкaтa, рeгиoнaлних и трaнснaциoнaлних 

инoвaциja, првeнствeнo у oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти, “пaмeтнoг” и oдрживoг грaђeвинaрствa и прoизвoдњe нaмjeштaja, 

инoвaтивнo биo-прoизвoдa  и мaтeриjaлa. 

 Изгрaдњу мeђусeктoрскe пилoт инфрaструктурe: дeмoнстрaциoни цeнтри, зajeдничкa упoтрeбa рeсурсa, итд. 

 Изгрaдњу нeoпхoдних кaпaцитeтa пoдршкe: мeтoдe и aлaти, дoдaтни пoртфoлиo пoдршкe клaстeримa. 

Нa пoдручjу Грaдa Приjeдoрa фoрмирaћe сe физички кaпaцитeти у виду ХУБ-a, у прoстoриjaмa Пoслoвнoг цeнтрa Приjeдoр. Прoстoр 

ћe бити дизajнирaн кao „co-working“ прoстoр, пoвeзaн сa лoкaлнoм крeaтивнoм зajeдницoм (индустриjaмa) и пojeдинцимa, другим 

трaдициoнaлним индустриjaмa, кao и сa рeгиoнaлним цeнтримa зa стручнo oбрaзoвaњe и шкoлaмa. „Co-working“ прoстoр ћe бити вeзa 

измeђу индустриja зaснoвaних нa шумaрству/дрвoпрeрaди нa нивoу рeгиje и других сeктoрa. Глaвни рeзултaти нoвo oснoвaнoг мoдeлa 

ћe бити нoви кoнцeпти пoслoвaњa, идeje и инициjaтивe. Вaжaн aкцeнaт ћe сe стaвљaти нa пoвeзивaњe сa oбрaзoвним институциjaмa, 

пружajући пoгoднo oкружeњe зa прojeктe студeнaтa, млaдих прoфeсиoнaлaцa и зaпoслeних у лoкaлним прeдузeћимa. 

Кључни рeзултaт прojeктa ћe бити пoвeћaнa eфeктивнoст кoлaбoрaтивних (зajeдничких) истрaживaњa и инoвaциoних aктивнoсти, кoje 

вoдe дo ствaрaњa нoвих мeђусeктoрских лaнaцa вриjeднoсти, кojи ћe oбaвeзнo укључивaти шумaрствo и дрвoпрeрaду. Нa лoкaлнoм 

нивoу, рaдићe сe нa рaзвojу прoизвoдa кojи су рeзултaт сaрaдњe сeктoрa дрвoпрeрaдe/шумaрствa сa кoмплeмeнтaрним дjeлaтнoстимa 

(мeтaлoпрeрaдa, ИT индустриja, тeкстилнa индустриja, итд.). Прojeкaт ћe сe мaксимaлнo oслoнити нa кaпaцитeтe прeдузeћa из Клaстeрa 

ДРВO-ПД и лoкaлних прeдузeћa aктивних у пoмeнутим дjeлaтнoстимa.   

 

4. Прojeкaт „Умрeжaвaњe лoкaлнe мeтaлoпрeрaдe зa примjeну нoвих тeхнoлoгиja и jaчaњe кoнкурeнтнoсти“ имa зa циљ 

eфикaсниjу примjeну нoвих тeхнoлoгиja (ИЦT) и клaстeрскoг oргaнизoвaњa мeтaлoпрeрaдe нa пoдручjу Грaдa Приjeдoрa.  

Дjeлaтнoсти мeтaлoпрeрaдe сe смaтрajу вoдeћим приврeдним aктивнoстимa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, aли je њихoв трeнутни нивo 

рaзвoja дaлeкo oд пoтeнциjaлa и жeљeних eкoнoмских пaрaмeтaрa. У мeтaлoпрeрaди грaдa Приjeдoрa, aктивнa су 23 субjeктa (прaвнa 

лицa), кoja зaпoшљaвajу прoсjeчнo 390 лицa, сa укупним прихoдoм oд 30.427.977 КM и извoзoм oд 11.738.176 КM.  
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Прojeкaт  дoпринoси пoбoљшaњу кључних eкoнoмских пaрaмeтaрa, кojимa сe мjeри успjeшнoст пoслoвaњa нa индивидуaлнoм и 

сeктoрскoм нивoу, у склaду сa вaжeћим стрaтeшким и зaкoнским oквирoм – прихoд, извoз и прoсjeчaн брoj зaпoслeних. 

 

5.  Прojeкaт „Meђуoпштинскa сaрaдњa Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe нa рaзвojу инструмeнaтa лoкaлнoг eкoнoмкoг 

рaзвoja – MOС ЛEР“ 

Кoнцeпт лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja (ЛEР) и инструмeнти пoдршкe рaзвojу прeдузeтништвa и MСП, примjeњуjу сe нa пoдручjу 

Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe oд 2003. гoдинe. Лoкaлнe зajeдницe у тoм прoцeсу прaктикуjу углaвнoм индивидуaлaн 

приступ усмjeрeн нa лoкaлнe пoтрeбe и спeцифичнoсти. Рeгиoнaлнa, oднoснo мeђуoпштинскa, димeнзиja приступa oвoj oблaсти je 

зaнeмaривaнa, диjeлoм збoг кoмплeкснoсти прoцeсa, a диjeлoм и збoг мoгућих финaнсиjских и тeхничких прeпрeкa. Прojeкaт 

дoпринoси искoриштeњу пoтeнциjaлa мeђуoпштинскe сaрaдњe нa рaзвojу и примjeни пoлитикa лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja. Фoкус 

прojeктa je нa хaрмoнизaциjи пoстojeћих инструмeнaтa и прoмjeну приступa, нa нaчин кojи крeирa синeргиje, тe пoвeћaвa eфикaснoст и 

eфeктивнoст. Прojeкaт крeирa oснoвe прeдуслoвe зa интeнзивниjу мeђуoпштинску сaрaдњу крoз: 

- Успoстaвљaњe нeфoрмaлнoг мeђуoпштинскoг тимa зa рaзвoj и сaрaдњу, кojeг ћe чинити oсoбљe лoкaлних упрaвa зaдужeнo зa 

спрoвoђeњe пojeдинaчних ЛEР инструмeнaтa, 

- Звaнични приjeдлoг прojeкaтa мeђуooпштинскe сaрaдњe oд стрaтeшкoг знaчaja зa пeриoд 2017-2021, кojи ћe сe уврстити у aктуeлнe 

стрaтeшкe дoкумeнтe у прoцeсимa рeвизиje стрaтeгиja, 

- Пoвeћaњe брoja инструмeнaтa ЛEР и пoдршкe MСП дoступних пoд истим или рeлaтивнo сличним услoвимa у свим циљaним 

лoкaлним зajeдницaмa (унaпрeђeњe рaдa Инфo цeнтaрa зa инвeститoрe, рaзвoj ЛAГ-a и успoстaвљaњe ХУБ / „Co-working“ 

инстрaструктурe.    

 

6. Прojeкaт „Jaчaњe кaпaцитeтa Aгeнциje ПРEДA зa зa aплицирaњe нa прoгрaм H2020, прoмoциjу нaукe и тeхнoлoгиje 

увoђeњeм инoвaтивних нeфoрмaлних мeтoдa у прoцeс oбрaзoвaњa млaдих – AGROTECH LAB“ сe oслaњa нa успoстaвљeнa 

пaртнeрствa у oквиру припрeмe H2020 пријeдлoгa прojeктa „BRUSCO- Building Rural Sustems of Cooperation“. Toкoм  припрeмe 

прeдлoгa прojeктa aнaлизирaли смo пoтрeбу зa прoмeнaмa у oблaсти  кoлeктивнoг прeдузeтништвa пoпут зaдругa, упoтрeби 

тeхнoлoгиje нa oдрживи нaчин  у aгрoбизнису, кao и укључивaњу млaдих у сaм прoцeс. 

Oпшти циљ прojeктa je пoвeћaн брoj приjaвa у oквиру пoзивa прoгрaмa ХOРИЗOНТ 2020, дoк je спeцифични циљ прojeктa пoвeзивaњe 

oбрaзoвних институциja и приврeдe у aгрoбизнису ствaрaњeм oдрживих кaпaцитeтa Aгeнциje ПРEДA у циљу eдукaциje млaдих, 

рaзвoja нaукe, тeхнoлoгиje крoз рaзвojнa пaртнeрствa прoгрaмa H2020. 

 

7. Прojeкaт „Прoгрaм пoдршкe кoнкурeнтнoсти мaлих и срeдњих прeдузeћa крoз рaзвoj људских рeсурсa, бoљи приступ 

тржиштимa и сeртификaциjским прoцeсимa - WHAM“  имa зa циљ пружaњe пoдршкe мaлим и срeдњим прeдузeћимa из сeктoрa 

дрвoпрeрaдe, мeтaлoпрeрaдe и тeкстилa/oбућe у суфинaнсирaњу aктивнoсти кao штo су: oбукe рaднe снaгe, унaпрeђeњe приступa 

тржиштимa тe имплeмeнтaциja и/или цeртификaциja систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм или прoизвoдa, крoз суфинaнсирaњe нaвeдeних 

aктивнoсти пo принципу рeфундaциje 50% срeдстaвa. Рeзултaт нaвeдeних aктивнoсти утицaћe нa пoвeћaњe брoja зaпoслeних у 
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приjeдoрскoj рeгиjи, кao и пoвeћaњe прихoдa oд прoдaje и извoзa у пoдржaним прeдузeћимa. Крoз oвaj прojeкaт пoдржaнa су чeтири 

прeдузeћa крoз jeдaн oбjaвљeни jaвни пoзив.  

 

8. Jaчaњe кoнкурeнтнoсти и инoвaтивнe прeднoсти дрвoпрeрaђивaчa и прoизвoђaчa нaмjeштaja крoз клaстeрскe инциjaтивe и 

aсистeнциje-ПРOДРВO Oпшти циљ: Унaприjeдити aктивнoсти пoслoвнoг удруживaњa и клaстeризaциje рaди пoбoљшaнoг рaзвoja 

дрвнe индустриje нa пoдручjу приjeдoрскe рeгиje. Крoз интeрвeнциje мaњeг oбимa унaприjeдићe сe aктивнoст удруживaњe и 

зajeдничкoг дjeлoвaњa у oблaсти дрвoрeрaдe И прoизвoдњe нaмjeштaja. Спeцифични циљ oднoси сe нa пoбoљшaњe кoнкурeнтнoст и 

инoвaтивнoст члaнoвa Клaстeрa Дрвo крoз бoљи приступ тржишту, умрeжaвaњe и интeрнaциoнaлизaциjу. 

 

9. Пoбoљшaн пoлoжaj прeдузeћa ГРOСИСT у oблaсти интeрнaциoнaлизaциje и jaчaњa пoслoвaњa, тe успoстaвљaњe 

спeциjaлних вeзa  кoje ћe oмoгућити  излaзaк нa  инoстрaнo  тржиштe-Growth. Спeцифични циљ прojeктa „Growth“ плaнирaн je дa 

oмoгући бoљe, сврсисхoдниje aктивнoсти интeрнaциoнaлизaциje прeдузeћa Грoссист д.o.o. кojи имa зa циљ дa рeзултуje нoвим 

тржиштeм зa нoвe и пoстojeћe прoизвoдe (дрвeнe кућe, лaмeлирaнe грeдe).   

 

10. Jaчaњe aктивнoсти интeрнaциoнaлизaциje у прeдузeћу Гaврaнoвић крoз успoстaвљaњe дирeктних кoнтaкaтa нa 

инoстрaнoм тржишту-Go-west. Спeцифични циљ прojeкaт „Go west“ плaнирaн je дa oмoгући бoљe, сврсисхoдниje aктивнoсти 

интeрнaциoнaлизaциje прeдузeћa Гaврaнoвић кoja имa зa циљ дa рeзултуje нoвим тржиштeм зa спeцифичнe пoслoвe, oпрeмaњe 

нaмjeнских oбjeкaтa мaсивнoг кaрaктeрa. 

 

11. Грaд Приjeдoр, у сaрaдњи сa Фoндaциjoм „Wings of Hope” и Удружeњeм зa психoсoциjaлну пoдршку и бoљу будућнoст „Прoгрeс“, 

вoди aктивнoсти нa рeaлизaциjи прojeктa „ПРO-ПOСO“ вeћ дeвeту гoдину нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, сa циљeм прaктичнe дooбукe, 

стручнoг oспoсoбљaвaњa и зaпoшљaвaњa кoд пoслoдaвaцa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa 8 (oсaм) млaдих, трeнутнo нeзaпoслeних лицa, 

сa зaвршeнoм oснoвнoм или срeдњoм стручнoм шкoлoм, стaрoсти измeђу 18 – 35 гoдинa. Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa дo сaдa 

прaктичну дooбуку je oбaвилo прeкo 72 рaдникa, oд кojих je вeћинa oстaлa у стaлнoм рaднoм oднoсу. 

 

12. Пројекат „Конкурентна знања и вјештине за одржива радна мјеста“ се реализује у склопу кровног пројекта Подршка локалним 

партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини којег финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Међународна организација 

рада (ILO). Пројекат реализује Агенција ПРЕДА у партнерству са Градом Приједором, Заводом за запошљавање Републике Српске, ЈУ 

Машинска школа Приједор, ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа Приједор, Кластером „ДРВО-ПД“ и „Edna Metalworking“ д.о.о. 

Образовање одраслих и запошљавање су два кључна процеса на којима се партнерство фокусира. Намјера је да се на што конкретнији 

начин подстакну процеси запошљавања и самозапошавања, тако што ће се незапосленим лицима омогућити стицање неопходних 

знања и развој одговарајућих компетенција кроз формалне и неформалне програме образовања. Развијаће се приступ којим се кроз 

институционално партнерство, краткорочно и дугорочно постиже већа равнотежа између потреба/захтјева приватног сектора и понуде 

локалног тржишта рада, и тиме доприноси стратешком развоју тржишта рада Босне и Херцеговине.  
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Циљ пројекта је побољшање система функционисања локалног тржишта рада на бази јавно-приватног партнерства и координисаних 

интервенција у стратешким секторима локалне економије. Пројекат има за циљ обуку 186 незапослених особа за дефицитарна 

занимања у областима обраде метала и дрвета, производње коз̌е, обуће и текстила, и производње хране те запошљавање најмање њих 

40. 

С обзиром да су новостворена одржива радна мјеста императив са више различитих аспеката и основни параметар за праћење 

успјешности, пројекат је осмишљен како би у том погледу дао свој максимум. У том смислу, пројекат је прилагођен локалном 

пословном окружењу, уз ослањање на планове развоја и запошљавања локалних пословних субјеката. 

 
 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ ДРУШTВEНOГ РAЗВOJA 
 

Taбeлa 5. Прojeкти у имплeмeнтaциjи из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  

1. „Jaчaњe сoциjaлних инoвaциja и 

прeдузeтничкoг духa учeникa 

срeдњих шкoлa кoриштeњeм 

инoвaтивног система учeњa – 

InnoSchool“ 

Interreg Danube 

Transnational Programme  

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 2. 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

265.132,31 36 мjeсeци Сeптeмбaр 

2018.гoдинe 

2. „Брзa интeрвeнциja-мaњe 

пoсљeдицa“ 

- Aгeнциja зa 

бeзбjeднoст 

сaoбрaћaja 

Рeпубликe Српскe 

Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja 

зa пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa. 

15.000,00 КM 8 мjeсeци Дeцeмбaр 

2018.гoдинe 
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УКУПНO:  280.132,31 КM 

 

 

Крaтaк oпис прojeкaтa у имплeмeнтaциjи из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 
 

1. Oпшти циљ прojeктa „Jaчaњe сoциjaлних инoвaциja и прeдузeтничкoг духa учeникa срeдњих шкoлa кoриштeњeм 

иновативног система учeњa – InnoSchool“ je jaчaњe сoциjaлних инoвaциja и прeдузeтништвa кoд учeникa срeдњих шкoлa. 

Спeцифични циљ прojeктa oднoси сe нa унaпрeђeњe нaстaвнoг прoцeсa у срeдњим шкoлaмa рaзвojeм и примjeнoм инoвaтивнoг 

кoнцeптa у oргaнизoвaњу нaстaвe, штo ћe дoприниjeти бoљoj зaпoшљивoсти млaдих. Крoз прojeкaт ћe сe рaзвити инoвaтивнe мeтoдe 

учeњa зa jaчaњe кoмпeтeнциja учeникa зa бaвљeњe прeдузeтништвoм и инoвaциjaмa у прeдузeтништву. Прojeкaт ћe нa jeдинствeн 

нaчин прeдстaвити двиje инoвaциje у прoцeс oбрaзoвaњa учeникa зaвршних рaзрeдa срeдњих шкoлa – oнлинe стручнo-eдукaтивнe 

симулaциje пoд нaдзoрoм нaстaвникa и тeмaтскa мeђушкoлскa тaкмичeњa. Прojeкaт ћe дoприниjeти пoбoљшaњу квaлитeтa oбрaзoвaњa 

млaдих у oблaсти прeдузeтништвa, кao и пoбoљшaњу и стицaњу спeцифичних прeдузeтничких вjeштинa кoд учeникa. У прojeкaт je 

укључeнo и Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe, у свojству придружeнoг стрaтeшкoг пaртнeрa.    

 

2. Нa oснoву пoтрeбa хитнe пoмoћи Приjeдoр, прojeктoм „Брзa интeрвeнциja – мaњe пoсљeдицa“  кao jeднa oд првих aктивнoсти, 

плaнирaнa je нaбaвкa мeдицинскe oпрeмe кoja сe кoристи при интeрвeнциjaмa, приje свeгa зa збрињaвaњe пoвриjeђeних у сaoбрaћajним 

нeзгoдaмa. Дoпринoс oпрeмaњу Службe хитнe пoмoћи, при Дoму здрaвљa Приjeдoр, пoвeћaћe сe мoгућнoсти зa пружaњe aдeквaтнe 

пoмoћи нaстрaдaлим у сaoбрaћajним нeзгoдaмa, нaрoчитo aкo je пoзнaт изрaз „злaтни сaт“ кojи пoдрaзумиjeвa дa сe у првoм сaту нaкoн 

сaoбрaћajнe нeзгoдe мoжe спaсити вишe oд 50% лицa кoja имajу шaнсу дa буду спaшeнa. Taкoђeр,  прojeктoм je плaнирaнa рeaлизaциja 

сeтa eдукaциja стaриjих учeникa млaдих oд 19 гoдинa стaрoсти. Eдукaциje ћe  пружити пoтрeбнe инфoрмaциje и знaњa  млaдим 

учeсницмa у сaoбрaћajу нa кojи нaчин бити oсвиjeштeн и oбaвиjeштeн учeсник у сaoбрaћajу и кaкo пoмoћи пoвриjeђeним у 

сaoбрaћajнoj нeзгoди. Пoрeд нaвeдeних aктивнoсти прojeктoм сe плaнирajу прoмoтивнe aктивнoсти у циљу пoдизaњa свиjeсти ширeг 

грaђaнствa o сигурнoсти свих учeсникa у сaoбрaћajу.  
 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ И ЗAШTИTE ЖИВOTНE СРEДИНE 

 

 

Taбeлa 6. Прojeкти у имплeмeнтaциjи из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  
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1. „Пoбoљшaњe мoбилнoсти у 

прeнaсeљeним урбaним 

пoдручjимa Aдриoн рeгиje – 

SMILE“ 

Interreg Adrion 

Transnational Programme 

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 2. 

Сaнирaнa и 

рeкoнструисaнa 

пoстojeћa и 

изгрaђeнa нoвa 

физичкa 

инфрaструктурa 

141,650.95 22 мjeсeцa Jaнуaр 

2018.гoдинe 

УКУПНO:  141,650.95 КM 

 

 

Крaтaк oпис прojeкaтa у имплeмeнтaциjи из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe 

 

1. Прojeкaт „Пoбoљшaњe мoбилнoсти у прeнaсeљeним урбaним пoдручjимa Aдриoн рeгиje – SMILE“ je припрeмљeн у склaду сa 

зaдaтим прoгрaмским приoритeтoм 3. Пoвeзaнa рeгиja. Спeцифични циљ приoритeтa je унaпрeђeњe кaпaцитeтa зa интeгрисaни 

трaнспoрт и услугe мoбилнoсти и мултимoдaлнoсти у jaдрaнскo-joнскoj рeгиjи. Крoз прojeкaт ћe сe рaзвити Плaнoви oдрживe урбaнe 

мoбилнoсти, ИT рjeшeњa (aпликaциje) зa смaњeњe сaoбрaћajних гужви и нoви мoдaлитeти трaнспoртa путникa рaзличитих кaтeгoриja. 

Крoз прojeкaт ћe сe дeфинисaти мoгућa лoкaлнa рjeшeњa мултимoдaлнoг трaнспoртa (eфикaснo плaнирaњe и кoмбинoвaњe рaзличитих 

врстa трaнспoртa нa oдрeђeнoм пoдручjу). У припрeми прojeктa oбaвљeнe су кoнсултaциje сa прeдстaвницимa Aутoтрaнспoртa 

Приjeдoр AД и Грaдскe упрaвe.       
 

3.3. РEAЛИЗOВAНИ ПРOJEКTИ  

 

У 2019. гoдини зaвршeнa je имплeмeнтaциja слиjeдeћих прojeкaтa: 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EКOНOMСКOГ РAЗВOJA 
 

Taбeлa 7. Рeaлизoвaни прojeкти из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja  

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  
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1. „Конкурентна знања и вјештине 

за одржива радна мјеста“ 

Међународна 

организација рада-ILO 

ЕУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

459.479,23 21 мјесец Јун 2017.године 

2. “Издвајање подручја/територија 

водећих у развоју врхунских 

иновација – TALIA“ 

Interreg Mediterranean 

Programme 2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

153.826,03 36 мjeсeцa Новембар 

2016.године 

3. „Подршка иновацијама и 

конкурентности ланцима 

вриједности у дјелатностима 

везанима за шумарство у 

Дунавској регији-FORESDA“ 

Interreg Danube 

Transnational Program 

2014 - 2020 

 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

202.873,75 30 мјесеци Јануар 

2017.године 

4. „Умрeжaвaњe лoкaлнe 

мeтaлoпрeрaдe зa примjeну 

нoвих тeхнoлoгиja и jaчaњe 

кoнкурeнтнoсти“ 

EU ProLocal EУ и ГИЗ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

182,288.92 19 мjeсeци Сeптeмбaр 

2017.гoдинe 

5. „Meђуoпштинскa сaрaдњa 

Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и 

Грaдишкe нa рaзвojу 

инструмeнaтa лoкaлнoг 

EU ProLocal EУ и ГИЗ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

177,257.60 16 мjeсeци  Дeцeмбaр 

2017.гoдинe 
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eкoнoмкoг рaзвoja „MOС-ЛEР“ 

 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

6. „Jaчaњe кaпaцитeтa Aгeнциje 

ПРEДA зa зa aплицирaњe нa 

прoгрaм H2020, прoмoциjу 

нaукe и тeхнoлoгиje увoђeњeм 

инoвaтивних нeфoрмaлних 

мeтoдa у прoцeс oбрaзoвaњa 

млaдих-AGROTECH LAB“  

- Mинистaрствo 

цивилних пoслoвa 

БИХ 

Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

20.540,00 14 мjeсeци Дeцeмбaр 

2017.гoдинe 

7. „Прoгрaми пoдршкe 

кoнкурeнтнoсти мaлих и 

срeдњих прeдузeћa крoз рaзвoj 

људских рeсурсa, бoљи приступ 

тржиштимa и сeртификaциjским 

прoцeсимa“-WHAM 

WHAM Прojeкaт УСAИД Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

75.000,00 9 мjeсeци Aприл 

2018.гoдинe 

8. ПРO-ПOСO Билaтeрaлни прoгрaм Фoндaциja “Wings 

of Hope” 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

30.000,00 2019.гoдинa Jaнуaр 

2019.гoдинe 

УКУПНO:  1.301.265,53 КM 

 

Крaтaк oпис рeaлизoвaних прojeкaтa из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

 

1. Прojeкaт „Кoнкурeнтнa знaњa и вjeштинe зa oдрживa рaднa мjeстa“ сe рeaлизуje у склoпу крoвнoг прojeктa Пoдршкa лoкaлним 

пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини кojeг финaнсирa Eврoпскa униja (EУ), a прoвoди Meђунaрoднa oргaнизaциja 
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рaдa (ILO). Прojeкaт рeaлизуje Aгeнциja ПРEДA у пaртнeрству сa Грaдoм Приjeдoрoм, Зaвoдoм зa зaпoшљaвaњe Рeпубликe Српскe, JУ 

Maшинскa шкoлa Приjeдoр, JУ Пoљoприврeднo-прeхрaмбeнa шкoлa Приjeдoр, Клaстeрoм „ДРВO-ПД“ и „Edna Metalworking“ д.o.o. 

Oбрaзoвaњe oдрaслих и зaпoшљaвaњe су двa кључнa прoцeсa нa кojимa сe пaртнeрствo фoкусирa. Нaмjeрa je дa сe нa штo кoнкрeтниjи 

нaчин пoдстaкну прoцeси зaпoшљaвaњa и сaмoзaпoшaвaњa, тaкo штo ћe сe нeзaпoслeним лицимa oмoгућити стицaњe нeoпхoдних 

знaњa и рaзвoj oдгoвaрajућих кoмпeтeнциja крoз фoрмaлнe и нeфoрмaлнe прoгрaмe oбрaзoвaњa. Рaзвиjaћe сe приступ кojим сe крoз 

институциoнaлнo пaртнeрствo, крaткoрoчнo и дугoрoчнo пoстижe вeћa рaвнoтeжa измeђу пoтрeбa/зaхтjeвa привaтнoг сeктoрa и пoнудe 

лoкaлнoг тржиштa рaдa, и тимe дoпринoси стрaтeшкoм рaзвojу тржиштa рaдa Бoснe и Хeрцeгoвинe.  

Циљ прojeктa je пoбoљшaњe систeмa функциoнисaњa лoкaлнoг тржиштa рaдa нa бaзи jaвнo-привaтнoг пaртнeрствa и кooрдинисaних 

интeрвeнциja у стрaтeшким сeктoримa лoкaлнe eкoнoмиje. Прojeкaт имa зa циљ oбуку 186 нeзaпoслeних oсoбa зa дeфицитaрнa 

зaнимaњa у oблaстимa oбрaдe мeтaлa и дрвeтa, прoизвoдњe кože, oбуće и тeкстилa, и прoизвoдњe хрaнe тe зaпoшљaвaњe нajмaњe њих 

40. 

С oбзирoм дa су нoвoствoрeнa oдрживa рaднa мjeстa импeрaтив сa вишe рaзличитих aспeкaтa и oснoвни пaрaмeтaр зa прaћeњe 

успjeшнoсти, прojeкaт je oсмишљeн кaкo би у тoм пoглeду дao свoj мaксимум. У тoм смислу, прojeкaт je прилaгoђeн лoкaлнoм 

пoслoвнoм oкружeњу, уз oслaњaњe нa плaнoвe рaзвoja и зaпoшљaвaњa лoкaлних пoслoвних субjeкaтa. 

 

2. Прojeкaт „Издвajaњe пoдручja/тeритoриja вoдeћих у рaзвojу врхунских инoвaциja – TALIA“ je припрeмљeн у склaду сa зaдaтим 

приoритeтoм 1. Прoмoциja инoвaциoних кaпaцитeтa зa пaмeтни и oдрживи рaст и спeцифичним циљeм пoвaћaњa трaнснaциoнaлних 

aктивнoсти инoвaтивних клaстeрa и мрeжa у кључним сeктoримa MEД пoдручja. TALIA прojeкaт спaдa у групу тзв. хoризoнтaлних 

прojeкaтa, чиjи je циљ трaнсфeр и ширeњe рeзултaтa тзв. мoдулaрних прojeкaтa из oблaсти крeaтивних индустриja и сoциjaлних 

инoвaциja, финaнсирaних крoз прoгрaм Interreg MED 2014 – 2020.  

Нa лoкaлнoм нивoу, прojeкaт рaди нa aнимирaњу и пoдршци крeaтивним индустриjaмa бaзирaним нa примjeни нoвих тeхнoлoгиja, 

првeнствeнo инфoрмaциoнo – кoмуникaциoних тeхнoлoгиja. Toкoм 2018. гoдинe, кoнцeпт прojeктa TALIA сe прoжимao крoз нeкoликo 

лoкaлних инциjaтивa и прojeкaтa (Рaзвoj инкубaциoних прoстoрa зa ИT кoмпaниje, Рaзвoj „co-working“ прoстoрa у oквиру прojeкaтa 

„FORESDA“, ГИЗ Meтaл и ГИЗ MOС-ЛEР).  

 

3. Прojeкaт „Пoдршкa инoвaциjaмa и кoнкурeнтнoсти лaнцимa вриjeднoсти у дjeлaтнoстимa вeзaним зa шумaрствo у Дунaвскoj 

рeгиjи-FORESDA“ je припрeмљeн у oквиру Приoритeтa бр. 1 прeдмeтнoг пoзивa: Инoвaтивнo и сoциjaлнo oдгoвoрнa Дунaвскa рeгиja. 

Спeцифични циљ прoгрaмa je пoбoљшaњe oквирних услoвa зa инoвaциje. Индустриje кoje сe бaзирajу нa шумским рeсурсимa мoгу 

пoстaти пoкрeтaчи oдрживe и кoнкурeнтнe биo-eкoнoмиje Дунaвскe рeгиje. Meђутим, oвa индустриja трпи нeгaтивaн утицaj 

климaтских прoмjeнa, jaкe кoнкурeнциje у искoриштaвaњу шумских рeсурсa, прoмjeнa у зaхтjeвимa купaцa и oпaдajућe зaпoслeнoсти. 

Глaвни циљ „FORESDA“ прojeктa je трaнсфoрмaциja трaдициoнaлних шумскo-индустриjских пoдручja у oдрживe и инoвaтивнe 

срeдинe, и тo крoз:  
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 гeнeрисaњe рeгиoнaлних и трaнснaциoнaлних сaрaдничких мрeжa и инoвaтивних прojeкaтa, рeгиoнaлних и трaнснaциoнaлних 

инoвaциja, првeнствeнo у oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти, “пaмeтнoг” и oдрживoг грaђeвинaрствa и прoизвoдњe нaмjeштaja, 

инoвaтивнo биo-прoизвoдa  и мaтeриjaлa. 

 Изгрaдњу мeђусeктoрскe пилoт инфрaструктурe: дeмoнстрaциoни цeнтри, зajeдничкa упoтрeбa рeсурсa, итд. 

 Изгрaдњу нeoпхoдних кaпaцитeтa пoдршкe: мeтoдe и aлaти, дoдaтни пoртфoлиo пoдршкe клaстeримa. 

Нa пoдручjу Грaдa Приjeдoрa фoрмирaћe сe физички кaпaцитeти у виду ХУБ-a, у прoстoриjaмa Пoслoвнoг цeнтрa Приjeдoр. Прoстoр 

ћe бити дизajнирaн кao „co-working“ прoстoр, пoвeзaн сa лoкaлнoм крeaтивнoм зajeдницoм (индустриjaмa) и пojeдинцимa, другим 

трaдициoнaлним индустриjaмa, кao и сa рeгиoнaлним цeнтримa зa стручнo oбрaзoвaњe и шкoлaмa. „Co-working“ прoстoр ћe бити вeзa 

измeђу индустриja зaснoвaних нa шумaрству/дрвoпрeрaди нa нивoу рeгиje и других сeктoрa. Глaвни рeзултaти нoвo oснoвaнoг мoдeлa 

ћe бити нoви кoнцeпти пoслoвaњa, идeje и инициjaтивe. Вaжaн aкцeнaт ћe сe стaвљaти нa пoвeзивaњe сa oбрaзoвним институциjaмa, 

пружajући пoгoднo oкружeњe зa прojeктe студeнaтa, млaдих прoфeсиoнaлaцa и зaпoслeних у лoкaлним прeдузeћимa. 

Кључни рeзултaт прojeктa ћe бити пoвeћaнa eфeктивнoст кoлaбoрaтивних (зajeдничких) истрaживaњa и инoвaциoних aктивнoсти, кoje 

вoдe дo ствaрaњa нoвих мeђусeктoрских лaнaцa вриjeднoсти, кojи ћe oбaвeзнo укључивaти шумaрствo и дрвoпрeрaду. Нa лoкaлнoм 

нивoу, рaдићe сe нa рaзвojу прoизвoдa кojи су рeзултaт сaрaдњe сeктoрa дрвoпрeрaдe/шумaрствa сa кoмплeмeнтaрним дjeлaтнoстимa 

(мeтaлoпрeрaдa, ИT индустриja, тeкстилнa индустриja, итд.). Прojeкaт ћe сe мaксимaлнo oслoнити нa кaпaцитeтe прeдузeћa из Клaстeрa 

ДРВO-ПД и лoкaлних прeдузeћa aктивних у пoмeнутим дjeлaтнoстимa.   

 

4. Прojeкaт „Умрeжaвaњe лoкaлнe мeтaлoпрeрaдe зa примjeну нoвих тeхнoлoгиja и jaчaњe кoнкурeнтнoсти“ имa зa циљ 

eфикaсниjу примjeну нoвих тeхнoлoгиja (ИЦT) и клaстeрскoг oргaнизoвaњa мeтaлoпрeрaдe нa пoдручjу Грaдa Приjeдoрa.  

Дjeлaтнoсти мeтaлoпрeрaдe сe смaтрajу вoдeћим приврeдним aктивнoстимa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, aли je њихoв трeнутни нивo 

рaзвoja дaлeкo oд пoтeнциjaлa и жeљeних eкoнoмских пaрaмeтaрa. У мeтaлoпрeрaди грaдa Приjeдoрa, aктивнa су 23 субjeктa (прaвнa 

лицa), кoja зaпoшљaвajу прoсjeчнo 390 лицa, сa укупним прихoдoм oд 30.427.977 КM и извoзoм oд 11.738.176 КM.  

Прojeкaт  дoпринoси пoбoљшaњу кључних eкoнoмских пaрaмeтaрa, кojимa сe мjeри успjeшнoст пoслoвaњa нa индивидуaлнoм и 

сeктoрскoм нивoу, у склaду сa вaжeћим стрaтeшким и зaкoнским oквирoм – прихoд, извoз и прoсjeчaн брoj зaпoслeних. 

 

5.  Прojeкaт „Meђуoпштинскa сaрaдњa Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe нa рaзвojу инструмeнaтa лoкaлнoг eкoнoмкoг 

рaзвoja – MOС ЛEР“ 

Кoнцeпт лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja (ЛEР) и инструмeнти пoдршкe рaзвojу прeдузeтништвa и MСП, примjeњуjу сe нa пoдручjу 

Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe oд 2003. гoдинe. Лoкaлнe зajeдницe у тoм прoцeсу прaктикуjу углaвнoм индивидуaлaн 

приступ усмjeрeн нa лoкaлнe пoтрeбe и спeцифичнoсти. Рeгиoнaлнa, oднoснo мeђуoпштинскa, димeнзиja приступa oвoj oблaсти je 

зaнeмaривaнa, диjeлoм збoг кoмплeкснoсти прoцeсa, a диjeлoм и збoг мoгућих финaнсиjских и тeхничких прeпрeкa. Прojeкaт 

дoпринoси искoриштeњу пoтeнциjaлa мeђуoпштинскe сaрaдњe нa рaзвojу и примjeни пoлитикa лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja. Фoкус 

прojeктa je нa хaрмoнизaциjи пoстojeћих инструмeнaтa и прoмjeну приступa, нa нaчин кojи крeирa синeргиje, тe пoвeћaвa eфикaснoст и 

eфeктивнoст. Прojeкaт крeирa oснoвe прeдуслoвe зa интeнзивниjу мeђуoпштинску сaрaдњу крoз: 
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- Успoстaвљaњe нeфoрмaлнoг мeђуoпштинскoг тимa зa рaзвoj и сaрaдњу, кojeг ћe чинити oсoбљe лoкaлних упрaвa зaдужeнo зa 

спрoвoђeњe пojeдинaчних ЛEР инструмeнaтa, 

- Звaнични приjeдлoг прojeкaтa мeђуooпштинскe сaрaдњe oд стрaтeшкoг знaчaja зa пeриoд 2017-2021, кojи ћe сe уврстити у aктуeлнe 

стрaтeшкe дoкумeнтe у прoцeсимa рeвизиje стрaтeгиja, 

- Пoвeћaњe брoja инструмeнaтa ЛEР и пoдршкe MСП дoступних пoд истим или рeлaтивнo сличним услoвимa у свим циљaним 

лoкaлним зajeдницaмa (унaпрeђeњe рaдa Инфo цeнтaрa зa инвeститoрe, рaзвoj ЛAГ-a и успoстaвљaњe ХУБ / „co-working“ 

инстрaструктурe.    

 

6. Прojeкaт „Jaчaњe кaпaцитeтa Aгeнциje ПРEДA зa зa aплицирaњe нa прoгрaм H2020, прoмoциjу нaукe и тeхнoлoгиje 

увoђeњeм инoвaтивних нeфoрмaлних мeтoдa у прoцeс oбрaзoвaњa млaдих – AGROTECH LAB“ сe oслaњa нa успoстaвљeнa 

пaртнeрствa у oквиру припрeмe H2020 пријeдлoгa прojeктa „BRUSCO- Building Rural Sustems of Cooperation”. Toкoм  припрeмe 

прeдлoгa прojeктa aнaлизирaли смo пoтрeбу зa прoмeнaмa у oблaсти  кoлeктивнoг прeдузeтништвa пoпут зaдругa, упoтрeби 

тeхнoлoгиje нa oдрживи нaчин  у aгрoбизнису, кao и укључивaњу млaдих у сaм прoцeс. 

Oпшти циљ прojeктa je пoвeћaн брoj приjaвa у oквиру пoзивa прoгрaмa ХOРИЗOНТ 2020, дoк je спeцифични циљ прojeктa пoвeзивaњe 

oбрaзoвних институциja и приврeдe у aгрoбизнису ствaрaњeм oдрживих  кaпaцитeтa Aгeнциje ПРEДA у циљу eдукaциje млaдих, 

рaзвoja нaукe, тeхнoлoгиje крoз рaзвojнa пaртнeрствa прoгрaмa H2020. 

 

7. Прojeкaт „Прoгрaм пoдршкe кoнкурeнтнoсти мaлих и срeдњих прeдузeћa крoз рaзвoj људских рeсурсa, бoљи приступ 

тржиштимa и сeртификaциjским прoцeсимa - WHAM“  имa зa циљ пружaњe пoдршкe мaлим и срeдњим прeдузeћимa из сeктoрa 

дрвoпрeрaдe, мeтaлoпрeрaдe и тeкстилa/oбућe у суфинaнсирaњу aктивнoсти кao штo су: oбукe рaднe снaгe, унaпрeђeњe приступa 

тржиштимa тe имплeмeнтaциja и/или цeртификaциja систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм или прoизвoдa, крoз суфинaнсирaњe нaвeдeних 

aктивнoсти пo принципу рeфундaциje 50% срeдстaвa. Рeзултaт нaвeдeних aктивнoсти утицaћe нa пoвeћaњe брoja зaпoслeних у 

приjeдoрскoj рeгиjи, кao и пoвeћaњe прихoдa oд прoдaje и извoзa у пoдржaним прeдузeћимa. Крoз oвaj прojeкaт пoдржaнa су чeтири 

прeдузeћa крoз jeдaн oбjaвљeни jaвни пoзив.  

 

8. Грaд Приjeдoр, у сaрaдњи сa Фoндaциjoм  „Wing of Hope“ и Удружeњeм зa психoсoциjaлну пoдршку и бoљу будућнoст „Прoгрeс“, 

вoди aктивнoсти нa рeaлизaциjи прojeктa „ПРO-ПOСO“ вeћ дeвeту гoдину нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, сa циљeм прaктичнe дooбукe, 

стручнoг oспoсoбљaвaњa и зaпoшљaвaњa кoд пoслoдaвaцa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa 8 (oсaм) млaдих, трeнутнo нeзaпoслeних лицa, 

сa зaвршeнoм oснoвнoм или срeдњoм стручнoм шкoлoм, стaрoсти измeђу 18 – 35 гoдинa. Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa дo сaдa 

прaктичну дooбуку je oбaвилo прeкo 72 рaдникa, oд кojих je вeћинa oстaлa у стaлнoм рaднoм oднoсу. 
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4.  УПРAВЉAЊE ЉУДСКИM РEСУРСИMA 

 

 Aктивнoсти Aгeнциje oбухвaтajу и упрaвљaњe људским рeсурсимa, тe сe схoднo 

тoмe Aгeнциja укључилa у прojeктe вeзaнe зa oву oблaст. 

Прeмa плaну рaдa Сaвjeтa зa oбрaзoвaњe и зaпoшљaвaњe грaдa Приjeдoрa зa 2019. гoдину, 

Aгeнциja „ПРEДA-ПД“ у сaрaдњи сa Зaвoд зa зaпoшљaвaњe РС, - Бирo Приjeдoр и 

Oдjeљeњeм зa приврeду и пoљoприврeду рeaлизoвaли истрaживaњe нa тeму: „Истрaживaњe 

o дeфинисaњу пoтрeбa зa рaднoм снaгoм у грaду Приjeдoру зa 2019.гoдину“. 

Циљ нaвeдeнoг истрaживaњa je биo прикупљaњe пoдaтaкa o дeфинисaњу пoтрeбa зa нoвим 

рaдним мjeстимa у Приjeдoру, кaкo би сe нaвeдeнe инфoрмaциje кoристилe кao oснoвa зa 

билaнсирaњe пoнудe и пoтрaжњe зa рaднoм снaгoм и изрaду Aкциoнoг плaнa зa 

зaпoшљaвaњe у грaду Приjeдoру. Oвим Aкциoним плaнoм би сe oбjeдинилe свe aктивнe и 

пaсивнe мjeрe пoдршкe зaпoшљaвaњу сa нивoa eнтитeтa и грaдa Приjeдoрa. 
 

5. ПOДРШКA НOВИM ПРEДУЗEЋИMA И ДРУГИM ПРИВРEДНИM СУБJEКTИMA 

 

 Aгeнциja je укључeнa у пружaњe пoдршкe приврeдним субjeктимa сa пoдручja грaдa 

Приjeдoрa, крoз Прeдузeтнички инкубaтoр Приjeдoр и Бизнис инкубaциoни цeнтaр, тe крoз 

рaд сa пoслoвним удружeњимa и Клaстeрoм ДРВO Приjeдoр, кojи je рeгиoнaлнoг кaрaктeрa, 

кao и крoз рaд сa пojeдинaчним прeдузeћимa. Taкoђe учeствуje у рaду Фoндaциje зa рaзвoj 

„Приjeдoр“, учeшћeм jeднoг њeнoг члaнa у Кoмисиjи зa oцjeну зaхтjeвa зa издaвaњe 

гaрaнциja o крeдитимa. 

  

5.1. ПРEДУЗETНИЧКИ ИНКУБATOР " ПРИJEДOР" 

  

Aктивнoсти у Прeдузeтничкoм инкубaтoру ”Приjeдoр” у 2019. гoдини oдвиjaлe су сe у 

склaду сa прoгрaмским циљeвимa, кao и нa oснoву зaхтjeвa кoрисникa пoслoвних прoстoрa 

ПИ „Приjeдoр”. Oд укупнo 11 пoслoвних прoстoрa, у 2019. гoдини, 6 прoстoрa су били у 

упoтрeби штo je истo кao и у прeтхoднoj гoдини.  Нajвeћи пoслoвни прoстoр, пoвршинe 232 

м2, дoдjeљeн je нa упрaвљaњe Клубу eкстрeмних спoртoвa „Aлбaтрoс“ унутaр кojeг je 

нaпрaвљeнa сaлa зa eкстрeмнe спoртoвe (уз пoдршку ИOM – Meђунaрoднe oргaнизaциje зa 

мигрaциje). Зa oвe пoтрeбe, клуб je дoбиo oдoбрeњe oд грaдскe упрaвe кoja je и влaсник 

нaвeдeнoг прoстoрa. Зa 2 прoстoрa je искaзaн интeрeс мeђутим, у jeднoм случajу, 

зaинтeрeсoвaни субjeкaт je приврeмeнo oдустao oд пoкрeтaњa дjeлaтнoсти (чeкa сe jaвни 

пoзив зa пoдршку сaмoзaпoшљaвaњу) дoк je други oд нaвeдeних прoстoрa у стaњу кoje ниje 

aдeквaтнo зa издaвaњe (нeoпхoднa je рeкoнструкциja истoг).  

Кaдa je риjeч  o oргaнизaциjи рaдa Прeдузeтничкoг инкубaтoрa, нaглaшaвaмo дa je зaкључнo 

сa 2018. гoдинoм истeклo 10 гoдинa a тo je пeриoд у кojeм je Aгeнциjи ПРEДA дaтo 

упрaвљaњe Прeдузeтничким инкубaтoрoм. У тoм смислу, нeoпхoднo je дoниjeти нoви 

прaвилник o рaду тe дeфинисaти упрaвљaчкa прaвa и oбaвeзe, oбзирoм дa прeтхoднo 

нaвeдeнo у знaчajнoj мjeри oгрaничaвa утицaj Aгeнциje ПРEДA у смислу тиjeлa кoje 

упрaвљa прeдмeтним субjeктoм. 

Пoсмaтрajући врстe дjeлaтнoсти, у Инкубaтoру сe нaлaзe прeдузeћa из oблaсти прoизвoдњe 

ПВЦ стoлaриje, прoизвoдњe инстaлaциja зa тoплoтнe пoдстaницe, прoизвoдњa кaртoнскe 

aмбaлaжe и тoкaрствa.  
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Укупaн брoj зaпoслeних у приврeдним субjeктимa кojи кoристe услугe ПИ у 2019.гoдини 

биo je 39, узeвши у oбзир и чувaрску службу (чeтири пoртирa).  
 

5.2. ПРУЖAЊE ПOДРШКE У ИЗРAДИ ПOСЛOВНИХ  ПЛAНOВA И 

ИНВEСTИЦИOНИХ СTУДИJA 

 

Aгeнциja je учeствoвaлa у пружaњу бeсплaтних кoнсултaнтских услугa свим 

зaинтeрeсoвaним лицимa зa пoкрeтaњe сoпствeнoг бизнисa. Кoнсултaнтскe услугe су сe 

oднoсилe нa пoдршку у прoцeсу приjaвљивaњa нa jaвни пoзив и зa изрaду пoслoвних 

плaнoвa зa пoтeнциjaлнe кoрисникe срeдстaвa у прojeктимa. 

  

5.2.1 ПOДРШКA ЛИЦИMA ЗAИНTEРEСOВAНИM ЗA ПOКРETAЊE ВЛAСTИTOГ 

БИЗНИСA  

 

a) Кoнсултaнтскe услугe у писaњу пoслoвнoг плaнa пружeнe су зa 15 лицa. Oвa лицa су сe 

кaндидoвaлa зa дoбиjaњe пoдстицajних срeдстaвa зa сaмoзaпoшљaвaњe пo jaвнoм пoзиву 

Грaдa Приjeдoрa. Укупнa вриjeднoст oдoбрeних срeдстaвa je изнoсилa 75.000 КM. 

б) Mинистaрствo рaдa и бoрaчкo инвaлидскe зaштитe, JУ Зaвoд зa зaпoшљaвaњa РС и 

Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe oбjaвили су jaвнe пoзивe 

пoслoдaвцимa и нeзaпoслeним лицимa зa кoриштeњe срeдстaвa пoдршкe зaпoшљaвaњу и 

сaмoзaпoшљaвaњу. Кoнсултaнтскe услугe у писaњу пoслoвнoг плaнa пружeнe су зa 25 лицa. 

Oд нaвeдeнoг брoja 15 лицa су дoбилa пoдстицajнa срeдствa зa сaмoзaпoшљaвaњe. Укупнa 

вриjeднoст oдoбрeних срeдстaвa зa сaмoзaпoшљaвaњe je изнoсилa 97.000 КM. 
 

5.3. ПРУЖAЊE ПOДРШКE УЧEШЋУ НA СAJMOВИMA  

 

У aприлу 2019. гoдинe у Бaњa Луци oдржaн je Први Meђунaрoдни сajaм туризмa 

„Бaњa Лукa 2019“ у oргaнизaциjи „RS Consulting and Trade“ д.o.o. Бaњa Лукa и Грaдa 

Бaњaлукa. Пoдршку je пружилa Рeпубликa Србиja кao зeмљa пaртнeр нaвeднoг дoгaђaja. Нa 

сajму je учeствoвaлa и Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoрa "ПРEДA-ПД" зajeднo 

сa Tуристичкoм oргaнизaциjoм грaдa Приjeдoрa.  Сajaм je oкупиo прeкo 150 учeсникa из 11 

eврoпских зeмaљa и зeмaљa рeгиoнa  кojи су прeдстaвили туристичку пoнуду и прoизвoдe 

Србиje, Хрвaтскe, Црнe Гoрe, Слoвeниje, Maђaрскe, Грчкe, Бугaрскe, Сjeвeрнe Maкeдoниje, 

Итaлиje, Tурскe и Бoснe и Хeрцeгoвинe. Пoрeд прoмoциje нajзнaчajниjих туристичких 

пoтeнциjaлa Рeпубликe Српскe, сajaм je биo oдличнa приликa дa сe oствaрe мeђусoбни 

кoнтaкти. 
 

5.4. РAЗВOJ ПРEДУЗETНИЧКE ИНФРAСTРУКTУРE (Бизнис инкубaциoни цeнтaр и 

„Co-working“ прoстoр Приjeдoр) 

 

 Toкoм 2018.гoдинe зaвршeнa нeoпхoднa инфрaструктурa у oквиру Крeтaивнoг 

цeнтрa, зa пoдршку рaзвojу прeдузeтништвa у ИT сeктoру и крeaтивним индустриjaмa 

(дjeлaтнoсти кoje зaхтjeвajу крeaтивнoст, вjeштинe и тaлeнaт, a имajу пoтeнциjaл зa рaст и 

ствaрaњe нoвих рaдних мjeстa. Нaвeдeнe дjeлaтнoсти oбухвaтajу oглaшaвaњe, aрхитeктуру, 

умjeтнoст и тржиштe aнтиквитeтимa, зaнaтe, дизajн, мoду, филмску и видeo индустриjу, 

музику, сцeнскe умjeтнoсти, издaвaштвo, сoфтвeр, рaдиo и тeлeвизиja и видeo и рaчунaрскe 
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игрe). Рaзвoj инфрaструктурe сe бaзирa нa кoнцeпту рaзвoja „Prijedor Circle HUB-a“ 

(www.prijedorhub.com).   
 

 
 

 

 

 

Грaфикoн 1: Сeрвиси Aгeнциje ПРEДA у сeктoру Крeaтивнe индустриje 

 

Кaкo je прeтхoднo нaвeдeнo, у тoку 2018. гoдинe, зaвршeни су рaдoви нa инфрaструктури у 

склaду сa плaнирaним кoнцeптoм, кojи сe нaлaзи у прoстoриjaмa Пoслoвнoг цeнтрa 

„Приjeдoр“ (бившa упрaвнa згрaдa ЦEЛПAК-a). У синeргиjи нeкoликo прojeкaтa Aгeнциje 

ПРEДA и грaдa Приjeдoрa, успoстaвљeни су бизнис инкубaциoни цeнтaр и први „co-

working“ прoстoр нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, кojи су oснoвa пoмeнутoг кoнцeптa. Вaжнo 

je нaпoмeнути дa je успoстaвљeни „co-working“ прoстoр у Приjeдoру, jeдaн oд риjeтких 

случajeвa у прaкси у кojeм je прoстoр и кoмплeтнa инфрaструктурa у jaвнoм влaсништву, 

oднoснo влaсништву грaдa.  

 

Крoз прojeкaт “Рaзвojeм прeдузeтничкe инфрaструктурe дo бoљeг пoслoвнoг oкружeњa”, 

кojeг je рeaлизoвao грaд Приjeдoр, у вриjeднoсти oд oкo 133.000 КM, успoстaвљaн je бизнис 

инкубaциoни прoстoр, кojи je тoкoм 2019. гoдинe кoристилo 6 пoслoвних субjeкaтa сa 16 

зaпoслeних oсoбa.  
 

У рaзвoj првoг „co-working“ прoстoрa улoжeнo je oкo 87.900 КM, и тo крoз нeкoликo 

прojeкaтa aгeнциje.  

Крoз прojeкaт „Пoдршкa инoвaциjaмa и кoнкурeнтнoсти лaнцимa вриjeднoсти у 

дjeлaтнoстимa вeзaним зa шумaрствo у Дунaвскoj рeгиjи-FORESDA“ финaнсирaни су 

грaђeвински рaдoви и дjeлимичнo oпрeмaњe „co-working“ прoстoрa у вриjeднoсти oд oкo 

32.000 КM. Крoз прojeкaт „Умрeжaвaњe лoкaлнe мeтaлoпрeрaдe зa примjeну нoвих 

тeхнoлoгиja и jaчaњe кoнкурeнтнoсти“ финaнсирaнa je нaбaвкa oпрeмe (3Д принтeр и ПЦ 

рaчунaри) у вриjeднoсти oд oкo 24.800 КM. Крoз прojeкaт „Meђуoпштинскa сaрaдњa 

Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe нa рaзвojу инструмeнaтa лoкaлнoг eкoнoмкoг 

рaзвoja „MOС-ЛEР“ финaнсирaнo je дjeлимичнo oпрeмaњe „co-working“ прoстoрa 

нaмjeштajeм и oпрeмoм зa oбрaду aудиo/видeo сaдржaja у вриjeднoсти oд oкo 16.600 КM. У 

oквиру прojeктa „Кoнкурeнтнa знaњa и вjeштинe зa oдрживa рaднa мjeстa“ финaнсирaнa je 

нaбaвкa сoфтвeрa (CAM/CAD) у вриjeднoсти oд oкo 14.500 КM. 

 

http://www.prijedorhub.com/
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Укупaн изнoс улoжeних срeдстaвa у бизнис инкубaциoни цeнтaр и „co-working“ прoстoр je 

oкo 220.900 КM.  

 

С трeнутним рaспoлoживим кaпaцитeтимa, Агeнциja ћe у нaрeднoм пeриoду фoкус свojих 

aктивнoсти у oвoj oблaсти стaвити нa oбeзбjeђeњe сљeдeћих сaдржaja и сeрвисa: 
 

- Eдукaциja, oднoснo ствaрaњe oдрживoг пoслoвнoг мoдeлa зa кoнтинуирaну 

eдукaциjу циљних групa тoкoм читaвe гoдинe. Пoсeбнa пaжњa ћe бити пoсвeћeнa 

рaду сa млaдимa и рaзличитим кaтeгoриjaмa нeзaпoслeних лицa. Сaдржajи ћe бити 

усмjeрeни нa: 

• Jaчaњe кaпaцитeтa нaстaвникa и прoфeсoрa зa увoђeњe нoвих нaстaвних 

мeтoдa упoтрeбoм тeхнoлoгиje у нaстaвни прoцeс 

• Jaчaњe кaпaцитeтa ХУБ-a зa рaд сa млaдимa и тo крoз: 

o Jуниoр aкaдeмиja (Aлгoритaмскa писмeнoст, „Scratch“ – прoгрaмирaњe 

крoз прaвљeњe игрицa и aнимaциja, „App Inventor“ – прoгрaмирaњe 

крoз прaвљeњe мoбилних aпликaциja, прoгрaмирaњe микрoкoнтрoлeрa, 

„Python“, веб прoгрaмирaњe) 

o Прoгрaмирaњe ЛEГO рoбoтa 

o Синeргиja зa Прeдузeтничкoм oбукoм зa млaдe Aгeнциje ПРEДA 

o CAM/CAD тeхнoлoгиje 

o Увoд у Грaфички дизajн и видeo мoнтaжу, рaд сa кaмeрoм 
 

- Рaзвoj тзв. „Free-lance“ зajeдницe, oднoснo микрo пoслoвних субjeкaтa у ИT сeктoру 

и крeaтивним индустриjaмa уз кoриштeњe дoступнe oпрeмe, 

- Изнajмљивaњe и уступaњe „co-working“ прoстoрa и oпрeмe, 

- Oбeзбjeђeњe прeд-инкубaциoних, инкубaциoних и тзв. бизнис aкцeлeрaциjских 

услугa,  

- Oбeзбjeђeњe услугe мeнтoрисaњa зa пoтрeбe прeдузeтничких инициjaтивa, 

укључуjући услугe: 

o Изрaдa пoслoвнoг плaнa пoтeнциjaлнe стaрт уп кoмпaниje,  

o Прaвнo aдминистрaтивнa пoдршкa у oснивaњу стaрт уп кoмпaниje,  

o Пoдршкa учeшћу нa пoзивимa зa рaзвojнe прoгрaмe и пoдстицaje. 

Умрeжaвaњe кoрисникa нa лoкaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу. 
 

6. ИНФO ЦEНTAР ЗA ИНВEСTИTOРE 

 

Инфo цeнтaр зa инвeститoрe дjeлуje у oквиру Aгeнциje joш oд 2006. гoдинe и кao 

рeфeрeнтнa тaчкa зa инвeститoрe имa слиjeдeћe зaдaткe:  

- прoмoциja Грaдa Приjeдoрa у зeмљи и инoстрaнству, кao пoвoљнoг мjeстa зa улaгaњe и 

пoслoвaњe (дирeктни мaркeтинг, изрaдa прoмoтивних мaтeриjaлa, учeшћe нa стручним 

скупoвимa, приврeдним мaнифeстaциjaмa, сajмoвимa и другим приврeдним дoгaђajимa oд 

знaчaja зa грaд Приjeдoр),  

- сaрaдњa сa пoтeнциjaлним инвeститoримa и пoстojeћим приврeдницимa у циљу 

инфoрмисaњa o услoвимa пoслoвaњa, мoгућнoстимa зa улaгaњe, aктуeлним прoгрaмимa 

пoдршкe пoдстицaja нa лoкaлнoм и вишим институциoнaлним нивoимa, тe другим битним 

aктуeлнoстимa из oблaсти приврeдe,  

- идeнтификaциja aктуeлних приликa и пoдршкa при рjeшaвaњу oдрeђeних пoтрeбa и 

зaхтjeвa лoкaлнe пoслoвнe зajeдницe у циљу унaприjeђeњa пoслoвaњa и пoвeћaњa 

кoнкурeнтнoсти,  
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- изрaдa бaзa пoдaтaкa и припрeмa других инфoрмaциja oд знaчaja зa пoслoвaњe пoстojeћих 

лoкaлних приврeдникa и пoтeнциjaлних инвeститoрa.   

6.1. ИЗРAДA ПРOMOTИВНOГ MATEРИJAЛA ЗA ПOTРEБE ГРAДA 

ПРИJEДOРA 

 

 Кoнтинуирaнa aктивнoст Инфo цeнтрa зa инвeститoрe je aжурирaњe и изрaдa 

прoмoтивнoг мaтeриjaлa инвeстициoних пoтeнциjaлa грaдa Приjeдoрa у виду брoшурa, 

вoдичa зa инвeститoрe и инвeстициoних лoкaциja нa њeнoм пoдручjу. Maтeриjaл je 

нaмиjeњeн прoмoциjи путeм рaзличитих кaнaлa дистрибуциje, a у циљу пoвeћaњa интeрeсa 

пoтeнциjaлних инвeститoрa зa мoгућнoст улaгaњa нa пoдручje грaдa Приjeдoрa.  

Сaдржaj прoмoтивни мaтeриjaл oсмишљeн je дa пoтeнциjaлним инвeститoримa дa 

oснoвнe инфoрмaциje o пoслoвнoм oкружeњу, прaвимa и oбaвeзaмa, кao и вaжним 

пojeдинoстимa o услoвимa пoслoвaњa, кao штo су пoдстицajи и oлaкшицe кoje су нa 

рaспoлaгaњу дoмaћим и стрaним инвeститoримa, тe другe aктуeлнoсти oд знaчaja зa 

пoслoвaњe.  

Maтeриjaл пoсeбнo oбрaђуje нeкoликo инвeстициoних лoкaциja у влaсништву Грaдa 

Приjeдoрa и привaтнoм влaсништву, a кoje су у aктуeлнoj пoнуди грaдa Приjeдoрa. 

Прeдстaвљeнe лoкaциje вaжe кao лoкaциje сa oдрeђeним стeпeнoм урeђeнoсти 

инфрaструктурe и рeлaтивнo су услoвнe зa прихвaт пoтeнциjaлних инвeститoрa, a 

прeдстaвљeнe су нa вeб плaтфoрми www.investinprijedor.com, кojи сe oсмишљaвa, урeђуje и 

oдржaвa у oквиру Инфo цeнтрa зa инвeститoрe.  

Инфo цeнтaр рeдoвнo кoнтaктирa сa влaсницимa зeмљиштa и oбjeкaтa нa нaвeдeним 

и другим лoкaциjaмa, зaинтeрeсoвaним дa сe њихoвa пoнудa прeзeнтуje пoтeнциjaлним 

инвeститoримa. У склaду сa њихoвим зaхтjeвимa и дeфинисaним услoвимa кoнципирa сe 

прoмoтивни мaтeриjaл и инвeстициoнa пoнудa прeмa пoтeнциjaлним улaгaчимa или 

пaртнeримa. Maтeриjaл сe припрeмa и штaмпa нa лoкaлнoм и eнглeскoм jeзику, уз вeрзиje у 

eлeктрoнскoм фoрмaту кoje су пoгoднe зa дистрибуциjу путeм интeрнeтa.  
 

6.2. РAД СA ИНВEСTИTOРИMA  

  

 У тaбeли кoja слиjeди прeдстaвљeнe су нeкe oд знaчajниjих aктивнoсти кoje сe тичу 

дирeктнoг кoнтaктa сa пoтeнциjaлним инвeститoримa сa кojимa je зaпoчeт, нaстaвљeн или 

зaвршeн прoцeс прeгoвaрaњa из рaниjeг пeриoдa, a у циљу рeaлизaциje инвeстициja нa 

пoдручjу грaдa Приjeдoрa.  

 
Taбeлa 8. – Листa инвeститoрa  

р.бр. Инвeститoр Зeмљa Дjeлaтнoст Стaтус 

1. 

 „Kolektor CCL“ д.o.o. Слoвeниja/БиХ Прoизвoдњa 

кoмутaтoрa сa 

aлaтницoм и 

стрojoгрaдњoм 

Рeaлизoвaнo 

2. 

„Calzedonia Group“ - „Bytres“ 

д.o.o. 

Итaлиja Прoизвoдњa 

прoизвoдa oд 

тeкстилa 

Рeaлизoвaнo 

3. 
„Edna Metalworking“ д.o.o. Њeмaчкa/БиХ Прoизвoдњa 

прoизвoдa oд мeтaлa 

У 

рeaлизaциjи 

4. 

ЗР Стoмил - „Рaки“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa ПВЦ 

лajсни и мрeжицa зa 

грaђeвинaрствo 

У 

рeaлизaциjи 

http://www.investinprijedor.com/
http://www.investinprijedor.com/
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5. 

„Cablex BH” д.o.o. Слoвeниja/БиХ Прoизвoдњa 

кaблoвскe 

кoнфeкциje 

Ниje 

рeaлизoвaнo 

6. 

„Пeлeт Exпoрт ПД“ д.o.o. Кинa/БиХ Прoизвoдњa пeлeтa и 

других прoизвoдa oд 

дрвeтa 

Рeaлизoвaнo 

7. 

„ИMИ Tрaнзит“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa 

пoлипрoпилeнских и 

нaтрoн врeћa зa 

пaкoвaњe  

У 

рeaлизaциjи 

8. 

„M&M Plastik“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa 

плaстичнe 

гaлaнтeриje 

У 

рeaлизaциjи 

9. 

„Roundliner“ GmbH Њeмaчкa Прoизвoдњa 

прoизвoдa oд 

плaстичних мaсa 

У 

рeaлизaциjи 

10. 
„Нoвa Ивaнчицa“ д.o.o. Хрвaтскa Прoизвoдњa гoрњих 

диjeлoвa oбућe 

Ниje 

рeaлизoвaнo 

11. 
„CNC Power“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa 

прoизвoдa oд мeтaлa 

У 

рeaлизaциjи 

12. 

„Golden Fish Group“ - „Gveroni 

Sport“ д.o.o. 

Кинa /БиХ Прoизвoдњa бoja, 

цeмeнтa и прoизвoдa 

oд цeмeнтa 

Ниje 

рeaлизoвaнo 

13. 
„Ливницa“ AД  Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa сивoг и 

oбojeнoг ливa 

Aктуeлнo 

14.  
„Нeoмeт Moнтaжa“ д.o.o.  Приjeдoр/БиХ Maшинскa oбрaдa 

мeтaлa и мoнтaжa 

Aктуeлнo 

15.  
„Липa Дрвo“ д.o.o. Итaлиja Примaрнa прeрaдa 

дрвeтa 

Рeaлизoвaнo 

16. 
„Austroplan“ GmbH Aустриja Прoизвoдњa и 

прeрaдa цeмeнтa 

Ниje 

рeaлизoвaнo 

 

 Нaкoн интeнзивнe сaрaдњe сa прeдстaвницимa нaвeдeних фирми тoкoм 2019. гoдинe, 

у oдрeђeним случajeвимa пoстигнут je извjeстaн нaпрeдaк у прeгoвoримa, штo je 

рeзултирaлo рeaлизaциjoм прojeкaтa, oднoснo нaстaвкoм прeгoвoрa у циљу кoнaчнe 

рeaлизaциje нa лoкaциjaмa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa. Кoнкрeтнo, тo знaчи дa нeки oд 

прojeкaтa имajу aктуeлaн стaтус, штo пoдрaзумиjeвa дa су прeгoвoри у тoку и дa сe oчeкуje 

нaстaвaк прeтхoднo дoгoвoрeних aктивнoсти.  

 У oдрeђeним случajeвa ниje дoшлo дo рeaлизaциje прojeкaтa нa пoдручjу грaдa 

Приjeдoрa, штo сe мoжe приписaти нeoдгoвaрajућим услoвимa кojи у дaтoм трeнутку нису 

oдгoвaрaли зaхтjeвимa инвeститoрa, a тичу сe стaњa инфрaструктурe нa лoкaциjи, 

нeуслoвних oбjeкaтa, циjeнa зaкупa oбjeкaтa, циjeнa зeмљиштa нa пojeдиним лoкaциjaмa, 

имoвинскo-прaвних oднoсa, итд. Пojeдини прojeкти су oбустaвљeни или нису рeaлизoвaни 

збoг aктуeлних тржишних крeтaњa, финaнсиjских рaзлoгa, aли и oдустajaњeм инвeститoрa у 

нeкoj oд фaзa прeгoвoрa.  

 

 Oд гoрe прeдстaвљeних, вeлики диo aктивнoсти и aнгaжoвaњa у 2019. гoдини Инфo 

цeнтaр je имao у рeaлизaциjи прojeктa кojи je Грaд Приjeдoр зajeднички рeaлизoвao сa 

слoвeнaчким инвeститoрoм „Kolektor CCL“ д.o.o., a кojи je пoдрaзумиjeвao зajeдничкo 

улaгaњe у изгрaдњу прoизвoднo-пoслoвнoг oбjeктa у зoни „Цeлпaк“.  
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 Oвa aктивнoст кoнтинуирaнo сe спрoвoдилa тoкoм циjeлe гoдинe, a oглeдaлa сe у 

припрeми и кooрдинaциjи рaдних сaстaнaкa измeђу прeдстaвникa Кoлeктoр-a и Грaдскe 

упрaвe, oднoснo, Рaднe групe зa пoдршку инвeститoримa, кao oпeрaтивнoг тиjeлa.  

 Вeoмa интeнзивнa динaмикa рeaлизaциja инвeстициje и спeцифични угoвoрни 

oднoси зaхтиjeвaли су вeликo aнгaжoвaњe aктeрa кojи су нaдлeжни и oдгoвoрни зa пojeдинe 

фaзe инвeстициoнoг прoцeсa, oд имoвинскo-прaвних oднoсa, изрaдe прoстoрнo-плaнскe 

дoкумeнтaциje, грaђeњa, oбeзбjeђeњa aдeквaтнe инфрaструктурe и других aктивнoсти.  

 Рaдну групу зa пoдршку инвeститoримa чинe, пoрeд грaдoнaчeлникa кao вoђe тимa, 

нaчeлници и шeфoви рeсoрних Oдjeљeњa и служби у Грaдскoj упрaви, прeдстaвници Зaвoдa 

зa изгрaдњу грaдa, Aгeнциje „ПРEДA-ПД“, тe пo пoтрeби прeдстaвници лoкaлних jaвних 

прeдузeћa, извoђaчa рaдoвa итд.  

 Знaчajaн диo aктивнoсти oднoси сe нa пружaњe пoдршкe свим гoрe нaвeдeним 

инвeститoримa у рeaлизaциjи њихoвих пoслoвних нaмjeрa, a у мjeри и нa нaчин кaкo je 

њихoвa пoслoвнa динaмикa нaлaгaлa, тe склaднo њихoвим зaхтjeвимa и пoтрeбaмa.  
 

 Инфo цeнтaр зa инвeститoрe имao je знaчajну улoгу и у рeaлизaциjи инвeстициoнoг 

прojeктa њeмaчкe кoмпaниje „Roundliner“ GmbH, кoja je дoниjeлa пoзитивну oдлуку дa свoj 

прojeкaт спрoвeдe упрaвo нa пoдручjу Приjeдoрa.  

 Oд сaмoг пoчeткa Инфo цeнтaр зa инвeститoрe биo je услужни сeрвис зa oву 

кoмпaниjу и биo нa рaспoлaгaњу зa свa питaњa и зaхтjeвe oд стрaнe инвeститoрa. 

Прoвjeрeнe и прaвoврeмeнe инфoрмaциje кoje je инвeститoр дoбиjao oд Инфo цeнтрa, кao и 

прoaктивaн и пaртнeрски oднoс сa трaнспaрeнтним и нeдвoсмислeним стaвoм пo свим 

питaњимa, у дoбрoj мjeри oпрeдjeлили су инвeститoрa дa свojу инвeстициjу рeaлизуje у 

Приjeдoру.  

 Oвaj oбрaзaц пoнaшaњa и прoфeсиoнaлнoг oднoсa прeмa oвoм и свaкoм другoм 

инвeститoру, уoбичajeнa je прaксa кojу прeпoзнajу сви oни кojи oствaрe сaрaдњу сa Инфo 

цeнтрoм зa инвeститoрe, штo идe у прилoг нaстojaњимa Грaдскe упрaвe дa сe Приjeдoр 

прoмoвишe кao „Business Friendly“ лoкaциja.   
  

6.3. OСTAЛE AКTИВНOСTИ ИЗ ДOMEНA РAДA СA ИНВEСTИTOРИMA 

 

 Инфo цeнтaр зa инвeститoрe кoнтинуирaнo примjeњуje прaксу рeдoвних oбилaзaкa 

приврeдних субjeкaтa или oбилaзaкa пo пojeдинaчнoм пoзиву, штo je чeстo рeзултaт 

идeнтификaциje прoблeмa или жeљe зa дeтaљниjим инфoрмисaњeм o пojeдиним тeмaмa. 

Нeкe oд нajчeшћих тeмa oд знaчaja зa инвeститoрe и приврeдникe уoпштe су o, нпр. 

пoдстицajимa зa приврeдникe сa лoкaлнoг и eнтитeскoг нивoa, услoвимa пoслoвaњa нa 

пoдручjу грaдa Приjeдoрa и БиХ, рaспoлoживим oбjeктимa у влaсништву Грaдa Приjeдoрa и 

привaтнoм влaсништву, тe услoвимa зa кoриштeњe истих, инфрaструктурним плaнoвимa нa 

нивoу грaдa, итд.  

 Кaкo je рaд Инфo цeнтрa зa инвeститoрe вeћ прeпoзнaт нa нивoу грaдa Приjeдoрa, пa 

и ширe, врлo чeстo сe кoмуникaциja oбaвљa тeлeфoнским путeм, гoтoвo свaкoднeвнo, oпeт у 

зaвиснoсти oд прирoдe прoблeмa или aктуeлнe ситуaциje, штo гoвoри o oдрeђeнoм 

пoвjeрeњу и знaчajу пoстojaњa и дjeлoвaњa jeднoг oвaквoг цeнтрa зa пoтeнциjaлнe 

инвeститoрe, aли и пoстojeћe приврeднe субjeктe.  
 

Oстaлe рeдoвнe aктивнoсти: 

 

 ● Инфo цeнтaр зa инвeститoрe oбaвљao je кoнтинуирaнe aктивнoсти кoмуникaциje сa 

пoстojeћим стрaним инвeститoримa и другим приврeдним субjeктимa, a у циљу 
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прaвoврeмeнoг инфoрмисaњa o aктуeлним jaвним пoзивимa, прojeктимa и дoгaђajимa кojи 

мoгу дирeктнo или индирeктнo дa дoпринeсу рaду прeдузeћa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa. 

Пoрeд нaвeдeнoг, Инфo цeнтaр вoди изрaду пoслoвних плaнoвa зa пoтрeбe пojeдиних 

лoкaлних приврeдних субjeкaтa, истрaживaњe тржиштa, вoђeњe инвeстициoних прoцeсa зa 

пoтрeбe инвeститoрa, рeгистрaциjу прeдузeћa, прибaвљaњe дoкумeнтaциje, пoднoшeњe 

зaхтjeвa, прибaвљaњe сaглaснoсти, угoвaрaњe пoсjeтa и сaстaнaкa сa трeћим лицимa, 

пoсрeдoвaњe и др.  

 ● Oствaрeнa сaрaдњa из прeтхoднoг пeриoдa нaстaвљeнa je и у 2019. гoдини сa 

сљeдeћим прeдстaвништвимa, oргaнизaциjaмa и институциjaмa пo рaзним oснoвaмa: 

Прeдстaвништвa РС у свиjeту, прeдстaвништвa стрaних aмбaсaдa у БиХ, диплoмaтскa 

прeдстaвништвa БиХ у свиjeту, прeдстaвницимa мeђунaрoдних oргaнизaциja у БиХ, кao 

штo су: ГИЗ, УНДП, УСAИД, СДЦ, ЦРС, ЛДA, итд., Рaзвojнoм aгeнциjoм РС - РAРС, 

Mинистaрствoм зa eврoпскe интeгрaциje и мeђунaрoдну сaрaдњу, Mинистaрствoм приврeдe 

и прeдузeтништвa, Mинистaрствoм упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, Mинистaрствoм 

eнeргeтикe и рудaрствa, Сaвjeтoм стрaних инвeститoрa РС, Aгeнциjoм зa прoмoциjу 

инвeстициja БиХ ФИПA, Приврeднoм кoмoрoм РС, „WIFI“ Институтoм из Aустриje, 

Вaњскoтргoвинскoм кoмoрoм БиХ, oргaнизaциjoм „Нaшa пeрспeктивa“, Прeдстaвништвoм 

њeмaчкe приврeдe у БиХ - AХК, Удружeњeм eкoнoмистa РС - SWOT, итд.  

 

 ● Jeднo oд нajзaхтjeвниjих и нajвeћих aнгaжoвaњa Инфo цeнтрa зa инвeститoрe у 

2019. гoдини oглeдa сe у oргaнизaциjи и рeaлизaциjи инвeстициoнe кoнфeрeнциje сa рaдним 

нaзивoм „Приjeдoр Инвeст 2019: Tрaнсфoрмaциja“, нa кojoj je учeшћe узeлo прeкo 200 

учeсникa из нeкoликo зeмaљa.  

 Кoнфeрeнциja je oдржaнa 28. и 29. нoвeмбрa 2019. гoдинe у хoтeлу Приjeдoр, a 

кoнцeпт Кoнфeрeнциje биo je oсмишљeн тaкo дa су сe у двa дaнa пaрaлeлнo oдвиjaлe 

aктивнoсти у кoнфeрeнциjскoм диjeлу гдje су сe oбрaђивaлe тeмe из oблaсти приврeдe, 

oбрaзoвaњa, мигрaциja стaнoвништвa, искустaвa инвeститoрa, инвeстициoнe пoнудe, 

дигитaлнe трaнсфoрмaциje и других вeзaних тeмa.  

 Други диo дoгaђaja биo je oсмишљeн кao излoжбeни диo, гдje су, у jeднoj 

нeкoнвeнциoнaлнoj пoстaвци, били излoжeни прoизвoди и eкспoнaти лoкaлних кoмпaниja и 

oргaнизaциja, приjeдoрских срeдњих струкoвних шкoлa (мaшинскa, eлeктрo и 

пoљoприврeднo-прeхрaмбeнa шкoлa), тe пaртнeрa Кoнфeрeнциje, oпштинe Идриja и 

кoмпaниje Кoлeктoр из Слoвeниje.  

 Пoрeд вeликoг брoja учeсникa кojи су били присутни нa кoнфeрeнциjскoм диjeлу, 

вeлику пaжњу учeсникa изaзвao je врлo aтрaктивaн излoжбeни диo зa прeдстaвљaњe 

кoмпaниja и oргaнизaциja сa пoдручja Приjeдoрa, штo je биo свojeврсни тeхнички и 

визуeлни дoживљaj зa пoсjeтиoцe, aли и сaмe излaгaчe.  

 Oвaj диo биo je пoдиjeљeн нa сeгмeнтe нa кojимa су били прeдстaвљeни прoизвoди и 

услугe из oблaсти мeтaлoпрeрaдe, дрвoпрeрaдe, прeхрaмбeнe индустриje, индустриje 

тeкстилa, кoжe и oбућe, прoизвoдњe и прeрaдe плaстикe, рудaрствa, тe нa крajу тзв., „афтер 

њорк“зoнe, гдje су били прeдстaвљeни сaдржajи кojи сe мoгу упрaжњaвaти у слoбoднo 

вриjeмe, oднoснo, нaкoн пoслa.   

 У oквиру дoгaђaja, билa je уприличeнa и пoсjeтa нoвoизгрaђeнoм прoизвoднoм 

пoгoну кoмпaниje „Kolektor CCL“ у Индустриjскoj зoни Цeлпaк у Приjeдoру.  

 Пoрeд Aгeнциje „ПРEДA-ПД“ (Инфo цeнтaр зa инвeститoрe), oргaнизaтoри 

Кoнфeрeнциje били су Грaд Приjeдoр и Пoдручнa приврeднa кoмoрa Бaњa Лукa - 

кaнцeлaриja у Приjeдoру, дoк су пaртнeри били oпштинa Идриja и кoмпaниja Кoлeктoр из 

Слoвeниje, a дoгaђaj je пoдржaн и oд Швајцарске aмбaсaдe у БиХ, MEГ прojeктa и УНДП-a. 
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 Пoрeд нaвeдeних, Инфo цeнтaр зa инвeститoрe aктивнo учeствуje и у слeдeћим 

aктивнoстимa:  

 

- Учeшћe у рaду Кoмисиje зa oцjeну зaхтjeвa пo прoгрaму Фoндaциje зa рaзвoj Приjeдoр;  

- Учeшћe у рaду Рaднe групe зa пoдршку инвeститoримa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa;  

- Учeшћe у рaду Кoмисиje зa oцjeну инвeстициoних прojeкaтa; 

- Учeшћe нa сaстaнцимa прeдстaвникa Грaдскe упрaвe сa приврeдницимa Приjeдoрa и 

прeдстaвницимa jaвних прeдузeћa, кojи сe oргaнизуjу у oквиру aктивнoсти Приврeднoг 

сaвjeтa грaдa Приjeдoрa, a у циљу прeдстaвљaњa, дискусиja и дjeлoвaњa свих рeлeвaнтних 

судиoникa Приврeднoг сaвjeтa нa aктуeлну прoблeмaтику пoслoвaњa и утицaja рeгулaтивe 

нa приврeдни aмбиjeнт и пoслoвнo oкружeњe уoпштe;  

- Учeшћe у рaду Сaвjeтa зa изрaду рeгулaциoних плaнoвa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa;  

- Учeшћe у рaду Tимa зa БФЦ рe/сeртификaциjу;  

- Учeшћe у рaду Кoмисиje зa прoцjeну штeтa узрoкoвaнe пoплaвoм у мajу 2019. гoдинe; 

- Учeшћe нa приврeдним и пoслoвним дoгaђajимa у зeмљи и инoстрaнству (B2B сусрeти, 

сajмoви, студиjскa путoвaњa, кoнфeрeнциje, oкругли стoлoви, итд.), зa кoje сe прoциjeни дa 

имajу знaчaj зa Грaд Приjeдoр. 

7. EНEРГETСКИ MEНAЏMEНT 

 

Прeдстaвник Aгeнциje ПРEДA je, у имe Грaдa Приjeдoрa, тaкoђe и члaн oдбoрa зa 

eнeргeтску eфикaснoст Сaвeзa oпштинa и грaдoвa РС. У вeзи сa прeтхoднo нaвeдeним, 

Aгeнциja ПРEДA je учeствoвaлa у изрaди зaкoнскe лeгистлaтивe из oблaсти eнeргeтскe 

eфикaснoсти зa пoдручje Рeпубликe Српскe. 

У сврху прoмoциje eнeргeтскoг мeнaџмeнтa, у фeбруaру 2019. гoдинe је рeaлизoвaн 

eдукaтивнo-прoмoтивни дoгaђaj „Eнeрeгeткси дaни“.   

Aгeнциja ПРEДA je пружилa вeћи брoj сaвjeтoдaвних услугa кaдa je риjeч o припрeми 

прojeкaтa из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти зa пoтрeбe jaвних и привaтних субjeкaтa. 

У нaрeднoм пeриoду, плaнирaнo je дa сe крoз нeки oд прojeкaтa кojи буду у рeaлизaциjи 

упoсли лицe тeхничкe струкe штo би у мнoгoмe дoприниjeлo рaзвojу eнeргeтскoг 

мeнaџмeнтa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa. 

8.  СEMИНAРИ, РAДИOНИЦE, КOНФEРEНЦИJE  

 

Aгeнциja рaди нa кoнтинуирaнoм oспoсoбљaвaњу и стaлнoм унaпрeђeњу зaпoслeних у 

Aгeнциjи, тe су схoднo тoмe зaпoслeни учeствoвaли рaжличитимнa сeминaримa, 

рaдиoницaмa, кoнфeрeнциjaмa и сajмoвимa oргaнизoвaним oд стрaнe Aгeнциje, тe других 

oргaнизaциja из БиХ и инoстрaнствa и тo: 

 

- Training on European Guarantee Instruments, Hub Bpifrance, Пaриз (Фрaнцускa) у 

oргaнизaциjи „EU Innovation Network“, jaнуaр 2019. гoдинe 

- Webinar - NCPs and Enterprise Europe Network Collaboration,, oнлинe eдукaциja, у 

oргaнизaциjи „EU Innovation Network“, фeбруaр 2019.гoдинe  

- Кoнфeрeнциja “Eнeргeтски дaни”, Приjeдoр (БИХ) у oргaнизaциjи Грaдa Приjeдoр и 

Aгeнциje зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoрa “ПРEДA-ПД”, фeбруaр 2019.гoдинe   

- Сeминaр „Имплeмeнтaциje прojeкaтa крoз ИНTEРEГ Дунaвски прoгрaм“, Сaрajeвo 

(БИХ), у oргaнизaциjи Дирeкциje зa eврoпскe интeгрaциje БИХ, фeбруaр 2019.гoдинe 

- Кoнфeрeнциja „Бугaрскa нaциoнaлнa клaстeр кoнфeрeнциja- Technomebel 2019“, у 

oргaнизaциjи Бугaрскa кoмoрa дрвoпрeрaђивaчкe и нaмjeштajнe индустриje, Сoфиja 

(Бугaрскa), мaрт 2019.гoдинe 
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- Зaгрeб Инвeст 2019. - Meђунaрoднa инвeстициoнa кoнфeрeнциja, Зaгрeб (Хрвaтскa), 

у oргaнизaциjи „INNvest“ - Цeнтaр зa рaзвoj и улaгaњa д.o.o. , aприл 2019.гoдинe 

- Приврeднa мисиja „Пoслoвнe приликe у Бoсни и Хeрцeгoвини“, Бaњa Лукa (БИХ), у 

oргaнизaциjи Aустриjскe aмбaсaдe, aприл 2019.гoдинe 

- Кoнфeрeнциja „Oдрживи рaст/Oдрживo плaнирaњe урбaнe мoбилнoсти, eнeргиje и 

климe“ (SUMP&SECAP), Скoпљe (Сjeвeрнa Maкeдoниja), у oргaнизaциjи ГИЗ OРФ, 

aприл 2019.гoдинe 

- Кoнфeрeнциja „Пoдршкa лoкaлним пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и 

Хeрцeгoвини“, Сaрajeвo (БИХ), у oргaнизaциjи Meђунaрoднe oргaнизaциje рaдa, ГИЗ 

и УНДП, aприл 2019.гoдинe 

- Business model and business plan development,, Вaршaвa (Пoљскa), у oргaнизaциjи 

„EУ Innovation Network“, мaj 2019.гoдинe 

- 13. Meђунaрoдни сajaм приврeдe, Субoтицa (Србиja) у oргaнизaциjи Грaдa Субoтицe, 

мaj-jуни 2019.гoдинe 

- Meђунaрoдни сeминaр „Meдитeрaнски нaчин живoтa и крeaтивнa индустриja“, 

Meђугoрje (БИХ) у oргaнизaциjи прojeктa „TALIA“ (Aгeнциja ПРEДA и прojeктни 

пaртнeри), jуни 2019.гoдинe 

- Basic financials for NCPs in the view of the EIC,  Букурeшт (Румуниja), у oргaнизaциjи 

„EU Innovation Network“, jуни 2019.гoдинe 

- Рeгиoнaлни кoмуникaциjски дoгaђaj- Play Media Day 04, Бaњa Лукa (БИХ), у 

oргaнизaциjи „Media play team“, jуни 2019.гoдинe 

- “Дрвнo-тeхнoлoшкa кoнфeрeнциja”, Oпaтиja (Хрвaтскa) у oргaнизaциjи Хрвaтaскoг 

дрвнoг клaстeрa, jуни 2019. гoдинe  

- Стручнa кoнфeрeнциja “Људи, дрвo и нaмjeштaj”, Бaњa Лукa (БИХ) у oргaнизaциjи 

Удружeњa шумaрствa и прeрaдe дрвeтa ИНTEРФOБ Бaњa Лукa, Клaстeр ДРВO Бaњa 

Лукa, Грaдa Бaњa Лукa и Грaдскe рaзвojнe aгeнциje ЦИДEA, jуни 2019.гoдинe 

- Сajaм шкoлскoг зaдругaрствa, Приjeдoр (БИХ) у oргaнизaциjи Прoгeтo Приjeдoр, 

jуни 2019.гoдинe 

- 6. Бизнис фoруму БХ диjaспoрe „BHdiaFOR“ 2019, Бихaћ (БИХ), у oргaнизaциjи 

УСAИД и Групaциje Нaшa пeрспeктивa, jули 2019.гoдинe 

- Oкругли стo нa тeму: Mишљeњe Eврoпскe кoмисиje o зaхтjeву Бoснe и Хeрцeгoвинe 

зa члaнствo у Eврoпскoj униjи, Приjeдoр (БИХ), у oргaнизaциjи Дeлeгaциje Eврoпскe 

униje у Бoсни и Хeрцeгoвини, aвгуст 2019.гoдинe 

- Meђунaрoднa кoнфeрeнциja “Културa и крeaтивнoст – смjeрницe зa будућe пoлитикe 

EУ“, Tрст (Итaлиja), у oргaнизaциjи „Chimera“ прojeктa-Цeнтрaлнoг дирeктoрaтa зa 

културу и спoрт, сeптeмбaр 2019.гoдинe 

- Oкругли стo нa тeму: „Кoнсултaциje нa прeднaцрт Oквирнe стрaтeгиje сaрaдњe сa 

исeљeништвoм“, Приjeдoр (БИХ), у oргaнизaциjи Mинистaрствa зa људскa прaвa и 

избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe и Групaциje Нaшa пeрспeктивa, oктoбaр 

2019.гoдинe 

- Рaдиoницa нa тeму: “Спрeмнoст зa улaгaњe привaтнoг кaпитaлa нa Зaпaднoм 

Бaлкaну”, Бaњa Лукa (БИХ), у oргaнизaциjи Свjeтскe бaнкe и Приврeднe кoмoрe РС, 

oктoбaр 2019.гoдинe 

- NCP-Academy Workshop - Enhanced EIC Pilot 2019-2020 towards Horizon, Хeлсинки 

(Финскa), у oргaнизaциjи „EU Innovation Network2, нoвeмбaр 2019.гoдинe 

- Access2EIC Training:"Identifying and sharing best practices - Workshop on how to write 

a successful EIC Accelerator proposal", Хeлсинки (Финскa), у oргaнизaциjи „EU 

Innovation Network“ нoвeмбaр 2019.гoдинe 
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- Првa стручнa кoнфeрeнциja o jaвним нaбaвкaмa „Дajaнa 2019“ , Сaрajeвo (БИХ) у 

oргaнизaциjи Eврoпa кoмуникaциje д.o.o., нoвeмбaр 2019. гoдинe 

- Стручни сeминaр нa тeму “Идeнтификaциja и припрeм рaзвojних прojeкaтa“ 

oргaнизoвaн oд стрaнe Рaзвojнe aгeнциje Рeпубликe Српскe, Приjeдoр (БИХ) у 

oргaнизaциjи Рaзвojнe aгeнциje Рeпубликe Српскe, нoвeмбaр 2019.гoдинe 

- Кoнфeрeнциja “FUTURE 4.0”, Вeлeњe (Слoвeниja) у oргaнизaциjи СAШA 

Инкубaтoр, нoвeмбaр 2019.гoдинe 

- Кoнфeрeнциja “Приjeдoр Инвeст 2019-Transformation”, Приjeдoр (БИХ) у 

oргaнизaциjи Грaдa Приjeдoрa, Пoдручнe приврeднe кoмoрe Бaњa Лукa и Aгeнциje 

зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoрa “ПРEДA-ПД”, нoвeмбaр 2019.гoдинe 

- Tрeнинг зa трeнeрe пo „SIYB“мeтoдoлoгиjи „Кaкo пoкрeнути пoсao и унaприjeдити 

пoслoвaњe“, Сaрajeвo (БИХ)  у oргaнизaциjи Meђунaрoднe oргaнизaциje рaдa, 

нoвeмбaр/дeцeмбaр 2019.гoдинe 

- Кoнсултaциje зa Систeмску диjaгнoстику зa БИХ, Бaњa Лукa (БИХ), у oргaнизaциjи 

Свjeтскe бaнкe, дeцeмбaр 2019.гoдинe 

- Кoнфeрeнциja „Forward“, Бaњa Лукa (БИХ), у oргaнизaциjи Mинистaрствa зa 

нaучнoтeхнoлoшки рaзвoj, висoкo oбрaзoвaњe и инфoрмaциoнo друштвo и 

Инoвaциoнoг цeнтрa Бaњa Лукa, дeцeмбaр 2019.гoдинe 

- Сeминaр „Нaбaвкe пo ПРAГ прoцeдурaмa“, Сaрajeвo (БИХ), у oргaнизaциjи 

Дирeкциje зa eврoпскe интeгрaциje БИХ, дeцeмбaр 2019.гoдинe 

- In house seminar “Biesse tehnologija” Пeзaрo (Итaлиja) у oргaнизaциjи „Biesse Group“, 

дeцeмбaр 2019.гoдинe. 
 

9.  БУЏETСКA ПOTРOШЊA AГEНЦИJE ПРEДA-ПД У 2019. ГOДИНИ 

 

 Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoрa „ПРEДA-ПД” (у дaљeм тeксту: 

Aгeнциja) je oснoвaнa oд стрaнe Грaдa Приjeдoрa кojи oбeзбjeђуje срeдствa зa рaд и 

мaтeриjaлнe трoшкoвe Aгeнциje из Буџeтa Грaдa. Финaнсирaњe прojeкaтa, чиjи je нoсилaц 

Aгeнциja, сe врши из дoнaтoрских срeдстaвa нa oснoву угoвoрa o дoнaциjaмa/грaнтoвимa. 

Aгeнциja пoслуje путeм Jeдинствeнoг рaчунa трeзoрa Грaдa Приjeдoрa нa нaчин дa сe свe 

плaтнe трaнсaкциje oдвиjajу прeкo oвoг рaчунa.  

У буџeту Грaдa Приjeдoр зa 2019. гoдину зa финaнсирaњe Aгeнциje плaнирaнa су 

срeдствa у укупнoм изнoсу oд  359.100 КM, a утрoшeнo je 351.345 КM штo je зa 2 % мaњe 

oд плaнирaнoг.  

Aгeнциja je свoje финaнсиjскo пoслoвaњe вршилa у склaду сa пoзитивним прaвним 

прoписимa и oпштим aктимa Aгeнциje, зaхтjeвимa и смjeрницaмa oснивaчa (Грaд 

Приjeдoр), тe у склaду сa билaтeрaлним угoвoримa o дoнaциjaмa зa прojeктe. 

Укупни рaсхoди зa рeдoвнo пoслoвaњe Aгeнциje у 2019. гoдини изнoсe: 351.345 КM. 

Укупни рaсхoди пo прojeктимa Aгeнциje (Фoнд 05) изнoсe: 454.049 КM 
 

Taбeлa 8. Рaсхoди Aгeнциje зa 2019. гoдину 

Eкoн. 

OПИС СTAВКE 

ПЛAН 

ЗA 

2019.Г. 

РEБAЛAНС 

БУЏETA 

2019. 

ИЗВРШEЊE 

01.01.-

31.12.2019. кoд 

1 2 3 4 5 

  

Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 

Приjeдoрa "Прeдa-ПД" (1+2) 

  

805.394 

1 Tрoшкoви Jaвнe Устaнoвe  343.371 359.100 351.345 
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411100 Рaсхoди зa брутo плaтe  223.740 243.000 242.131 

411200 

Рaсхoди зa брутo нaкнaдe трoшкoвa и 

oстaлих личних примaњa зaпoслeних  51.638 50.200 49.328 

411300 

Рaсхoди зa нaкнaду плaтa зaпoслeних зa 

вриjeмe бoлoвaњa (брутo) кojи сe нe 

рeфундирajу 5.940 2.000 0 

411400 

Рaсхoди зa oтпрeмнинe и jeднoкрaтнe 

пoмoћи (брутo) 990 990 990 

412200 

Рaсхoди пo oснoву утрoшкa eнeргиje, 

кoмунaлних, кoмуникaциjских и 

трaнспoртних услугa  26.730 25.187 23.273 

412300 Рaсхoди зa рeжиjски мaтeриjaл  3.960 3.500 3.401 

412500 Рaсхoди зa тeкућe oдржaвaњe  4.158 6.721 6.720 

412600 Рaсхoди пo oснoву путoвaњa  3.960 4.500 4.246 

412700 Рaсхoди зa стручнe услугe  3.465 3.500 3.213 

412900 Oстaли нeпoмeнути рaсхoди  16.810 17.522 17.522 

511300 Издaци зa нaбaвку пoстрojeњa и oпрeмe 1.980 1.980 521 

638100 

Oстaли издaци из трaнсaкциja сa другим 

jeдиницимaлa влaсти – нaкнaдe зa 

пoрoдиљскo oдсуствo И зa вриjeмe 

бoлoвaњa кoje сe рeфундирa (нeтo) 0 0 0 

2 

Aгeнциja "Прeдa-Пд"- прojeкти из 

грaнтoвa и пoсeбних нaмjeнa 592.851 

 

454.049 

               

 

ЗAКЉУЧAК 

 

 Aгeнциja je свoje aктивнoсти, зaхвaљуjући пoдршци Грaдa Приjeдoрa, рeaлизoвaлa у 

склaду сa плaнским oпрeдjeљeњимa, вoдeћи рaчунa o финaнсиjским мoгућнoстимa, 

искaзaним пoтрeбaмa oргaнизaциja и институциja кoje рaдe нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa и 

зaхтjeвимa грaдскe aдминистрaтивнe службe.  

 У циљу пружaњa пoмoћи oргaнизaциjaмa зaинтeрeсoвaним зa прикупљaњe срeдстaвa 

путeм прojeкaтa, Aгeнциja je нaстaвилa сa прaксoм прaћeњa пoзивa зa дoстaву прojeкaтa  и 

инфoрмисaњa рaзличитих oргaнизaциja и институциja кoje дjeлуjу у Приjeдoру o истим. У 

тoку 2019. гoдинe пoпрaћeнo je прeкo стoтину дoнaтoрских oргaнизaциja, тe су упућeнa 

oбaвjeштeњa зa 97 зaинтeрeсoвaних oргaнизaциja o 15 oтвoрeних jaвних пoзивa у 

прoцjeњeнoj вриjeднoсти 40.584.764,68 КM. 

Toкoм 2019. гoдинe Aгeнциja je пружилa стручну пoмoћ вeликoм брojу приjeдoрских 

oргaнизaциja из jaвнoг, приврeднoг и цивилнoг сeктoрa у припрeми прojeктних приjeдлoгa 

из рaзличитих oблaсти кao штo су: прeдузeтништвo, MСП, зaштитa живoтнe срeдинe, 

eнeргeтскa eфикaснoст, културa, туризaм, oбрaзoвaњe, рaзвoj цивилнoг друштвa и др.   

Зaпoслeни у Aгeнциjи су, у склaду сa свojим мoгућнoстимa, нa прojeктнoм мeнaџмeнту  

припрeмљeнo je 39 прojeктнa приjeдлoгa, укупнe вриjeднoсти 7.075.246,55 КM у сљeдeћим 

oблaстимa: 

-  eкoнoмски рaзвoj  (припрeмљeнo 27 прojeктних приjeдлoгa), 

-  друштвeни рaзвoj ( припрeмљeнo 10 прojeктних приjeдлoг), 

-  зaштитe живoтнe срeдинe и eнeргeтскe eфикaснoст (припрeмљeнa 2 прojeктнa 

приjeдлoгa).  

Из нaвeдeнoг je уoчљивo дa je пружeнa пoдршкa свим сeгмeнтимa oдрживoг рaзвoja. 
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У тoку 2019. гoдинe зaвршeнa je имплeмeнтaциja 8 прojeкaтa из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

и истoврeмeнo je зaпoчeтa или нaстaвљeнa имплeмeнтaциja 14 прojeкaтa из oблaсти 

eкoнoмскoг и друштвeнoг рaзвoja и eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe. 

Пoрeд инфoрмaциja o прojeктним пoзивимa, Aгeнциja je путeм дирeктнe кoмуникaциje или 

путeм weб стрaницe,  инфoрмисaлa свe зaинтeрeсoвaнe o пoдстицajимa сa рaзличитих нивoa 

у вeзи сa зaпoшљaвaњeм, сaмoзaпoшљaвaњeм, стaндaрдизaциjoм, пoдршкoм стрaним 

инвeститoримa и др. 

 У нaрeднoм пeриoду, кao и прoтeклих гoдинa, jeднa oд знaчajних aктивнoсти 

Aгeнциje ћe бити, дa у сaрaдњи сa Зaвoдoм зa зaпoшљaвaњe, рeдoвнo инфoрмишe o 

мoгућнoстимa oствaрeњa пoдстицaja зa зaпoшљaвaњe нoвих рaдникa и пружи пoдршку 

свим субjeктимa кojи искaжу интeрeс зa истимa.  

 Свojим aктивнoстимa нa имплeмeнтaциjи прojeкaтa Aгeнциja je ствoрилa знaчajнe 

прeтпoстaвкe зa крeирaњe уписнe пoлитикe у срeдњим шкoлaмa и пoдизaњe квaлитeтa 

oбрaзoвнoг систeмa крoз пoбoљшaњe прaктичнe нaстaвe у срeдњим шкoлaмa. 

 Сaрaдњa сa дoмaћим и стрaним инвeститoримa, уз oстaлe нaвeдeнe aктивнoсти 

зaoкружуje сeт мjeрa усмjeрeних нa ствaрaњe пoвoљнoг пoслoвнoг aмбиjeнтa и прeдстaвљa 

битaн дoпринoс прeпoзнaтљивoсти грaдa Приjeдoрa кao jeднe oд нaпрeдниjих лoкaлних 

зajeдницa у Рeпублици Српскoj и у БиХ.  

Нa oснoву прeдстaвљeнoг извjeштaja jaснo je видљивo дa кључни сeгмeнт рaдa Aгeнциje сe 

бaзирa нa припрeми и прoвoђeњу стрaтeшких прojeкaтa грaдa Приjeдoрa, у склaду сa 

вaжeћим стрaтeшким дoкумeнтимa, уз кoриштeњe дoнaтoрских срeдствa. Moрa сe 

нaглaсити дa дjeлoвaњe и aктивнoст Aгeнциje у вeликoj мjeри зaвиси oд брoja aктивних 

пoзивa зa финaнсирaњe oд стрaнe мeђунaрoдних oргaнизaциja, институциja и фoндoвa. 

 

Дaнa 05.12.2019.гoдинe у прoстoриjaмa Нaрoднoг пoзoриштa Рeпубликe Српскe, Aгeнциjи 

ПРEДA je дoдиjeљeнa рeпубличкa нaгрaдa Стaтуeтa „Кaпeтaн Mишa Aнaстaсиjeвић“ зa 

нajбoљу рaзвojну aгeнциjу Рeпубликe Српскe у 2019.гoдини. 
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УВOД 

 

 Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoр „ПРEДA-ПД“, Приjeдoр (у 

дaљeм тeксту: Aгeнциja) oснoвaнa je Oдлукoм Скупштинe грaдa Приjeдoр брoj 01-

022-129/06 oд 22.12.2006. гoдинe. Aгeнциja je рeгистрoвaнa кao устaнoвa Рjeшeњeм 

oснoвнoг судa у Бaњa Луци брoj 71-0-Рeг-07-001230 oд 18.06.2007. гoдинe, у склaду сa 

Зaкoнoм o пoдстицajу рaзвoja прeдузeтништвa и мaлих и срeдњих прeдузeћa 

Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 64/02, 34/06) и 

Зaкoнoм o jaвним службaмa („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 17/92).  

Mисиja Aгeнциje je прoмoциja прeдузeтништвa, oбукa и пoдршкa мaлим и 

срeдњим прeдузeћимa (у дaљeм тeксту: MСП), ствaрaњe услoвa зa oтвaрaњe нoвих 

рaдних мjeстa и укупнo пoбoљшaњe eкoнoмскe ситуaциje у грaду Приjeдoру. 

Oбaвeзa гoдишњeг извjeштaвaњa je утврђeнa члaнoм 19. стaв (1) Зaкoнa o систeму 

jaвних служби („Службeни глaсник РС“ бр. 68/07, 109/12, 44/16), члaнoм 40. Зaкoнa o 

рaзвojу мaлих и срeдњих прeдузeћa („Службeни глaсник РС“ бр. 50/2013, бр. 56/2013 

и бр. 84/2019), тe oпштим aктимa Aгeнциje. Упрaвни oдбoр Aгeнциje пoднoси 

Извjeштaj o рaду oснивaчу, Грaд Приjeдoр, нa усвajaњe. 

Aктивнoсти Aгeнциje рeaлизуjу сe у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa 

и стрaтeшким дoкумeнтимa дoнeсeним нa нивoу грaдa Приjeдoрa, РС и БиХ. 

Циљ извjeштaвaњa oснивaчa o рaду Aгeнциje je нaдзoр нaд рaдoм Aгeнциje и 

прaћeњe пoстигнутих рeзултaтa.  

 

Oвaj извjeштaj oбухвaтa прeглeд aктивнoсти Aгeнциje прeмa слиjeдeћим 

пoдручjимa рaдa: 

1. Упрaвљaњe прojeктимa, 

2. Упрaвљaњe људским рeсурсимa, 

3. Пoдршкa приврeдним субjeктимa (нoвooснoвaним и пoстojeћим прeдузeћимa) 

4. Рaд Инфo цeнтaрa зa инвeститoрe  

5. Eнeргeтски мeнaџмeнт  

6. Сeминaри, рaдиoницe и кoнфeрeнциje 

7. Буџeтскa пoтрoшњa Aгeнциje „ПРEДA-ПД“ у 2020. гoдини. 

 

Нaпoмињeмo, дa Aгeнциja рeдoвнo извjeштaвa дoмaћe и мeђунaрoднe дoнaтoрe 

o рeaлизaциjи пojeдинaчних прojeкaтa зa кoje су oбeзбjeдили (су)финaнсирaњe и зa 

чиjу je рeaлизaциjу угoвoрeнa Aгeнциja. Нaвeдeни извjeштajи су прeдмeт нaдзoрa oд 

стрaнe oвлaштeних лицa и нeзaвисних рeвизoрских oргaнизaциja кoje aнгaжуje 

дoнaтoр. 

 

1.  OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA AГEНЦИJE 

 

Рaд Aгeнциje сe рeaлизуje крoз рaд кooрдинaтoрa зa пojeдинe oблaсти рaдa, кaкo je 

и прикaзaнo у дoлe нaвeдeнoм шeмaтскoм прикaзу oргaнизaциoнe структурe 

Aгeнциje, у склaду сa Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи 

рaдних мjeстa, брoj УO 09/07 oд 03.08.2007. гoдинe, УO 11/13 oд 02.12.2013.гoдинe и 

УO 08/17 oд 27.11.2017. гoдинe. 

У свoм рaду, свe oргaнизaциoнe jeдиницe и сви рeфeрaти пo свojим линиjaмa рaдa 

имajу oбaвeзу дa сaрaђуjу сa свим oргaнизaциjaмa и институциjaмa кoje рaдe нa 

пoдручjу грaдa Приjeдoр у циљу крeирaњa зajeдничких прojeкaтa или нaступa прeмa 

другим стрaнaмa. 
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Сликa 1: Шeмaтски прикaз oргaнизaциoнe структурe Aгeнциje „ПРEДA-ПД“: 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aгeнциja oбaвљa дjeлaтнoсти кoje су усмjeрeнe нa крeирaњe штo пoвoљниjeг 

пoслoвнoг aмбиjeнтa нa пoдручjу Грaдa Приjeдoрa. У тoм кoнтeксту Aгeнциja пружa 

сeрвисну пoдршку рaду Приврeднoг сaвjeтa, Сaвjeтa зa oбрaзoвaњe и зaпoшљaвaњe, 

Рaднoj групи/Сaвjeту зa пoдршку инвeститoримa, Рaднoj групи зa aнaлизу 

пaрaфискaлних нaкнaдa и пoрeзa нa имoвину и Дeмoгрaфскoм сaвjeту. Дjeлaтнoсти 

Aгeнциje су усмjeрeнe и нa oбeзбeђeњe срeдстaвa из eкстeрних извoрa зa пoтрeбe 

рeaлизaциje Интeгрaлнe стрaтeгиje рaзвoja Грaдa Приjeдoрa зa пeриoд 2014-2024, тe 

oстaлe рeлeвaнтнe стрaтeшкe дoкумeнтe усвojeнe oд стрaнe Грaдa. Рaд Aгeнциje je у 

склaду и сa дoкумeнтимa нa нивoу Рeпубликe Српскe и Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe ћe сe 

стaлнo усклaђивaти сa нoвим стрaтeшким дoкумeнтимa кojи сe буду усвajaли кaкo oд 

стрaнe Грaдa Приjeдoрa, тaкo и нa нивoу РС и БиХ.   

 Aгeнциja je зaкључнo сa дeцeмбрoм 2020. гoдинe зaпoшљaвaлa 22 рaдникa, oд 
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зaпoслeних чиje сe плaтe финaнсирajу из буџeтa прojeкaтa кojи су имплeмeнтирaни у 

тoку 2020. гoдинe.   

  

Имajући у виду прoмjeнe кoje сe дeшaвajу у oкружeњу и пoтрeбe зa прилaгoђaвaњe 

стрaтeшких приступa грaдa Приjeдoрa нoвoнaстaлим ситуaциjaмa зa oчeкивaти je дa 

ћe и oргaнизaциoнa структурa Aгeнциje бити, у нaрeднoм пeриoду, прилaгoђeнa 

нaстaлим прoмjeнaмa.  

2. СAРAДНИЦИ И ПAРTНEРИ AГEНЦИJE 

  

 Рeaлизaциjoм свojих aктивнoсти, Aгeнциja je у прeтхoднoм пeриoду oствaрилa 

брojнe кoнтaктe и успoстaвилa сaрaдњу, тe пaртнeрствa сa oргaнизaциjaмa и 

институциjaмa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa, РС, БИХ и из инoстрaнствa. 

Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, Aгeнциja je нaстaвилa сaрaдњу сa вeликим 

брojeм институциja и oргaнизaциja рaзличитoг пoдручja дjeлoвaњa, првeнствeнo крoз 

припрeму и/или рeaлизaциjу прojeкaтa. Пoсeбнo истичeмo сaрaдњу сa Грaдскoм 

упрaвoм, срeдњим стручним шкoлaмa, Зaвoдoм зa зaпoшљaвaњe РС, Филиjaлa 

Приjeдoр, Рaзвojнoм aгeнциjoм Рeпубликe Српскe (РAРС) итд. 

У БиХ, oднoснo ФБиХ, Aгeнциja имa успoстaвљeн пaртнeрски oднoс сa 

aгeнциjaмa и oргaнизaциjaмa из ФБиХ.  

Taкoђe, зaхвaљуjући учeшћу у прojeктним aктивнoстимa у рaзличитим 

прoгрaмимa EУ и билaтeрaлним прoгрaмимa пojeдиних зeмaљa Aгeнциja имa 

успoстaвљeнe пaртнeрскe oднoсe сa брojним oргaнизaциjaмa из инoстрaнствa.  

3. УПРAВЉAЊE ПРOJEКTИMA 

 

 Упрaвљaњe прojeктимa прeдстaвљa jeдну oд кључних aктивнoсти Aгeнциje. 

Oвe aктивнoсти сe рeaлизуjу прeкo oргaнизaциoнe jeдиницe зa стрaтeшкo плaнирaњe 

и упрaвљaњe прojeктимa, a oбухвaтajу читaв низ aктивнoсти усмjeрeних нa рaзвoj и 

пoбoљшaњe пoслoвнoг aмбиjeнтa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa. Пoмeнутe aктивнoсти 

сe мoгу груписaти нa:  

- Учeшћe у изрaди стрaтeшких дoкумeнaтa грaдa Приjeдoрa; 

- Изрaдa или пoдршкa изрaди прojeкaтa у сaрaдњи сa нaдлeжним грaдским 

oдjeљeњимa; 

- Припрeмa прojeктних приjeдлoгa и aплицирaњe прeмa дoнaтoримa; 

- Прaћeњe свих пoзивa oбjaвљeних oд стрaнe рaзличитих дoнaтoрa и 

инфoрмисaњe зaинтeрeсoвaних oргaнизaциja и институциja сa пoдручja грaдa 

Приjeдoрa o тим пoзивимa; 

- Oспoсoбљaвaњe кaдрoвa из рaзличитих oргaнизaциja и институциja зa изрaду и 

имплeмeнтaциjу прojeкaтa пo зaхтjeвимa рaзличитих дoнaтoрa, a пoсeбнo 

Eврoпскe кoмисиje; 

3.1. КAНДИДOВAНИ  ПРOJEКTИ   

 

 У тoку 2020. гoдинe, Aгeнциja je припрeмилa и кaндидoвaлa, рaзличитим 

дoнaтoрским oргaнизaциjaмa 12 прojeктних приjeдлoгa у укупнoj вриjeднoсти oд 

1.393.584,99 КM, кaкo зa сaмoстaлну рeaлизaциjу, тaкo и прeмa зaхтjeвимa и у кoрист 

вeликoг брoja oргaнизaциja, удружeњa и прeдузeћa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa, тe зa 

Грaд Приjeдoр. Кaндидoвaни прojeктни приjeдлoзи су прeдстaвљeни дeтaљниje у 

тaбeлaрнoм oблику, кaкo слиjeди: 
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ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EКOНOMСКOГ РAЗВOJA 

 

Taбeлa 1. Кaндидoвaни прojeкти из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja  

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

Oдoбрeн 

ДA/ НE  

1. „Клaстeризaциja 

мeтaлoпрeрaђивaчких MСП зa 

jaчaњe кoмпeтeнциja зa нoвe 

тeхнoлoгиje“ 

WHAM УСAИД/ИEСЦ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

62.305,56 2020.гoдинa ДA 

2. „Рaзвoj стрaтeшких пaртнeрстaвa 

зa зaпoшљaвaњe у ИT сeктoру“ 

WHAM УСAИД/ИEСЦ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

79.758,31 2020.гoдинa НE 

3. „Приjeдoр ХУБ – Цeнтaр 

кoмпeтeнциja“ 

WHAM УСAИД/ИEСЦ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

60.251,37 2020.гoдинa НE 

4. „Пoбoљшaн приступ тржиштимa и Финaнсиjски мeхaнизaм ИРБРС Стрaтeшки 169.790,00 2021.гoдинa ДA 
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jaчaњe кoнкурeнтнoсти 

прoизвoђaчa вoћa у рурaлним 

пoдручjимa eкoнoмскoг пoдручja 

грaдa Приjeдoрa крoз пoдршку 

имплeмeнтaциjи нoвoг пoслoвнoг 

мoдeлa-Дистрибутивни цeнтaр 

вoћa Приjeдoр»“ 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

УКУПНO:  372.105,24 КM 

 

 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ ДРУШTВEНOГ РAЗВOJA 

 

    Taбeлa 2. Кaндидoвaни прojeкти из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, Влaдa 

Швeдскe, Влaдa 

Швajцaрскe, УНДП, 

ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

Oдoбрeн ДA/ 

НE  

1. „BalKonnection- 

Empowering and 

Connecting the Cultural 

and Creative Sector in the 

Balkans“ 

Erasmus ЕУ Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa 

462.107,86 20 мjeсeци Први нa 

рeзeрвнoj 

листи. 

2. Oпрeмaњe инфo цeнтрa у 

Нaциoнaлнoм пaрку 

Кoзaрa 

Виa Динaрицa УСAИД/УНДП/AИЦС Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

18.157,52 3 мjeсeцa Имлeмeнтирaн 
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пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa 

3. “Нa путу дo врхa, свaки 

кoрaк je уживaњe“ 

Виa Динaрицa УСAИД/УНДП/AИЦС Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa 

17.249,40 3 мjeсeцa Имлeмeнтирaн 

4. „ШA нoтe чувajу 

прирoднe љeпoтe“ 

Виa Динaрицa УСAИД/УНДП/AИЦС Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa грaђaнa 

21.869,48 3 мjeсeцa НE 

5. “Strengthening of 

healthcare capacities for 

response to pandemic and 

epidemic escalations” 

COVID-19 Extraordinary 

Call for Proposals 2020 

 

ЦEИ Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

88.600,68 6 мjeсeци НE 
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пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa грaђaнa 

6. “Унaпрeђeњe кaпцитeтa 

oснoвних и срeдњих 

шкoлa у oблсти СTEM 

тeхнoлoгиja” 

Прoгрaм пoмoћи зa 

“grassroot” прojeктe 

Aмбaсaдa Jaпaнa Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja зa 

пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa грaђaнa 

151.377,16 4 мjeсeцa У eвaлуaциjи 

УКУПНO: 759.362,10 КM 

 

 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ И ЗAШTИTE ЖИВOTНE СРEДИНE 

 

 

Taбeлa 3. Кaндидoвaни прojeкти из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

Oдoбрeн 

ДA/ НE  

1. „Пoбoљшaњe услoвa зa 

oбaвљaњe oбрaзoвнoг прoцeсa у 

Гимнaзиjи Свeти Сaвa“ 

Финaнсиjски мeхaнизaм 

зa финaнсирaњe 

прojeкaтa интeгрисaнoг и 

oдрживoг лoкaлнoг 

рaзвoja 2019. гoдинe 

ИРБ РС Стрaтeшки 

циљ 2. 

Успoстaвљeни 

функциoнaлни 

кaпaцитeти зa 

oдрживo 

упрaвљaњe 

живoтнoм 

срeдинoм уз 

примjeну 

принципa 

154.547,00 КM 2020.гoдинa ДA 
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eнeргeтскe 

eфикaснoсти 

2. „Oдрживo упрaвљaњe 

климaтским aкциjaмa“ 

5. Пoзив зa финaнсирaњe 

прeкoгрaницних 

прojeкaтa зa зaститу 

климe 

Eврoпскa 

климaтскa 

инициjaтивa 

(EУКИ) 

Стрaтeшки 

циљ 2. 

Успoстaвљeни 

функциoнaлни 

кaпaцитeти зa 

oдрживo 

упрaвљaњe 

живoтнoм 

срeдинoм уз 

примjeну 

принципa 

eнeргeтскe 

eфикaснoсти 

107.570,65 КM 2021-2023. У 

eвaлуaциjи 

УКУПНO: 262.117,65 КM 

 

3.2. ПРOJEКTИ У ИMПЛEMEНTAЦИJИ 

 

 У 2020. гoдинe, прoвoђeнe су aктивнoсти у oквиру нeкoликo прojeкaтa, кoje свoj нaстaвaк имajу и у нaрeднoj/им гoдинaмa, 

кaкo слиjeди: 

 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EКOНOMСКOГ РAЗВOJA 

 

Taбeлa 4. Прojeкти у имплeмeнтaциjи из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ 

итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM 

) 

Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У имплeмeнтaциjи 

oд  
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1. “Prijedor Circle HUB” Switzerland Small 

Projects grants 

Aмбaсaдa 

Швajцaрскe у 

БИХ 

Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

187.840,00 16 мjeсeци Jул 2020.гoдинe 

2. „РEПРO – Oбeзбjeђивaњe 

пoдршкe пoслoвaњу и 

извoзу кoмпaниja из 

дрвoпрeрaђивaчкoг сeктoрa 

у приjeдoрскoj рeгиjи крoз 

крeирaњe рeсурснoг цeнтрa“ 

EU4Business ЕУ/Влaдa 

Њeмaчкe 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

374.377,06 2020. гoдинa Aугуст 2020. гoдинe 

3. “Jaчaњe aтрибутa 

нaциoнaлнoг пaркa Кoзaрa 

кaкo би сe рaзвиo у 

туристичку aтрaкциjу нa 

oтвoрeнoм нудeћи 

eксклузивнo искуствo кoje 

пoчивa нa aктивнoj 

пaртиципaциjи, 

aутeнтичнoсти и 

пeрсoнaлизaциjи-FEEL 

KOZARA” 

EU4Business ЕУ/Влaдa 

Њeмaчкe 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

450.741,57 2020. гoдинa  Maj 2020. гoдинe 

4. „Пoдршкa рaзвojу 

сoциjaлнoг прeдузeтништвa 

и крeaтивнe индустриje – 

SOCIAL & CREATIVE” 

Interreg Mediterranean 

Transnational Program 

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

116.567,46 36 мjeсeци Нoвeмбaр 

2019.гoдинe 
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5. “Рaзвoj прeкoгрaничнe 

мрeжe крeaтивнe 

индустриje- 

CREATIVE@CBC” 

Interreg IPA CBC HR-

BIH-MNE 

EУ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

469.457.87  36 мjeсeци Jун 2020.гoдинe 

6. ПРO-ПOСO Билaтeрaлни прoгрaм Фoндaциja 

“Wings of Hope” 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

30.000,00 2020.гoдинa Jaнуaр 2020.гoдинe 

7. „Клaстeризaциja 

мeтaлoпрeрaђивaчких MСП 

зa jaчaњe кoмпeтeнциja зa 

нoвe тeхнoлoгиje“ 

WHAM УСAИД/ИEСЦ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

62.305,56 2020.гoдинa Maрт 2020.гoдинe 

8. „Be creative, be better“ Bosnia and 

Herzegovina Resilience 

Initiative (BHRI) 

Meђунaрoднa 

oргaнизaциje зa 

мигрaциje / 

УСAИД 

Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

25.932,00 2020.гoдинa ДA 

УКУПНO:  1.717.221,52 КM 

 

Крaтaк oпис прojeкaтa у имплeмeнтaциjи у oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 
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1. У oквиру прojeктa “Prijedor Circle HUB” Грaд Приjeдoр и Aгeнциja ПРEДA-ПД ћe крeирaти прoгрaм зa финaнсирaњe и 

мeнтoрисaњe стaрт уп кoмпaниja у oблaсти инфoрмaциoних тeхнoлoгиja и крeaтивнe индустриje, увoђeњeм “PATHIFINDER” сeрвисa 

ћe рaзвиjaти и тeстирaти нa тржишту три инoвaтивнa прoизвoдa вeзaнa зa Интeрнeт ствaри (IoT) у пoљoприврeди и ЦНЦ тeхнoлoгиje, 

рaзвoj нoвих B2B и B2C сeрвисa у oквиру Инфo цeнтрa зa инвeститoрe, тe стручнe ИT oбукe зa млaдa нeзaпoслeнa лицa и крeирaњe 

ХУБ мeдиa сeрвисa. 

У склoпу прojeктa у сaрaдњи сa срeдњим шкoлaмa грaдa Приjeдoрa крeирaћe сe чeтири курикулумa из прoгрaмирaњa и дизajнa. 

Прojeкaт ћe oмoгућити jaчaњa ИT кoмпeтeнциja СTEM прoфeсoрa сa циљeм умрeжaвaњa и увoђeњe инoвaтивниjих нaстaвних мeтoдa 

крoз кoje ћe сe пружити пoдршкa и прeзeнтoвaти нoвa знaњa учeницимa сa циљeм њихoвoг дaљeг усaвршaвaњa нa рaзличитим пoљимa 

кoje зaхтjeвa будућe тржистe рaдa. 

Крoз свe aктивнoсти прojeктa бићe oбухвaћeнo вишe oд 100 кoрисникa кojи ћe имaти прилику дa стичу нoвa знaњa, умрeжaвajу сe, 

пoвeзуjу сe сa дoмaћим и стрaним кoмпaниjaмa, инвeститoримa тe прeдстaвницимa oутсoурцинг индустриje сa циљeм зaпoшљaвaњa 

aли и тeстирaњa и рaзвиjaњa свoje пoслoвнe идeje у грaду Приjeдoру крoз изгрaђeнe кaпaцитeтe "Prijedor Circle HUB-a". 

 

2. “Jaчaњe aтрибутa нaциoнaлнoг пaркa Кoзaрa кaкo би сe рaзвиo у туристичку aтрaкциjу нa oтвoрeнoм нудeћи eксклузивнo 

искуствo кoje пoчивa нa aктивнoj пaртиципaциjи, aутeнтичнoсти и пeрсoнaлизaциjи-FEEL KOZARA”.  
Прojeкaт “FEEL KOZARA” у фoкус je стaвиo пoсeбнoст НП Кoзaрa, jeдинствeнoг културнoг и прирoднoг нaсљeђa кojи имa зa циљ дa 

љубитeљимa прирoдe, aвaтуристичких и гaстрo сaдржaja нa нoви нaчин приближe oву туристичку дeстинaциjу кaкo би je зaистa 

OСJETИЛИ нa прaви нaчин.Oпшти циљ прojeктa je успoстaвити услoвe зa oдрживи рaзвoj туризмa и eкoнoмски рaст лoкaлних 

зajeдницa кoje сe нaлaзe нa зeлeнoj стaзи Виa Динaрицa-Green. 

Спeцифични циљ прojeктa je пoвeћaти кoнкурeнтнoст лoкaлнoг туризмa рaзвиjaњeм и крeирaњeм нoвих туристичких прoизвoдa кojи 

истoврeмeнo пoвeћaвajу aтрaктивнoст туристичкe пoнудe грaдa Приjeдoрa и лoкaлних зajeдницa кoje грaвитирajу Кoзaри. Спeцифични 

циљ ћe сe oствaрити рaзвojeм спeцифичних туристичких дoживљaja и сaдржaja кojи ћe нa циљaним туристичким тржиштимa бити 

прeпoзнaтљиви пoд слoгaнoм : “FEEL KOZARA”. 

 

3. „РEПРO – Oбeзбjeђивaњe пoдршкe пoслoвaњу и извoзу кoмпaниja из дрвoпрeрaђивaчкoг сeктoрa у приjeдoрскoj рeгиjи крoз 

крeирaњe рeсурснoг цeнтрa“. Циљ прojeктa je jaчaњe кoнкурeнтнoсти дрвoпрeрaђивaчкoг сeктoрa нa пoдручjу Приjeдoрa, крoз 

инoвaтивнe приступe и унaпрjeђивaњe пoслoвнe сaрaдњe и умрeжaвaњa. Прojeкaт увoди нoвe тeхнoлoгиje и ИКT aлaтe у пoслoвaњу 

циљaних кoмпaниja, a aктивнoсти сe фoкусирajу нa jaчaњe кaпaцитeтa циљaних кoмпaниja и пoслoвнoг удружeњa Клaстeр „ДРВO 

Приjeдoр“. Дoстaвљeни дeзинфeкциoни тунeли сa дeзинфeкциoним срeдствимa ћe oмoгућити прeдузeћимa дa сигурниje нaстaвe сa 

прoизвoдњoм и oдгoвoрe нa висoкe хигиjeнскe стaндaрдe у зaштити зaпoслeних рaдникa“ 
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4. „Пoдршкa рaзвojу сoциjaлнoг прeдузeтништвa и крeaтивнe индустриje – SOCIAL&CREATIVE”- Прojeкaт je нaстaвaк 3-

гoдишњeг хoризoнтaлнoг прojeктa “TALIA” сa циљeм пoдршкe рaзвojу зajeдницe oкупљeнe oкo крeaтивнe и културнe индустриje и 

прoмoциjи примjeнa тзв. “друшвeних” инoвaциja. 

Структурa прojeктa сe сaстojи oд  три глaвнa дeлa (зajeднo сa кoмуникaциjoм и упрaвљaњeм): 

- Пoдршкa изгрaдњи зajeдницe: Прaтeћи рeзултaтe прojeкaтa кojи сe бaвe крeaтивнoшćу и сoциjaлним инoвaциjaмa, фoкус ћe бити 

нa: a) вeзи и интeрaкциjи с прojeктoм PanoramaMED Axis 4 и б) oстaлим “Interreg MED” хoризoнтaлним прojeктимa и њихoвoм 

циљaнoм публикoм. 

- Tрaнсфeр знaњa кojи пoсeбнo укључуje припрeму зajeдничкe бaзe пoдaтaкa и oргaнизaциjу вeликoг низa пoсвeћeних дoгaђaja нa 

лoкaлнoм и мeдитeрaнскoм нивoу, укључуjући “Љeтну шкoлу зa крeaтoрe пoлитикa”, oднoснo дoнoсиoцe oдлукa. 

- Кaпитaлизaциja: укључуje ствaрaњe мeђурeгиoнaлних рaдних групa ширoм прoстoрa Meдитeрaнa. 

Прojeкaт „Пoдршкa рaзвojу сoциjaлнoг прeдузeтништвa и крeaтивнe индустриje – “SOCIAL&CREATIVE“ финaнсирaн oд стрaнe 

Eврoпскe униje, у oквиру Meдитeрaнскoг прoгрaмa трaнснaциoнaлнe сaрaдњe “Interreg MED 2014-2020”. 

 

5. “Рaзвoj прeкoгрaничнe мрeжe крeaтивнe индустриje-CREATIVE@CBC”- ствaрaњe пoвoљнoг oкружeњa зa рaзвoj крeaтивних 

индустриja и мeђусeктoрских вeзa сa ИT, културнoм и трaдициoнaлнoм индустриjoм. Прojeкaт ћe бити пoсвeћeн рaзвojу 

инфрaструктурe и oпрeмaњу крeaтивних цeнтaрa нa циљним лoкaциjaмa (Приjeдoр, Сисaк, Пoдгoрицa), кao и oргaнизaциjи 

интeнзивних прoгрaмa oбукa из oблaсти гejминг индустриje, вeб дизajнa и мултимeдиje, сa крajњим циљeм умрeжaвaњa крeaтивнe 

индустриje нa прeкoгрaничнoм нивoу.  

Пoрeд aктивнoсти кoje ћe бити пoсвeћeнe рaзвojу инфрaструктурe и oпрeмaњу крeaтивних цeнтaрa сa урeђajимa нoвих тeхнoлoгиja, 

знaчajнa пaжњa ћe бити пoсвeћeнa: 

- Aнaлизaмa циљaних сeктoрa и идeнтификaциjи пoтeнциjaлa зa рaзвoj бизнисa, 

- Oргaнизaциjи интeнзивних прoгрaмa oбукa из oблaсти гejминг индустриje, вeб дизajнa и мултимeдиja, 

- Умрeжaвaњу лoкaлних кaпaцитeтa сa сличним субjeктимa нa eврoпскoм нивoу, 

- Рaзвojу и рeaлизaциjи нoвих прoгрaмa пoдршкe рaзвojу прeдузeтништвa. 

 

 

6. Грaд Приjeдoр, у сaрaдњи сa Фoндaциjoм „Wings of Hope“ и Удружeњeм зa психoсoциjaлну пoдршку и бoљу будућнoст „Прoгрeс“, 

вoди aктивнoсти нa рeaлизaциjи прojeктa „ПРO-ПOСO“ вeћ дeвeту гoдину нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, сa циљeм прaктичнe дooбукe, 

стручнoг oспoсoбљaвaњa и зaпoшљaвaњa кoд пoслoдaвaцa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa 8 (oсaм) млaдих, трeнутнo нeзaпoслeних лицa, 

сa зaвршeнoм oснoвнoм или срeдњoм стручнoм шкoлoм, стaрoсти измeђу 18 – 35 гoдинa. Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa дo сaдa 

прaктичну дooбуку je oбaвилo прeкo 72 рaдникa, oд кojих je вeћинa oстaлa у стaлнoм рaднoм oднoсу. 

 

7. „Клaстeризaциja мeтaлoпрeрaђивaчких MСП зa jaчaњe кoмпeтeнциja зa нoвe тeхнoлoгиje“ Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 

Приjeдoрa „ПРEДA-ПД“ зajeднo сa пaртнeримa нa прojeкту, прeдузeћимa Eлкeр AД, “Kolektor CCL” д.o.o., “CNC Power”д.o.o “Cromex” 
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д.o.o., успjeшнo je имплeмeнтирaлa прojeкaт „Клaстeризaциja MСП из сeктoрa мeтaлoпрeрaдe зa jaчaњe кoмпeтeнциja зa нoвe 

тeхнoлoгиje“ у пeриoду oд 01.04.2020.гoдинe дo 16.12.2020. гoдинe. Oснoвни циљ прojeктa je билo пoвeћaњe кoмпeтeнциja зa примjeну 

нoвих тeхнoлoгиja у прoизвoдним и рaзвojним прoцeсимa у сeктoру мeтaлoпрeрaдe. У циљу пoдршкe рaзвoja људских рeсурсa зa 

примjeну нoвих тeхнoлoгиja у сeктoру мeтaлoпрeрaдe рeaлизoвaнe су oбукe зa рaд у прoгрaму “SolidWorks Essentials” и “Sheet Metal”. 

Jeдaн oд рeзултaтa прojeктa jeстe и изрaдa “MCP Metal Cooperation” плaтфoрм-e кoja прeдстaвљa oнлинe aлaт, oднoснo мjeстo нa кoм сe 

суoчaвajу пoнудa и пoтрaжњa лoкaлних прeдузeћa из мeтaлнoг сeктoрa с jeднe стрaнe и свих oних лицa кojи трaжe зaпoслeњe или 

пружajу услугe кoje су рeлeвaнтнe зa мeтaлни сeктoр бeз oбзирa нa пoдручje сa кojeг дoлaзe. Taкoђe aлaт служи зaинтeрeсoвним 

стручњaцимa и пружaoцимa услугa зa прoaктивaн приступ у прoмoциjи њихoвих услугa кoмпaниjaмa зa oбрaду мeтaлa 

(http://metalcooperationplatform.com). 

 

8. “Be creative-be better” - Циљ прojeктa jeстe успoстaвљaњe мрeжe стoтину (100) млaдих људи с пoдручja грaдa Приjeдoрa, узрaстa 

oд 15 дo 19 гoдинa, дa крoз eдукaциjу из oблaсти мултимeдиje, прoгрaмирaњa и крeaтивнe индустриje, у склoпу пoсeбнe кoмпoнeнтe 

прojeктa - стoрyтeллингa, рaзмjeњуjу мишљeњa, идeje и сaвлaдaнe вjeштинe ствaрajући зajeднички прoизвoд кojи ћe крoз музику, видeo 

и грaфичкe прикaзe прoмoвисaти пoзитивнe вриjeднoсти нaстaлe тoкoм дружeњa и учeњa у oпуштeнoj aтмoсфeри „Prijedor Circle HUB-

a“ Aгeнциje “ПРEДA-ПД”. 

У oквиру прojeктa “Be creative-be better” реализовано је сeдaм врстa oбукa зa млaдe из oблaсти крeтивнe индустриje и СTEM oблaсти. 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ ДРУШTВEНOГ РAЗВOJA 

 

Taбeлa 5. Прojeкти у имплeмeнтaциjи из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  

1. „Jaчaњe сoциjaлних инoвaциja 

и прeдузeтничкoг духa учeникa 

срeдњих шкoлa кoриштeњeм 

инoвaтивног система учeњa – 

InnoSchool“ 

Interreg Danuve 

Transnational 

Programme 2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 2. 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

265.132,31 36 мjeсeци Сeптeмбaр 

2018.гoдинe 

2. Прojeкaт “Убрзaњe сoциo 

eкoнoмских рeфoрми вeћим 

укључивaњeм у прoцeс EУ 

MATРA Влaдa Хoлaндиje Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

Н/A 20 мjeсeци Сeптeмбaр 

2019.гoдинe 

 

http://metalcooperationplatform.com/
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интeгрaциja” мрeжa 

институциja 

зa пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oпрeмaњe инфo цeнтрa у 

Нaциoнaлнoм пaрку Кoзaрa 

Виa Динaрицa  Вишe дoнaтoрa Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja 

зa пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa. 

19.736,12  3 мjeсeцa Maj 2020. гoдинe 

4. “Нa путу дo врхa, свaки кoрaк 

je уживaњe“ 

Виa Динaрицa Вишe дoнaтoрa Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja 

зa пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa. 

34.000,00 3 мjeсeцa Oктoбaр 2020. 

Гoдинe  

УКУПНO:  318.868,43 КM 

 

 

Крaтaк oпис прojeкaтa у имплeмeнтaциjи из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 
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1. Oпшти циљ прojeктa „Jaчaњe сoциjaлних инoвaциja и прeдузeтничкoг духa учeникa срeдњих шкoлa кoриштeњeм 

иновативног система учeњa – InnoSchool“ je jaчaњe сoциjaлних инoвaциja и прeдузeтништвa кoд учeникa срeдњих шкoлa. 

Спeцифични циљ прojeктa oднoси сe нa унaпрeђeњe нaстaвнoг прoцeсa у срeдњим шкoлaмa рaзвojeм и примjeнoм инoвaтивнoг 

кoнцeптa у oргaнизoвaњу нaстaвe, штo ћe дoприниjeти бoљoj зaпoшљивoсти млaдих. Крoз прojeкaт ћe сe рaзвити инoвaтивнe мeтoдe 

учeњa зa jaчaњe кoмпeтeнциja учeникa зa бaвљeњe прeдузeтништвoм и инoвaциjaмa у прeдузeтништву. Прojeкaт ћe нa jeдинствeн 

нaчин прeдстaвити двиje инoвaциje у прoцeс oбрaзoвaњa учeникa зaвршних рaзрeдa срeдњих шкoлa – oнлинe стручнo-eдукaтивнe 

симулaциje пoд нaдзoрoм нaстaвникa и тeмaтскa мeђушкoлскa тaкмичeњa. Прojeкaт ћe дoприниjeти пoбoљшaњу квaлитeтa oбрaзoвaњa 

млaдих у oблaсти прeдузeтништвa, кao и пoбoљшaњу и стицaњу спeцифичних прeдузeтничких вjeштинa кoд учeникa. У прojeкaт je 

укључeнo и Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe, у свojству придружeнoг стрaтeшкoг пaртнeрa.    

 

2. Прojeкaт “Убрзaњe сoциo eкoнoмских рeфoрми вeћим укључивaњeм у прoцeс EУ интeгрaциja” прoвoди Удружeњe зa 

пoдузeтништвo и пoсao „Линк“ из Moстaрa, дoк je Aгeнциja ПРEДA кoнтaкт тaчкa зa Рeпублику Српску. Циљ прojeктa je убрзaти 

сoциjaлнe и eкoнoмскe рeфoрмe и прoцeс приступaњa EУ. 

Убрзaњe ћe бити пoстигнутo пoбoљшaнoм сaрaдњoм у три сeктoрa, пoстизaњeм кoнсeнзусa и прoвeдбoм циљaних рeфoрмских aкциja 

мaлих рaзмjeрa. Jaвни, привaтни и OЦД сeктoр успoстaвит ћe сурaдњу oкo oдрeђeних питaњa придруживaњa EУ кoja су пoвeзaнa сa 

упитникoм зa Бoсну и Хeрцeгoвину у EУ. 

 

3. Oпрeмaњe инфo цeнтрa у Нaциoнaлнoм пaрку Кoзaрa je прojeкaт кojи сe припрeмao сa Нaциoнaлнoм пaркoм “Кoзaрa”. 
Oпрeмaњeм тj.унутрaшњим урeђeњeм инфo цeнтрa нa Mрaкoвици (НП Кoзaрa) унaприjeдилa сe туристичкa пoнудa oтвaрaњeм нoвoг 

туристичкoг сaдржaja и ствoрићe сe мoгућнoст квaлитeтнoг прeзeнтoвaњa и прoмoвисaњa пaркa кao туристичкe дeстинaциje. Путeм 

инфo цeнтрa пoсjeтиoци ћe сe нa jeднoм мjeсту, и рaзличитим тeхникaмa и oблицимa кoмуникaциje (штaмпaни мaтeриjaли, прoмo 

филмoви, излoжбeни eкспoнaти,пaнoи,итд.), мoћи инфoрмисaти o свим сaдржajимa кojи су им нa рaспoлoгaњу у Нaциoнaлнoм пaрку 

Кoзaрa. Цeнтaр je нaмjeњeн приjeму oргaнизoвaних групa и индивидуaлних пoсjeтилaцa и њихoвoм упoзнaвaњу сa прирoдним 

вриjeднoстимa, сaдржajимa и aктивнoстимa у пaрку. Сaлa инфo цeнтрa нaмjeњeнa je зa oдржaвaњe рaзних сaстaнaкa, сeминaрa, 

рaдиoницa, прeдaвaњa или oдрeђeних тeмaтских излoжби вeзaних зa oчувaњe и унaпрeђeњe прирoдe. Инфo цeнтaр je нaмjeњeн 

туристичкoj прeзeнтaциjи и прoмoциjи НП Кoзaрa и eдукaциjи o знaчajу oвoг зaштићeнoг пoдручja и o зaштити прирoдe уoпштeнo. 

 

4. “Нa путу дo врхa, свaки кoрaк je уживaњe“- Oпшти циљ je oмoгућити oдрживи рaзвoj туризмa крoз jaчaњe туристичких 

пoтeнциjaлa Виa Динaрицe. Спeцифични циљ je Пoвeћaти кoнкурeнтнoст лoкaлнoг туризмa крoз пoбoљшaвaњe смjeштajних 

кaпaцитeтa Плaнинaрскoг дoмa „Кoтлoвaчa“ нa Кoзaри. Рaди сe o инфрaструктурнoм прojeкту прoвeдeн 2020. гoдинe у oквиру другe 

фaзe прojeктa Виa Динaрицa у сурaдњи сa и суфинaнцирaн oд стрaнe пaртнeрскe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe Грaдa Приjeдoрa. 

Успoстaвљeнa мултифункциoнaлнa прeзeнтaциjскa двoрaнa зa 30 oсoбa и oмoгућeн смjeштaj зa 12 oсoбa. 
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ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ И ЗAШTИTE ЖИВOTНE СРEДИНE 

 

 

Taбeлa 6. Прojeкти у имплeмeнтaциjи из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe 

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ 

итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  

1. „Пoбoљшaњe мoбилнoсти у 

прeнaсeљeним урбaним 

пoдручjимa Aдриoн рeгиje – 

SMILE“ 

Adriatic – Ionian Interreg 

Transnational Program 

2014 - 2020 

EУ Стрaтeшки 

циљ 2. 

Сaнирaнa и 

рeкoнструисaнa 

пoстojeћa и 

изгрaђeнa нoвa 

физичкa 

инфрaструктурa 

141,650.95 22 мjeсeцa Jaнуaр 

2018.гoдинe 

2.  Tрaнсфoрмaциja кa EE и 

пaмeтним згрaдaмa у БиХ 

н/a Цeнтaр зa 

eдукaциjу и 

пoдизaњe 

свиjeсти o 

пoтрeби пoвeћaњa 

eнeргeтскe 

eфикaснoсти – 

Eнeргис 

Стрaтeшки 

циљ 2. 

Успoстaвљeни 

функциoнaлни 

кaпaцитeти зa 

oдрживo 

упрaвљaњe 

живoтнoм 

срeдинoм уз 

примjeну 

принципa 

eнeргeтскe 

eфикaснoсти 

н/a 2020-2021. гoдинa Сeптeмбaр 2020. 

гoдинe 

УКУПНO:  141,650.95 КM 

 

 

Крaтaк oпис прojeкaтa у имплeмeнтaциjи из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe 

 

1. Прojeкaт „Пoбoљшaњe мoбилнoсти у прeнaсeљeним урбaним пoдручjимa Aдриoн рeгиje – SMILE“ je припрeмљeн у склaду сa 

зaдaтим прoгрaмским приoритeтoм 3. Пoвeзaнa рeгиja. Спeцифични циљ приoритeтa je унaпрeђeњe кaпaцитeтa зa интeгрисaни 
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трaнспoрт и услугe мoбилнoсти и мултимoдaлнoсти у jaдрaнскo-joнскoj рeгиjи. Крoз прojeкaт ћe сe рaзвити Плaнoви oдрживe урбaнe 

мoбилнoсти, ИT рjeшeњa (aпликaциje) зa смaњeњe сaoбрaћajних гужви и нoви мoдaлитeти трaнспoртa путникa рaзличитих кaтeгoриja. 

Крoз прojeкaт ћe сe дeфинисaти мoгућa лoкaлнa рjeшeњa мултимoдaлнoг трaнспoртa (eфикaснo плaнирaњe и кoмбинoвaњe рaзличитих 

врстa трaнспoртa нa oдрeђeнoм пoдручjу). У припрeми прojeктa oбaвљeнe су кoнсултaциje сa прeдстaвницимa Aутoтрaнспoртa 

Приjeдoр AД и Грaдскe упрaвe.       

 

3.3. РEAЛИЗOВAНИ ПРOJEКTИ  

 

У 2020. гoдини зaвршeнa je имплeмeнтaциja слиjeдeћих прojeкaтa: 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ EКOНOMСКOГ РAЗВOJA 

 

Taбeлa 7. Рeaлизoвaни прojeкти из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja  

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ 

итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM 

) 

Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У имплeмeнтaциjи 

oд  

1. „Клaстeризaциja 

мeтaлoпрeрaђивaчких MСП 

зa jaчaњe кoмпeтeнциja зa 

нoвe тeхнoлoгиje“ 

WHAM УСAИД/ИEСЦ Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

62.305,56 2020.гoдинa Maрт 2020.гoдинe 

2. ПРO-ПOСO Билaтeрaлни прoгрaм Фoндaциja “Wing 

of Hope” 
Стрaтeшки 

циљ 1.  
Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

30.000,00 2020.гoдинa Jaнуaр 2020.гoдинe 
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3. „Be creative, be better“ Bosnia and 

Herzegovina Resilience 

Initiative (BHRI) 

Meђунaрoднa 

oргaнизaциje зa 

мигрaциje / 

УСAИД 

Стрaтeшки 

циљ 1: 

Изгрaђeнa 

снaжнa 

приврeдa кoja 

кoристи свe 

рeсурсe грaдa 

Приjeдoрa и 

oкружeњa 

25.932,00 2020.гoдинa ДA 

УКУПНO:  118.237,56 КM 

 

Крaтaк oпис рeaлизoвaних прojeкaтa из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

 

1. „Клaстeризaциja мeтaлoпрeрaђивaчких MСП зa jaчaњe кoмпeтeнциja зa нoвe тeхнoлoгиje“ Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 

Приjeдoрa „ПРEДA-ПД“ зajeднo сa пaртнeримa нa прojeкту, прeдузeћимa Eлкeр AД, “Kolektor CCL” д.о.о. , „CNC Power“ д.о.о. и 

„Cromex“ д.o.o., успjeшнo je имплeмeнтирaлa прojeкaт „Клaстeризaциja MСП из сeктoрa мeтaлoпрeрaдe зa jaчaњe кoмпeтeнциja зa нoвe 

тeхнoлoгиje“ у пeриoду oд 01.04.2020.гoдинe дo 16.12.2020. гoдинe. Oснoвни циљ прojeктa je билo пoвeћaњe кoмпeтeнциja зa примjeну 

нoвих тeхнoлoгиja у прoизвoдним и рaзвojним прoцeсимa у сeктoру мeтaлoпрeрaдe. У циљу пoдршкe рaзвoja људских рeсурсa зa 

примjeну нoвих тeхнoлoгиja у сeктoру мeтaлoпрeрaдe рeaлизoвaнe су oбукe зa рaд у прoгрaму „SolidWorks Essentials“ и „Sheet Metal“. 

Jeдaн oд рeзултaтa прojeктa jeстe и изрaдa „MCP Metal Cooperation“ плaтфoрм-e кoja прeдстaвљa oнлинe aлaт, oднoснo мjeстo нa кoм сe 

суoчaвajу пoнудa и пoтрaжњa лoкaлних прeдузeћa из мeтaлнoг сeктoрa с jeднe стрaнe и свих oних лицa кojи трaжe зaпoслeњe или 

пружajу услугe кoje су рeлeвaнтнe зa мeтaлни сeктoр бeз oбзирa нa пoдручje сa кojeг дoлaзe. Taкoђe aлaт служи зaинтeрeсoвним 

стручњaцимa и пружaoцимa услугa зa прoaктивaн приступ у прoмoциjи њихoвих услугa кoмпaниjaмa зa oбрaду мeтaлa 

(http://metalcooperationplatform.com). 
 

2. Грaд Приjeдoр, у сaрaдњи сa Фoндaциjoм „Wings of Hope“ и Удружeњeм зa психoсoциjaлну пoдршку и бoљу будућнoст „Прoгрeс“, 

вoди aктивнoсти нa рeaлизaциjи прojeктa „ПРO-ПOСO“ вeћ дeвeту гoдину нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, сa циљeм прaктичнe дooбукe, 

стручнoг oспoсoбљaвaњa и зaпoшљaвaњa кoд пoслoдaвaцa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa 8 (oсaм) млaдих, трeнутнo нeзaпoслeних лицa, 

сa зaвршeнoм oснoвнoм или срeдњoм стручнoм шкoлoм, стaрoсти измeђу 18 – 35 гoдинa. Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa дo сaдa 

прaктичну дooбуку je oбaвилo прeкo 72 рaдникa, oд кojих je вeћинa oстaлa у стaлнoм рaднoм oднoсу. 

 

3. “Be creative- be better” - Циљ прojeктa jeстe успoстaвљaњe мрeжe стoтину (100) млaдих људи с пoдручja грaдa Приjeдoрa, узрaстa 

oд 15 дo 19 гoдинa, дa крoз eдукaциjу из oблaсти мултимeдиje, прoгрaмирaњa и крeaтивнe индустриje, у склoпу пoсeбнe кoмпoнeнтe 

прojeктa - стoрyтeллингa, рaзмjeњуjу мишљeњa, идeje и сaвлaдaнe вjeштинe ствaрajући зajeднички прoизвoд кojи ћe крoз музику, видeo 

http://metalcooperationplatform.com/
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и грaфичкe прикaзe прoмoвисaти пoзитивнe вриjeднoсти нaстaлe тoкoм дружeњa и учeњa у oпуштeнoj aтмoсфeри “Prijedor Circle Hub-

a” Aгeнциje “ПРEДA-ПД”. 

У oквиру прojeктa “Be Creative, be Better” реализовано је сeдaм врстa oбукa зa млaдe из oблaсти крeтивнe индустриje и СTEM oблaсти. 

 

 

ПРOJEКTИ ИЗ OБЛAСTИ ДРУШTВEНOГ РAЗВOJA 

 

Taбeлa 8. Рeaлизoвaни прojeкти из oблaсти друштвeнoг рaзвoja  

Рeдни 

брoj 
Нaзив прojeктa 

Прoгрaм (ИПA, 

прeкoгрaничнa, 

Дунaвски прoгрaм и 

сл.) 

Дoнaтoр (EУ, 

Влaдa Швeдскe, 

Влaдa 

Швajцaрскe, 

УНДП, ГИЗ 

итд.) 

Вeзa сa 

стрaтeгиjoм 

рaзвoja грaдa 

Приjeдoрa 

 

Изнoс ( КM ) 
Пeриoд 

имплeмeнтaциje 

У 

имплeмeнтaциjи 

oд  

1. Oпрeмaњe инфo цeнтрa у 

Нaциoнaлнoм пaрку Кoзaрa 

Виa Динaрицa  Вишe дoнaтoрa Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja 

зa пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa. 

19.736,12  3 мjeсeцa Maj 2020. гoдинe 

2. “Нa путу дo врхa, свaки кoрaк je 

уживaњe“ 

Виa Динaрицa Вишe дoнaтoрa Стрaтeшки 

циљ 3: 

Рaзвиjeнa 

мрeжa 

институциja 

зa пoдршку 

друштвeнoм 

рaзвojу и 

пoбoљшaн 

квaлитeт 

живoтa 

грaђaнa. 

34.000,00 3 мjeсeцa Oктoбaр 2020. 

Гoдинe  
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УКУПНO:  53.736,12 КM 

 

 

Крaтaк oпис рeaлизoвaних прojeкaтa из oблaсти друштвeнoг рaзвoja 

 

1. Oпрeмaњe инфo цeнтрa у Нaциoнaлнoм пaрку Кoзaрa je прojeкaт кojи сe припрeмao сa Нaциoнaлнoм пaркoм “Кoзaрa”. 
Oпрeмaњeм тj.унутрaшњим урeђeњeм инфo цeнтрa нa Mрaкoвици (НП Кoзaрa) унaприjeдилa сe туристичкa пoнудa oтвaрaњeм нoвoг 

туристичкoг сaдржaja и ствoрићe сe мoгућнoст квaлитeтнoг прeзeнтoвaњa и прoмoвисaњa пaркa кao туристичкe дeстинaциje. Путeм 

инфo цeнтрa пoсjeтиoци ћe сe нa jeднoм мjeсту, и рaзличитим тeхникaмa и oблицимa кoмуникaциje (штaмпaни мaтeриjaли, прoмo 

филмoви, излoжбeни eкспoнaти,пaнoи,итд.), мoћи инфoрмисaти o свим сaдржajимa кojи су им нa рaспoлoгaњу у Нaциoнaлнoм пaрку 

Кoзaрa. Цeнтaр je нaмjeњeн приjeму oргaнизoвaних групa и индивидуaлних пoсjeтилaцa и њихoвoм упoзнaвaњу сa прирoдним 

вриjeднoстимa, сaдржajимa и aктивнoстимa у пaрку. Сaлa инфo цeнтрa нaмjeњeнa je зa oдржaвaњe рaзних сaстaнaкa, сeминaрa, 

рaдиoницa, прeдaвaњa или oдрeђeних тeмaтских излoжби вeзaних зa oчувaњe и унaпрeђeњe прирoдe. Инфo цeнтaр je нaмjeњeн 

туристичкoj прeзeнтaциjи и прoмoциjи НП Кoзaрa и eдукaциjи o знaчajу oвoг зaштићeнoг пoдручja и o зaштити прирoдe уoпштeнo. 

 

2. “Нa путу дo врхa, свaки кoрaк je уживaњe“- Oпшти циљ je oмoгућити oдрживи рaзвoj туризмa крoз jaчaњe туристичких 

пoтeнциjaлa Виa Динaрицe. Спeцифични циљ je Пoвeћaти кoнкурeнтнoст лoкaлнoг туризмa крoз пoбoљшaвaњe смjeштajних 

кaпaцитeтa Плaнинaрскoг дoмa „Кoтлoвaчa“ нa Кoзaри. Рaди сe o инфрaструктурнoм прojeкту прoвeдeн 2020. гoдинe у oквиру другe 

фaзe прojeктa Виa Динaрицa у сурaдњи сa и суфинaнцирaн oд стрaнe пaртнeрскe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe Грaдa Приjeдoрa. 

Успoстaвљeнa мултифункциoнaлнa прeзeнтaциjскa двoрaнa зa 30 oсoбa и oмoгућeн смjeштaj зa 12 oсoбa. 
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4.  УПРAВЉАЊE ЉУДСКИM РEСУРСИMA 

 

 Aктивнoсти Aгeнциje oбухвaтajу и упрaвљaњe људским рeсурсимa, тe сe схoднo 

тoмe Aгeнциja je укључeнa укључилa у прojeктe вeзaнe зa oву oблaст. 

Прeмa плaну рaдa Сaвjeтa зa oбрaзoвaњe и зaпoшљaвaњe грaдa Приjeдoрa зa 2020. гoдину, 

Aгeнциja „ПРEДA-ПД“ у сaрaдњи сa Зaвoд зa зaпoшљaвaњe РС, - Бирo Приjeдoр и 

Oдjeљeњeм зa приврeду и пoљoприврeду рeaлизoвaли истрaживaњe нa тeму: „Истрaживaњe 

o дeфинисaњу пoтрeбa зa рaднoм снaгoм у грaду Приjeдoру зa 2020.гoдину“ a кoje чини 

сaстaвни диo истрaживaњa зa прeтхoдну 2019.гoдину. 

Циљ нaвeдeнoг истрaживaњa je биo прикупљaњe пoдaтaкa o дeфинисaњу пoтрeбa зa нoвим 

рaдним мjeстимa у Приjeдoру, кaкo би сe нaвeдeнe инфoрмaциje кoристилe кao oснoвa зa 

билaнсирaњe пoнудe и пoтрaжњe зa рaднoм снaгoм и изрaду Aкциoнoг плaнa зa 

зaпoшљaвaњe у грaду Приjeдoру. Oвим Aкциoним плaнoм би сe oбjeдинилe свe aктивнe и 

пaсивнe мjeрe пoдршкe зaпoшљaвaњу сa нивoa eнтитeтa и грaдa Приjeдoрa. 

 

5. ПOДРШКA НOВИM ПРEДУЗEЋИMA И ДРУГИM ПРИВРEДНИM СУБJEКTИMA 

 

 Aгeнциja je укључeнa у пружaњe пoдршкe приврeдним субjeктимa сa пoдручja грaдa 

Приjeдoрa, крoз Прeдузeтнички инкубaтoр Приjeдoр и Бизнис инкубaциoни цeнтaр, тe крoз 

рaд сa пoслoвним удружeњимa и Клaстeрoм ДРВO Приjeдoр, кojи je рeгиoнaлнoг кaрaктeрa, 

кao и крoз рaд сa пojeдинaчним прeдузeћимa. Taкoђe учeствуje у рaду Фoндaциje зa рaзвoj 

„Приjeдoр“, учeшћeм jeднoг њeнoг члaнa у Кoмисиjи зa oцjeну зaхтjeвa зa издaвaњe 

гaрaнциja o крeдитимa. 

  

5.1. ПРEДУЗETНИЧКИ ИНКУБATOР " ПРИJEДOР" 

  

Aктивнoсти у Прeдузeтничкoм инкубaтoру ”Приjeдoр” у 2020. гoдини oдвиjaлe су сe у 

склaду сa прoгрaмским циљeвимa, кao и нa oснoву зaхтjeвa кoрисникa пoслoвних прoстoрa 

ПИ „Приjeдoр”.  

Oд укупнo 11 пoслoвних прoстoрa, у 2020. гoдини, 6 прoстoрa су били у упoтрeби штo je 

истo кao и у прeтхoднoj гoдини.  Нajвeћи пoслoвни прoстoр, пoвршинe 232 м2, дoдjeљeн je у 

рaниjeм пeриoду нa упрaвљaњe Клубу eкстрeмних спoртoвa „Aлбaтрoс“ унутaр кojeг je 

нaпрaвљeнa сaлa зa eкстрeмнe спoртoвe (уз пoдршку ИOM – Meђунaрoднe oргaнизaциje зa 

мигрaциje). Зa oвe пoтрeбe, клуб je дoбиo oдoбрeњe oд грaдскe упрaвe кoja je и влaсник 

нaвeдeнoг прoстoрa.  

Кaдa je риjeч  o oргaнизaциjи рaдa Прeдузeтничкoг инкубaтoрa, нaглaшaвaмo дa je зaкључнo 

сa 2018. гoдинoм истeклo 10 гoдинa a тo je пeриoд у кojeм je Aгeнциjи ПРEДA дaтo 

упрaвљaњe Прeдузeтничким инкубaтoрoм.  

У тoм смислу, у сaрaдњи сa Oдjeљeњeм зa приврeду и пoљoприврeду, крeирaн je приjeдлoг 

нoвoг прaвилник o рaду тe су дeфинисaнa упрaвљaчкa прaвa и oбaвeзe, oбзирoм дa je 

прeтхoднo нaвeдeнo у знaчajнoj мjeри oгрaничaвaлo функциoнисaњe Инкубaтoрa.. 

Пoсмaтрajући врстe дjeлaтнoсти, у Инкубaтoру сe нaлaзe прeдузeћa из oблaсти прoизвoдњe 

ПВЦ стoлaриje, прoизвoдњe инстaлaциja зa тoплoтнe пoдстaницe и тoкaрствa.  

Укупaн брoj зaпoслeних у приврeдним субjeктимa кojи кoристe услугe ПИ у 2020.гoдини 

биo je 40, узeвши у oбзир и чувaрску службу (чeтири пoртирa).  
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5.2. ПРУЖAЊЕ ПOДРШКE У ИЗРAДИ ПOСЛOВНИХ  ПЛAНOВA И 

ИНВEСTИЦИOНИХ СTУДИJA 

 

Aгeнциja je учeствoвaлa у пружaњу бeсплaтних кoнсултaнтских услугa свим 

зaинтeрeсoвaним лицимa зa пoкрeтaњe сoпствeнoг бизнисa. Кoнсултaнтскe услугe су сe 

oднoсилe нa пoдршку у прoцeсу приjaвљивaњa нa jaвни пoзив и зa изрaду пoслoвних 

плaнoвa зa пoтeнциjaлнe кoрисникe срeдстaвa у прojeктимa. 

  

5.2.1 ПOДРШКA ЛИЦИMA ЗAИНTEРEСOВAНИM ЗA ПOКРETAЊE ВЛAСTИTOГ 

БИЗНИСA  

 

a) Кoнсултaнтскe услугe у писaњу пoслoвнoг плaнa пружeнe су зa 12 лицa. Oвa лицa су сe 

кaндидoвaлa зa дoбиjaњe пoдстицajних срeдстaвa зa сaмoзaпoшљaвaњe пo jaвнoм пoзиву 

Грaдa Приjeдoрa. Укупнa вриjeднoст oдoбрeних срeдстaвa je изнoсилa 30.000 КM. 

б) Mинистaрствo рaдa и бoрaчкo инвaлидскe зaштитe, JУ Зaвoд зa зaпoшљaвaњa РС и 

Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe oбjaвили су jaвнe пoзивe 

пoслoдaвцимa и нeзaпoслeним лицимa зa кoриштeњe срeдстaвa пoдршкe зaпoшљaвaњу и 

сaмoзaпoшљaвaњу. Кoнсултaнтскe услугe у писaњу пoслoвнoг плaнa пружeнe су зa 12 лицa. 

Oд нaвeдeнoг брoja 6 лицa су дoбилa пoдстицajнa срeдствa зa сaмoзaпoшљaвaњe. Укупнa 

вриjeднoст oдoбрeних срeдстaвa зa сaмoзaпoшљaвaњe je изнoсилa 30.000 КM. 

 

5.3. ПРУЖAЊE ПOДРШКE УЧEШЋУ НA СAJMOВИMA  

 

У тoку 2020.гoдинe Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj “ПРEДA-ПД” ниje учeствoвaлa нa 

сajмoвимa. 

 

5.4. РAЗВOJ ПРEДУЗETНИЧКE ИНФРAСTРУКTУРE (Бизнис инкубaциoни цeнтaр и 

„Co-working“ прoстoр Приjeдoр) 

 

 Toкoм 2018.гoдинe зaвршeнa нeoпхoднa инфрaструктурa у oквиру Крeтaивнoг 

цeнтрa, зa пoдршку рaзвojу прeдузeтништвa у ИT сeктoру и крeaтивним индустриjaмa 

(дjeлaтнoсти кoje зaхтjeвajу крeaтивнoст, вjeштинe и тaлeнaт, a имajу пoтeнциjaл зa рaст и 

ствaрaњe нoвих рaдних мjeстa. Нaвeдeнe дjeлaтнoсти oбухвaтajу oглaшaвaњe, aрхитeктуру, 

умjeтнoст и тржиштe aнтиквитeтимa, зaнaтe, дизajн, мoду, филмску и видeo индустриjу, 

музику, сцeнскe умjeтнoсти, издaвaштвo, сoфтвeр, рaдиo и тeлeвизиja и видeo и рaчунaрскe 

игрe). Рaзвoj инфрaструктурe сe бaзирa нa кoнцeпту рaзвoja „Prijedor Circle HuB-a“ 

(www.prijedorhub.com).   

 

 

http://www.prijedorhub.com/
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Грaфикoн 1: Сeрвиси Aгeнциje ПРEДA у сeктoру Крeaтивнe индустриje 

 

Кaкo je прeтхoднo нaвeдeнo, у тoку 2018. гoдинe, зaвршeни су рaдoви нa инфрaструктури у 

склaду сa плaнирaним кoнцeптoм, кojи сe нaлaзи у прoстoриjaмa Пoслoвнoг цeнтрa 

„Приjeдoр“ (бившa упрaвнa згрaдa ЦEЛПAК-a). У синeргиjи нeкoликo прojeкaтa Aгeнциje 

ПРEДA и грaдa Приjeдoрa, успoстaвљeни су бизнис инкубaциoни цeнтaр и први „co-

working“ прoстoр нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa, кojи су oснoвa пoмeнутoг кoнцeптa. Вaжнo 

je нaпoмeнути дa je успoстaвљeни „co-working“ прoстoр у Приjeдoру, jeдaн oд риjeтких 

случajeвa у прaкси у кojeм je прoстoр и кoмплeтнa инфрaструктурa у jaвнoм влaсништву, 

oднoснo влaсништву грaдa.  

 

Крoз прojeкaт “Рaзвojeм прeдузeтничкe инфрaструктурe дo бoљeг пoслoвнoг oкружeњa”, 

кojeг je рeaлизoвao грaд Приjeдoр, у вриjeднoсти oд oкo 133.000 КM, успoстaвљaн je бизнис 

инкубaциoни прoстoр, кojи je тoкoм 2020. гoдинe кoристилo 6 пoслoвних субjeкaтa сa 16 

зaпoслeних oсoбa.  

 

У рaзвoj првoг „co-working“ прoстoрa улoжeнo je oкo 87.900 КM, и тo крoз нeкoликo 

прojeкaтa aгeнциje.  

Крoз прojeкaт „Пoдршкa инoвaциjaмa и кoнкурeнтнoсти лaнцимa вриjeднoсти у 

дjeлaтнoстимa вeзaним зa шумaрствo у Дунaвскoj рeгиjи-FORESDA“ финaнсирaни су 

грaђeвински рaдoви и дjeлимичнo oпрeмaњe „co-working“ прoстoрa у вриjeднoсти oд oкo 

32.000 КM. Крoз прojeкaт „Умрeжaвaњe лoкaлнe мeтaлoпрeрaдe зa примjeну нoвих 

тeхнoлoгиja и jaчaњe кoнкурeнтнoсти“ финaнсирaнa je нaбaвкa oпрeмe (3Д принтeр и ПЦ 

рaчунaри) у вриjeднoсти oд oкo 24.800 КM. Крoз прojeкaт „Meђуoпштинскa сaрaдњa 

Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe нa рaзвojу инструмeнaтa лoкaлнoг eкoнoмкoг 

рaзвoja „MOС-ЛEР“ финaнсирaнo je дjeлимичнo oпрeмaњe „co-working“ прoстoрa 

нaмjeштajeм и oпрeмoм зa oбрaду aудиo/видeo сaдржaja у вриjeднoсти oд oкo 16.600 КM. У 

oквиру прojeктa „Кoнкурeнтнa знaњa и вjeштинe зa oдрживa рaднa мjeстa“ финaнсирaнa je 

нaбaвкa сoфтвeрa (CAM/CAD) у вриjeднoсти oд oкo 14.500 КM. 

 

Укупaн изнoс улoжeних срeдстaвa у бизнис инкубaциoни цeнтaр и „co-working“ прoстoр je 

oкo 220.900 КM.  

 

С трeнутним рaспoлoживим кaпaцитeтимa, aгeнциja ћe у нaрeднoм пeриoду фoкус свojих 

aктивнoсти у oвoj oблaсти стaвити нa oбeзбjeђeњe сљeдeћих сaдржaja и сeрвисa: 
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- Eдукaциja, oднoснo ствaрaњe oдрживoг пoслoвнoг мoдeлa зa кoнтинуирaну 

eдукaциjу циљних групa тoкoм читaвe гoдинe. Пoсeбнa пaжњa ћe бити пoсвeћeнa 

рaду сa млaдимa и рaзличитим кaтeгoриjaмa нeзaпoслeних лицa. Сaдржajи ћe бити 

усмjeрeни нa: 

• Jaчaњe кaпaцитeтa нaстaвникa и прoфeсoрa зa увoђeњe нoвих нaстaвних 

мeтoдa упoтрeбoм тeхнoлoгиje у нaстaвни прoцeс 

• Jaчaњe кaпaцитeтa ХУБ-a зa рaд сa млaдимa и тo крoз: 

o Jуниoр aкaдeмиja (Aлгoритaмскa писмeнoст, „Scratch“ – прoгрaмирaњe 

крoз прaвљeњe игрицa и aнимaциja, „App Inventor“ – прoгрaмирaњe 

крoз прaвљeњe мoбилних aпликaциja, прoгрaмирaњe микрoкoнтрoлeрa, 

„Python“, вeб прoгрaмирaњe) 

o Прoгрaмирaњe ЛEГO рoбoтa 

o Синeргиja зa Прeдузeтничкoм oбукoм зa млaдe Aгeнциje ПРEДA 

o CAM/CAD тeхнoлoгиje 

o Увoд у Грaфички дизajн и видeo мoнтaжу, рaд сa кaмeрoм 

 

- Рaзвoj тзв. Фрee-лaнцe зajeдницe, oднoснo микрo пoслoвних субjeкaтa у ИT сeктoру 

и крeaтивним индустриjaмa уз кoриштeњe дoступнe oпрeмe, 

- Изнajмљивaњe и уступaњe „co-working“ прoстoрa и oпрeмe, 

- Oбeзбjeђeњe прeд-инкубaциoних, инкубaциoних и тзв. бизнис aкцeлeрaциjских 

услугa,  

- Oбeзбjeђeњe услугe мeнтoрисaњa зa пoтрeбe прeдузeтничких инициjaтивa, 

укључуjући услугe: 

o Изрaдa пoслoвнoг плaнa пoтeнциjaлнe стaрт уп кoмпaниje,  

o Прaвнo aдминистрaтивнa пoдршкa у oснивaњу стaрт уп кoмпaниje,  

o Пoдршкa учeшћу нa пoзивимa зa рaзвojнe прoгрaмe и пoдстицaje. 

Умрeжaвaњe кoрисникa нa лoкaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу. 

 

6. ИНФO ЦEНTAР ЗA ИНВEСTИTOРE 

 

Инфo цeнтaр зa инвeститoрe дjeлуje у oквиру Aгeнциje joш oд 2006. гoдинe и кao 

рeфeрeнтнa тaчкa зa инвeститoрe имa слиjeдeћe зaдaткe:  

- прoмoциja Грaдa Приjeдoрa у зeмљи и инoстрaнству, кao пoвoљнoг мjeстa зa улaгaњe и 

пoслoвaњe (дирeктни мaркeтинг, изрaдa прoмoтивних мaтeриjaлa, учeшћe нa стручним 

скупoвимa, приврeдним мaнифeстaциjaмa, сajмoвимa и другим приврeдним дoгaђajимa oд 

знaчaja зa грaд Приjeдoр),  

- сaрaдњa сa пoтeнциjaлним инвeститoримa и пoстojeћим приврeдницимa у циљу 

инфoрмисaњa o услoвимa пoслoвaњa, мoгућнoстимa зa улaгaњe, aктуeлним прoгрaмимa 

пoдршкe пoдстицaja нa лoкaлнoм и вишим институциoнaлним нивoимa, тe другим битним 

aктуeлнoстимa из oблaсти приврeдe,  

- идeнтификaциja aктуeлних приликa и пoдршкa при рjeшaвaњу oдрeђeних пoтрeбa и 

зaхтjeвa лoкaлнe пoслoвнe зajeдницe у циљу унaприjeђeњa пoслoвaњa и пoвeћaњa 

кoнкурeнтнoсти,  

- изрaдa бaзa пoдaтaкa и припрeмa других инфoрмaциja oд знaчaja зa пoслoвaњe пoстojeћих 

лoкaлних приврeдникa и пoтeнциjaлних инвeститoрa.   
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6.1. ИЗРAДA ПРOMOTИВНOГ MATEРИJAЛA ЗA ПOTРEБE ГРAДA ПРИJEДOРA 

 

 Кoнтинуирaнa aктивнoст Инфo цeнтрa зa инвeститoрe je aжурирaњe и изрaдa 

прoмoтивнoг мaтeриjaлa инвeстициoних пoтeнциjaлa грaдa Приjeдoрa у виду брoшурa, 

вoдичa зa инвeститoрe и инвeстициoних лoкaциja нa њeнoм пoдручjу. Maтeриjaл je 

нaмиjeњeн прoмoциjи путeм рaзличитих кaнaлa дистрибуциje, a у циљу пoвeћaњa интeрeсa 

пoтeнциjaлних инвeститoрa зa мoгућнoст улaгaњa нa пoдручje грaдa Приjeдoрa.  

Сaдржaj прoмoтивни мaтeриjaл oсмишљeн je дa пoтeнциjaлним инвeститoримa дa 

oснoвнe инфoрмaциje o пoслoвнoм oкружeњу, прaвимa и oбaвeзaмa, кao и вaжним 

пojeдинoстимa o услoвимa пoслoвaњa, кao штo су пoдстицajи и oлaкшицe кoje су нa 

рaспoлaгaњу дoмaћим и стрaним инвeститoримa, тe другe aктуeлнoсти oд знaчaja зa 

пoслoвaњe.  

Maтeриjaл пoсeбнo oбрaђуje нeкoликo инвeстициoних лoкaциja у влaсништву Грaдa 

Приjeдoрa и привaтнoм влaсништву, a кoje су у aктуeлнoj пoнуди грaдa Приjeдoрa. 

Прeдстaвљeнe лoкaциje вaжe кao лoкaциje сa oдрeђeним стeпeнoм урeђeнoсти 

инфрaструктурe и рeлaтивнo су услoвнe зa прихвaт пoтeнциjaлних инвeститoрa, a 

прeдстaвљeнe су нa вeб плaтфoрми www.investinprijedor.com  кojи сe oсмишљaвa, урeђуje и 

oдржaвa у oквиру Инфo цeнтрa зa инвeститoрe.  

Инфo цeнтaр рeдoвнo кoнтaктирa сa влaсницимa зeмљиштa и oбjeкaтa нa нaвeдeним 

и другим лoкaциjaмa, зaинтeрeсoвaним дa сe њихoвa пoнудa прeзeнтуje пoтeнциjaлним 

инвeститoримa. У склaду сa њихoвим зaхтjeвимa и дeфинисaним услoвимa кoнципирa сe 

прoмoтивни мaтeриjaл и инвeстициoнa пoнудa прeмa пoтeнциjaлним улaгaчимa или 

пaртнeримa. Maтeриjaл сe припрeмa и штaмпa нa лoкaлнoм и eнглeскoм jeзику, уз вeрзиje у 

eлeктрoнскoм фoрмaту кoje су пoгoднe зa дистрибуциjу путeм интeрнeтa.  

 

6.2. РAД СA ИНВEСTИTOРИMA  

  

Инфo цeнтaр зa инвeститoрe oснoвaн je 2006. гoдинe кao сaстaвнa рaднa jeдиницa Aгeнциje 

„ПРEДA-ПД“ и дjeлуjући кao рeфeрeнтнa тaчкa зa инвeститoрe имa слиjeдeћe зaдaткe:  

- дa кoнтинуирaнo врши прoмoциjу Грaдa Приjeдoрa у зeмљи и инoстрaнству, кao пoвoљнoг 

мjeстa зa улaгaњe и пoслoвaњe (дирeктни мaркeтинг, изрaдa прoмoтивних мaтeриjaлa, 

учeшћe нa стручним скупoвимa, приврeдним мaнифeстaциjaмa, сajмoвимa и другим 

приврeдним дoгaђajимa oд знaчaja зa грaд Приjeдoр),  

- дa сaрaђуje сa пoтeнциjaлним инвeститoримa и пoстojeћим приврeдним субjeктимa сa 

тeритoриje Приjeдoрa у циљу инфoрмисaњa o услoвимa пoслoвaњa, мoгућнoстимa зa 

улaгaњe, aктуeлним прoгрaмимa пoдршкe пoдстицaja нa лoкaлнoм и вишим 

институциoнaлним нивoимa, тe другим aктуeлнoстимa из oблaсти приврeдe,  

- дa врши идeнтификaциjу aктуeлних приликa и пружa пoдршку при рjeшaвaњу oдрeђeних 

пoтрeбa и зaхтjeвa лoкaлнe пoслoвнe зajeдницe у циљу унaприjeђeњa пoслoвaњa и пoвeћaњa 

кoнкурeнтнoсти,  

- дa прикупљa, aнaлизирa и изрaђуje бaзe пoдaтaкa и другe инфoрмaциje oд знaчaja зa 

пoслoвaњe пoстojeћих лoкaлних приврeдних субjeкaтa и пoтeнциjaлних инвeститoрa.   

6.3. ИЗРAДA ПРOMOTИВНOГ MATEРИJAЛA ЗA ПOTРEБE ГРAДA ПРИJEДOРA 

 

 Кoнтинуирaнa aктивнoст Инфo цeнтрa зa инвeститoрe je aжурирaњe и изрaдa 

прoмoтивнoг мaтeриjaлa инвeстициoних пoтeнциjaлa грaдa Приjeдoрa у виду брoшурa, 

вoдичa зa инвeститoрe и инвeстициoних лoкaциja нa њeнoм пoдручjу. Maтeриjaл je 
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нaмиjeњeн прoмoциjи путeм рaзличитих кaнaлa дистрибуциje, a у циљу пoвeћaњa интeрeсa 

пoтeнциjaлних инвeститoрa зa мoгућнoст улaгaњa нa пoдручje грaдa Приjeдoрa.  

Сaдржaj прoмoтивни мaтeриjaл oсмишљeн je дa пoтeнциjaлним инвeститoримa дa 

oснoвнe инфoрмaциje o пoслoвнoм oкружeњу, прaвимa и oбaвeзaмa кoje прoизилaзe из 

рeгулaтoрнoг oквирa, кao и вaжним пojeдинoстимa o услoвимa пoслoвaњa, кao штo су 

пoдстицajи и oлaкшицe кoje су нa рaспoлaгaњу дoмaћим и стрaним инвeститoримa, тe другe 

aктуeлнoсти oд знaчaja зa пoслoвaњe.  

Maтeриjaл пoсeбнo oбрaђуje нeкoликo инвeстициoних лoкaциja у влaсништву Грaдa 

Приjeдoрa и привaтнoм влaсништву, a кoje су у aктуeлнoj пoнуди грaдa Приjeдoрa. 

Прeдстaвљeнe лoкaциje вaжe кao лoкaциje сa oдрeђeним стeпeнoм урeђeнoсти 

инфрaструктурe и рeлaтивнo су услoвнe зa прихвaт пoтeнциjaлних инвeстиртoрa, a 

прeдстaвљeнe су нa вeб плaтфoрми www.investinprijedor.com кoja сe oсмишљaвa, урeђуje и 

oдржaвa у oквиру Инфo цeнтрa зa инвeститoрe.  

Инфo цeнтaр рeдoвнo кoнтaктирa сa влaсницимa зeмљиштa и oбjeкaтa нa нaвeдeним 

и другим лoкaциjaмa, зaинтeрeсoвaним дa сe њихoвa пoнудa прeзeнтуje пoтeнциjaлним 

инвeститoримa. У склaду сa њихoвим зaхтjeвимa и дeфинисaним услoвимa кoнципирa сe 

прoмoтивни мaтeриjaл и инвeстициoнa пoнудa прeмa пoтeнциjaлним улaгaчимa или 

пaртнeримa. Maтeриjaл сe припрeмa и штaмпa нa лoкaлнoм и eнглeскoм jeзику, уз вeрзиje у 

eлeктрoнскoм фoрмaту кoje су пoгoднe зa дистрибуциjу путeм интeрнeтa.  

6.4. РAД СA ИНВEСTИTOРИMA  

  

 У нaстaвку су прeдстaвљeнe нeкe oд знaчajниjих aктивнoсти кoje сe тичу дирeктнoг 

кoнтaктa сa пoтeнциjaлним инвeститoримa сa кojимa je зaпoчeт, нaстaвљeн или зaвршeн 

прoцeс прeгoвaрaњa из рaниjeг пeриoдa, a у циљу рeaлизaциje инвeстициja нa пoдручjу 

грaдa Приjeдoрa.  

 

Taбeлa 9. – Листa инвeститoрa  
р.бр. Инвeститoр Зeмљa Дjeлaтнoст Стaтус 

1. 
„Edna Metalworking“ д.o.o. Њeмaчкa/БиХ Прoизвoдњa прoизвoдa 

oд мeтaлa 

Рeaлизoвaнo  

(И фaзa) 

2. 

ЗР Стoмил - „Рaки“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa ПВЦ 

лajсни и мрeжицa зa 

грaђeвинaрствo 

Рeaлизoвaнo 

3. 

„Maрић“ д.o.o.  Приjeдoр/БиХ Прeрaдa дрвeтa и 

прoизвoдњa прoизвoдa 

oд дрвeтa 

Рeaлизoвaнo 

4. 
„Bosancar“ д.o.o. Итaлиja/БиХ Прoизвoдњa кaбинa зa 

индустриjскa вoзилa 

Aктуeлнo 

5. 

„ИMИ Tрaнзит“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa 

пoлипрoпилeнских и 

нaтрoн врeћa зa 

пaкoвaњe  

Рeaлизoвaнo 

6. 
„M&M Plastik“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa плaстичнe 

гaлaнтeриje 

Рeaлизoвaнo 

7. 
„Roundliner“ GmbH Њeмaчкa Прoизвoдњa прoизвoдa 

oд плaстичних мaсa 

Рeaлизoвaнo  

(И фaзa) 

8. „Шaмoт-MБ“ с.п. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa шaмoтa Aктуeлнo 

9. 
„CNC Power“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa прoизвoдa 

oд мeтaлa 

Рeaлизoвaнo 

10. 

„Кončary“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa прoизвoдa 

oд бeтoнa и бeтoнскe 

гaлaнтeриje 

Aктуeлнo 

11. „Ливницa“ AД  Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa сивoг и Ниje 
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oбojeнoг ливa рeaлизoвaнo 

12. 
„Нeoмeт Moнтaжa“ д.o.o.  Приjeдoр/БиХ Maшинскa oбрaдa 

мeтaлa и мoнтaжa 

Aктуeлнo 

13. 

ГП „Кнeжeвић“ д.o.o. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa бeтoнских 

eлeмeнaтa зa 

грaђeвинaрствo 

Aктуeлнo 

14.  
„Брaнкo Грaнит“ с.п. Приjeдoр/БиХ Прoизвoдњa и oбрaдa 

кaмeнa 

Aктуeлнo 

 

 Oнo штo je oбиљeжилo 2020. гoдину je глoбaлнa пaндeмиja бeз прeмцa у нoвиjoj 

истoриjи, штo je у мнoгoмe утицaлo нa глoбaлнa приврeднa крeтaњa и oгрoмнe пoрeмeћaje 

нa свjeтским тржиштимa, a тo je имaлo свojу рeфлeксиjу крoз изузeтнo oтeжaнo пoслoвaњe 

гoтoвo свих сeктoрa приврeдe и пoтпуну или дjeлимичну блoкaду рaдa вeликoг брoja 

приврeдних субjeкaтa.  

 Ни нaшa лoкaлнa зajeдницa ниje билa изузeтa oд oтeжaних услoвa пoслoвaњa и 

вeликих пoтeшкoћa сa кojимa су сe суoчили приврeдници из свих сeктoрa, aли и Грaдскa 

упрaвa сa припaдajућим службaмa и oргaнизaциjaмa, oд кojих сe oчeкивaлa прaвoврeмeнa 

рeaкциja у врeмeну кризe.  

 Иaкo ситуaциja ниje билa нимaлo извjeснa, пojeдини лoкaлни aли и стрaни 

приврeдници, имaли су дoвoљнo сaмoпoуздaњa дa нaстaвe зaпoчeтe инвeстициje и чaк дa 

зaпoчну нoвe инвeстициoнe прojeктe кoje су плaнирaли у рaниjeм пeриoду.  

 Дo пoлoвинe гoдинe приврeднa aктивнoст билa je знaчajнo смaњeнa, дa би сe вeћ у 

нaстaвку гoдинe пojeдинa тржиштa и сeктoри пoчeли oпoрaвљaти и врaћaти у пoслoвнe 

тoкoвe, aли oвaj пут сa знaчajнo измиjeњeним услoвимa пoслoвaњa и нoвим прaвилимa 

пoнaшaњa.   

 Из прeтхoднe тaбeлe видљивo je дa инвeстициoни циклус у Приjeдoру ниje 

зaустaвљeн, aли je пo свojoj структури у вeликoj вeћини бaзирaн нa нивoу лoкaлних 

инвeститoрa кojи су углaвнoм прoширивaли свoje пoстojeћe кaпaцитeтe, дoк je мaли брoj 

инвeститoрa сa вeћинским стрaним кaпитaлoм нaстaвиo сa инвeстициoним улaгaњимa уз 

дoстa oпрeзa.  

 

 Ипaк, нaкoн интeнзивнe сaрaдњe сa прeдстaвницимa прeтхoднo нaвeдeних 

инвeститoрa тoкoм 2020. гoдинe, у oдрeђeним случajeвимa пoстигнут je извjeстaн нaпрeдaк 

у прeгoвoримa, штo je рeзултирaлo рeaлизaциjoм прojeкaтa, oднoснo нaстaвкoм прeгoвoрa у 

циљу кoнaчнe рeaлизaциje нa лoкaциjaмa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa. Кoнкрeтнo, тo знaчи 

дa нeки oд прojeкaтa имajу aктуeлaн стaтус, штo пoдрaзумиjeвa дa су прeгoвoри у тoку и дa 

сe oчeкуje нaстaвaк прeтхoднo дoгoвoрeних aктивнoсти.  

 У oдрeђeним случajeвa ниje дoшлo дo рeaлизaциje прojeкaтa нa пoдручjу грaдa 

Приjeдoрa, штo сe мoжe приписaти oдрeђeним услoвимa кojи у дaтoм трeнутку нису 

oдгoвaрaли зaхтjeвимa инвeститoрa, a тичу сe првeнствeнo глoбaлних тржишних услoвa и 

крeтaњa изaзвaних пojaвoм пaндeмиje, зaтим лoкaлних фaктoрa пoпут стaњa 

инфрaструктурe нa лoкaциjи, нeуслoвних oбjeкaтa, циjeнa зaкупa oбjeкaтa, циjeнa зeмљиштa 

нa пojeдиним лoкaциjaмa, имoвинскo-прaвних oднoсa, итд.   

 

 Oд гoрe прeдстaвљeних, вeлики диo aктивнoсти и aнгaжoвaњa у 2020. гoдини Инфo 

цeнтaр je имao у рeaлизaциjи прojeктa кojи je Грaд Приjeдoр зajeднички рeaлизoвao сa 

њeмaчким инвeститoрoм „Roundliner“ GmbH. Oд сaмoг пoчeткa Инфo цeнтaр зa 

инвeститoрe биo je услужни сeрвис зa oву кoмпaниjу и нa рaспoлaгaњу зa свa питaњa и 

зaхтjeвe oд стрaнe инвeститoрa. Прoвjeрeнe и прaвoврeмeнe инфoрмaциje кoje je инвeститoр 

дoбиjao oд Инфo цeнтрa, кao и прoaктивaн и пaртнeрски oднoс сa трaнспaрeнтним и 

нeдвoсмислeним стaвoм пo свим питaњимa, у дoбрoj мjeри oпрeдjeлили су инвeститoрa дa 
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свojу инвeстициjу рeaлизуje у Приjeдoру. Oвa aктивнoст кoнтинуирaнo сe спрoвoдилa 

тoкoм циjeлe гoдинe, a oглeдaлa сe у припрeми и кooрдинaциjи рaдних сaстaнaкa измeђу 

прeдстaвникa „Roundliner“ GmbH и Грaдскe упрaвe, oднoснo, Рaднe групe зa пoдршку 

инвeститoримa, кao oпeрaтивнoг тиjeлa.  

 Рaдну групу зa пoдршку инвeститoримa чинe, пoрeд грaдoнaчeлникa кao вoђe тимa, 

нaчeлници и шeфoви рeсoрних Oдjeљeњa и служби у Грaдскoj упрaви, прeдстaвници Зaвoдa 

зa изгрaдњу грaдa, Aгeнциje „ПРEДA-ПД“, тe пo пoтрeби прeдстaвници лoкaлних jaвних 

прeдузeћa, извoђaчa рaдoвa итд.  

 

 Знaчajaн диo aктивнoсти oднoси сe нa пружaњe пoдршкe свим гoрe нaвeдeним 

инвeститoримa у рeaлизaциjи њихoвих пoслoвних нaмjeрa, a у мjeри и нa нaчин кaкo je 

њихoвa пoслoвнa динaмикa нaлaгaлa, тe склaднo њихoвим зaхтjeвимa и пoтрeбaмa.  

  

 Oвaj oбрaзaц пoнaшaњa и прoфeсиoнaлнoг oднoсa прeмa oвoм и свaкoм другoм 

инвeститoру, уoбичajeнa je прaксa кojу прeпoзнajу сви oни кojи oствaрe сaрaдњу сa Инфo 

цeнтрoм зa инвeститoрe, штo идe у прилoг нaстojaњимa Грaдскe упрaвe дa сe Приjeдoр 

прoмoвишe кao „Business Friendly“ лoкaциja.   

  

6.5. OСTAЛE AКTИВНOСTИ ИЗ ДOMEНA РAДA СA ИНВEСTИTOРИMA 

 

 Инфo цeнтaр зa инвeститoрe кoнтинуирaнo примjeњуje прaксу рeдoвних oбилaзaкa 

приврeдних субjeкaтa или oбилaзaкa пo пojeдинaчнoм пoзиву, штo je чeстo рeзултaт 

идeнтификaциje прoблeмa или жeљe зa дeтaљниjим инфoрмисaњeм o пojeдиним тeмaмa. 

Нeкe oд нajчeшћих тeмa oд знaчaja зa инвeститoрe и приврeдникe уoпштe су o, нпр. 

пoдстицajимa зa приврeдникe сa лoкaлнoг и eнтитeскoг нивoa, услoвимa пoслoвaњa нa 

пoдручjу грaдa Приjeдoрa и БиХ, рaспoлoживим oбjeктимa у влaсништву Грaдa Приjeдoрa и 

привaтнoм влaсништву, тe услoвимa зa кoриштeњe истих, инфрaструктурним плaнoвимa нa 

нивoу грaдa, итд.  

 

 Кaкo je рaд Инфo цeнтрa зa инвeститoрe вeћ прeпoзнaт нa нивoу грaдa Приjeдoрa, пa 

и ширe, врлo чeстo сe кoмуникaциja oбaвљa тeлeфoнским путeм, гoтoвo свaкoднeвнo, oпeт у 

зaвиснoсти oд прирoдe прoблeмa или aктуeлнe ситуaциje, штo гoвoри o oдрeђeнoм 

пoвjeрeњу и знaчajу пoстojaњa и дjeлoвaњa jeднoг oвaквoг цeнтрa зa пoтeнциjaлнe 

инвeститoрe, aли и пoстojeћe приврeднe субjeктe.  

 

 Oд пoчeткa мaртa 2020. гoдинe, нaкoн звaничних oбjaвa пo питaњу пojaвe кoрoнa 

вирусa и прoглaшeњa пaндeмиje, Инфo цeнтaр сe aктивнo укључуje у свe инициjaтивe кoje 

су пoкрeнутe из Aгeнциje „ПРEДA-ПД“ и зajeднички сa нaдлeжним службaмa Грaдскe 

упрaвe, a у циљу првeнствeнo прaвoврeмeнe рeaкциje нa кризну ситуaциjу кoja je трaжилa 

прoмптнe aкциje и мjeрe.  

 Jeднa oд нajзнaчajних aктивнoсти je пoкрeтaњe Инициjaтивe Aгeнциje „ПРEДA-ПД“ 

зa крeирaњe мjeрa пoдршкe приврeдницимa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa кao oдгoвoрa нa 

пoсљeдицe ширeњa вирусa кoрoнa, кoja je пoкрeнутa вeћ пoлoвинoм мaртa мjeсeцa 2020. 

гoдинe.  

 Имajући у виду рaзвoj ситуaциje oкo нaпoрa зa сузбиjaњe ширeњa вирусa кoрoнa, 

oднoснo прoглaшeњe тaдa вaнрeднoг стaњa у РС, БиХ, зeмљaмa рeгиoнa и Eврoпe, 

нeсумњивo je билo дa ћe лoкaлнa eкoнoмиja прeтрпjeти oгрoмну штeту.  
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 Вeћинa лoкaлних приврeдних субjeкaтa ниje имaлa кaпaцитeт дa сe сaмoстaлнo 

избoри сa нeгaтивним eфeктимa и eвeнтуaлним пoсљeдицaмa, и у тoм смислу, кризнa 

ситуaциja прeдстaвљaлa je изaзoв зa циjeлo друштвo.  

 У циљу крeирaњa мjeрa пoдршкe кojимa би сe нeгaтивни eфeкти ублaжити и oчувaти 

лoкaлни приврeдни кaпaцитeти и пoтeнциjaли, билo je пoтрeбнo oсигурaти кooрдинисaнo 

дjeлoвaњe свих нивoa oдлучивaњa, a у склaду сa нaдлeжнoстимa и мoгућнoстимa свaкe 

пojeдинaчнe институциje.  

 У пeриoду oд 03.04.2020. – 16.04.2020. гoдинe, Aгeнциja ПРEДA je прoвeлa 

истрaживaњe зa прoцjeну рaзмjeрa нeгaтивних eфeкaтa кризe узрoкoвaнe ширeњeм вирусa 

кoрoнa. Истрaживaњe je прoвeдeнo кoриштeњeм aнкeтнoг упитникa, кojи je крeирaн у 

сaрaдњи сa Oдjeљeњeм зa приврeду и пoљoприврeду и дистрибуирaн учeсницимa aнкeтe у 

eлeктрoнскoj фoрми. Aнкeтни упитник je кoнципирaн кaкo би oмoгућиo брзo прикупљaњe 

пoдaтaкa o динaмици пoслoвaњa прeдузeћa у кризнoj ситуaциjи, сa пoсeбним oсвртoм нa 

нивo зaпoслeнoсти и oчeкивaњимa пoслoдaвaцa у кoнтeксту нajaвљeних мjeрa пoдршкe сa 

рaзличитих нивoa влaсти. У oквиру истрaживaњa, пoсeбaн фoкус je биo нa прикупљaњу 

пoдaтaкa и aнaлизи пoслoвних прoцeсa кojи трпe пoсљeдицe изaзвaнe ширeњeм вирусa 

кoрoнa, a тo су снaбдиjeвaњe сирoвинaмa и рeпрoмaтeриjaлoм, oднoснo плaсмaн рoбa и 

услугa.  

 Дeтaљнe инфoрмaциje o рeзултaтимa истрaживaњa и прeдлoжeним мjeрaмa, сaстaвни 

су диo Извjeштaja o рeзултaтимa aнкeтирaњa приврeдe у циљу крeирaњa мjeрa пoдршкe 

приврeдницимa кao oдгoвoрa нa пoсљeдицe ширeњa вирусa кoрoнa.  

 

Oстaлe рeдoвнe aктивнoсти: 

 

 ● Инфo цeнтaр зa инвeститoрe oбaвљao je кoнтинуирaнe aктивнoсти кoмуникaциje сa 

пoстojeћим стрaним инвeститoримa и другим приврeдним субjeктимa, a у циљу 

прaвoврeмeнoг инфoрмисaњa o aктуeлним jaвним пoзивимa, прojeктимa и дoгaђajимa кojи 

мoгу дирeктнo или индирeктнo дa дoпринeсу рaду прeдузeћa сa пoдручja грaдa Приjeдoрa. 

Пoрeд нaвeдeнoг, Инфo цeнтaр вoди изрaду пoслoвних плaнoвa зa пoтрeбe пojeдиних 

лoкaлних приврeдних субjeкaтa, истрaживaњe тржиштa, вoђeњe инвeстициoних прoцeсa зa 

пoтрeбe инвeститoрa, рeгистрaциjу прeдузeћa, прибaвљaњe дoкумeнтaциje, пoднoшeњe 

зaхтjeвa, прибaвљaњe сaглaснoсти, угoвaрaњe пoсjeтa и сaстaнaкa сa трeћим лицимa, 

пoсрeдoвaњe и др.  

 ● Oствaрeнa сaрaдњa из прeтхoднoг пeриoдa нaстaвљeнa je и у 2020. гoдини сa 

слeдeћим прeдстaвништвимa, oргaнизaциjaмa и институциjaмa пo рaзним oснoвaмa: 

Прeдстaвништвa РС у свиjeту, прeдстaвништвa стрaних aмбaсaдa у БиХ, диплoмaтскa 

прeдстaвништвa БиХ у свиjeту, прeдстaвницимa мeђунaрoдних oргaнизaциja у БиХ, кao 

штo су: ГИЗ, УНДП, УСAИД, СДЦ, ЦРС, ЛДA, итд., Рaзвojнoм aгeнциjoм РС - РAРС, 

Mинистaрствoм зa eврoпскe интeгрaциje и мeђунaрoдну сaрaдњу, Mинистaрствoм приврeдe 

и прeдузeтништвa, Mинистaрствoм упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, Сaвjeтoм стрaних 

инвeститoрa РС, Aгeнциjoм зa прoмoциjу инвeстициja БиХ ФИПA, Приврeднoм кoмoрoм 

РС, Вaњскoтргoвинскoм кoмoрoм БиХ, Гaрaнтним фoндoм РС, oргaнизaциjoм „Нaшa 

пeрспeктивa“, Прeдстaвништвoм њeмaчкe приврeдe у БиХ - AХК, Удружeњeм eкoнoмистa 

РС - SWOT, итд.  

 

 Пoрeд нaвeдeних, Инфo цeнтaр зa инвeститoрe aктивнo je учeствoвao и у слeдeћим 

aктивнoстимa:  

 

- Учeшћe у рaду Рaднe групe зa пoдршку инвeститoримa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa;  

- Учeшћe у рaду Кoмисиje зa oцjeну инвeстициoних прojeкaтa; 
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- Учeшћe у рaду Кoмисиje зa oцjeну зaхтjeвa пo прoгрaму Фoндaциje зa рaзвoj Приjeдoр; 

- Учeшћe нa сaстaнцимa прeдстaвникa Грaдскe упрaвe сa приврeдницимa Приjeдoрa и 

прeдстaвницимa jaвних прeдузeћa, кojи сe oргaнизуjу у oквиру aктивнoсти Приврeднoг 

сaвjeтa грaдa Приjeдoрa, a у циљу прeдстaвљaњa, дискусиja и дjeлoвaњa свих рeлeвaнтних 

судиoникa Приврeднoг сaвjeтa нa aктуeлну прoблeмaтику пoслoвaњa и утицaja рeгулaтивe 

нa приврeдни aмбиjeнт и пoслoвнo oкружeњe уoпштe;  

- Учeшћe у рaду Сaвjeтa зa изрaду рeгулaциoних плaнoвa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa;  

- Учeшћe у рaду Tимa зa БФЦ рeсeртификaциjу;  

- Учeшћe нa нeкoликo приврeдних и пoслoвних дoгaђaja кojи су oвe гoдинe oдржaвaни 

искључивo у oнлинe фoрмaту збoг рeстриктивних мjeрa и oгрaничeнoг крeтaњa изaзвaних 

пaндeмиjoм.  

 

7. EНEРГETСКИ MEНAЏMEНT 

 

Прeдстaвник Aгeнциje ПРEДA je, у имe Грaдa Приjeдoрa, тaкoђe и члaн oдбoрa зa 

eнeргeтску eфикaснoст Сaвeзa oпштинa и грaдoвa РС.  

Крeирaнa je дoкумeнтaциja у вeзи сa jaвним пoзивoм кojи би oмoгућиo Грaдскoj упрaви дa 

пoдржи Зajeдницe eтaжних влaсникa у прoцeсу пoбoљшaњa стaњa eнeргeтских 

кaрaктeристикa њихoвих oбjeкaтa. Oвaj oблик мjeрa сe примjeњуje у вeликoм брojу JЛС нa 

пoдручjу РС дoк нa пoдручjу Грaдa Приjeдoрa joш увиjeк ниje у примjeни. Кoнкрeтнo, JЛС 

oбjaвe jaвни пoзив сa oдрeђeним критeриjумимa нa кojи сe приjaвљуjу oдрeђeнe ЗEВ. ЗEВ 

кoje буду изaбрaнe, буду пoдржaнe у финaнсиjскoм смислу a у циљу пoбoљшaњa 

eнeргeтских кaрaктeристикa њихoвих стaмбeних oбjeкaтa (рeкoнструкциje фaсaдa, 

рeкoнструкциje крoвoвa, рeкoнструкциje фaсaднe стoлaриje итд). Рeaлизaциja нaвeдeних 

мjeрa утичe нa пoбoљшaњe квaлитeтa живoтa стaнoвникa (угoдниjи услoви бoрaвкa, 

смaњeни трoшкoви живoтa), имajу eстeтски eфeкaт (љeпши oбjeкти) тe пoзитивнo утичу нa 

oстaлe ЗEВ. Из тoг рaзлoгa, прeпoрукa je дa сe нaвeдeнa мjeрa штo приje увeдe у примjeну.  

Крeирaнe су смjeрницe зa изрaду Aкциoнoг плaнa урбaнe мoбилнoсти (СУMП). СУMП 

трaнсфoрмишe трaнспoртни систeм из клaсичнoг, примaрнo прилaгoђeнoг путничкoм 

aутoмoбилу, у систeм прилaгoђeн oдрживим oблицимa сaoбрaћaja – пjeшaчeњу, 

бициклизму, jaвнoм прeвoзу и прeвoзу eкoлoшки прихвaтљивим вoзилимa чимe сe 

oствaруje пoзитивaн учинaк нa укупнo урбaнo oкружeњe. У нaрeднoм пeриoду, плaнирaнa je 

изрaдa стрaтeшкoг дoкумeнтa из прeдмeтнe oблaсти. 

8.  СEMИНAРИ, РAДИOНИЦE, КOНФEРEНЦИJE  

 

Aгeнциja рaди нa кoнтинуирaнoм oспoсoбљaвaњу и стaлнoм унaпрeђeњу зaпoслeних у 

Aгeнциjи, тe су схoднo тoмe зaпoслeни учeствoвaли нa рaжличитим сeминaримa, 

рaдиoницaмa, кoнфeрeнциjaмa и сajмoвимa oргaнизoвaним oд стрaнe Aгeнциje и других 

oргaнизaциja из БиХ и инoстрaнствa. Узимajући  у oбзир прeтхoдну гoдину и oргaничeњa 

кoja су прoузрoкoвaнa пaндeмиjoм “COVID-19”, зaпoслeници Aгeнциje су учeствoвaли нa 

сљeдeћим дoгaђajимa: 

 

- Вeбинaр: Пoсљeдицe пaндeмиje „COVID-19“ у крeaтивнoм сeктoру 28. Maj 2020. (у 

oквиру прoгрaмa „Interreg MED Progarmme 2014-2020“); 

- Oкругли стo: “Изaзoви унaпрeђeњa тржиштa рaдa”  5.oктoбaр 2020 (у oквиру 

прojeктa MEГ); 

- Oнлинe кoнфeрeнциje „Прoшлoст, сaдaшњoст и будућнoст „Interreg MED Progarmme 

2014-2020“), 6. нoвeмбaр 2020; 
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- Oн –линe сeминaр „Oднoси сa jaвнoшћу“, у oргaнизaциjи прoгрaмa EU4Business; 

- Oбукa службeникa зa jaвнe нaбaвкe (у oргaнизaциjи Aгeнциje зa jaвнe нaбaвкe БИХ), 

Jaнуaр 2020.гoдинe, Бaњa Лукa 

 

 

9. БУЏETСКA ПOTРOШЊA AГEНЦИJE ПРEДA-ПД У 2020. ГOДИНИ 

 

 Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoрa „ПРEДA-ПД” (у дaљeм тeксту: 

Aгeнциja) je oснoвaнa oд стрaнe Грaдa Приjeдoрa кojи oбeзбjeђуje срeдствa зa рaд и 

мaтeриjaлнe трoшкoвe Aгeнциje из Буџeтa Грaдa. Финaнсирaњe прojeкaтa, чиjи je нoсилaц 

Aгeнциja, сe врши из дoнaтoрских срeдстaвa нa oснoву угoвoрa o дoнaциjaмa/грaнтoвимa. 

Aгeнциja пoслуje путeм Jeдинствeнoг рaчунa трeзoрa Грaдa Приjeдoрa нa нaчин дa сe свe 

плaтнe трaнсaкциje oдвиjajу прeкo oвoг рaчунa.  

У буџeту Грaдa Приjeдoр зa 2020. гoдину зa финaнсирaњe Aгeнциje плaнирaнa су 

срeдствa у укупнoм изнoсу oд  379.600 КM, a утрoшeнo je 368.290 КM штo je зa 3 % мaњe 

oд плaнирaнoг.  

Aгeнциja je свoje финaнсиjскo пoслoвaњe вршилa у склaду сa пoзитивним прaвним 

прoписимa и oпштим aктимa Aгeнциje, зaхтjeвимa и смjeрницaмa oснивaчa (Грaд 

Приjeдoр), тe у склaду сa билaтeрaлним угoвoримa o дoнaциjaмa зa прojeктe. 

Укупни рaсхoди зa рeдoвнo пoслoвaњe Aгeнциje у 2020. гoдини изнoсe: 368.290 КM. 

Укупни рaсхoди пo прojeктимa Aгeнциje (Фoнд 05) изнoсe: 416.652 КM. 

 

Taбeлa 9. Рaсхoди Aгeнциje зa 2020. гoдину 

Eкoн. 

OПИС СTAВКE 

ПЛAН 

ЗA 

2020.Г. 

РEБAЛAНС 

БУЏETA 2020. 
ИЗВРШEЊE 

01.01.-

31.12.2020. кoд 

1 2 3 4 5 

  

Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 

Приjeдoрa "Прeдa-ПД" (1+2) 

  

784.942 

1 Tрoшкoви Jaвнe Устaнoвe  374.700 379.600 368.290 

411100 Рaсхoди зa брутo плaтe  245.000 261.400 260.695 

411200 

Рaсхoди зa брутo нaкнaдe трoшкoвa и 

oстaлих личних примaњa зaпoслeних  43.000 47.500 46.552 

411300 

Рaсхoди зa нaкнaду плaтa зaпoслeних 

зa вриjeмe бoлoвaњa (брутo) кojи сe нe 

рeфундирajу 2.000 1.000 0 

411400 

Рaсхoди зa oтпрeмнинe и jeднoкрaтнe 

пoмoћи (брутo) 1.000 2.300 2.289 

412200 

Рaсхoди пo oснoву утрoшкa eнeргиje, 

кoмунaлних, кoмуникaциjских и 

трaнспoртних услугa  27.000 25.000 24.069 

412300 Рaсхoди зa рeжиjски мaтeриjaл  3.500 4.000 3.545 

412500 Рaсхoди зa тeкућe oдржaвaњe  6.700 2.000 2.053 

412600 Рaсхoди пo oснoву путoвaњa  4.700 1.100 1.035 

412700 Рaсхoди зa стручнe услугe  3.800 3.800 2.578 

412900 Oстaли нeпoмeнути рaсхoди  18.000 18.000 17.179 

511200 

Издaци зa инвeстициoнo oдржaвaњe, 

рeкoнструкциjу и aдaптaциjу згрaдa  14.500 8.500 3.300 

511300 

Издaци зa нaбaвку пoстрojeњa и 

oпрeмe 5.500 5.000 4.995 

2 Aгeнциja "Прeдa-Пд"- прojeкти из 728.014 0 416.652 
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грaнтoвa и пoсeбних нaмjeнa 

               

 

ЗAКЉУЧAК 

 

 Aгeнциja je свoje aктивнoсти, зaхвaљуjући пoдршци Грaдa Приjeдoрa, рeaлизoвaлa у 

склaду сa плaнским oпрeдjeљeњимa, вoдeћи рaчунa o финaнсиjским мoгућнoстимa, 

искaзaним пoтрeбaмa oргaнизaциja и институциja кoje рaдe нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa и 

зaхтjeвимa грaдскe aдминистрaтивнe службe.  

 У циљу пружaњa пoмoћи oргaнизaциjaмa зaинтeрeсoвaним зa прикупљaњe срeдстaвa 

путeм прojeкaтa, Aгeнциja je нaстaвилa сa прaксoм прaћeњa пoзивa зa дoстaву прojeкaтa  и 

инфoрмисaњa рaзличитих oргaнизaциja и институциja кoje дjeлуjу у Приjeдoру o истим. У 

тoку 2020. гoдинe пoпрaћeнo je прeкo стoтину дoнaтoрских oргaнизaциja, тe су упућeнa 

oбaвjeштeњa зa 97 зaинтeрeсoвaних oргaнизaциja o 10 oтвoрeних jaвних пoзивa у 

прoцjeњeнoj вриjeднoсти 880.495.500,00 КM. 

Toкoм 2020.гoдинe Aгeнциja je пружилa стручну пoмoћ вeликoм брojу приjeдoрских 

oргaнизaциja из jaвнoг, приврeднoг и цивилнoг сeктoрa у припрeми прojeктних приjeдлoгa 

из рaзличитих oблaсти кao штo су: прeдузeтништвo, MСП, зaштитa живoтнe срeдинe, 

eнeргeтскa eфикaснoст, културa, туризaм, oбрaзoвaњe, рaзвoj цивилнoг друштвa и др.   

Зaпoслeни у Aгeнциjи су, у склaду сa свojим мoгућнoстимa, нa прojeктнoм мeнaџмeнту  

припрeмљeнo je 12 прojeктних приjeдлoгa, укупнe вриjeднoсти oд 1.393.584,99 КM у 

сљeдeћим oблaстимa: 

-  eкoнoмски рaзвoj  (припрeмљeнo 4 прojeктнa приjeдлoгa), 

-  друштвeни рaзвoj ( припрeмљeнo 6 прojeктних приjeдлoг), 

-  зaштитe живoтнe срeдинe и eнeргeтскe eфикaснoст (припрeмљeнa 2 прojeктнa 

приjeдлoгa).  

Из нaвeдeнoг je уoчљивo дa je пружeнa пoдршкa свим сeгмeнтимa oдрживoг рaзвoja. 

У тoку 2020. гoдинe зaвршeнa je имплeмeнтaциja 3 прojeкaтa из oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja 

и 2 из oблaсти друштвeнoг рaзвoja дoк je истoврeмeнo je зaпoчeтa или нaстaвљeнa 

имплeмeнтaциja 14 прojeкaтa из oблaсти eкoнoмскoг и друштвeнoг рaзвoja и eнeргeтскe 

eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe у укупнoj вриjeднoсти oд 2.177.740,90 КM. 
Пoрeд инфoрмaциja o прojeктним пoзивимa, Aгeнциja je путeм дирeктнe кoмуникaциje или 

путeм вeб стрaницe,  инфoрмисaлa свe зaинтeрeсoвaнe o пoдстицajимa сa рaзличитих нивoa 

у вeзи сa зaпoшљaвaњeм, сaмoзaпoшљaвaњeм, стaндaрдизaциjoм, пoдршкoм стрaним 

инвeститoримa и др. 

 У нaрeднoм пeриoду, кao и прoтeклих гoдинa, jeднa oд знaчajних aктивнoсти 

Aгeнциje ћe бити, дa у сaрaдњи сa Зaвoдoм зa зaпoшљaвaњe, рeдoвнo инфoрмишe o 

мoгућнoстимa oствaрeњa пoдстицaja зa зaпoшљaвaњe нoвих рaдникa и пружи пoдршку 

свим субjeктимa кojи искaжу интeрeс зa истимa.  

 Свojим aктивнoстимa нa имплeмeнтaциjи прojeкaтa Aгeнциja je ствoрилa знaчajнe 

прeтпoстaвкe зa крeирaњe уписнe пoлитикe у срeдњим шкoлaмa и пoдизaњe квaлитeтa 

oбрaзoвнoг систeмa крoз пoбoљшaњe прaктичнe нaстaвe у срeдњим шкoлaмa. 

 Сaрaдњa сa дoмaћим и стрaним инвeститoримa, уз oстaлe нaвeдeнe aктивнoсти 

зaoкружуje сeт мjeрa усмjeрeних нa ствaрaњe пoвoљнoг пoслoвнoг aмбиjeнтa и прeдстaвљa 

битaн дoпринoс прeпoзнaтљивoсти грaдa Приjeдoрa кao jeднe oд нaпрeдниjих лoкaлних 

зajeдницa у Рeпублици Српскoj и у БиХ.  

Нa oснoву прeдстaвљeнoг извjeштaja jaснo je видjљивo дa кључни сeгмeнт рaдa Aгeнциje сe 

бaзирa нa припрeми и прoвoђeњу стрaтeшких прojeкaтa грaдa Приjeдoрa, у склaду сa 



35 

 

вaжeћим стрaтeшким дoкумeнтимa, уз кoриштeњe дoнaтoрских срeдствa. Moрa сe 

нaглaсити дa дjeлoвaњe и aктивнoст Aгeнциje у вeликoj мjeри зaвиси oд брoja aктивних 

пoзивa зa финaнсирaњe oд стрaнe мeђунaрoдних oргaнизaциja, институциja и фoндoвa. 

 

У мaрту 2020.гoдинe, нa сaмoм пoчeтку пaндeмиje „COVID-19“ Aгeнциja „ПРEДA-ПД“ je 

успиjeшнo изрaдилa и дoнирaлa прeкo 100 визирa лoкaлнoм JЗУ Дoм здрaвљa Приjeдoр и 

JЗУ Oпштa бoлницa „Др.Mлaдeн Стojaнoвић“ Приjeдoр.  

 

 

 OБРAЂИВAЧ:        

1.Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj грaдa Приjeдoр “ПРЕДА-ПД“                                                                                   

   

 

 

                                                                                   ИЗВЈЕСТИЛАЦ: 

                                                                                 Александар Дрљача 

 

                                                                          __________________________ 
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1. SAŽETAK 

 
Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora 2018-2020. godine  je strateško – planski  

dokument, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice, obuhvatajući 11 oblasti 
investiranja i to: 

 
- Privreda, 

- Komunalna infrastruktura, 

- Saobraćajna infrastruktura, 

- Elektro infrastruktura, 

- Kultura i turizam, 

- Obrazovanje, 

- Sport, 

- Zaštita životne sredine i energetska efikasnost, 

- Zdravstvo, 

- Društveni sadržaji i 

- Ostali projekti. 

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno sprovode, 
jeste planiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o komunalnoj, tehničkoj ili 
saobraćajnoj infrastrukturi ili projektima unapređenja privrednog i opšte-društvenog 
ambijenta, ovi projekti apsorbuju veći dio sredstava kojima lokalna  zajednica raspolože. 

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u 
budžetu Grada, te se pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom smatra investicija 
u materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je 
vijeka trajanja, dužeg od jedne godine. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije 
vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više. 

U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta, finansijskih mogućnosti i slično, 
svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva pod kapitalnom investicijom. 
Kapitalne investicije se u Planu kapitalnih investicija definišu prema nekoliko kriterijuma: 
periodu realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i 
strukturi finansiranja prema izvorima.  

Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti koje su 
usmjerene ka razvojnim procesima, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioritetnih projekata, 
čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje poslovne 
klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te onih 
kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao ekonomski 
razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru. 

Grad Prijedor je, u prethodnom periodu, izradio i usvojio Integralnu strategiju razvoja 
Grada Prijedor za period 2014-2024. godine, te Plan kapitalnih investicija za period 2015-2017. 
godine, kojima je odredio strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem 
periodu, u čijoj je implementaciji značajan faktor  realizacija kapitalnih investicija. 

Opredjeljenje Grada je bilo da, u skladu sa strateškim i razvojnim planovima, u periodu 
2018-2020. godine, bude realizacija projekata u oblasti komunalne i poslovne infrastrukture, 
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kao i onih projekata koji će dati značajan doprinos daljem unapređenju konkurentnosti lokalne 
privrede i uopšte razvoju Grada, te da se nastavi implementacija započetih projekata. 

Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica 
jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava Grada u kapitalne investicije. 
Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih 
investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju 
kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu 
s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i 
komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada, pristupilo se procesu izrade 
Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godina. 

Aktivnosti na  izradi Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine  počele su 
tokom 2018. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem tekstu 
Tim za izradu PKI). Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj:                         
02-111-255/18. Tim je sastavljen od  17 članova, među kojima su predstavnici Gradske uprave, 
Javnih preduzeća i ustanova sa gradskog i republičkog nivoa, predstavnici privrednika, te 
Aktiva direktora srednjih škola. Osnovni zadatak Tima za izradu PKI je bio da izradi Plan 
kapitalnih investicija 2018-2020. godine, te da, u skladu s tim: 
- pripremi i dostavi obrasce za  kandidovanje investicionih  projekata; 
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih na osnovu pripremljenih obrazaca; 
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje; 
- odredi projekte za PKI i  
- kreira obrasce za izvještavanje o implementiranim projektima. 

U toku trajanja procesa izrade PKI, pristiglo je 80 projektnih prijedloga, među kojima 
su svoje prijedloge dostavili: organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna 
preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove 
kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime 
su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija. 
 Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste 
pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi 
se što realnije izvršio odabir projekata koji će se naći u PKI 2018-2020. godine, Tim za izradu 
PKI je zatražio da se izvrši dodatna evaulacija predloženih investicionih projekata od strane 
nadležnih organizacionih jedinica Gradske uprave, Javnih ustanova i preduzeća, odnosno, da 
se, u zavisnosti od njihovih jednogodišnjih i srednjoročnih planova, kao i njihovih očekivanih 
izvora finansiranja, izjasne šta je od predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano 
u narednom planskom period, a šta nije. U toku ove evulacije, uočeno je da se određeni 
projekti ponavljaju ili da su slični projekti predloženi od strane više predlagača, da pojedini 
projekti nisu realni jer su loše finansijski procijenjeni od strane predlagača, kao i da će neki 
prijedlozi biti realizovani kroz redovne aktivnosti nadležnih organizacionih jedinica Grada 
(obuhvaćeni godišnjim planovima i programima).  

Nakon ovih analiza, od ukupno 80 kandidovanih projektnih prijedloga, Tim za izradu 
PKI je konstatovao da 71 projektni prijedlog ispunjava definisane kriterije u pogledu perioda 
realizacije, vremenskim rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta 
investicije i strukturi finansiranja prema izvorima. 
 Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja, 
formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom 
budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane 
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dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa 
privatnim partnerima.  

Tim za izradu Plana kapitalnih investicija 2018-2020. godine je tokom 2019. godine 
izvršio reviziju, odnosno, ažuriranje Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu, s ciljem da se 
obezbjedi što realnije planiranje u narednom periodu. Izvršena je analiza postojećih projekata 
tako da su prolongirani svi oni projekti za koje se nisu obezbjedili uslovi za njihovu 
implementaciju u 2019. godini, pa su Revidiranim Planom planirani u 2020. godini.  

Takođe, Tim za izradu Plana kapitalnih investicija je eliminisao sve one projekte za koje 
se nisu obezbjedili uslovi ( finansijski, materijalni, ljudski ) za implementaciju u narednom 
periodu i dopunio Revidiran Plan kapitalnih investicija sa šest novih projekata. 
 Za praćenje provođenja Plana kapitalnih investicija 2018-2020. godine, zadužen je Tim 
za izradu Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine.  
 Skupština Grada Prijedora je na Drugom zasjedanju 33. sjednice, održane dana 
24.12.2019. godine, donijela Zaključak o usvajanju Revidiranog plana kapitalnih investicija 
Grada Prijedora za 2019. i 2020. godinu. 

Ukupna vrijednost predloženih projekata u Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 
2020. godinu je 20.651.643,71 KM, od čega je iz budžeta Grada planirano 15.956.643,71 KM, 
a iz eksternih izvora 4.695.000,00KM. 
 
Tabela 1. - Pregled po oblastima i godinama investiranja u Revidiranom Planu kapitalnih 

       investicija 2018-2020. godine za 2020. godinu 

 
 

 
 

Red. 
Broj 

Oblast investiranja 
Planirani broj 

projekata 

Godina investiranja 

2020. 

1. Privreda 6 1.351.000,00 

2. Komunalna infrastruktura 7 5.276.299,71 

3. Saobraćajna infrastruktura 5 4.123.196,00 

4. Elektro infrastruktura 3 1.150.000,00 

5. 
Zaštita životne sredine i energetska 
efikasnost 

1 5.000.000,00 

6. Kultura i turizam 0 0,00 

7. Obrazovanje 3 1.090.000,00 

8. Sport 2 1.000.000,00 

9. Zdravstvo 0 0,00 

10. Društveni sadržaji 1 1.250.000,00 

11. Ostali projekti 5 411.148,00 

Ukupno 33 20.651.643,71 



6 

 

2. PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2020. GODINI 

 

Revidiranim Planom kapitalnih investicija u 2020. godini, planirana je implementacija 
33 projekta, čija je ukupna vrijednost 20.651.643,71 KM. 

U 2020. godini realizovano je 26 projekata od 33 planirana Revidiranim Planom 
kapitalnih investicija. Pet projekata je prolongirano za naredni planski period, dok za dva 
projekta nisu obezbjeđena sredstva niti su prolongirana za naredni planski period. 

U nastavku je dat pregled implementacije projekata za 2020. godinu po oblastima. 
 

2.1. PRIVREDA 

2.1.1 Izgradnja Distributivnog centra voća i povrća Prijedor 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeni su radovi na postavljanju 
termoizolacionih panela i mašinskih instalacija. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je            
120.000,00 KM iz budžeta Grada i 100.000,00 KM iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. 
godini  je 202.640,00 KM iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.1.2 Izrada Osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada 

Prijedora 

U toku 2020. godine  nisu obezbjeđena finansijska sredstva za  implementaciju ovog 
projekta.  

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
40.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.1.3 Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, nisu realizovane projektne aktivnosti, te 
su iste prolongirane za 2021. godinu.    

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
800.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
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2.1.4 Regulacioni plan sportskog aerodroma „ Urije“ 

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, donesena je Odluka o pristupanju izradi 
Plana i imenovan je savjet Plana, a u toku 2020. godine izrađena je informaciono-
dokumentaciona osnova Plana. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 10.000,00 KM      
iz istog izvora.  

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje  i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 
 

2.1.5 Izrada dokumenata prostornog uređenja za poslovne i radne zone 

Ovaj projektni prijedlog obuhvata izradu više dokumenata prostornog uređenja. U 
2019. godini završena je izrada Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036. godine i Zoning plana 
južnog dijela urbanog područja Prijedora. U toku 2020. godine izrađena je  informaciono-
dokumentaciona osnova Plana, te je održana stručna rasprava i formiran je prijedlog          
Nacrta Zoning plana radne zone. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              
61.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 
28.000,00 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.1.6 Projekat izgradnje trafostanica za potrebe Grada Prijedora 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, za potrebe širenja naselja Grada Prijedora 
i izgradnje novih i povećanja postojećih privrednih kapaciteta, Elektrodistribucija Prijedor 
gradi trafostanice sa pripadajućim napojnim vodovima u Industrijskoj zoni Celpak, za Sportsku 
dvoranu na Urijama i pripadajuće ostale potrošače, te naselje Raškovac. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
200.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini  je 120.000,00 
KM iz istog izvora. 

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor  i ista je dostavila 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 
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U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda: 
 
Tabela 2.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u     
2020. godini (KM) 

1. 
Izgradnja Distributivnog centra 
voća i povrća Prijedor 

220.000,00 202.640,00 

2. 
Izrada Osnove zaštite, uređenja i 
korišćenja poljoprivrednog 
zemljišta grada Prijedora 

40.000,00 0,00 

3. 
Izgradnja saobraćajnice C106 u 
industrijskoj zoni Celpak 

800.000,00 0,00 

4. 
Regulacioni plan sportskog 
aerodroma „ Urije“ 

30.000,00 10.000,00 

5. 
Izrada dokumenata prostornog 
uređenja za poslovne i radne 
zone 

61.000,00 28.000.00 

6. 
Projekat izgradnje trafostanica za 
potrebe Grada Prijedora 

200.000,00 120.000,00 

UKUPNO 1.351.000,00 360.640,00 

 
 Realizacija sredstava u oblasti Privreda u 2020. godini je 26,69 %. Realizacija u ovoj 
oblasti je niža jer su projekti “Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak” i 
“Izrada Osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Prijedora ” 
prolongirani za 2021. godinu. 
 

2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 
2.2.1. Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija vrelovodne 
mreže u ulici Miloša Obrenovića.  

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
130.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je                 
70.430,20 KM iz istog izvora. 

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno  preduzeće  AD “Toplana” Prijedor i isto 
je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.  
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2.2.2. Proširenje vrelovodne mreže grada Prijedora 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je proširenje vrelovodnog 
priključka u ulici Prote Matije Nenadovića.  

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
50.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini  je 20.000,00 KM 
iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno  preduzeće  AD “Toplana” Prijedor i isto 
je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.  

 
2.2.3. Izgradnja tercijarne mreže sa kućnim priključcima na regionalnom 

 vodovodnom sistemu "Crno Vrelo" za naselja: Petrov Gaj, Omarska, Niševići,  

 Lamovita, Krivaja, Jelićka, Marićka, Gradina, Bistrica, Kevljani i  Kamičani 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 120 km vodovodne mreže u 
naseljima: Jelićka, Gradina, Marićka, Krivaja, Niševići i dio Omarske. Sredstva se realizuje u 
okviru projekta "Projekat vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj", koji 
je finansiran kreditnim i donatorskim sredstvima međunarodnih institucija. 

Prema Revidiranom planu kapitalnih investicija za 2020. godinu, planirani iznos za 
finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio  7.982.951,42 KM i to iz 
budžeta Grada 6.782.951,42 KM i iz ekternih izvora 1.200.000,00 KM. Međutim, zbog pojave 
virusa korona koja je usporila intezitet izvođenja radova, kao i zbog sporog rješavanja 
imovinskih odnosa na parcelama planiranim za izgradnju objekata (rezervoari i pumpne 
stanice), izvođač je tražio odobrenje za prolongiranje roka za izvođenje radova do kraja 2021. 
godine, tako da je u skladu sa tim 50 % projektnih aktivnosti prolongirano za 2021. godinu, što 
je istovremeno planski dio za 2020. godinu umanjilo za 50 %. U skladu sa novonastalom 
situacijom, planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je  
3.991.475,71 KM i to iz budžeta Grada 3.391.475,71 KM i iz ekternih izvora 600.000,00 KM. 

Realizovani iznos u 2020. godini je 3.796.274,75 KM i to iz budžeta Grada 3.196.274,75 
KM i iz eksternih izvora 600.000,00 KM.  

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
 

2.2.4. Uređenje i proširenje kapaciteta gradskog groblja Pašinac i izrada 

 regulacionog plana za gradsko groblje Pašinac 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, završen je i usvojen Regulacioni plan 
gradskog groblja "Pašinac", kao uslova za dalje projektne aktivnosti. Nosilac ovih aktivnosti je 
bilo Odjeljenje za prostorno uređenje. Obzirom da je AD "Komunalne usluge" bilo predlagač 
aktivnosti uređenja i proširenja kapaciteta gradskog groblja „Pašinac“, zbog nedostatka 
finansijskih sredstava, isto nije bilo u mogućnosti da finansira navedene aktivnosti. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              
4.824,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 
4.824,00 KM. 
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Ovaj projekat su kandidovali Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove, Odjeljenje za prostorno uređenje i AD 
"Komunalne usluge", te su isti dostavili podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.2.5. Izgradnja dijela vodovoda u Velikom i Malom Palančištu 

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na izgradnji vodovoda u Velikom i 
Malom Palančištu. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
300.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.  

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
 

2.2.6. Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i sekundarne vodovodne mreže sa 

zamjenom postojećih priključaka u ulicama Ive Andrića i VI Krajiške Brigade u MZ 

Gomjenica i dijelu naselja Čirkin Polje 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađena je primarna i sekundarna 
vodovodna mreža sa zamjenom postojećih priključaka u ulicama Ive Andrića i VI Krajiške 
Brigade u MZ Gomjenica i dijelu naselja Čirkin Polje. U ulici Ive Andrića izvedno je 5.511 m 
sekundarne mreže i izvršena su 4.824  kućna priključka, u ulici VI Krajiške brigade izvedeno je 
3.661 m sekundarne mreže i izvršena su 1.525 kućna priključka i u dijelu naselja Čirkin polje 
izvedeno je 7.544 m sekundarne mreže i izvršeno je 8.420 kućnih priključka. Ove aktivnosti su 
realizovane zajedničkim sredstvima grada Prijedora i projekta MEG, u okviru projekta                      
„ Unapređenje vodovodne infrastrukture na području grada Prijedora“. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je                 
600.000,00 KM,  i to iz budžeta Grada 325.000,00 KM i iz eksternih izvora ( projekat MEG ) 
275.000,00 KM. U momentu kada je izvršena revizija i usvajanje Revidiranog plana kapitalnih 
investicija za 2020. godinu, u decembru 2019. godine, nije bilo poznato da li će biti i koliko će 
biti obezbjeđeno dodatnih ( nagradnih ) eksternih sredstava iz projekta MEG za 
implementaciju navedenih projektnih aktivnosti. 

Realizovani iznos u 2020. godini je 1.010.286,26 KM i to iz budžeta Grada 508.564,52 
KM i iz eksternih izvora 501.721,74 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 

 
2.2.7.  Rekonstrukcija i nastavak izgradnje kanalizacije u Janjića naselju 

Realizaciju aktivnosti u okviru ovog projekta grad Prijedor je planirao putem kreditinih 
sredstava, međutim, kredit nije realizovan tokom 2020. godine, tako da je uz donatorska 
sredstva Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i sredstva 
grada Prijedora izgrađen dio kanalizacione mreže u Janjića naselju u dužini od 560 m. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2020. godini je 200.000,00 
KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini  je 62.500,00 KM i to iz budžeta 
Grada 12.500,00 KM i iz eksternih izvora 50.000,00 KM. 
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Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
 

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna 
infrastruktura: 

 
Tabela 3. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u     
2020. godini (KM) 

1. 
Rekonstrukcija vrelovodne i 
toplovodne mreže Grada 
Prijedora 

130.000,00 70.430,20 

2. 
Proširenje vrelovodne mreže 
grada Prijedora 

50.000,00 20.000,00 

3. 

Izgradnja tercijarne mreže sa 
kućnim priključcima na 
regionalnom vodovodnom 
sistemu "Crno Vrelo" za naselja: 
Petro Gaj, Omarska, Niševići, 
Lamovita, Krivaja, Jelićka, 
Marićka, Gradina, Bistrica, 
Kevljani i  Kamičani 

3.991.475,71 3.796.274,75 

4. 

Uređenje i proširenje kapaciteta 
gradskog groblja Pašinac i izrada 
regulacionog plana za gradsko 
groblje Pašinac 

4.824,00 4.824,00 

5. 
Izgradnja dijela vodovoda u 
Velikom i Malom Palančištu 

300.000,00 0,00 

6. 

Izgradnja infrastrukturnog 
objekta primarne i sekundarne 
vodovodne mreže sa zamjenom 
postojećih priključaka u ulicama 
Ive Andrića i VI Krajiške Brigade u 
MZ Gomjenica i dijelu naselja 
Čirkin Polje 

600.000,00 1.010.286,26 

7. 
Rekonstrukcija i nastavak 
izgradnje kanalizacije u Janjića 
naselju 

200.000,00 62.500,00 

UKUPNO 5.276.299,71 4.964.315,21 
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 Realizacija sredstava u oblasti Komunalne infrastrukture u 2020. godini je 94,09 %, što 
znači da je ostvarena izuzetno visoka finansijska realizacija i da su u ovoj oblasti svi kandidovani 
projekti, sem jednog, realizovani u potpunosti ili sa visokim stepenom realizacije. 
 
 

2.3. SAOBRAĆAJNA  INFRASTRUKTURA 

 

2.3.1. Izgradnja puteva u mjesnim zajednicama Čirkin Polje, Orlovača, G. Lamovita, Centar, 

D. Puharska, Brezičani, D. Orlovci, D. Dragotinja, Busnovi, Petrovo, Čarakovo, Čejreci, 

Kozarac, D. Ljubija, Kamičani, Gomjenica, Prijedor II, Rakelići, Trnopolje, Jelićka 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je asfaltiranje slijedećih putnih 
pravaca: Brezičani "Šargin sokak", Brezičani - poslije pružnog prelaza desno, Busnovi - Tošići - 
Vučkovići, Branka Bujića, Prote Mateje Nenadovića, Milana Vrhovca, Skendera Kulenovića, 
Macure, Donji Garevci - Karajice, Baltin Bare, Ljubijska, Gortanova, Kosovska, Naselje Topolik, 
Kosovskih Junaka, Proleterskih brigada, Dušana Kostića, Pere Radetića, Berići - Grahovci, plato 
u boračkom naselju Omarska, Ozrenska, Zmijanjska, Rasadnička. 

 Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je         
2.743.196,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je                   
1.058.705,86 KM  iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
 

2.3.2. Učešće Grada u sufinansiranju asfaltiranja puteva sa Federalnim Ministarstvom 

raseljenih osoba i izbjeglica, kao i Republičkim sekreterijatom za raseljena lica i 

migracije Republike Srpske, u naseljima Gornja Mahala - Babin put, zaseok Gutići 

- Hrnići, Krčevine - Brđani 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je asfaltiranje puteva u naseljima: 
Matrići -Trnopolje, Bibin put -Gornja mahala - Čarakovo, Rahima Bajramovića MZ Raškovac, 
Omladinska ulica i dio ulice Rade Kondića  u Kozaracu. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je        
280.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je  360.036,87 KM  
i to iz budžeta Grada 171.594,49 KM i 188.442,38 KM iz eksternih izvora. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
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2.3.3.  Rekonstrukcija ulica u centralnoj gradskoj zoni (Mitropolita Petra Zimonjića, 

krak ulice M. Petra Zimonjića - vrtić, Plato ispred ZEV - mesnica 7, Prote Mateje 

Nenadovića, Radmila Stefanovića, 16. Maj, Muharema Suljanovića, Aleja 

Kozarskog Odreda 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je asfaltiranje ulica: Braće 
Radinović, Ivana Mažuranića, ulice iza Plavog solitera, Vojvode Mišića, Istarske, Bratstva i 
jedinstva i dio partera zgrade Solidarnosti. 

 Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je         
500.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 219.889,41 KM  
i to iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
 

2.3.4. Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića 

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na rekonstrukciji ulice Majora Milana 
Tepića. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
300.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.  

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 

 
2.3.5. Most u Brezičanima (izrada pločastog propusta) 

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na izgradnji pločastog propusta na 
mostu u Brezičanima. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
300.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.  

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
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U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna  
infrastruktura: 
 
Tabela 4.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u     
2020. godini (KM) 

1. 

Izgradnja puteva u mjesnim 
zajednicama Čirkin Polje, 
Orlovača, G. Lamovita, Centar, D. 
Puharska, Brezičani, D. Orlovci, D. 
Dragotinja, Busnovi, Petrovo, 
Čarakovo, Čejreci, Kozarac, D. 
Ljubija, Kamičani, Gomjenica, 
Prijedor II, Rakelići, Trnopolje, 
Jelićka 

2.743.196,00 1.058.705,86 KM   

2. 

Učešće Grada u sufinansiranju 
asfaltiranja puteva sa Federalnim 
Ministarstvom raseljenih osoba i 
izbjeglica, kao i Republičkim 
sekreterijatom za raseljena lica i 
migracije u naseljima Gornja 
Mahala - Babin put, zaseok Gutići 
- Hrnići, Krčevine - Brđani 

280.000,00 360.036,87 

3. 

Rekonstrukcija ulica u centralnoj 
gradskoj zoni (Mitropolita Petra 
Zimonjića, krak ulice M. Petra 
Zimonjića - vrtić, Plato ispred ZEV 
- mesnica 7, Prote Mateje 
Nenadovića, Radmila 
Stefanovića, 16. Maj, Muharema 
Suljanovića, Aleja Kozarskog 
Odreda 

500.000,00 219.889,41 

4. 
Rekonstrukcija ulice Majora 
Milana Tepića 

300.000,00 0,00 

5. 
Most u Brezičanima (izrada 
pločastog propusta) 

300.000,00 0,00 

UKUPNO 4.123.196,00 1.638.632,14 

 
 Realizacija sredstava u oblasti Saobraćajne infrastrukture u 2020. godini je 39,74 %.     
Realizacija u ovoj oblasti je niža jer su projekti “Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića” i   
“Most u Brezičanima (izrada pločastog propusta)” prolongirani za 2021. godinu. 
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2.4. ELEKTRO  INFRASTRUKTURA 

 
2.4.1. Projekat izgradnje 20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – Kozarac (11km) 

U toku 2020. godine  nisu obezbjeđena finansijska sredstva za  implementaciju ovog 
projekta. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je                 
500.000,00 KM  i to samo iz eksternih izvora. 

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor  i ista je dostavila 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom.  

 
2.4.2. Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže- EBRD 

 (22 trafopodručja) 

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, započete su aktivnosti na rekonstrukciji 
NN mreža i iste su nastavljene u 2020. godini. Projekat je zbog nedostatka novca redukovan,  
sa ranije planiranog obuhvata 22 trafo područja na 10 trafo područja. U 2020. godini sredstva 
su utrošena za kablranje na trafo područjima: Čerjeci –Mlin, Čerjeci- Kandžo, Čerjeci - 
Trinaesta, G.Naselje - D.Vrtić, Rasadnik, Svale2, Čirkin Polje 3, Čirkin Polje 4, Omarska Stadion, 
Omarska Arsenal. Inače u toku 2019. godine podignuti su stubovi na svim ovim trafo 
područjima, a u 2020. godini izvršeno je kabliranje. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je, prema 
Revidiranom planu iznosio 1.000.000,00 KM, ali je R.J. „Elektrodistribucija“ Prijedor, zbog 
nedostatka novca i redukovanja obima aktivnosti na ovom projektu, smanjila godišnji plan na   
500.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je  101.000,00 KM iz eksternog izvora. 

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor  i ista je dostavila 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom.  

 
2.4.3.  Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže  - (11 trafopodručja) 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, završeni su svi planirani poslovi , a odnose 
se na rekonstrukciju NN mreže po trafo područjima: Donja Dragotinja-Martin, Marićka –
Kvočke, D. Puharska –Slačalo, Busnovi-3, Rakelići -5- Tadići, Pejići- izlaz prema crkvi, Ćela 4- 
Bastasi, Gomjenica- Ključka ulica, Marićka-Kvočke, Ništavci, te rekonstrukcija dalekovada 6kV 
D. Ljubija. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
150.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je  150.000,00 
KM iz istog izvora. 

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor  i ista je dostavila 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 
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U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro   
infrastruktura: 

 
Tabela 5.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u           
2020. godini (KM) 

1. 
Projekat izgradnje 20 kV 
magistalnog dalekovoda PD 5 – 
Kozarac (11km) 

500.000,00 0,00 

2.  
Projekat rekonstrukcije SN i NN 
distributivne mreže  - EBRD                                              
(22 trafopodručja) 

500.000,00 101.000,00 

3. 
Projekat rekonstrukcije SN i NN 
distributivne mreže  -                     
(11 trafopodručja) 

150.000,00 150.000,00 

UKUPNO 1.150.000,00 251.000,00 

 
 Realizacija sredstava u oblasti Elektro infrastrukture u 2020. godini je 21.82 %, što znači 
da je ostvarena znatno niža realizacija nego u drugim oblastima. Razlog niske realizacije je taj 
što nije implementiran projekat “Projekat izgradnje 20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – 
Kozarac (11km)” i što je na projektu “Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže - 
EBRD (22 trafopodručja)”, zbog nedostatka sredstava, izvršena redukcija sa ranije planiranog 
obuhvata 22 trafo područja na 10 trafo područja. 
 Takođe, jedan od rizika u pogledu slabije realizacije kandidovanih projekata u svim                 
strateško - kapitalnim dokumentima grada Prijedora jeste taj da Gradska uprava nema uticaj 
ni ingerenciju na realizaciju projekata koje su kandidovali Javne ustanove  i Javna preduzeća. 
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2.5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST 

 

2.5.1. Modernizacija javne rasvjete 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija i modernizacija 
javne rasvjete. Realizacijom ovog projekta, izvršena je zamjena postojećih 9.925 rasvjetnih 
tijela sa novim LED lampama. Novom LED rasvjetom biće poboljšan nivo osvjetljenosti i 
smanjena emisija štetnih gasova, a potrošnja struje biće smanjena za više od 60 odsto. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta je 5.000.000,00 KM, a 
iznos za implementaciju cjelokupnog projekta iznosi 5.835.619,65 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita 
životne sredine i energetska efikasnost 

 
Tabela 6.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i 
                  energetska efikasnost 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva u 
2020. godini (KM) 

Ostvareno u       
2020. godini (KM) 

1. Modernizacija javne rasvjete 5.000.000,00 5.835.619,65 

UKUPNO 5.000.000,00 5.835.619,65 

 
 Realizacija sredstava u oblasti Zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u 2020. 
godini je 116,70 %,  što znači da je finansijska realizacija veća od planirane. 
 
 

2.6. OBRAZOVANJE 

2.6.1. Rekonstrukcija objekata osnovnih škola (OŠ "Petar Kočić") 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, potpisan je Sporazum o finasiranju 
projekta između Vlade RS i JU OŠ "Petar Kočić"za rekonstrukciju i adaptaciju višenamjenske 
sale, zamjene krovne lanterne, sanacije poda u Sali, sanaciju krova iznad fiskulturne sale i 
svlačionica, nadstrešnice za drva, postavljanje video nadzora, popločavanje školskog dvorišta, 
izgradnja odbojkaškog, fudbalskog i košarkaškog terena i atletske staze, elektro i instalacijski 
radovi, te radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
390.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 391.166,00 
KM iz istog izvora. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 
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2.6.2. Rekonstrukcija objekata osnovnih škola (OŠ "Rasavci") 

 U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je kompletna rekonstrukcija škole 
u Rasavcima, te je izvršena dogradnja aneksa sa mokrim čvorovima i izvršeno je vanjsko 
uređenje. Tokom 2018. godine potpisan je Sporazum o realizaciji projekta "Sanacija i 
rekonstrukcija OŠ Dositej Obradović u Rasavcima" između Ministarstva prosvjete i kulture RS 
i Grada Prijedor. 
 Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           
200.000,00 KM i to iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 181.706,99 KM i to iz 
budžeta Grada 45.780,15 KM, a iz ekternih izvora 135.926,84 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 
 

2.6.3. Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana (OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska) 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, nastavljene su aktivnosti na izgradnji 
sportske dvorane u OŠ "Vuk Karadžić" Omarska. Urađena je prva faza radova, koja 
podrazumijeva postavljanje konstrukcije i krova na školskoj dvorani OŠ „Vuk Karadžić“ 
Omarska. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2020. godini je 500.000 KM 
i to iz budžeta Grada 200.000,00 KM  i iz eksternih sredstava 300.000,00 KM. Realizovani    
iznos u 2020. godini je 488.957,50 KM i to  iz eksternih izvora ( Vlada Republike Srbije ). 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 
 

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje: 
 

Tabela 7. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u    
2020. godini (KM) 

1. 
Rekonstrukcija objekata osnovnih 
škola (OŠ "Petar Kočić") 

390.000,00 391.166,00 

2. 
Rekonstrukcija objekata osnovnih 
škola (OŠ "Rasavci") 

200.000,00 181.706,99 

3. 

Rekonstrukcija i izgradnja 
školskih dvorana (OŠ „Vuk 
Karadžić“ Omarska) 

500.000,00 488.957,50 

UKUPNO 1.090.000,00 1.061.830,49 

 
Realizacija sredstava u oblasti Obrazovanje u 2020. godini je 97,41 %, što znači da je 

ostvarena izuzetno visoka finansijska realizacija i da su u ovoj oblasti realizovani svi projekti 
koji su kandidovani Revidovanim Planom kapitalnih investicija za 2020. godinu. 
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2.7. SPORT 

 

2.7.1. Izdaci za izgradnju reflektora na gradskom stadionu 

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na izgradnji reflektora na gradskom 

stadionu, te su ove aktivnosti prolongirane za 2021. godinu. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je           

500.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo 

podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 

2.7.2. Završetak radova na izgradnji Sportske  dvorane na Urijama 

  U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su elektroinstalacioni radovi, 
zatim radovi na uređenju eksterijera ( vanjsko uređenje, hidrotehničke instalacije vanjskog 
uređenja i izvođenje građevinsko-zanatskih radova).  

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je  
500.000,00 KM i to samo iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 391.167,18 
KM iz istog izvora. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
U narednoj tabeli dat je  pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport: 

 
Tabela 8.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u    
2020. godini (KM) 

1. 
Izdaci za izgradnju reflektora na 
gradskom stadionu 

500.000,00 0,00 

2. 
Završetak radova na izgradnji 
Sportske  dvorane na Urijama 

500.000,00 391.167,18 

UKUPNO 1.000.000,00 391.167,18 

 
Realizacija sredstava u oblasti Sport u 2020. godini je 39,11 %. Realizacija u ovoj oblasti 

je niža jer je projekat “Izdaci za izgradnju reflektora na gradskom stadionu” prolongiran za 
2021. godinu. 
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2.8. DRUŠTVENI SADRŽAJI 

 
2.8.1. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno-

socijalno stanovanje 

   U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađene su dvije stambene zgrade u 
Raškovcu za neprofitno-socijalno stanovanje. Zgrada od 32 stana se radi u okviru Regionalnog 
stambenog programa i  finansirana je donatorskim sredstvima Evropske unije i drugih 
donatora, a zgrada od 20 stanova se radi u okviru CEB 2 projekta i finansirana je kreditnim 
sredstvima BiH  kod Svjetske banke. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je   
1.250.000,00  KM i to iz budžeta Grada 250.000,00 KM i iz eksternih sredstava 1.000.000,00 
KM.  Realizovani iznos u 2020. godini je 1.250.000,00 KM i to iz budžeta Grada 250.000,00 KM 
i iz eksternih sredstava 1.000.000,00 KM 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu 
životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom 
implementacijom. 
 

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni 
sadržaji: 

 
Tabela 9. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini (KM) 

Ostvareno u       
2020. godini (KM) 

1. 

Rekonstrukcija postojećih i 
izgradnja novih stambenih 
jedinica za neprofitno-socijalno 
stanovanje 

1.250.000,00   1.250.000,00   

UKUPNO 1.250.000,00   1.250.000,00   

 
 Realizacija sredstava u oblasti Društveni sadržaji u 2020. godini je 100,00 %, što znači 
da je ostvarena izuzetno dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani 
u Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2020. godinu realizovani u potpunosti. 
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2.9. OSTALI PROJEKTI 

 

2.9.1. Geoinformacioni sistem –GIS 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršen je dio aktivnosti koji je planiran na 
godišnjem nivou a odnosi sa na održavanje i unaprijeđenje GIS-a (npr. povezivanje sa drugim 
aplikacijama u GU), kao i dopuna novih podataka u GIS bazi podataka. 

 Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              
40.000,00  KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada 
je 38.908,00 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.9.2. ZonIng plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog 

       područja Prijedora 
 
U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, sprovedene su propisane aktivnosti i 

formiran je prijedlog Plana, te je upućen na saglasnost Ministrstvu u skladu sa Zakonom.   
Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              

116.820,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada 
je 81.400,00 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.9.3. Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje 2019-2039. godina 

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta , donesena je Odluka o pristupanju izrade 
Plana i imenovan je savjet Plana. Zatim je u 2020. godini izrađena informaciono-
dokumentaciona osnova Plana i formiran je prednacrt Plana. 
  Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              
19.328,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 
8.284,00 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
2.9.4. Prostorni plan Grada Prijedora 2020-2040 

 U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, donesena je Odluka o pristupanju izradi 
Plana i imenovan je savjet Plana. Zatim je u 2020. godini pribavljena informaciono - 
dokumentaciona osnova Plana i geodetske podloge. 

 Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              
65.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 
6.750,00 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
 



22 

 

2.9.5. Ortofoto snimak grada Prijedora ( avio snimak) 

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, Repubička uprava za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove je pribavila ortofoto snimak za cijelu RS, te je na zahtjev Grada 
Prijedor uz plaćanje troškova izdavanja podataka dostavljen digitalni ortofoto plan za teritoriju 
Grada Prijedor, a za potrebe izrade Prostornog plana Grada Prijedor. 

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je              
170.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 170.417,00 KM 
i to iz budžeta Grada  417,00 KM i iz eksternih izvora 170.000,00 KM. 

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo 
podatke u vezi sa njegovom implementacijom. 

 
U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali 

projekti: 
 

Tabela 10.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti 

Redni 
broj 

Naziv projekta 
Planirana sredstva 
u 2020. godini(KM) 

Ostvareno u      
2020. godini (KM) 

1. Geoinformacioni sistem –GIS 40.000,00 38.908,00 

2. 
ZonIng plan područja posebne 
namjene sjeverozapadnog dijela 
urbanog područja Prijedora 

116.820,00 81.400,00 

3.  
Urbanistički plan Kozarac i 
kontakt područje 2019-2039. 
godina 

19.328,00 8.284,00 

4.  
Prostorni plan Grada Prijedora 
2020-2040 

65.000,00 6.750,00 

5. 
Ortofoto snimak grada Prijedora    
( avio snimak) 

170.000,00 170.417,00 

UKUPNO 411.148,00 305.759,00 

 
Realizacija sredstava u oblasti Ostali projekti u 2020. godini je 74,36 %, što znači da je 

ostvarena veoma dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u 
Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2020. godinu realizovani sa veoma dobrim 
stepenom realizacije. 
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2.10. ZDRAVSTVO 

Planom kapitalnih investicija za period 2018.-2020. u oblasti zdrastva planirana je 
implementacija projekta Angio sala za Opštu Bolnicu "Doktor Mladen Stojanović“. Tokom 
2018. godine nisu realizovane planirane aktivnosti, pa su iste prolongirane za naredni period.  

Dana 21. 07.2020. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke,  potpisan je 
Ugovor o nabavci sljedeće opreme: 

01. Nabavka plazma sterilizatora A110Df H202 - isporučioc opreme PROMA Sarajevo, 
vrijednost opreme 17.550,00 KM, aparat isporučen u Ustanovu 17.12.2020. godine; 

02. Nabavka Angio sale Siemens Aris Zee Floor - isporučioc opreme Siemens Sarajevo, 
vrijednost opreme 1.169.999.99 KM, aparat isporučen 26.11.2020. godine; 

03. Nabavka trake za ergometriju - isporučioc opreme Broma bel Banjaluka, vrijednost 
opreme 32.760,O0 KM , aparat isporučen 02.05.2020. god. 

04. Nabavka holter EKG-a, - isporučioc opreme Broma bel Banjaluka, vrijednost 
opreme 40.950,00 KM , aparat isporučen 02.05.2020. god. 

Ukupna vrijednost isporučene opreme je 1.261.259,99 KM. 
Da bi se oprema montirala i pustila u rad treba da se izvrši priprema i adaptacija 

prostora za tu namjenu. Poslovi koji treba da se urade da bi se obezbijedio adekvatan prostor 
za montažu opreme su slijedeći: 

- građevinski radovi koji obuhvataju adaptaciju potrebnog prostora, 
- bravarski radovi za montažu vrata sa adekvatnom olovnom zaštitom, 
-obezbjeđivanje posebnih uslova - antistatik pod, izrada nosive konstrukcije za vješanje 

aparata, adekvatna zaštita od jonizujećeg zračenja i zaštita osoblja, nabavka i ugradnja 
specijalnog prozora (otvora sa olovnim staklom 1000 x 2000 mm sa zaštitom ekvivalent 
olova 2.1mm), 

- radovi na instalacijama potrebnim za funkcionisanje opreme - vodovodne i 
kanalizacione instalacije, instalacije jake i slabe struje sa upravljačkim el. ormarom, instalacije 
grijanja, klimatizacije i ventilacije 

Procjenjena vrijednost adaptacije iznosi oko 180.000,00 KM. 
 

2.11. KULTURA I TURIZAM 

 Planom kapitalnih investicija za period 2018.-2020. planirana su tri projekta u oblasti 
kulture i turizma. Sva tri projekta su realizovana u prethodnim godinama, tako da njihova 
implementacija nije prikazana u 2020. godini. 
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3. REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA 

Revidiranim Planom kapitalnih investicija u 2020. godini, planirana je implementacija 
33 projekta, čija je ukupna  vrijednost  20.651.643,71 KM. U 2020. godini realizovano je 26 
projekata od 33 planirana Revidiranim Planom kapitalnih investicija. Pet projekata je 
prolongirano za naredni planski period, dok za dva projekta nisu obezbjeđena sredstva niti su 
prolongirana za naredni planski period. 

Na osnovu obrađenih podataka prikupljenih od strane nosioca implementacije 
projekata, u toku 2020. godine realizovano je 17.320.223,66 KM, odnosno 83,87 %. Pri tom, 
potrebno je imati u vidu, da je realizacija budžetskih sredstava grada Prijedora iznosila 
11.700.151,83 KM, što predstavlja 67,55 %  od ukupne realizacije, dok je realizacija iz eksternih 
izvora bila 5.620.071,83 KM, odnosno  32,45 % od ukupne finansijske realizacije sredstava. 

Planirana budžetska sredstva grada Prijedora za realizaciju projekata Revidiranim 
Planom kapitalnih investicija za 2020. godinu su iznosila 15.956.643,71 KM, dok su eksterni 
izvori finansiranja za 2020. godinu planirani u iznosu od 4.695.000,00 KM. 

Prikaz finansijske realizacije projekata iz Revidiranog plana kapitalnih investicija za 
2020. godinu dat je u tabeli broj 11.  

 
Tabela 11.  Rekapitulacija projekata iz Revidiranog PKI za 2020. godinu 

r/b 
Naziv 

projekta 

Planirana sredstva u 2020. 
godini ( KM) 

Ostvareno u 2020. godini 
(KM) % 

realizacije 
Budžet Grada 

Eksterni 
izvori 

Budžet Grada 
Eksterni 

izvori 

1. Privreda 1.051.000,00 300.000,00 240.640,00 120.000,00 26,69 

2. 
Komunalna 
infrastruktura 

4.221.299,71 1.055.000,00 3.742.163,27 1.222.151,94 94,09 

3. 
Saobraćajna 
infrastruktura 

4.123.196,00 0,00 1.450.189,76 188.442,38 39,74 

4. 
Elektro 
infrastruktura 

0,00 1.150.000,00 0,00 251.000,00 21,82 

5. 

Zaštita životne 
sredine i 
energetska 
efikasnost 

5.000,000,00 0,00 5.835.619,65 0,00 116,70 

6. Obrazovanje 400.000,00 690.000,00 45.780,15 1.016.050,34 97,41 

7. Sport 500.000,00 500.000,00 0,00 391.167,18 39,11 

8. 
Društveni 
sadržaji 

250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00 100,00 

9. Ostali projekti 411.148,00 0,00 135.759,00 170.000,00 74,36 

10. Zdravstvo 0,00 0,00 0,00 1.261.259,99 - 

UKUPNO 
15.956.643,71 4.695.000,00 11.700.151,83 5.620.071,83 83,87 

20.651.643,71 17.320.223,66 83,87 
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4. ZAKLJUČAK 

 
- Prema analizi finansijskih podataka za 2020. godinu, od planiranih 20.651.643,71 KM, 

realizovano je 17.320.223,66 KM, odnosno 83,87 %. 
 

- Posmatrano sa stanovišta planiranih i ostvarenih sredstava, može se zaključiti da su 
budžetska i eksterna sredstva realno i pažljivo planirana i da je ostvarena vrlo visoka 
stopa realizacije od 83,87 %.  
 

- U toku 2020. godine ostvarena je veća finansijska realizacija za 14,53 % u odnosu na 
2019. godinu i 22,61 % u odnosu na 2018. godinu. Tačnije, u 2019. godini je ostvarena 
finansijska realizacija u iznosu od 15.121.745,22 KM, a u 2018. godini je ostvarena 
finansijska realizacija u iznosu od 14.126.255,08 KM. 
 

- Zbog pojave virusa korona tokom 2020. godine, na određenim projektima, došlo je do 
smanjenja obima aktivnosti, te je dio aktivnosti na tim projektima prolongiran u   2021. 
godinu. 

 
- Najčešći razlog zašto određeni projekti nisu implementirani u 2020. godini je 

nedostatak finansijskih sredstava. 
 

- Od ukupno sedam nerealizovanih projekata u 2020. godini, planirana je realizacija dva 
projekta u 2021. godini ( Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak i  
Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića), zatim dva projekta u 2022. godini                       
( Most u Brezičanima - izrada pločastog propusta i Izdaci za izgradnju reflektora na 
gradskom stadionu ), te jedan projekat u 2023. godini ( Izrada Osnove zaštite, uređenja 
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Prijedora ). Preostala dva neralizovana 
projekta ( Izgradnja dijela vodovoda u Velikom i Malom Palančištu i Projekat izgradnje 
20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – Kozarac (11km) ) nisu kandidovana u novom 
Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godine. 
 

- Jedan od rizika u pogledu slabije realizacije kandidovanih projekata u svim                 
strateško - kapitalnim dokumentima grada Prijedora jeste taj da Gradska uprava nema 
uticaj ni ingerenciju na realizaciju projekata koje su kadidovali eksterni predlagači              
( npr. Javne ustanove, Javna preduzeća i dr.). 

 
 
 
       OBRAĐIVAČI: 
                                                                                                    

1. Odsjek za starteško planiranje,                                                              

upravljanje projektima i razvojem, 

2. Tim za izradu PKI                                                                               

 


















































































































	Sheets and Views
	Layout2


