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ПРИЈЕДЛОГ 

 
На основу члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 

12/17) и чланова 130., 131., 132., 133. и 134.  Пословника Скупштине Града Приједора („Службени  
гласник Града Приједора“ број:  2/18) Скупштина Града Приједора на ____ сједници одржаној дана  
_______________2020. године донијела је   
    
    

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I   У В О Д 
 

Програмом рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине Града Приједора, начин 
и рокови њиховог извршавања као и носиоци тих активности.  
 

Програм рада Скупштине Града Приједора за 2020. годину, садржи активности Скупштине 
које произилазе из Устава, Закона, Статута Града и других прописа, утврђене политике, економског 
развоја и усвојене Стратегије Града, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса 
за грађане.  
 

У припреми за израду Програма рада прибављени су приједлози и мишљења 
Градоначелника Града Приједора и политичких партија и странака које партиципирају у Скупштини 
Града, те јавних установа и организација. 
  

Скупштина Града Приједора ће у 2020.години, своје активности усмјерити у складу са овим 
Програмом рада који обухвата најактуелнија питања друштвено економског развоја која су од 
интереса за грађане, предузећа, установе и друге облике организовања живота и рада у Граду 
Приједору. 

Посебну пажњу у овој години заслужују активности везане за припрему и провођење 
Локалних избора предвиђених за октобар мјесец. 

 
Током цијеле године Скупштина ће водити активности у стварању услова за бољи рад 

многих установа, предузећа, спортских клубова и културно умјетничких друштава, те удружења 
грађана као и пројеката који се реализују у Градској управи (МЕГ, БФЦ). 
 

Скупштина ће разматрати и друга питања која нису предвиђена овим Програмом, за која 
током године покрену иницијативу грађани, политичке странке и партије и други легитимни 
субјекти, а у складу са Законом, Статутом Града и Пословником Скупштине Града.  
 
 
Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у том смислу је и потребно пратити његово извршење. 
 
 
 



2 
 

II ПОДЈЕЛА ПО ТРОМЈЕСЕЧЈИМА 
 
I TРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
I – Јануар – Март 2020.године 
 

1. Приједлог Програма рада Скупштине Града Приједора за 2020. годину, 
Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града 
Предлагач: Предсједник Скупштине Града. 
 

2. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Приједор за 2019.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о Програму уређења градског земљишта за 2020.годину 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у  
2020.години, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања    
градског грађевинског земљишта за 2020.годину,   

            Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова     
      комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,   

            Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског     
земљишта  за 2020.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова  
      уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела централног 

подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I 
Ослободиоца, Радничке и Српских великана – радни назив „Сана Б-1“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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10. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела градског 
подручја Приједора између дијелова улица Српских великана и Алеје козарског одреда – 
Радни назив „Крајина-Целпак Б-1“,   
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Информација о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за    
2019.годину,  

             Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                     средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2020.годину, 
      Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                 средине и имовинско-стамбене послове, 
 Предлагач: Градоначелник. 

 
13. Приједлог Плана редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју Града Приједора за 2020.годину, 
            Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                                 средине и имовинско-стамбене послове, 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

14. Приједлог Програма кориштења прихода остваредних по основу водних накнада за 
2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
15. Приједлог Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
16. Приједлог Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на 

подручју Града Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                     средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
17. Приједлог Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Приједора, 

Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                     средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
18. Приједлог Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања, 

Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                                 средине и имовинско-стамбене послове, 

Предлагач: Градоначелник. 
 



4 
 

19. Приједлог Одлуке о висини закупнине (за кориштење стамбених јединица социјалног 
становања), 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                     средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
20. Приједлог Одлуке о поступку субвенцисионања закупнине,  

Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                                 средине и имовинско-стамбене послове, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Приједлог Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   

                                средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

22. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у  
      2019.години, 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
23. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 

2019.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

24. Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести 
на подручју града Приједора за 2020.годину,  
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
25. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града 

Приједора за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
26. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града 

Приједора за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
27. Информација о раду културно-умјетничких друштава и удружења из области аматеризма 

и културе за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

28. Информација о пружању правне помоћи у 2019.години. 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
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29. Информација  о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних  и умрлих   на подручју 
града Приједора у 2019.години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

30. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње за 2019. годину, 
 Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

31. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај  
      у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2019.години, 

Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

32. Извјештај о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2019.годину,  
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду, 
 Предлагач : Градоначелник. 
 

33. Извјештај о раду Агенције за економски развој ПРЕДА- ПД Приједор за  
2019.годину,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Агенција за   
                     економски развој "ПРЕДА-ПД" Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

34. Приједлог Одлуке о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за  2020.годину,  
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација Града 
Приједора, 
Предлагач : Градоначелник. 
 

35. Приједлог Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју  
града Приједора за 2020.годину 
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација   
                     Града Приједора, 
 Предлагач : Градоначелник. 

 
36. Извјештај о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју 

града Приједора за 2019.годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација Града 
Приједора, 
Предлагач : Градоначелник. 

 
37. Извјештај о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица 

погинулих и умрлих бораца („Службени гласник општине Приједор“, број:10/05 и 7/08), 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
38. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике 

водних услуга на подручју града Приједор, 
Обрађивач: „Водовод“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
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39. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на 
подручју града Приједор за 2019.годину. 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
40. Извјештај о имплементацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града 

Приједор, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

41. Приједлог Одлуке о промјени Тарифе а.д. „Водовод“ Приједор, 
Обрађивач: „Водовод“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
42. Извјештај о примјени тарифне методологије, 

Обрађивач: „Водовод“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
43. Приједлог Одлуке о преносу основних средстава са Града Приједора на а.д. „Водовод“ 

Приједор, 
Обрађивач: „Водовод“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
 

II TРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

II – Април – Јуни 2020.године 
 
 

1. Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар – децембар 2019.године, 
 Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Нацрт Одлуке о усвајању I Ребаланса буџета Града Приједора за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о усвајању I Ребаланса буџета Града Приједора за 2020.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Козарац и контакт 
подручје 2019-2039.године, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Зонинг плана подручја посебне намјене 
Сјеверно-западног дијела урбаног подручја Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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6. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка 
станица , Топлана и ТЦ Приједор 1, 

              Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Градоначелник. 

 
7. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана дијела централног подручја Приједора 

између десне обале Сане и дијелова улице Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и 
Српских великана – Радни назив „Сана Б-1“, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана дијела градског подручја  Приједора 
између дијелова улица Српских великана и Алеје козарског одреда – Радни назив 
„Крајина-Целпак Б-1“,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлука о додјели награда и признања 
- Плакета града, 
- Повеља почасног грађанина, 
- Награда града, 

Обрађивач: Комисија за награде и признања, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Информација о реализацији Програма коришења прихода остварених по основу водних 
накнада за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                     средине и имовинско-стамбене послове, 

 Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Информација о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада 
за кориштење шума и шумског земљишта за 2019.годину, 
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне   
                      средине и имовинско-стамбене послове, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
12. Извјештај о раду Туристичке организације града Приједор за 2019.годину, 

 Обрађивач: Туристичка организација града Приједора и Одјељење за привреду и 
пољопривреду,, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Извјештај о пословању АД „Топлана“ Приједор, у 2019. години, 
Обрађивач : АД „Топлана“ Приједор и Одјељење за привреду и пољопривреду,  
Предлагач : Градоначелник. 

 

14. Извјештај о пословању АД „Градска тржница“ Приједор, у 2019.години, 
Обрађивач: АД „Градска тржница“ Приједор и Одјељење за привреду и пољопривреду,  
Предлагач : Градоначелник. 

 

15. Извјештај о пословању АД „Водовод“ Приједор, у 2019.години, 
Обрађивач : АД „Водовод“ Приједор и Одјељење за привреду и пољопривреду,  
Предлагач : Градоначелник. 
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16. Извјештај о пословању АД „Комуналне услуге“ Приједор у 2019.години, 
Обрађивач: АД „Комуналне услуге“ Приједор и Одјељење за привреду и пољопривреду,  
Предлагач : Градоначелник. 
 

17. Извјештај о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за  2019.годину  
Обрађивач: „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор и Одјељење за привреду и 
пољопривреду,   
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Извјештај о пословању ЈУ „Завод за изградњу града“ Приједор за  2019.годину, 
Обрађивач: ЈУ „Завод за изградњу града“ Приједор и Одјељење за привреду и 
пољопривреду,  
Предлагач: Градоначелник. 

 
19. Извјештај о спровођењу Акционог плана превенције кривичних дијела почињених из 

мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017 -2021.година за 
2019.годину,     
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,                              
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Информација о раду матичних јавних установа  из области културе за  2019.годину,  
- ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“  
- ЈУ Музеј Козаре Приједор 

Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности и директори установа културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Извјештај о раду  јавних установа  из области културе  у 2019.години,  
- ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор 
- ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“   Приједор, 
- ЈУ „Центар за приказивање филмова“  

Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности и директори установа културе,           
Предлагач: Градоначелник. 

 
22. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју града      

Приједора у 2019.години, 
- ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
- ЈУ Градска апотека Приједор, 
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор, 
- ГО Црвени крст Приједор, 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, директори јавних установа, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“Приједор за 2019.годину, 
     Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ИПЦ „Козарски     
                          вјесник“ Приједор, 

           Предлагач: Градоначелник. 
 

24. Информација о раду и утрошку средстава спортских клубова у  2019.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,                              
Предлагач: Градоначелник. 
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25. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2019.годину, 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ЈУ СД   „Младост“ Приједор, 
 Предлагач: Градоначелник. 
 

26. Информација о раду Савјета мјесних заједница у 2019.години, 
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

27. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједор (2018-2020) за 
20019.годину, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

28. Извјештај о реализацији Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града 
Приједор (2014-20124.година) за 2019.годину,  
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

29. Извјештај о провођењу Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града 
Приједора између а.д. „Водовод“ Приједор и Града Приједор, 
Обрађивач: „Водовод“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
30. Извјештај Комисије за праћење реализације Уговора  о пружању јавних водних услуга на 

подручју града Приједора између а.д. „Водовод“ Приједор и Града Приједор о попису 
основних средстава које користи а.д. „Водовод“ Приједор, 
Обрађивач: „Водовод“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 
 

III TРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
III – Јули – Септембар 2020.године 

 
1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – јуни       2020.године, 

           Обрађивач: Одјељење за финансије, 
           Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг плана подручја посебне намјене сјеверно-западног 
дијела урбаног подручја Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 

             Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Омарска и контакт подручје 
2020-2040.година, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Рјешења о именовању Савјета Урбанистичког плана Омарска и контакт подручје 
2020-2040.година, 

           Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
           Предлагач: Градоначелник. 
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5. Приједлог Закључка о утврђивању Регулационог плана  спортског аеродрома „Урије“, 

           Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
           Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Информација о пословању привредних субјеката града Приједора за  2019.годину, 
     Обрађивач:  Агенција „ПРЕДА-ПД“ Приједор, 

      Предлагач: Градоначелник. 
 
7. Приједлог Одлуке о општим условима за снабдјевање и кориштење топлотне енергије, 

Обрађивач: „Топлана“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
8. Приједлог Одлуке о тарифном систему са Методологијом обрачуна и испоруке топлотне 

енергије,  
Обрађивач: „Топлана“ а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
9. Приједлог Одлуке о увођењу субвенције за кориснике услуга гријања на подручју града 

Приједора, 
Обрађивач: „Топлана“ а.д. Приједор, 

Предлагач: Градоначелник. 
 
IV TРОМЈЕСЕЧЈЕ 

 
IV – октобар – децембар 2020.године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

1. План рада Градоначелника и Градске управе Приједор за 2021.годину, 
Обрађивач: Кабинет Градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Нацрт Одлуке о  усвајању буџета града Приједора за  2021.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Приједора за  2021.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2021.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 
града Приједор за 2021.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

6. Приједлог Одлуке о доношењу Урбанистичког плана Козарац и контакт подручје 2019-
2039.година,   
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
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7. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг плана радне зоне на потезу Жељезничка станица, 
Топлана и ТС Приједор 1, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Информација о раду Привредног савјета града Приједор у 2019.години, 
 Обрађивач:  Агенција „ПРЕДА-ПД“ Приједор, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску      2019/20.годину, 
           Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ЈУ Дјечији вртић  
                              „Радост“ Приједор, 

Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о избору приоритетних области за финансирање  пројеката, удружења и 
фондација за 2021.годину, 

          Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о именовању  мртвозорника у 2021.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,  
Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Информација о школској 2019/2020.години са приједлогом мјера за побољшање 
васпитно-образовног процеса, 

            Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Извјештај о стипендирању ученика и студената у школској  2019/20. години и награђивање 
најуспјешнијих наставника и ученика у  основним и средњим школама, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

14. План имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 
период 2021-2023.године, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. План капиталних инвестиција (ПКИ) за период 2021-2023.година, 
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем, 
Предлагач: Градоначелник. 
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III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 Скупштина Града Приједора ће за планирани период, односно у 2020. години, на основу 
захтјева одборника, политичких партија и странака,  те других субјеката који креирају политику 
локалне заједнице покренути питања и по потреби одржати тематске сједнице Скупштине Града из 
области гдје  је Град надлежан да их уређује и дјелује у складу са Законом. 
       У току календарске године, Полицијска управа Приједор поднијеће  информацију о 
безбједносној ситуацији на подручју Града Приједора. 
 
IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА           
          
 Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма, а у циљу 
ефикаснијих припрема сједница Скупштина: 
 

 да материјали буду стручно обрађени у складу са Законом и другим општим актима, те 
припремљени у довољном броју примјерака, са јасно назначеним и образложеним 
разлозима и циљевима, писани језички и граматички јасним ријечима, уз појашњење свих 
стручних израза,  

 

 да материјале претходно доставе на разматрање  овлаштеном предлагачу, а након тога, у 
случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, најкасније 
10 дана прије одржавања сједнице, доставе материјале Одсјеку за стручне и  
административне послове Скупштине ради благовремене доставе и дистрибуције 
материјала за засједање Скупштине Града како би Скупштина могла одржавати сједнице 
према Програму, 

 

 да материјале разматрају радна тијела Скупштине Града из своје надлежности, те мишљења 
о истим доставе Скупштини. 

 
 

Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику Града Приједора“ и доставити свим 
носиоцима активности и задатака, као и свим другим субјектима заинтерсованим за његово 
праћење и реализацију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 01-022-__/20  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:_____.02.2020. године  Aјдин Мешић 

 



















ПРИЈЕДЛОГ   
      

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 8. Закона о боравишној такси („Службени гласник 
Републике Српске„ број: 78/11), члана 4. Закона о измјенама и допунама закона о боравишној 
такси („Службени гласник Републике Српске„ број: 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора број: 12/17), Скупштина Града Приједора, доноси : 
 

ОДЛУКУ 
о  висини боравише таксе на подручју града Приједора за 2020. годину 

 
          Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања боравишне таксе, висина боравишне таксе, 
обвезници плаћања боравишне таксе и начин кориштења финансијских средстава 
прикупљених по основу уплате боравишне таксе. 

 
Члан 2. 

Домаћи или страни држављани који користе услугу ноћења у угоститељком објекту за 
смјештај плаћају боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту за 
смјештај, осим у угоститељском објекту врсте „сеоско домаћинство“. 

 
Члан 3. 

Висина боравишне таксе на подручју Града Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ 
по сваком оствареном ноћењу. 

 
Члан 4. 

Висина паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја 
у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање износи 15,00 КМ за сваки кревет (лежај) 
на годишњем нивоу. 

 
Члан 5. 

Обавеза плаћања боравишне таксе примјењује се од 01. јануара 2020. године. 
 

Члан 6. 
Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун трезора Града 

Приједора  за уплату накнада од боравишне таксе града Приједора. 
 

 
Члан 7. 

На сва питања која нису уређена овом Одлуком примјењују се одредбе Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“ број : 78/11 и 106/15). 

 
Члан 8. 

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

 
 

Број : 01-    _________/20                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Приједор   
Датум :                    2020. године  Ајдин Мешић 

 
 
 
 

  
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ  
 
Правни основ за доношење Одлуке о висини боравишне таксе града Приједора за 2020. 

годину, садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19),  Закона о боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске“,  број: 78/11, 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора број: 12/17).  

Законом о боравишној такси прописано је да висину боравишне таксе одређује 
јединица локалне самоуправе, уз претходно прибављено Мишљење Привредне коморе 
Републике Српске, што је исто и прибављено. 

 Чланом 88. Статута Града Приједора прописано је да Скупштина Града, између осталог 
доноси одлуке у области туризма. 

 
 

Разлог за доношење Одлуке  
 

 Народна Скупштина Републике Српске на 8. сједници одржаној 10. децебра 2015. године 
донијела је Закон о измјенама и допунама Закона о боравишној такси, те је у складу  са 
насталим измјенама и допунама потребно донијети Одлуку о висини боравишне таксе на 
подручју града Приједора. Како су законом уређени остали елементи за боравишну таксу, то 
је прописано да се на сва питања која нису уређена овом Одлуком примјењују одредбе 
Закона о боравишној такси. 

 
 
 
 
ОБРАЂИВАЧИ :                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ : 
 

Одјељење за привреду и пољопривреду                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
и Туристичка организација Града Приједора                                           Mиленко Ђаковић 

 
 
 



                ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о боравишној такси („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 78/11 и 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града Приједора на______ сједници, 
одржаној _______               донијела је  

 
 

ОДЛУКУ 
 о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе  

града Приједора за 2020. годину   
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усваја се Програм употребе средстава од боравишне таксе, висина 
боравишне таксе на подручју града Приједора за  2020. годину, према Закону о боравишној 
такси, у износу од 32.500 КМ. 

 
 

Члан 2. 
             Саставни дио ове Одлуке је Програм употребе средстава од боравишне таксе на 
подручју града Приједора за 2020. годину. 
 

О извршењу Одлуке стараће се Туристичка организација Града Приједора и надлежна 
Одјељења и Службе Града Приједора. 
 

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

 
 
 
 

Број: 01- ___________/20    ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:  _______ 2020. год.    Ајдин Мешић 
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Образложење 
 
 
 Правни основ 

 
 Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и 
106/15), утврђује се: обавеза плаћања боравишне таксе, начин утврђивања висине боравишне 
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и уплате боравишне таксе, начин распоређивања и 
кориштења финансијских средстава прикупљених на основу уплате боравишне таксе, начин 
контроле уплате боравишне таксе, као и остала питања у вези са боравишном таксом. 
 
 Туристичка организација града Приједора је, у складу са чланом 8. став 2. Закона о 
боравишној такси, прибавила Мишљење привредне коморе РС о висини боравишне таксе. 
  
 У складу за чланом 11. Закона о боравишној такси, укупно остварени приходи од 
боравишне таксе распоређују се тако што: 
 - 80% средстава припада Туристичкој организацији града/општине а 
 - 20% средстава припада Туристичкој организацији Републике Српске. 
 

Чланом 12. Закона о боравишној такси предвиђено је да се средства прикупљена по 
основу боравишне таксе искључиво користе за: 

 
 - обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим 

се промовишу туристичке вриједности и културно наслеђе јединице локалне самоуправе, 
односно Републике Српске,  

-  обезбјеђивање и постављање туристичке сигнализације и 
- реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији 

и унапређењу туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом 
који регулише област туризма. 
 
 Програмом Туристичке организације Града Приједора планирано је остваривање 
средстава од боравишне таксе за 2020. годину у износу од 32.500 КМ. 
 
 
                   ОБРАЂИВАЧИ:                                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ : 
 
Одјељење за привреду и пољопривреду                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Туристичка организација Града Приједора                                                               Миленко Ђаковић 
  
  
          
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРОГРАМ 
употребе средстава од боравишне таксе 

града Приједора за 2020. годину 
 
 

Програм употребе средстава од боравишне таксе града Приједора за 2020. годину, по 
Закону о боравишној такси, утврђен је у износу од  32.500 КМ, како слиједи: 

 

I ПРИХОДИ:   

EK.КОД ОПИС 

Приходи од 
боравишне таксе на 
ЈРТ Град Приједор  

(80%) 

722321 План намјенских средстава по Закону о боравишној такси 32.500 

  
 
УКУПНО: 32.500 

      

II РАСХОДИ:   

EK.КОД ОПИС 

Расходи из 
боравишне таксе на 
ЈРТ Град Приједор  

(80%) 

411200 Расходи за путне дневнице у земљи и иностранству 
(Учешће на сајмовима) 

1.000 

412200 Трошкови превоза по пројектима (Дани зиме и Дјечији 
маскенбал) 

5.000 

412500 Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација) 6.000 

412600 Расходи по основу путовања (Учешће на сајмовима) 2.200 

412700 Расходи за стручне услуге (Промотивни материјал) 7.000 

412700 Расходи за стручне услуге (графичка припрема) 4.000 

412900 Остали непоменути расходи  по Програму рада 7.300 

  УКУПНО: 32.500 
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Образложење 
Програма употребе средстава од боравишне таксе 

града Приједора за 2020. годину 
 

Образложење плана прихода 
 

Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и 
106/15), утврђује се: обавеза плаћања боравишне таксе, начин утврђивања висине боравишне 
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и уплате боравишне таксе, начин распоређивања и 
кориштења финансијских средстава прикупљених на основу уплате боравишне таксе, начин 
контроле уплате боравишне таксе, као и остала питања у вези са боравишном таксом. 

 

У складу за чланом 11. Закона о боравишној такси, укупно остварени приходи од 
боравишне таксе распоређују се тако што: 

 - 80% средстава припада Туристичкој организацији града/општине, а 
 - 20% средстава припада Туристичкој организацији Републике Српске. 
 
Планирана средства за реализацију Програма употребе средстава од боравишне таксе 

града Приједора за 2020. годину износе 32.500 КМ.  
 
Образложење расхода 
 

Чланом 12. Закона о боравишној такси предвиђено је да се средства прикупљена по 
основу боравишне таксе искључиво користе за: 

 - обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим 
се промовишу туристичке вриједности и културно наслеђе јединице локалне самоуправе, 
односно Републике Српске,  

-  обезбјеђивање и постављање туристичке сигнализације и 
- реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији и 

унапређењу туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом који 
регулише област туризма. 

У складу са одредбама наведеног члана у 2020. години предвиђено је намјенска 
употреба средстава од боравишне таксе у износу од 32.500 КМ за сљедеће намјене: 

 

1. Расходи за путне дневнице у земљи и иностранству (Учешће на сајмовима)       1.000 KM 
2. Трошкови превоза по пројектима (Дани зиме и Дјечији маскенбал)         5.000 KM 
3. Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација)          6.000 KM 
4. Расходи по основу путовања (Учешће на сајмовима)           2.200 KM 
5. Расходи за стручне услуге (Промотивни материјал)           7.000 KM 
6. Расходи за стручне услуге (графичка припрема)           4.000 KM 
7. Остали непоменути расходи  по Програму рада           7.300 KM 

 
У складу са чланом 17. Закона о боравишној такси, Градоначелник Приједора донијеће 

рјешење о вршењу надзора над намјенским трошењем средстава у складу са овим Програмом. 
 

 
 
 

                ОБРАЂИВАЧИ:                                                        ПРЕДЛАГАЧ: 
 

Одјељење за привреду и пољопривреду                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Туристичка организација града Приједора                                                                   Миленко Ђаковић 
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1. UVOD 

 

Problem redovnog plaćanja komunalnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i 

prečišćavanja otpadnih voda nastaje, između ostalog, kada se zbog nepovoljne socio-

ekonomske situacije u jedinici lokalne samouprave pojavljuju i kategorije stanovništva u stanju 

socijalne potrebe, čija je mogućnost plaćanja komunalnih vodnih usluga znatno smanjena. 

Navedeni problem moguće je riješiti uspostavljanjem i implementacijom programa 

subvencioniranja komunalnih vodnih usluga, vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja 

otpadnih voda, od strane jedinice lokalne samouprave (JLS). Odgovornost JLS za 

subvencioniranje komunalnih vodnih usluga proizilazi iz njene nadležnosti za provođenje 

socijalne politike na njenom teritoriju, a ujedno JLS, kao osnivač svog vodovodnog preduzeća 

(JVP), je njegov najvažniji garant nesmetanog, efikasnog i održivog poslovanja. 

 

 

2. Ključne odrednice u provođenju Programa subvencioniranja 

      Ključne odrednice u provođenju Programa subvencioniranja dijela troškova 

komunalnih vodnih usluga za socijalno ugrožene korisnike usluga su slijedeće: 

 

 Program subvencioniranja je prilog Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga, koji je 

 zaključen od strane Grada Prijedor i AD „Vodovod“ Prijedor i čini njegov sastavni dio. 

 

 Usvajanjem Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga, Grad Prijedor je na sebe preuzeo 

obavezu provođenja politike subvencioniranja socijalno ugroženih korisnika usluga                   

AD „Vodovod“ Prijedor, pobliže određenu i definisanu u odredbama Ugovora kao i Programa 

subvencioniranja. 

 

 Temeljem Ugovora i Programa subvencioniranja, Grad Prijedor donosi Odluku o 

subvencioniranju komunalnih vodnih usluga kao ključni provedbeni akt (podzakonski propis), 

čijim odredbama utvrđuje uslove i postupak utvrđivanja korisnika subvencije, količinu utrošene 

vode koja se subvencionira, iznos subvencije i postupak dodjele sredstava za subvenciju. 

 

 Grad Prijedor u svom budžetu planira, osigurava i namjenski koristi sredstva za 

subvencioniranje troškova komunalnih vodnih usluga. 

 

 Grad Prijedor provodi periodične ankete o pristupačnosti cijene komunalnih vodnih 

 usluga. 

 

 

3. Postojanje i provođenje Programa subvencioniranja 

 

 Grad Prijedor je 11.07.2017. godine sa „Vodovod“ a.d. Prijedor potpisao Ugovor o 

pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Prijedor i članom 28. Ugovora se obavezao 

donijeti Odluku o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području Grada 

Prijedor. 

Na taj način su ispunjeni svi preduslovi za provođenje politike subvencioniranja 

socijalno ugroženih korisnika vodnih usluga (vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja 

otpadnih voda) u Gradu Prijedoru definirane Ugovorom o pružanju javnih vodnih usluga i 

pripadajućim Programom subvencioniranja. 
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 Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem i Tim za 

implementaciju projekta MEG, kojeg čine predstavnici Gradske uprave, „Vodovod“ a.d. 

Prijedor i JU Centar za socijalni rad Prijedor, su sačinili prijedlog Odluke o uvođenju subvencija 

za korisnike javnih vodnih usluga na području  Grada Prijedor i ista je usvojena na XI sjednici 

Skupštine Grada, koja je održana 18.10.2017. godine. 

 

Odlukom o subvencioniranju vodnih usluga je definisano: 

 

 koja lica ostvaruju pravo na subvenciju (usklađeno sa Zakonom o socijalnoj zaštiti RS) 

 

 – „Pravo na subvenciju javnih vodnih usluga na području Grada Prijedora imaju slijedeće 

kategorije:  

- korisnici novčane pomoći kojima je to pravo priznato u postupku kod JU Centar za 
 socijalni rad Prijedor, na osnovu i u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti RS i 

-  aktivni korisnici sa najnižom samostalnom penzijom, prema podacima Fonda PIO RS, 
koji na dan utvrđivanja prava na subvencionisanje imaju 70 i više godina života, a osim najniže 

samostalne penzije nemaju primanja po bilo kakvom drugom osnovu.“, 

 

 postupak za ostvarivanje prava na subvencionisanje 

 

 – „Postupak za ostvarivanje prava na subvencionisanje javnih vodnih usluga provodi 

 JU Centar za socijalni rad Prijedor, a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti to 

pravo.“, 

 opšti uslovi i potrebna dokumentacija za ostvarivanje subvencije, 

 

 maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količine otpadnih voda koja se 

subvencionira 

 

  – „Korisnicima subvencije odobrava se subvencija od 3 m3 pitke vode i odvođenje  

3 m3 otpadne vode po članu domaćinstva.“, 

 

 obveznik plaćanja subvencije 

 – „Finansijska sredstva potrebna za subvencionisanje javnih vodnih usluga na području 

Grada Prijedora, planiraju se i obezbjeđuju u budžetu Grada.“. 
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4. Pregled odobrenih subvencija za vodu i odvodnju otpadnih voda za 2019. godinu 

Grad Prijedor je otpočeo sa subvencioniranjem troškova komunalnih vodnih usluga od 

01.01. 2018. godine. Prema podacima JU Centra za socijalni rad Prijedor, broj korisnika usluga 

koji su uvedeni u pravo ostvarivanja subvencije zaključno sa 31.12.2018. godine bio je 52 

socijalno ugrožena lica. Realizovani iznos za 2018. godinu je bio 2.416.98 KM. 

 

 Gradska uprava je, zajedno sa predstavnicima JU Centar za socijalni rad i AD 

„Vodovod“ Prijedor, krajem 2018. godine, izvršila analizu efekata primjene Odluke o uvođenju 

subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području grada Prijedor i zbog malog broja 

korisnika subvencija, odlučila da na Skupštinu Grada uputi prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama  Odluke o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području grada 

Prijedor, kojom je postojeći program subvencionisanja proširila na dvije nove socijalno 

isključene kategorije i to: 

 

- Korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica koji nemaju drugih redovnih, 

mjesečnih primanja 

    Radi se o  licima teško i trajno narušenog zdravlja, kojima je potrebna pomoć i njega 

drugog lica u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba. Dodatak za pomoć i njegu drugog 

lica zbog stanja korisnika i njegovih potreba najčešće nije dovoljan za liječenje. Obzirom da 

određen broj korisnika dodatka za pomoć i njegu drugog lica nema drugih primanja namjera je 

olakšati im plaćanje troškova vode i kanalizacije. 

 

- Korisnici stambenih jedinica u vlasništvu ili posjedu JU Centar za socijalni rad 

Prijedor, koji stambenu jedinicu koriste  po osnovu Rješenja Centra. 

          Korisnici stambenih jedinica su nužno lica u stanju socijalne potrebe koji ispunjavaju 

uslove za stambeno zbrinjavanje putem Centra, a pri tom isto ne mogu obezbjediti na drugi 

način. Dobijanjem stana na korištenje preuzimaju obavezu plaćanja režijskih troškova, što kao 

lica bez primanja vrlo teško izmiruju. Zbog toga korisnici ostavljaju dugovanja i sam 

priključak novog korisnika je otežan. 

 

     Skupština Grada Prijedor je na 21. sjednici, održanoj 12.12.2018. godine, donijela 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na 

području Grada Prijedor. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih 

usluga na području Grada Prijedor se primjenjuje od 01.01.2019. godine. 

 

Na osnovu Odluke o uvođenju subvencioniranja za korisnike vodnih usluga na području 

Grada Prjedora i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju subvencija za korisnike 

vodnih usluga na području Grada Prijedora, Grad Prijedor program subvencioniranja provodi 

kod četiri (4) kategorije korisnika i to: 

 

- Korisnici novčane pomoći kojima je to pravo priznato u postupku kod JU Centar za 

socijalni rad Prijedor; 

- Aktivni korisnici sa najnižom samostalnom penzijom, prema podacima Fonda PIO RS, 

koji na dan utvrđivanja prava na subvencionisanje, imaju 70 i više godina života; 



 

6 

 

- Korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica koji nemaju drugih redovnih, mjesečnih 

primanja i 

- Korisnici stambenih jedinica u vlasništvu ili posjedu JU Centar za socijalni rad Prijedor, 

koji stambenu jedinicu koriste  po osnovu Rješenja Centra. 

Korisnicima subvencije se odobravala subvencija od 3 m3 pitke vode i odvođenje 3 m3 

otpadne vode po članu domaćinstva. 

Postupak za ostvarivanje prava na subvencionisanje javnih vodnih usluga je provodio 

JU Centar za socijalni rad Prijedor i, nakon provedenog postupka, donosio rješenje kojim se 

utvrđuje da podnosila zahtjeva ispunjava uslove propisane Odlukom o uvođenju subvencija za 

korisnike javnih vodnih usluga na području grada Prijedora i da mu se priznaje pravo na 

subvenciju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. 

Rješenje, kojim se utvrđuje pravo na subvencionisanje javnih vodnih usluga, donosi se 

za period od najviše jedne godine, a po isteku ovog perioda, stranka može ponovo podnijeti 

zahtjev, ukoliko ispunjava propisane uslove. 

„Vodovod“ a.d. Prijedor je ustrojio evidenciju korisnika subvencija i prilikom izrade 

mjesečnog računa jasno razgraničio iznos koji se subvencioniše i koji plaća Grad Prijedor i 

iznos koji plaća korisnik subvencije. 

Naplata subvencija se vršila na mjesečnom nivou, po računima korisnika subvencija. 

  

U Budžetu Grada Prijedor za 2019. godinu planirana su sredstva za subvencioniranje 

troškova vodnih usluga u iznosu od 24.750,00 KM. 

  

U tabeli broj 1. dat je pregled korisnika prava na subvenciju vode i odvodnju otpadnih 

voda po kategorijama za 2019. godinu: 

 

 

Tabela broj 1. – Kategorije, broj korisnika subvencija i iznos izdvojen iz budžeta Grada u 

                            2019. godini 
 

KATEGORIJA 

 

 BROJ KORISNIKA 

SREDSTVA IZDVOJENA IZ 

BUDžETA U 2019. 

U KM 

 

Pravo na novčanu 

pomoć 

 

48 

 

 

Pravo na dodatak za 

pomoć i njegu drugog 

lica 

 

 

183 

 

 

Pravo na stambeno 

zbrinjavanje 

 

15 

 

 

Najniža samostalna 

penzija 

 

11 

 

 

UKUPNO                                     

 

257 

 

9.128,43  

 



 

7 

 

 Iz tabele broj 1. je vidljivo da je u 2019. godini pravo na subvencionisanje dijela 

troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda ostvarilo 257 korisnika i da je za te namjene iz 

Budžeta grada Prijedor izdvojeno 9.128,43 KM. 

 

 Broj korisnika subvencija dijela troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda u 2019. 

godini se znatno povećao u odnosu na broj korisnika u 2018. godini (u 2018. godini broj 

korisnika je bio 52 socijalno ugrožena, a u 2019. godini 257 korisnika). 

 

 Iz prethodno iznijetog može se zaključiti da je uvođenje novih kategorija socijalno 

ugroženih lica u pravo na subvenciju dijela troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda bilo 

opravdano i da je u 2019. godini daleko veći broj socijalno ugroženih stanovnika Grada Prijedor 

koristilo ovaj vid pomoći. 

 

 Isto tako, rezultat su dale i aktivnosti koje su Grad Prijedor i AD „Vodovod“ Prijedor 

provodili u 2019. godini u promovisanju ovog vida pomoći socijalno ugroženim stanovnicima. 

 

 U 2020. godini će se nastaviti subvencioniranje dijela troškova za vodu i odvodnju 

otpadnih voda za kategorije korisnika koje su definisane Odlukom o uvođenju subvencija za 

korisnike vodnih usluga na području Grada Prjedora i Odlukom o izmjenama i dopunama 

Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području Grada Prijedora. 

 

 Budžetom Grada Prijedor za 2020. godinu za ove namjene su planirana sredstva u iznosu 

od 10.000,00 KM. 
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5. ZAKLJUČAK 

 

Donošenjem Odluke o o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području 

grada Prijedor, kao i rezervisanjem sredstava za tu namjenu u budžetu, Grad Prijedor je u 

potpunosti ispoštovao odredbe u vezi sa subvencioniranjem socijalno ugroženih kategorija 

korisnika usluga, definisane u Ugovoru o pružanju javnih vodnih usluga (i pripadajućeg 

Programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih vodnih usluga za socijalno ugrožene 

korisnike usluga) između Grada Prijedora i AD  „Vodovod“ Prijedor.  

AD „Vodovod“ Prijedor je uradio adekvatne pripreme za provođenje politike 

subvencionisanja, jer je izvršilo softversku pripremu za izdavanje računa u kojim je jasno 

razdvojen iznos koji se subvencionira od ostatka utroška za komunalne vodne usluge. Izdavanje 

pojedinačnih računa za korisnike subvencije je otpočelo sa 01.01.2018. godine.  

 

Gradska uprava je, zajedno sa predstavnicima JU Centar za socijalni rad i                          

AD „Vodovod“ Prijedor, krajem 2018. godine, izvršila analizu efekata primjene Odluke o 

uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području grada Prijedor i zbog malog 

broja korisnika subvencija, odlučila da na Skupštinu Grada uputi prijedlog Odluke o izmjenama 

i dopunama  Odluke o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području grada 

Prijedor, kojom je postojeći program subvencionisanja proširila na dvije nove socijalno 

isključene kategorije i to: 

 

1. Korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica, koji nemaju drugih redovnih, 
 mjesečnih primanja i 

2. Korisnici stambenih jedinica u vlasništvu ili posjedu JU Centra za socijalni rad 

Prijedor, koji stambenu jednicu koriste na osnovu Rješenja Centra. 

 

 Gradska uprava i AD ”Vodovod” Prijedor su u 2019. godini uradili značajniju 

promociju ovog vida subvencionisanja, što je, pored uvođenja novih kategorija korisnika 

subvencija, rezultiralo značajnim povećanjem broja korisnika subvencija, kao i povećanjem 

izdvajanja budžetskih sredstava za ove namjene u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu      

(AD ”Vodovod” Prijedor na poleđini svojih mjesečnih računa za utrošenu vodu i kanalizaciju 

obavezno stavlja informaciju o pravima definisanih kategorija za subvencionisanje dijela 

troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda, plasiranje informacija putem Savjeta mjesnih 

zajednica i sl.). 

 
Predlažemo Skupštini Grada Prijedor da usvoji Izvještaj  o realizaciji Odluke o uvođenju 

subvencija za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedor za 2019. godinu, u obliku 

koji je predložen. 

 

 

 

 

 

          OBRAĐIVAČ                                                                                PREDLAGAČ 

Odsjek za strateško planiranje,                                                                  Gradonačelnik 

upravljanje projektima i razvojem                                                           Milenko Đaković 



 
 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу  (Сл. гласник Републике 

Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града 
Приједора, бр.12/17), Скупштина  града  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана 
....................  2020. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела централног подручја 
Приједора између десне обале Сане и дијелова   улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничкe 

и Српских великана – Радни назив „Сана Б-1“. 
 

 
 

I 
 

Образује се Савјет за израду Регулационог плана дијела централног подручја Приједора 
између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничкe и Српских 
великана – Радни назив „Сана Б-1“. 

  
II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Павичић Рада, дипл.инж.арх. 
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

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

имовинско-стамбене послове 
5. Бајић Ана, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина   
6. Шарић Радан, дипл.информ. 
7. Шурлан Раде, Одсјек за мјесне заједнице 
8. ..................................., одборник 
9. ..................................., одборник 
10. ..................................., одборник 
11. ..................................., одборник 

 
III 
 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 
 

IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Града 

Приједора. 
 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                               Ајдин Мешић   



 
 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу  (Сл. гласник Републике 

Српске бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града 
Приједора, бр.12/17), Скупштина  Града  Приједор  на ..... редовној сједници одржаној дана 
....................  2020. године, донијела је 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 
 
                                                                                     Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Савјета за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора 
између дијелова улица Српских великана  и Алејe козарског одреда 

 – Радни назив „Крајина – Целпак  Б-1“ 
 
 

I 
 

Образује се Савјет за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора 
између дијелова улица Српских великана  и Алејe козарског одреда – Радни назив „Крајина – 
Целпак  Б-1“. 

 
II 
 

       У Савјет се именују: 
 

1. Милинковић Маја, дипл.инж.арх. 
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ. 
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 

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

имовинско-стамбене послове 
5. Бајић Ана, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина   
6. Шарић Радан, дипл.информ. 
7. Јеж Ђорђо, Одсјек за мјесне заједнице 
8. ..................................., одборник 
9. ..................................., одборник 
10. ..................................., одборник 
11. ..................................., одборник 

 
III 
 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 
 

IV 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Града 

Приједора. 
 
 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  ГРАДА  
Датум: _____________                                                                   

                                                                                                                              Ајдин Мешић   




















































































































































































































































