ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. став (2) и члана 82. став 2, Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 59., став 3 и 80а Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10,
05/12 и 58/19), члана 39. став (2) Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17), а у вези члана 599. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број
29/78, 39/85, 57/89 31/93) и „Службени гласник Републике Српске“ број 17/93, 03/96, 39/03 и
74/04), члана 137. Пословника о раду Скупштине града Приједора („Службени гласник Града
Приједор“ број: 2/18) уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске - Рјешење број: 12.03.5-330-4066/20, од
22.01.2021.године, Скупштина града Приједора на III (трећој) сједници, одржаној дана
___.02.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Анекс 1. уговора о закупу пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града Приједора

Члан 1.
Даје се сагласност градоначелнику Града Приједора да са закупопримцем Лазић Радојом
из Бистрице - Приједор, закључи Анекс 1. уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, којим ће се извршити пренос права кориштења на основу Уговора о закупу
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора број: 02022-96-15/18 од 21.05.2018.године.
Члан 2.
За потписивање Анекса 1. Уговораиз тачке 1. ове Одлуке, овлашћује се градоначелник
Града Приједор.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Града Приједора”.

Број:
Дана:

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирсад Дуратовић

Образложење
На основу Рјешења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске број: 12.03.5-330-5049-16/17 од 29.12.2017. године и Одлуке Скупштине града Приједора
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске број 01-022-96-15/18 од 18.04.2018.године („Службени гласник Града
Приједора“, број: 6/18 од 19.04.2018.године), градоначелник (као закуподавац) и Мирко
(Здравка) Лазић, ЈМБГ 0408950160046, из Бистрице, Приједор (закупопримац), дана
21.05.2018.године закључили су Уговор о о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, на подручју града Приједора број: 02-022-96-15/18.
Уговором о закупу, закупопримцу је дато на кориштење 15.039 м², односно 1,5039
хектара пољопривредног земљиштау својини Републике Српске, ради обављања ратарске
производње, на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања Уговора. Град је
закупопримца увео у посјед предметног пољопривредног земљишта и тиме извршио своју
уговорну обавезу. Закупопримац је користио предметно земљиште и уредно измирио обавезе у
складу са Уговором.
Након смрти закупопримца, Министарству се дана 14.12.2020.године обратио Лазић
Радоја - син умрлог, са захтјевом за наставак кориштења пољопривредног земљишта. У прилогу
захтјева је достављена следећа документација: овјерена фотокопија извода из матичне књиге
умрлих за закупопримца Лазић Мирка, овјерена фотокопија личне карте на име Лазић Радоја,
овјерена фотокопија Рјешења о насљеђивању број: 77 0 О 108331 20 О од 12.11.2020.године,
којим је исти именован за насљедника дијела 1/1 имовине преминулог и копија Уговора о закупу
земљишта број: 02-022-96-15/18 од 21.05.2018.године. Наведена акта су од стране Министарства
прослијеђена Граду Приједору на даље поступање.
Увидом у приложену документацију утврђено је да је закупац Лазић Мирко користио
земљиште које је предмет Уговора број: 02-022-96-15/18, потписаног дана 21.05.2018.године, да
је у складу са Уговором уредно измирио обавезе, да је преминуо дана 17.09.2020.године и да
син Лазић Радоја, који је именован за насљедника дијела 1/1 имовине, има интерес да настави
кориштење пољопривредног земљишта.
Чланом 599. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85,
57/89 31/93) и „Службени гласник Републике Српске“ број 17/93, 03/96, 39/03 и 74/04),
прописано је „У случају смрти закупца или закуподавца закуп се наставља са његовим
насљедницима, уколико није другачије уговорено.“
Уважавајући наведено, уз прибављену сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске Рјешење број:12.03.5-330-4066/20, од
22.01.2021.године, предлаже се Скупштини Града Приједора да усвоји предложену Одлуку.

Обрађивач
Одјељење за привреду и пољопривреду

Предлагач
Градоначелник
Далибор Павловић

ПРИЈЕДЛОГ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју Града Приједор за 2021. годину

Приједор, фебруар 2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА
На основу члана 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута Града Приједора
(''Службени гласник Града Приједора'', број: 12/17), Скупштина Града Приједора на сједници
одржаној дана _________________године, доноси

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју Града Приједор за 2021. годину

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Чланом 3. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике
Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) (у даљем тексту- Закон) прописана је обавеза планирања,
предузимања и провођења мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести у јединицама локалне самоуправе и њеним органима, здравственим и другим
установама, предузећима и другим правним и физичким лицима.
У спровођењу општих и посебних превентивних мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести становништва, Скупштина Града преко својих органа, као и здравствене и друге
установе, предузећа и друга правна и физичка лица, усмјериће активности нарочито на
спровођењу општих, посебних, ванредних и осталих мјера заштите становништва од заразних
болести.
Стручно спровођење и давање смјерница за спровођење превентивних мјера заштите
становништва од заразних болести, вршиће Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања
Лука и ЈЗУ „Дом здравља" Приједор, а контролу спровођења превентивних мјера заштите
становништва од заразних болести, вршиће здравствена инспекција, инспекција за храну и
ветеринарска инспекција.
II - МЈЕРЕ ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних
и осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести.
1. Опште мјере за заштиту од заразних болести
1) Обезбиједити санитарно техничке услове за одржавање личне и опште хигијене и уклањање
отпадних материја у објектима у којима се обавља пословна дјелатност и у њиховој околини,
средствима саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања.
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Извршилац
Правна лицаВласници објекта

Учесник

Рок

Јавна предузећа и
установе

Први
квартал
2021.
године

Извор
финансирања

Примједба

Властита
средства

2) Обезбјеђивање здравствено исправне воде намијењене за пиће.
Извршилац

„Водовод“а.д.
Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство,
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља"
Приједор

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Обим контроле
ускладити са
Правилником о
здравственој
исправности
воде за пиће

3) Обезбјеђивање микробиолошке исправности хране и предмета опште употребе као и чистоће
опреме, уређаја радне одјеће, радних површина и руку радника који раде у производњи и
промету тих производа.
Извршилац

Учесник

Субјекти који се
баве производњом,
прерадом и
Институт за јавно
прометом хране и
здравство
предмета опште
употребе
Надлеже инспекције

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
За циљна
испитивања у
случају тровања
средства се
обезбјеђују из
Буџета Града
Приједор

4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, насељеним
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу, прераду и
промет хране и предмета опште употребе, те сировина за њихову производњу.

4.1. Превентивна дезинфекција
Спровођењем превентивне дезинфекције извршити уништавање, успоравање, раста
размножавања или уклањања већине микроорганизама на површинама, у просторијама,
објектима и уређајима, прибору, те опреми, уз примјену физичких, хемијских или биолошких
метода.
Извршилац

Учесник

Правно лице или
Установа
предузетникрегистрована за
обављање у складу ДДД послове

Рок
Континуирано

Извор
финансирања
Властита
средства+

Примједба
За сузбијање
микроорганизама
могу се користити
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са властитим
планом

Средства из
Буџета Града
Приједор

дезинфекциона
средства која су
прописно
регистрована и
допуштена за
примјену од
стране
Министарства
здравља у
Републици
Српској

4.2. Превентивна дезинсекција
Спровођењем дезинсекције на еколошки прихватљив начин извршити сузбијање штетних
инсеката (комарци, жохари, мухе и др.)

Извршилац

Учесник

Корисник објекта

Установа
регистрована за
ДДД послове

Рок

Према
плану
извршења
ДДД

Извор
финансирања

Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Током
спровођења
дезинсекције
предузети све
неопходне
мјере заштите
пчела

4.3. Превентивна дератизација
Спровођењем дератизације на еколошки прихватљив начин, извршити смањење популације
штетних глодара испод прага штетности ради спречавања ширења заразних болести.

Извршилац
Установа
регистрована
за ДДД
послове –
најповољнији
извођач

Учесник

Градска управа
Приједор

Рок

Према плану ДДДаприл/мај,
септембар/октобар
2021. године

Извор
финансирања
Корисници
услуга
+Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Превентивна
дератизација
се врши у
објектима из
члана 8.
тачка 4
Закона

5) Обезбиједити потребне резерве лијекова, дезинфекционих средстава, заштитних и других
медицинских средстава и опреме за употребу у случају избијања епидемија.
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Извршилац

Дом здравља
Приједор

Учесник

Апотекарске
установе
Градска управа
Приједор

Рок

Континуирано

Извор
финансирања

Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Субјекат који
обавља
пословну
дјелатност
обезбјеђује
средства за
дезинфекцију
у случају
поглашења
ванредног
стања

6) Извршити уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних
вода и других отпадних материја на начин и под условима који не угрожавају здравље
становништва, изворишта воде за пиће и животну средину.
Извршилац

„Комуналне услуге“
а.д. Приједор

2.

Учесник
Субјекти који
обављају
пословну
дјелатност која
ствара отпадне
материје

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Стручни надзор
врши надлежна
инспекција и
Комунална
полиција

Посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести су:

1) Вршити континуирани епидемиолошки надзор, здравствено образовање и
континуирано информисање запослених радника, пацијената и становништва о кретању
заразних болести, карактеристикама појединих болести, мјерама заштите и тренутној
епидемиолошкој ситуацији.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Субјекти који
обављају
пословну
дјелатност

Извор
финансирања
Властита
средства+
Средства из
Буџета Града
Континуирано
Приједор
Средства
надлежних
институција
Рок

Примједба
Стручни надзор
врши Институт
за јавно
здравство
Републике
Српске

2) Вршити стални санитарни надзор над лицима запосленим на одређеним пословима и посебну
едукацију тих лица, ради спречавања преношења заразних болести.
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Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Институт за јавно
здравство
Републике
Српске,
Надлежна
инспекција

Рок

Извор
финансирања

Средства
субјеката која
обављају
пословну
Континуирано
дјелатност +
Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Под стални
санитарни
надзор се
стављају лица
која раде на
пословима
предвиђеним
чланом 20.
Закона

3) Извршити посебну едукацију лица у складу са основним и проширеним програмом едукације
(члан 23. Закона).
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике
Српске

Рок

Извор
финансирања

Примједба
Посебна
едукација се
организује за
лица из члана
323. тачка 2
Закона

Континуирано Послодавац

4) Спровести епидемиолошко истраживање на терену ради раног откривања извора и путева
преношења заразних болести, откривање лица која су била изложена примарном извору заразе
и у контакту са обољелим лицима као и здравствени надзор над тим лицима.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Институт за
јавно здравство
Републике
Српске

Рок

Извор
финансирања

Средства Дома
здравља +
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Епидемиолошко
истраживање
обавезно
спровести у
случајевима
предвиђеним
чланом 24. тачка
3. Закона

5) Поднијети захтјев за лабораторијско испитивање и брзу дијагностику заразног обољења, те
верификацију узрочника заразне болести у референтном центру за микробиолошка
лабoраторијска испитивања узрочника заразне болести.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
и
Референтне
лабораторије

Рок

Извор
финансирања

У случају
Средства
сумње на
Дома
појаву
здравља
заразне
болести

Примједба
Референтна
лабораторија о
добијеним
резултатима дужна је
обавијестити субјекте
у складу са чланом 25
и 26. Закона
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6) Спровести одговарајуће припреме за спровођење мјера карантина у случају доношења
наредбе о организовању и спровођење карантина од стране Министра.
Извршилац

Учесник

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор
Градски штаб за
вандредне ситуације

Министарство
здравља и
социјалне
заштите,
Надлежна
инспекција
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Општа болница
Приједор
Полицијска
управа Приједор

Рок

У случају
сумње на
појаву
заразне
болести

Извор
финансирања

Средства из
Буџета
Републике
Српске

Примједба

Објекти за
спровођење
мјера карантина
одређују се
наредбом
Министра на
приједлог
Института

7) Обезбиједити посебне услове за смјештај лица обољелог од заразне болести у изолацији и
њихово лијечење у здравственој установи као и превоз санитетским возилом тих лица.
Извршилац

Болница „Др Младен
Стојановић“
Приједор

Учесник

Дом здравља
Приједор

Рок

По
потреби и
захтјеву
доктора
медицине

Извор
финансирања
Властита
средства
здравствених
установа
Средства из
Буџета
Републике
Српске

Примједба
У санитeтским
возилима за
превоз обавезно
спровести
дезинфекцију и
дезинсекцију
након сваког
превоза
обољелог лица

8) Од стране Ветеринарских установа на подручју Града Приједор благовремено обавијестити
надлежне здравствене установе о појави и кретању зооноза.
Извршилац

Ветеринарске
амбуланте

Учесник
Институт за јавно
здравство
Дом здравља
Приједор
Ветеринарски
институт

Рок

У случају
појаве
зооноза

Извор
финансирања

Примједба

Властита
средства
ветеринарских
амбуланти

На подручју
Града Приједор
у случају појаве
зооноза
формира се
Комисија за
спрјечавање и
санацију

9) Извршити прописану евиденцију, пријављивање, обавјештавање и достављање извјештаја
Институту о заразним болестима.
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Извршилац

Дом здравља
Приједор
Болница „Др
Младен
Стојановић“
Приједор

Учесник

Институт за јавно
здравство
Републике
Српске

Рок

Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Властита
средства
здравствених
установа

ХЕ Служба Дома
здравља
Приједор
доставља
Институту
пријаве о
појављивању
епидемије
заразних болести

10) Извршити имунизацију и хемопрофилаксу против заразних болести.
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор
Педијатријска
служба,
Болница „Др
Младен Стојановић“
Приједор

Учесник

Рок

Према
посебном
годишњем
Институт за јавно плану Дома
здравство
здравља
Републике Српске Ускладити
према
календару
имунизације
за текућу
годину

Извор
финансирања

Средства
Фонда
здравствене
заштите

Примједба
Имунизацију
спровести у
складу са
Правилником о
начину
спровођења
имунизације
против заразних
болести.

11) Вршити редовно тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог хуманог материјала код
добровољних давалаца крви.
Извршилац
Завод за
трансфузиологију
РС– Одјељење
Приједор

Учесник
Болница „Др
Младен
Стојановић“
Приједор

Рок

Извор
финансирања

Средства
Континуирано Завода за
трансфузију

Примједба
Тестирање
вршити у складу
са прописима
који уређују
трансфузијску
дјелатност

12) Спровести организационе, техничке, дијагностичке, терапеутске, хигијенске и друге мјере за
спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у здравственим установама.
Извршилац

Здравствене
установе на подручју
Града Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске

Рок
Према
посебном
годишњем
плану здр.
установе

Извор
финансирања
Властита
средства
здравствених
установа

Примједба
Здравствене
установе доносе
посебан
програм мјера
за спрјечавање
и сузбијање
инфекција
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13) Спровести мјере за адекватно управљање медицинским отпадом.
Извршилац

Здравствене
установе на
подручју Града
Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике
Српске
Фонд за заштиту
животне средине
и енергетску
ефикасност РС

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства
здравствених
установа
Континуирано
Средства Града
Приједор
Екстерни
извори
финансирања

Примједба
Прикупљање,
раздвајање и
коначно
одлагање
медицинског
отпада вршити
у складу са
прописима који
уређују
управљање
медицинском
отпадом

14) Спровести дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у току и након завршетка заразне
болести.
Извршилац

Учесник

Рок

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Овлашћени
извођач ДДД

Након
завршетка
заразне
болести

Извор
финансирања

Примједба

Средства Дома
здравља +
Средства из
Буџета града
Приједора

ДДД се спроводи
на приједлог
Института као
резултат
епидемиолошког
надзора

15) Вршити здравствени надзор над лицима која носе узрочнике одређених заразних болести и
над путницима у међународном саобраћају који долазе из подручја зараженог или угроженог
посебно опасном заразном болешћу, колером или маларијом.
Извршилац

Институт за јавно
здравство Републике
Српске

Учесник
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља"
Приједор
Републички
здравствени
инспектор

Рок
За период
док су
лица
носиоци
узрочника
заразних
болести

Извор
финансирања

Властита
средства
здравствених
установа

Примједба

Надзор се врши
у складу са
Правилником
који доноси
Министар

16) Обезбиједити безбједан транспорт инфективног биолошког материјала.
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Извршилац

Здравствене
установе на
подручју Града
Приједор

Учесник
Овлашћене
фирме за
транспорт,
третман и
складиштење
медицинског
отпада.

Рок

Извор
финансирања.

Примједба

Властита
Континуирано средства
здравствених
установа

3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести
Ванредне мјере за спрјечавање и сузбијање заразних болести спроводе се у ситуацији у којој
долази до угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем непосредне опасности за
масовно преношење заразне болести, те масовног обољевања становништва на подручју Града
Приједор. Да би се спријечиле и сузбиле заразне болести на подручју Града Приједор неопходно
је предузети сљедеће мјере.
1) У случају опасности масовног преношења заразне болести на подручју Града Приједор врши
се ограничавање кретања у зараженом и угроженом подручју и стављање под здравствени
надзор лица које је било у контакту са зараженим лицем.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Ветеринарске
станице,
Надлежна
инспекција,Полицијска
управа

Рок

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања.
Властита
средства
здравствених
установа,
Средства Града
Приједор,
Екстерни
извори
финансирања

Примједба

2) Извршити ограничење или забрану промета поједине или свих врста робе и средстава на
критичном подручју.
Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Ветеринарске
станице
Надлежна
инспекција
Полицијска
управа Приједор

Рок

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор
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3) Донијети Одлуку о престанку рада васпитно-образовних установа и забрану окупљања на
јавним мјестима.

Извршилац
Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Министарство
просвјете
Институт за јавно
здравство
Републике Српске

Рок

У случају
потребе

Извор
финансирања.

Примједба

Буџет Града
Приједор

4) Доношење одлуке о обавезном ангажовању запослених у здравственим установама и других
грађана на отклањању посљедица настале ситуације.
Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Министарство
просвјете,
Министарство
здравља и
социјалне
заштите,-Институт
за јавно здравство
Републике Српске
Дом здравља
Приједор

Рок

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

5) Извршити ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу.
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Рок

Институт за јавно
здравство
Републике Српске

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

6) Донијети одлуку о изолацији обољелих у кућним условима или другом адаптираном објекту
када због масовног обољевања није могућа изолација у здравственој установи.
Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник

Рок

Министарство
здравља и
У случају
социјалне заштите појаве
Републике Српске- опасности
Дом здравља
Приједор

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

7) Донијети одлуку о уступању и адаптацији других објеката и ангажовање потребних средстава
и опреме за потребе здравствене службе.
11

Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Министарство
здравља и
социјалне заштите
Републике Српске
Дом здравља
Приједор
Надлежна
инспекција

Рок

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања.

Примједба

Буџет Града
Приједор

8) Успостављање карантина и стављање у карантин лица које је било у контакту са лицем
обољелим од посебно опасне заразне болести, те у складу са препорукама и другим мјерама
које природа болести налаже, односно мјерама које предложи Свјетска здравствена
организација.
Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације

Учесник
Министарство за
здравствену
заштиту
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Надлежна
инспекција

Рок

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Буџет
Републике
Српске

Примједба
Објекти за
спровођење
мјера карантина
одређују се
наредбом
министра на
приједлог
Института

9) Вршити редовно и благовремено информисање јавности о актуелној епидемиолошкој
ситуацији, постојећим ресурсима, мјерама које се предузимају и које треба да предузму грађани.
Извршилац

Учесник

Рок

Градски штаб за
ванредне ситуације

Институт за јавно
здравство
Републике
Српске
Градска управа
Приједор

Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

10) Успоставити континуирану комуникацију и обавјештавање према прописаној структури
ланца комуникације (ХЕ Служба дома здравља, Институт за заштиту здравља, Министарство
здравља и социјалне заштите Републике српске и Влада Републике Српске).
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Рок

Институт за јавно
здравство
Републике
Српске
Градска управа
Приједор

Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор
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11. Континуирано пратити стање на терену, извјештавати Републички Штаб за ванредне
ситуације, МУП и друге субјекте укључене у активности заштите здравља становништва.

Извршилац

Учесник

Рок

Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Институт за јавно
здравство
Републике
Српске
Дом здравља
Приједор

Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

4.Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних болести
1. Сахрањивање, ексхумацију и превоз умрлих лица вршити на начин који онемогућава
ширење заразне болести.
Извршилац

„Комуналне
услуге“а.д.
Приједор

Учесник

Надлежна
инспекција

Рок

Континуирано

Извор
финансирања

Буџет Града
Приједор

Примједба
Министар
доноси
Правилник о
начину и
условима
сахрањивања и
ексхумацији
умрлих лица

2) Превоз умрлих лица вршити од стране правних лица или предузетника регистрованих за
обављање те дјелатности намјенским возилом.
Извршилац
Правна лица
регистрована за
превоз умрлих лица

Учесник
Надлежна
инспекција

Рок
Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

3) У случају смрти посебно опасне заразне болести, опремање умрлог лица обављати у
здравственој установи у којој је лице умрло.
Извршилац
Здравствене
установе

Учесник
ЈЗУ „Дом
здравља"
Приједор

Рок
Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор
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4) Ексхумацију вршити уз рјешење-сагласност здравственог инспектора.
Извршилац

Комуналне
услуге“а.д.
Приједор

Учесник

Надлежна
инспекција

Рок

Извор
финансирања

Подносилац
Континуирано захтјева за
ексхумацију

Примједба
Министар
доноси
Правилник о
начинима и
условима
сахрањивања и
ексхумацији
умрлих лица

5) Сахрањивање умрлих лица вршити само на мјестима одређеним за сахрањивање.
Извршилац

Комуналне
услуге“а.д.
Приједор

Учесник

Вјерске
заједнице

Рок

Извор
финансирања

Подносилац
Континуирано захтјева за
сахрањивање

Примједба
Министар
доноси
Правилник о
начинима и
условима
сахрањивања и
ексхумацији
умрлих лица

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и других мјера превентивне здравствене заштите
становништва од заразних болести, здравствене службе морају:
- Бити оспособљене за рано отклањање извора заразе и путева преношења заразе.
- Вршити лабораторијско испитивање узрочника заразних болести, односно епидемија заразних
болести.
- Обезбиједити довољне резерве вакцина за болести које подлијежу обавезној имунизацији.
О спровођењу овог Програма стараће се здравствена инспекција, инспекција за храну и
ветеринарска инспекција у складу са својим надлежностима.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор".

Број:
Приједор, _______________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирсад Дуратовић
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Образложење
Правни основ и разлог за доношење Годишњег Програма мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Приједора за 2021. годину
садржан је у члану 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), којим је утврђено да:
(1) Органи републичке управе доносе властите планове за ванредне ситуације у којима може
доћи до масовног оболијевања становништва од заразне болести.
(2) Скупштине јединица локалне самоуправе доносе властити годишњи Програм мјера за
спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на своме подручју, те
обезбјеђују средства, одређују извршиоце, рокове извршења и врше надзор над спровођењем
планираних мјера.

У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Програма мјера за
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града
Приједора за 2021. годину и исти се доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и
усвајање.

Обрађивач:
Радна група за припрему и израду приједлога документа
_______________________________
Драган Вученовић, предсједник

В.Д. Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
_____________________________
Моња Касаловић
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ПРИЈЕДЛОГ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
систематске превентивне дезинсекције и дератизације
на подручју Града Приједор за 2021. годину

Приједор, фебруар 2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА
На основу чланова 15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута Града Приједора
(''Службени гласник Града Приједора'', број: 12/17), Скупштина Града Приједора на сједници
одржаној дана _________________године, доноси

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
систематске превентивне дезинсекције и дератизације
на подручју Града Приједор за 2021. годину

УВОД
Скупштина Града Приједор на основу чланова 15. и 16. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и 98/20 ) и члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
доноси Годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједор за 2021. годину.
Овим програмом, уређује се провођење општих и превентивних мјера дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор да би се заштитило становништво од заразних
болести, као и начин и контрола провођења, подношење извјештаја након проведених
превентивних мјера, те начин финансирања.

1. СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, КАО ОПШТЕ МЈЕРЕ
ЗАШТИТЕ СТАНОВНИКА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Опште ДДД мјере спроводе се на јавним површинама, насељеним мјестима, објектима за
снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу и промет хране и предмета опште
употребе, те сировина за њихову производњу, односно средствима намијењеним за њихов
превоз, објектима и просторијама за одлагање отпадних материја, објектима здравствених
установа, објектима и средствима јавног саобраћаја, стамбеним објектима и двориштима,
мјестима јавног окупљања и задржавања људи, и осталим објектима привредних друштава,
других правних и физичких лица, у складу са Законом о заштити становништва од заразних
болести.
Власници површина, простора и објеката, односно одговорна лица задужена за управљање
истим, омогућавају спровођење ДДД мјера.
Корисници ДДД заштите доносе властити план спровођења превентивне дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, као саставни дио Плана одржавања хигијене објекта, у складу са
Законом.
План спровођења превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације садржи:
1) списак хемикалија и биоцида којима ће се обрадити површина, простор или објекат,
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2) детаљно разрађен просторни распоред рада и рокови обављања ДДД мјера,
3) начин обраде површина, простора или објекта примјеном једне или више ДДД мјера,
4) мјере опреза, заштиту особа, простора, објекта и животне средине,
5) приједлог корективних мјера током спровођења ДДД мјера – допунска обрада или промјена
мјере
Овлашћени извођач послова ДДД је здравствена установа или друго правно лице које има
рјешење министра здравља и социјалне заштите о испуњавању прописаних услова за обављање
дезинфекције, дезинсекције и дератизације, у складу са Законом.

1.1. Превентивна дезинсекција
Дезинсекција подразумијева систематско и планирано сузбијање инсеката и осталих
чланконожаца или њихових развојних облика који преносе узрочнике заразних болести,
изазивају алергијске реакције или имају токсично дјеловање. Дезинсекција се проводи
примјеном физикалних, хемијских или биолошких метода и средстава која су еколошки
најприхватљивија, на начин да се не доводи у опасност здравље људи и животиња. Најчешћи
штетни инсекти које треба сузбијати ако се појаве, а све ради заштите становништва су: комарци
све врсте, смеђи и црни жохари, разне врсте муха.
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних облика јесте спречавање појаве и ширења
заразних болести и смањење кожних проблема и алергијских промјена насталих убодом
комарца и секундарних инфекција због оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци многих заразних болести као нпр. маларије,
вирусних инфекција, жуте грознице и др.
Обавезна превентивна дезинсекција обавља се у сљедећим роковима:
а) сваких 90 (деведесет) дана у:
- објектима за производњу, складиштење и промет животних намирница и сировина за њихову
производњу (клаонице, мљекаре, продавнице меса и производа животињског поријекла,
различити производни погони, угоститељски и остали објекти прехране, кухиње, трговачки
објекти и тржни центри, и сл.),
- објектима за јавно водоснабдијевање,
- тржишним центрима, тржницама, рибарницама,
- објектима намијењеним за смјештај већег броја људи (хотели и други туристички објекти,
студентски и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе и др.),
- објектима образовних установа (вртићи, основне, средње, више и високе школе и др.),
- свим здравственим објектима (домови здравља, амбуланте, ординације, болнице, клинички
центри и др.),
- објектима јавног превоза путника (аеродроми, жељезничке и аутобуске станице, и др.),
- објектима и мјестима за јавна окупљања и гдје је фреквентност људи повећана (позоришта,
кино сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и др.)
- депонији отпада.
б) сваких 180 (сто осамдесет) дана:
- у канализационим системима, колекторима, шахтовима и енергетским каналима топловодних,
електричних, телефонских и других инсталација,
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- у свим другим објектима у којима се обавља друштвена, привредна или јавна дјелатност.
Провођење превентивне дезинсекције обавеза је власника или корисника објеката и простора.
1.2. Превентивна дератизација
Дератизација је скуп различитих мјера које се предузимају с циљем смањења популације
штетних глодара испод прага штетности, заустављања размножавања и потпуног уништења
популације штетних глодара који су природни резервоари и преносиоци узрочника заразних
болести.
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари (мишеви) узрочници великих економских штета,
који уништавају имовину и залихе хране они су и резервоари преносиоци читавог низа заразних
болести човјека као што су: куга, вирусна хеморагијска грозница с бубрежним синдромом,
лептоспироза, туларемија, токсоплазмоза , лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза.
Обавезна превентивна дератизација обавља се најмање два пута у току године и обухвата:
а) објекте васпитно образовних установа (вртићи, основне, средње, више и високе школе
и др.);
б) свим здравственим објектима (домови здравља, амбуланте, ординације, болнице,
клинички центри и др.);
в) објекте намијењене за смјештај већег броја људи (хотели и други туристички објекти,
студентски и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе и др.);
г) објекте и мјеста за јавна окупљања и гдје је фреквентност људи повећана (позоришта,
кино сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и др.);
д) објекте јавног превоза путника (аеродроми, жељезничке и аутобуске станице и др.);
ђ) објекте за јавно водоснабдијевање;
е) тржни центри , тржнице, рибарнице;
ж) шахтове и енергетске канале гасних, телефонских, електричних и топловодних и
других инсталација;
з) градску депонију и остале просторе гдје се депонује смеће;
и) заједничке просторе стамбених и стамбено-пословних зграда у свим облицима
својине;
ј) спортске и рекреационе просторе;
к) пословне, складишне, продајне и производне просторе правних лица;
л) индивидуалне, занатске, угоститељске и др. радње;
Провођење превентивне дератизације обвеза је власника или корисника објеката и простора.

2. ОБАВЕЗНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА КАО ПОСЕБНА МЈЕРА
Обавезна дезинсекција и дератизација као посебна мјера подразумијева механичке,
физикалне, биолошке или хемијске мјере. Обавезна дезинсекција и дератизација као засебне
мјере проводе се на површинама, у просторима или објектима који подлијежу санитарном
надзору, а подузимају се ванредним ситуацијама:
- ако постоји повећан ризик преношења заразних болести које преносе штетни инсекти
и штетни глодари темељем епидемиолошких индикација,
- ако популација штетних инсеката и штетних глодара пређе праг штетности,
- ако се одреди штета на залихама хране настала дјеловањем штетних инсеката и
штетних глодара,
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- ако су у санитарном надзору уочене неправилности у одржавању објеката које погодују
развоју штетних инсеката и штетних глодара,
- током елементарних непогода,
- током масовних скупова, спортских и осталих манифестација.
2.1. Обавезне противепидемијске мјере дезинсекције и дератизације
Противепидемијска дезинсекција и дератизација проводи се као засебна мјера с циљем брзог
и ефикасног заустављања и спречавања ширења заразних болести које преносе или узрокују
штетни инсекти и штетни глодари.
Током провођења мјера обавезне превентивне дезинсекције и дератизације за сваку врсту и у
сваком поступку извођач је обавезан:
а) направити преглед површина и простора,
б) одредити врсту узрочника штете и одредити мјере с којима ће се смањити, зауставити раст и
размножавање или потпуно уклањање присутности штетних инсеката и штетних глодара,
в) утврдити „критичне тачке“ и хранилишта,
г) написати препоруке за едукацију (написати и подијелити упуте и инструктивне летке),
д) урадити План спровођења мјера обавезне превентивне, дезинсекције и дератизације
који мора да садржи:
-

опис мјере која се проводи,
детаљно разрађен просторни распоред рада и рокове обављања мјера,
начин обраде површина, простора или објекта примјеном једне или више мјера,
мјере опреза, заштиту особа, простора,објекта и околине,
попис улица, објеката или простора на којима се мјера проводи,
вријеме почетка и завршетка,
начин обавјештавања грађана, здравствене службе, санитарне инспекције и других,
попис радника у екипама,
средства и опрема која ће се користити, те опис технолошке примјене и
проведене мјере заштите животне средине.
3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ПРИЈЕДОР

Дератизација и дезинсекција на подручју Града Приједор одвијаће се у двије оперативне фазе
рада: прољетној и јесењој, што је усклађено са биолошким циклусом и миграционим особинама
глодара, односно размножавањем штетних инсеката, а што гарантује најбоље ефекте
уништавања истих. Временски термини одређених фаза рада у Плану дератизације су одређени,
а извођачи су обавезни да их поштују.
а) ПРВА (ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације ће се проводити у временском интервалу:
- од 01. 04. до 30. 05. текуће године,
б) ДРУГА (ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације ће се проводити у временском интервалу:
- од 01. 10. до 30. 11. текуће године.
У случају повећаног рамножавања штетних глодара и инсеката или по налогу здравственог
инспектора, дератизација и дезинсекција се могу обављати и више пута у току године.
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4. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Извршилац систематске дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у складу са
Законом о јавним набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга правна лица која
испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. задовољавају прописане
норме у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и Правилником о условима и поступку за
утврђивање испуњености услова за обављање послова дезинсекције, дезинфекције и
дератизације ради спрјечавања и сузбијања заразних болести („Службени гласник Републике
Српске", број: 47/10 и 68/11). Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај
о проведеној дезинсекцији и дератизацији.

4.1. Мјере заштите и опреза
Прије почетка обављања дезинсекције и дератизације у објектима у којима се налазе
намирнице, треба заштитити намирнице од могућег онечишћења, као и примијенити препарате
који не остављају мирисе на прехрамбеним производима.
При обављању дератизације у просторима у којима се обавља производња или промет
животних намирница треба отровне меке поставити у засебно заштићеним, затвореним и
означеним кутијама уз вођење евиденције о шеми постављања, да се намирнице заштите од
случајног или намјерног онечишћења.
Ако се дератизација обавља у објектима у којима се налазе расуте животне намирнице,
треба сакупити остатке мека након проведбе поступка дератизације.
Дератизацијска средства треба постављати у затворене кутије или везане на жицу
(канализацијски системи, ријечне и морске обале, насипи) или постављене по шеми, недоступне
домаћим животињама, те их сакупити и нешкодљиво уништити.
Упутства за заштиту морају да садрже :
- опште мјере предострожности и и безбједности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња.

4.2. Обавјештавање грађана
Градска управа Приједор и извођач дезинсекције и дератизације прије почетка провођења
планираних и програмираних превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна
друштва, установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са свим
потребним упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије
почетка извођења дезинсекције и дератизације

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института, спроводи надлежна здравствена установа или
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са Законом.
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале заразне болести, ако природа болести
налаже спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као резултат:
1) епидемиолошког надзора у току и након завршетка болести,
2) надзора здравственог инспектора.
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ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се годишњим Програмом мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске.
Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на излучевинама, личним и другим предметима,
превозним средствима и просторијама у којима је боравило лице обољело од заразне болести,
редовно у току болести и након завршетка болести, на трошак корисника објекта или власника
превозног средства у којем се обавља дезинфекција, у складу са Законом.
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести,
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног
средства, гдје се обавља дезинсекција.
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим мјестима на којима постоји могућност
задржавања и размножавања глодара који преносе узрочнике заразних болести, на трошак
корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног средства,
гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.
Површине, простори и објекти у којима је спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно
употребљавати, након што здравствена установа или овлашћени извођач који је спровео ДДД
као посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у складу са Законом.

6. НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Надзор над извођењем дезинсекције и дератизације врши здравствена инспекција, Здравствени
инспектор је овлашћен да:
- нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
- има право забранити или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете мјере
заштите људи и домаћих животиња, или да средствима којима се врши дезинсекција и
дератизација не рукују стручни радници, или да наведене послове врши неовлаштено лице или
установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинсекције и дератизације и
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из овог програма.
Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем дезинсекције и дератизације,
као општим и посебним мјерама за спречавање и сузбијање даљег ширења заразних болести.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор".

Број:
Приједор, _____________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирсад Дуратовић
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Образложење
Правни основ и разлог за доношење Годишњег Програма мјера систематске превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2021. годину, садржан је чланом 15.,
ставовима 5 и 6 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), гдје је утврђено да јединица локалне самоуправе
организује:
1) спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје,
2) врши избор извођача у текућој години за наредну годину и
3) финансира трошкове спровођења систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
јавним мјестима.
Систематска превентивна дератизација обавља се у складу са биологијом циљаних штеточина и
њиховим активностима, у два термина, као прољећна и јесења.
Чланом 16. став 1 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), утврђено је да је Скупштина јединице локалне
самоуправе дужна да изради годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације и годишњи План систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје
подручје, који су усклађени са властитим годишњим Програмом мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју јединице локалне
самопураве.
Такође, чланом 7. тачке 5 и 6 Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и
дератизације („Службени гласник Републике Српске", број: 118/18) предвиђено је да се
дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести,
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног
средства, гдје се обавља дезинсекција. Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим
мјестима на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара који преносе
узрочнике заразних болести, на трошак корисника објекта, органа који управља јавном
површином или власника превозног средства, гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.
У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Програма мјера
систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједора за 2021.
годину и исти се доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и усвајање.
Обрађивач:
Радна група за припрему и израду приједлога документа
_______________________________
Драган Вученовић, предсједник

В.Д. Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
_____________________________
Моња Касаловић
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ПРИЈЕДЛОГ

ГОДИШЊИ ПЛАН
систематске превентивне дезинсекције и дератизације
на подручју Града Приједор за 2021. годину

Приједор, фебруар 2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА
На основу чланова 15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута Града Приједор
(''Службени гласник Града Приједор'', број: 12/17), Скупштина Града Приједор на сједници
одржаној дана ___________________године, доноси

ГО Д И Ш Њ И П Л А Н
систематске превентивне дезинсекције и дератизације
на подручју Града Приједор за 2021. годину

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом планом, уређује се провођење општих и превентивних мјера дезинсекције и дератизације
на подручју града Приједора да би се заштитило становништво од заразних болести, као и начин
и контрола провођења, подношење извјештаја након проведених превентивних мјера, те начин
финансирања.
Члан 2.
(1) Дезинсекција и дератизација се проводи ради спрјечавања и сузбијања патогених
микроорганизама, штетних инсеката и штетних глодара, чије је планирано, организовано,
правовремено и систематско сузбијање мјерама, дезинсекције и дератизације од јавно здравственог значаја за Град Приједор.
(2) Дезинсекција и дератизација се проводи у складу са Годишњим Програмом мјера
систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор који је
саставни дио овог Плана и Годишњим Планом систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор.

Члан 3.
Извршилац дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у складу са Законом о јавним
набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга правна лица која испуњавају
прописане услове које испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава.
Члан 4.
(1) Обавезно спровођење дезинсекције и дератизације обухвата:
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне површине у насељеним мјестима, објекте за
производњу и промет хране и предмете опште употребе, те сировине за њихову производњу,
односно средства намијењена за њихов превоз, објекте и просторије за одлагање отпадних
материја, објекте здравствених установа, објекте и средства јавног саобраћаја, стамбене објекте
и дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања људи и остале објекте привредних друштава,
других правних лица и физичких лица.

(2) Превентивна дератизација на подручју Града Приједор врши се најмање два пута годишње,
у свим објектима и просторима из члана 4. став 1. ове одлуке, и то као прољећна и јесења,
односно у случају повећане појаве штетних мишоловних глодара или по налогу здравственог
инспектора, и више пута у току године.
(3) Превентивна дезинсекција обавља се минимално два пута годишње, а у случају повећаног
размножавања штетних инсеката или по налогу здравственог инспектора, и више пута у току
године.
Члан 5.
Дезинсекција и дератизација се могу вршити само средствима чији је промет дозвољен на
подручју Републике Српске, а која имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за наведене
сврхе.
Члан 6.
(1) Овлашћени извођач дезинсекције и дератизације - прије почетка провођења планираних и
програмираних превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна друштва,
установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са свим потребним
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије почетка
извођења дезинсекције и дератизације.
(2) Упутства за заштиту морају садржавати:
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење дезинсекције и дератизације.
(3) Извођач дезинсекције и дератизације дужан је - по свакој проведеном поступку, издати
потврду на лицу мјеста.
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о проведеној дезинсекцији
и дератизацији Градској управи Приједор.

II - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Члан 7.
ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института, спроводи надлежна здравствена установа или
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са Законом.
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале заразне болести, ако природа болести
налаже спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као резултат:
1) епидемиолошког надзора у току и након завршетка болести,
2) надзора здравственог инспектора.
ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се годишњим Програмом мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске.
Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на излучевинама, личним и другим предметима,
превозним средствима и просторијама у којима је боравило лице обољело од заразне болести,

редовно у току болести и након завршетка болести, на трошак корисника објекта или власника
превозног средства у којем се обавља дезинфекција, у складу са Законом.
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести,
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног
средства, гдје се обавља дезинсекција.
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим мјестима на којима постоји могућност
задржавања и размножавања глодара који преносе узрочнике заразних болести, на трошак
корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног средства,
гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.
Површине, простори и објекти у којима је спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно
употребљавати, након што здравствена установа или овлашћени извођач који је спровео ДДД
као посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у складу са Законом.

Члан 8.
Сви обвезници дезинсекције и дератизације, и друга лица, су дужни да извођачима омогуће
приступ у све објекте и површине којима управљају, и да дају потребна обавјештења, те пруже
помоћ приликом извођења радова.

III - НАДЗОР
Члан 9.
(1) Надзор над извођењем дезинсекције и дератизације врши здравствена инспекција.
(2) Здравствени инспектор је овлашћен да:
1) нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
2) има право забранити или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете
мјере заштите људи и домаћих животиња, или да средствима којима се врши дезинсекција и
дератизација не рукују стручни радници, или да наведене послове врши неовлаштено лице
установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинсекције и дератизације и
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из ове одлуке.
(3) Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем дезинсекције и
дератизације, као општим и посебним мјерама за спрјечавање и сузбијање даљег ширења
заразних болести.

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај здравствена
установа ако поступи супротно одредбама члану 3.
(2) Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1.овог члана
одговорно лице у здравственој установи.

Члан 11.
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице или
предузетник који обавља пословну дјелатност ако:
1) поступи супротно одредбама члана 4.
2) поступи супротно одредбама члана 5.
3) поступи супротно одредбама члана 6.
(2) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана
одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 1.000,00 КМ
до 3.000,00 КМ.

V -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ова план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор".

Број:
Приједор, ___________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирсад Дуратовић

Образложење
Правни основ и разлози за доношење Годишњег Плана систематске превентивне дезинсекције
и дератизације на подручју града Приједор за 2021. годину, садржани су у:
- члану 15., ставовима 5 и 6 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), гдје је утврђено да јединица локалне
самоуправе организује:
1) спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације за својe подручје,
2) врши избор извођача у текућој години за наредну годину и
3) финансира трошкове спровођења систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
јавним мјестима.
Систематска превентивна дератизација обавља се у складу са биологијом циљаних штеточина и
њиховим активностима, у два термина, као прољећна и јесења.
-члану 16. став 1 гдје је утврђено да је Скупштина јединице локалне самоуправе дужна да изради
годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације и годишњи План
систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, који су усклађени са
властитим годишњим Програмом мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју јединице локалне самопураве.
Такође, чланом 7. тачке 5 и 6 Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и
дератизације („Службени гласник Републике Српске", број: 118/18) предвиђено је да се
дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести,
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног
средства, гдје се обавља дезинсекција. Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим
мјестима на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара који преносе
узрочнике заразних болести, на трошак корисника објекта, органа који управља јавном
површином или власника превозног средства, гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.
У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Плана систематске
превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2021. годину и исти се
доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и усвајање.

Обрађивач:
Радна група за припрему и израду приједлога документа
_______________________________
Драган Вученовић, предсједник

В.Д. Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
_____________________________
Моња Касаловић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број:
12/17), Скупштина града Приједора на ____сједници одржаној _____.2021. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању листе стручњака
I
Скупштина града Приједора утврђује листу стручњака како слиједи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Огњен Хрњак, дипл. правник
Бојана Ћопић, др. стоматологија
Горан Аничић, дипл. инж. пољопривреде
Бошко Дошен, дипл. инж. електротехнике
Горана Босанчић, професор разредне наставе
Биљана Малбашић, дипл. економиста
Драган Ромчевић, дипл. инг. машинства
Валентина Совиљ, мастер проф. њемачког језика и књижевности
Зоран Кнежевић, дипл. инг. машинства
Мићо Роквић, дипл. инг. саобраћаја
Ранко Мијић, др. економских наука
Зора Марјановић, дипл. психолог
Дијана Шобот, мр. политикологије
Милена Миодраговић, дипл. социолог
Мишо Рељић, дипл. економиста
Богданка Видовић, дипл. машински инжињер
Горан Јерковић, инж. телекомуникације – са лиценцом за пројектовање и надзор
Живко Росић, дипл. економиста
Борислав Стојанчић, професор филозофије и социологије
Младен Врањковић, дипл. инжињер веб дизајна
Бојан Новак, саобраћајни инжињер
Нусрета Сивац, дипл. правник
Хусеин Пашалић, социјални радник
Нијаз Бркић, друштвене дјелатности
Анел Алишић, магистар људских права
Елведин Хамзић, спорт
Сенка Јакуповић, професор
Амир Церић, доктор стоматологије
Мухидин Шарић, професор
Нурија Кадић, вјерска питања
Јусуф Арифагић, пољопривреда
Мирсо Рамић, привреда
Сафира Карахоџић, дипломирани економиста
Горан Бојић, дипл. инг. машинства
Самир Хамзић, грађевина
Елведина Вармаз – Муратовић, дипл. економиста
Аднан Хасанбашић, дипл. економиста

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Амир Пушкар, дипл. економиста
Зеид Софтић, дипл. економиста
Шејла Кадунић, дипл. економиста
Един Хускић, професор енглеског и њемачког језика
Селмина Бешлагић, дипл. физијатар
Миле Прерад, дипл. инжињер рударства
Борислав Којић, дипл. инжињер саобраћаја
Јована Прошић, дипл. проф. математике
Драган Маленчић, дипл. проф. енглеског језика
Тања Шурлан, дипл. економиста
Дејана Врањеш, дипл. хемичар
Данило Драшковић, спец. анестезиолог са реанимацијом
Бојана Бевандић Деркућа, дипл. правник
Гордана Ловрић, магистар предшколског васпитања
Владимир Стакић, дипл. правник
Миодраг Деретић, дипл. правник
Драгослав Драгић, дипл. инж. пољопривреде
Бранислав Вујасин, дипл. ецц
Александар Тубин, дипл. ецц
Драган Драгојевић, дипл. ецц
Зоран Радаковић, дипл. инж. технологије
Биљана Антић, дипл. професор разредне наставе
Љубица Иветић, дипл. социјални радник
Светан Совиљ, дипл. инж. машинства
Борис Стјепић, магистар друштвених наука.

II
Листа из тачке 1. овог рјешења служиће као јединствена листа за делегирање у Комисије у
складу са Законом.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику града Приједора".

Број: 01-022-___/21
Приједор,
Датум: ____.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

PRIJEDLOG
Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 39. stav 2. tačka 23. Statuta Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada
Prijedor“, broj: 12/17) i člana 48. Poslovnika Skupštine Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada
Prijedor“, broj: 2/18 i 2/20), Skupština Grada Prijedor je na ___ sjednici, održanoj ________.2021.
godine, donijela je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za mlade
1. Imenuje se Komsija za mlade, kako slijedi:






Saša Bursać
Zlatko Ritan
Srđan Adamović
Maja Kljujić
Gordan Borojević ( 2 člana iz reda Omladinskog savjeta grada Prijedor)

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada
Prijedor“.

Broj: 01-111-/21
Prijedor,
Datum: ___.2021. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Mirsad Duratović

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 51. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана
39. Статута града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 12/17), Скупштина града
Приједора на ___сједници одржаној ___.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора
Члан 1.
Скупштина града Приједора расписује Јавни конкурс за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора на вријеме трајања мандата Скупштине града Приједора.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање секретара Скупштине града
Приједора прописани су Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица
локалне самоуправе и Статутом града Приједора.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
Члан 4.
Поступак по Јавном конкурсу провешће Комисија за провођење поступка по Јавном конкурсу
за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора коју именује Скупштина града у
складу са Законом.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-___/21
Приједор,
Датум: ____.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

На основу члана 50. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе и Одлуке Скупштине града Приједора о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине града Приједора број: ____, Скупштина града Приједора расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање Секретара Скупштине града Приједора
II - Опис послова
Дјелокруг послова секретарa Скупштине града прописан је Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Статутом града Приједора и
Пословником Скупштине града Приједора.
III - Мандат
Мандат Секретар Скупштине града Приједора траје до краја мандата сазива Скупштине
града која га је изабрала.
IV - Статус
Секретар Скупштине града има статус службеника прве категорије.
V - Општи услови:
1.
2.
3.
4.

да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
да је старији од 18 година,
да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно
општинској управи,
5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу
службеника у градској, односно општинској управи.
VI - Посебни услови
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус
студија са звањем дипломираног правника и отварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
2. да има најмање 3 година радног искуства у траженом степену образовања односно звања
3. да има положен стручни испит за рад у градској управи.
VII- Неспојивост и сукоб интереса
Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба инетеса
како је прописано одредбама члана 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе.

VIII - Потребна документа
Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да, поред биографије о кретању у
служби, приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова наведених у тачки V и VI
Конкурса.
1.Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију личне карте или пасоша и
изјаве у писаној форми:
а) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској, односно
градској управи,
в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и
г) да код кандидата не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са тачком VII Конкурса.
2. Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат је дужан приложити фотокопије слиједећих
докумената:
а) дипломе о стручној спреми,
б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској, односно градској управи,
односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит
уколико буде изабран и
в) исправе којом се доказује радно искуство у струци ( потврда, рјешење или други акт из
којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство).
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка
избора и именовања Секретара Скупштине града обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања
интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.
IX- Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије дужан је да у року од седам дана од дана
пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или овјереној фотокопији и овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља VIII тачка 1.
подтачка в) и г) , као и увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става, или ако на
основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове,
позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да поступи у
складу са одредбама става 1.
У изборном поступку, путем усменог разговора, извршиће се оцјењивање стручне оспособљености,
знања и вјештина кандидата, који учествују у изборном поступку, према критеријима и мјерилима
прописаним Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у
градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 42/19).
X-Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.
Образац пријаве може се преузети на инфо пулту Градске управе Приједор.
Непотпуне и неблаговремене нпријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Скупштина града Приједора, Трг
ослобођења бр. 1 79101 Приједор, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс са избор и именовање
Секретара Скупштине града Приједор“.
Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.
Контакт особа: Нада Зорић, шеф Одсјека за административне послове Скупштине,

Телефон: 052/245-126.
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном листу „
Глас Српске“ и на wеb. страници Града Приједор.
Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег
објављивања.

Број: 01-___-___/21
Приједор,
Датум: ____.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута
града Приједора („Службени гласник града Приједора број: 12/17), Скупштина града Приједора
на ___ сједници одржаној __________2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине града Приједора

I
У Комисију за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора (у даљем тексту: Комисија за избор) именују се:
1. Горан Велаула - одборник, предсједник
2. Душко Милетић - одборник, члан
3. Нада Зорић - службеник градске управе са професионалним искуством , члан
4. Хаснија Скопљак- службеник градске управе са професионалним искуством, члан и
5._________ - са листе стручњака, члан.
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр: 97/16 и 36/19) проведе
поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора
број: 01-022-____/21.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
Приједора“.

Број: 01-022-___/21
Приједор,
Датум: ____.2021. године

у „Службеном гласнику града

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

О б р а з л ож е њ е
Чланом 53. Закона о службеницима и намјештеницима јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“ бр: 97/16 и 36/19) регулисано је да се за спровођење јавног конкурса
за избор секретара именује комисија која има 5 чланова, од којих су два члана одборници, два
члана службеници који имају одговарајуће професионално искуство, а један члан је са листе
стручњака коју утврђује скупштина града.
У складу са горе наведеним, Комисија за избор и именовање Скупштине града је на ___
сједници одржаној ____.2021. године утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и
предлаже Скупштини града доношење истог.

ОДЛУКА
o расписивању Јавног позива за именовање два члана школских одбора у основним и
средњим школама Града Приједор

Приједор, фебруар 2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 134. Став 1. тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), члана 127. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20),
члана 3. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 37/19), члана 22. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 39. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“ број:12/17), Скупштина Града Приједор на 3. сједници,
одржаној
године, донијела је сљедећу

О Д Л У К У
о расписивању Јавног позива за именовање два члана школских одбора у основним и
средњим школама Града Приједор

I
Расписује се Јавни позив за именовање једног члана испред реда јединице локалне
самоуправе у школски одбор основних и средњих школа Града Приједор.

II
Школски одбор обавља послове утврђене актом о оснивању и статутом школе у складу са
Законом о основном образовању и васпитању односно Законом о средњем образовању и
васпитању.
Школски одбор:
- усваја годишњи програм рада школе и финансијски план и прати његово извршење,
- даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад школе,
- одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законом,
- усваја годишњи извјештај о пословању школе и годишњи обрачун,
- одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање,
- доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора посредством Завода за запошљавање
Републике Српске,
- разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора,
- министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,
- редовно разматра и прати успјех ученика и предузима мјере за унапређивање рада школе,
- усваја статут и друга акта школе,
- рјешава приговоре на одлуке директора,
- покреће иницијативу за смјену директора,
- извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства,

- прати и контролише све друге активности прописане Законом о основном образовању и
васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, статутом и оснивачким актом
школе,
- покреће поступак код надлежних здравствених установа за комисијску оцјену радне и
здравствене способности директора, вршиоца дужности директора, помоћника директора и
лица овлашћеног за замјену директора школе и
- разматра и друга питања утврђена закном.

III
Мандат чланова школског одбора траје четири године од дана конституисања школског
одбора.

IV
На основу овог Јавног позива извршиће се измјена - именовање једног члана школског одбора
испред реда јединице локалне самоуправе у сљедећим основним и средњим школама Града
Приједор:
1. ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ – Ламовита и
2. ЈУ Машинска школа – Приједор.

V
За члана школског одбора испред реда јединице локалне самоуправе може бити именовано
лице које испуњава сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против
уставног поретка, достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,
злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Поред наведених општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да имају најмање средњу стручну спрему,
2. да имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе, гдје школа у
којој се кандидат пријављује за члана шклског одбора има сједиште и
3. да су упознати са дјелатношћу којом се бави установа.

VI
Сукоб интереса:
Члан школског одбора из реда јединице локалне самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове директора,
2. лице које у истој школи обавља послове помоћника директора,
3. лице које у истој школи обавља послове секретара,

4. лице које у истој школи обавља послове рачуновође,
5. лице које је у родбинској вези до трећег кољена са било којим чланом школског
одбора, директором, помоћником директора, секретаром или рачуновођом школе у којој се
школски одбор бира,
6. лице запослено у школи, као ни родитељи дјеце која похађају школу у којој се бира
члан школског одбора и
7. лице чији би избор био у супротности са Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14).

VII
Уз пријаву на позив, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
- Увјерење о држављанству,
- Родни лист,
- Овјерена изјава да није осуђиван за кривична дјела из тачке V, подтачка 3 овог јавног
позива,
- Увјерење о некажњавању,
- Овјерену копију дипломе о завршеном образовању,
- Увјерење о пребивалишту,
- Овјерену изјаву да не постоји сукоб интереса прописан тачком VI ,
- Кратку биографију и
- Контакт телефон.
VIII
Рад чланова школског одбора је добровољан и не плаћа се.

IX
Јавни позив ће се објавити у листу „Глас Српске“ и остаје отворен осам дана од дана
објављивања.

X
Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу: Град Приједор, Трг Ослобођења 1, са
назнаком „Именовање чланова школских одбора основних и средњих школа у Граду Приједору
- за Комисију за избор и именовања“.

XI
Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Комисија ће обавити интервју, о чему
ће кандидати бити благовремено обавјештени.

XII
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

XIII
Саставни дио ове одлуке је и текст Јавног позива за именовање два члана школских одбора у
основним и средњим школама Града Приједор.

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

Број:
ПРИЈЕДОР
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР
Мирсад Дуратовић, ср.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рјешењем о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у Приједору,
Скупштине Града Приједор број: 01-111-11/18 од 07.02.2018. године („Службени гласник Града
Приједор“ број:1/18), именовани су чланови школског одбора у двадесет приједорских
основних и средњих школа, испред јединице локалне самоуправе, како је предвиђено Законом
о основном образовању и васпитању Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 44/17,
31/18, 84/19 и 63/20), Законом о средњем образовању и васпитању Републике Српске
(„Службени гласник РС“ број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о раду и поступку избора и
разрјешења чланова школског одбора („Службени гласник Републике Српске“ број: 37/19).
Мандат чланова школског одбора траје четири године.
С обзиром да је, члан школског одбора из реда локалне заједнице у ЈУ Основна школа „Јован
Дучић“ – Ламовита, Далибор Павловић, поднио оставку из личних разлога, те да је члан
школског одбора у ЈУ „Машинска школа“, Младен Кечан, преминуо дана 05.11.2020. године,
потребно је расписати Јавни позив за именовање нових чланова школског одбора, испред
јединице локалне самоуправе, у ове двије школе у Граду Приједору.
У складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем
образовању и васпитању, школски одбор има седам чланова, од којих два члана предлаже
оснивач, два члана из реда запослених предлажу радници школе, два члана из реда родитеља
предлаже Савјет родитеља и једног члана предлаже јединица локалне самоуправе.
Министарство просвјете и културе Републике Српске доноси коначно Рјешење о именовању
школског одбора за сваку школу.

Обрађивач:
Одјељење за друштвене дјелатности
В.Д. Начелник Oдјељења за друштвене дјелатности
__________________
Моња Касаловић

Број:
Датум:
На основу члана 134. став 1. тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), члана 127. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20),
члана 3. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 37/19), члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске“ број: 97/16), члана 89. Статута града
Приједора („Службени гласник Града Приједор“ број: 12/17) и Одлуке о расписивању Јавног
позива за именовање два члана школских одбора у основним и средњим школама Града
Приједор, Скупштине Града Приједор број:
од
године, Градоначелник Града
Приједор, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за именовање два члана школских одбора у основним
и средњим школама Града Приједор

I
Расписује се Јавни позив за именовање једног члана испред реда јединице локалне
самоуправе у школски одбор основних и средњих школа Града Приједор.
II
Школски одбор обавља послове утврђене актом о оснивању и статутом школе у складу са
Законом о основном образовању и васпитању односно Законом о средњем образовању и
васпитању.
Школски одбор:
- усваја годишњи програм рада школе и финансијски план и прати његово извршење,
- даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад школе,
- одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законом,
- усваја годишњи извјештај о пословању школе и годишњи обрачун,
- одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање,
- доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора посредством Завода за запошљавање
Републике Српске,
- разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора,
- министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,
- редовно разматра и прати успјех ученика и предузима мјере за унапређивање рада школе,
- усваја статут и друга акта школе,
- рјешава приговоре на одлуке директора,
- покреће иницијативу за смјену директора,
- извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства,
- прати и контролише све друге активности прописане Законом о основном образовању и
васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, статутом и оснивачким актом
школе,

- покреће поступак код надлежних здравствених установа за комисијску оцјену радне и
здравствене способности директора, вршиоца дужности директора, помоћника директора и
лица овлашћеног за замјену директора школе и
- разматра и друга питања утврђена закном.

III
Мандат чланова школског одбора траје четири године од дана конституисања школског
одбора.

IV
На основу овог Јавног позива извршиће се измјена - именовање једног члана школског одбора
испред реда јединице локалне самоуправе у сљедећим основним и средњим школама Града
Приједор:
1. ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ – Ламовита и
2. ЈУ Машинска школа – Приједор.

V
За члана школског одбора испред реда јединице локалне самоуправе може бити именовано
лице које испуњава сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против
уставног поретка, достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,
злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Поред наведених општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да имају најмање средњу стручну спрему,
2. да имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе, гдје школа у
којој се кандидат пријављује за члана шклског одбора има сједиште и
3. да су упознати са дјелатношћу којом се бави установа.

VI
Сукоб интереса:
Члан школског одбора из реда јединице локалне самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове директора,
2. лице које у истој школи обавља послове помоћника директора,
3. лице које у истој школи обавља послове секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове рачуновође,
5. лице које је у родбинској вези до трећег кољена са било којим чланом школског
одбора, директором, помоћником директора, секретаром или рачуновођом школе у којој се
школски одбор бира,
6. лице запослено у школи, као ни родитељи дјеце која похађају школу у којој се бира
члан школског одбора и
7. лице чији би избор био у супротности са Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14).

VII
Уз пријаву на позив, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
- Увјерење о држављанству,
- Родни лист,
- Овјерена изјава да није осуђиван за кривична дјела из тачке V, подтачка 3 овог јавног
позива,
- Увјерење о некажњавању,
- Овјерену копију дипломе о завршеном образовању,
- Увјерење о пребивалишту,
- Овјерену изјаву да не постоји сукоб интереса прописан тачком VI ,
- Кратку биографију и
- Контакт телефон.
VIII
Рад чланова школског одбора је добровољан и не плаћа се.

IX
Јавни позив ће се објавити у листу „Глас Српске“ и остаје отворен осам дана од дана
објављивања.

X
Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу: Град Приједор, Трг Ослобођења 1, са
назнаком „Именовање чланова школских одбора основних и средњих школа у Граду Приједору
- за Комисију за избор и именовања“.

XI
Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Комисија ће обавити интервју, о чему
ће кандидати бити благовремено обавјештени.

XII
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 157. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), и члана 39. и
59. Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и члана
137. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“
број: 2/18),Скупштина града на ............ сједници одржаној дана................ године, д о н и ј е л
а је

РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Одбора за жалбе града Приједора

1. ГАЈИЋ ЛАЗАРУ престаје мандат у Обору за жалбе града Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града
Приједор“.
Образложење
Рјешењем Скупштине града Приједор број:01-111-206/18 од 01.08.2018 године Гајић Лазар је
именован за члана Одбора за жалбе града Приједор на период од четири године.
Дана 03.02.2021.године именовани је поднио оставку на чланство у Одбору на жалбе града
Приједор.
Разлог подношења оставке су лични разлози члана одбора.
На основу изложеног, сходно члану На основу члана 157. Закона о службеницима и

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, против истoг се не може изјавити жалба, али се
може покренути управни спор тужбом код надлежног суда.

Број: 01-_________/21
Датум: _________. 2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), те
Одлуке о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе града Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник града Приједора“, број: 1/14)
и члана 39. и 59. Статута Града Приједора („Службени гласник града Приједора", број:
12/17) и члана 137. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града
Приједора“ број: 2/18), Скупштина града Приједора је на ........... одржаној дана .........
године донијела

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање (1) члана Одбора за жалбе Града Приједора

I
Расписује се Јавни конкурс за именовање (1) једног члана Одбора за жалбе Града
Приједора.
II
Јавни конкурс из тачке I је саставни дио ове Одлуке.

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

Број: 01-022-____/21
Приједор
Датум: ______/2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), те
Одлуке о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе града Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник града Приједора“, брoj:
1/14) и члана 39. и 59. Статута града Приједора („Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Скупштина Града Приједора о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ИМЕНОВАЊЕ (1) ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
I – Скупштина града Приједора расписује Јавни конкурс за избор 1 (једног) члана
Одбора за жалбе града Приједора.
II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника Јавног конкурса у
поступкку запошљавања у Градску управу, о жалбама које се односе на статусна
питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом о службеницима и
намјештеницима у органима jединице локалне самоуправе.
III - Мандат:
Чланове Одбора за жалбе именује Скупштина града Приједора након спроведеног
Јавног конкурса на мандатни период од 4 (четири) године, уз могућност поновног
избора.
IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у
Градској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија се висина утврђује
одлуком Скупштине града Приједора.
V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у
Градској управи,
5. да се против њега не води кривични поступак,

6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем
ниову власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
За члана Одбора за жалбе не могу бити именована лица запослена у Градској управи
Приједор.
VI - Посебни услови и критеријуми за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први
циклус студија са звањем - дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS
бодова, или еквивалент
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих
способности.
VII - Сукоб интереса:
Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08) и другим законима.
VIII - Потребна документа:
Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити за коју од позиција се пријављују
(предсједника или члана Одбора или за обје позиције).
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),
4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање
послова у Градској управи (не старије од три мјесеца),
5. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три
мјесеца),
6. Својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштен из
органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем ниову власти у БиХ три
године прије објављивања конкурса,
7. Својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не
односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
8. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сукоба
интереса,

9. диплому о завршеном четворогодишњем студију са звањем дипломирани правник
или завршеним првим циклусом студија- дипломирани правник са оствареним
најмање 240 ECTS бодова, или еквивалент,
10. потврду о радном искуству у траженом степену образовања,
11. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном
правосудном испиту,
12. биографију о кретању у служби,
13. ако посједује, друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.
Доказ о општој здравственој способности доставиће именовани кандидати по
окончању поступка.
IX - Поступак за избор:
Контрола испуњености услова и улазни интервју са кандидатима који уђу у ужи избор
спровешће се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити улазни
интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени, на адресу коју су
означили у пријави.
Поступак именовања (1) члана Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана
достављања приједлога Комисије за избор.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у
складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.
X - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.
Достављени документи неће се враћати кандидатима.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: СКУПШТИНА ГРАДА
ПРИЈЕДОРА, Трг ослобођења број: 1, 79101 Приједор, са назнаком "Комисија за избор
Одбора за жалбе“
XI - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневним
новинама "Глас Српске“

Број:01-022-___/21
Приједор
Датум: _____2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), те Одлуке о утврђивању
критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора број: 01-227/14 („Службени гласник града Приједора“, број: 1/14) и члана 39. и 59. Статута Града Приједора
(„Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине града
Приједора („Службени гласник града Приједора“ број: 2/18), Скупштина града Приједора је на 3.
сједници одржаној дана 25.02.2021. године донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора
I
У Комисију за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора именују се:
1

, предсједник – са листе стручњака

2.

, члан – са листе стручњака

3.

, члан – са листе стручњака

4.Нада Зорић , члан – службеник са професионалним искуством из Градске управе
5.Хаснија Скопљак, члан – службеник са професионалним искуством из Градске управе
II
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата,
изврши контролу испуњавања услова из Јавног конкурса за пријављене кандидате, обави улазни
интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редосљед кандидата и свој
приједлог достави предсједнику Скупштине града.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-111-___/21
Приједор,
Датум: ..........2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 115. и 116. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Реублике
Српске“, број: 97/16), члана 18. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), члана 3. Упутства о организовању и спровођењу
избора за чланове савјета мјесних заједница („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/12 и
31/13) и члана 25. Одлуке о мјесним заједницама („Службени гласник Града Приједор“, број: 3/15),
Скупштина Града Приједор, на ___ сједници одржаној дана _____. године, доноси

О Д Л У К У
о одгађању избора за чланове савјета мјесних заједница

Члан 1.
Одгађају се избори за чланове Савјета мјесних заједница на подручју Града Приједор.

Члан 2.
У сладу са препоруком Владе Републике Српске Министарства локалне управе и самоуправе
Скупштина града одгађа изборе за чланове савјета мјесних заједница до стицања услова за њихово
одржавање.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Образложење
Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Српској изазвану вирусом SARSCOV-2, препорука Републичке изборне комисије је да се одгоде избори за чланове Савјета мјесних
заједница, те да се исти одрже у првој половини септембра 2021. године.
За надати се да ће до септембра мјесеца бити обављена вакцинација већине нашег становништва,
па би самим тим и епидемиолошка ситуација требала бити знатно повољнија и стечени услови за
расписивање и одржавање избора.

Број: 01-022-___/21
Приједор,
Датум: ___.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

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 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора број: 12/17), и члана 142. Пословника скупштине града
приједора („Службени гласник града Приједора: број: 2/18), Скупштина Града Приједора,
доноси :
ОДЛУКУ
о висини боравише таксе на подручју града Приједора

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.
Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун јавних прихода
Републике Српске.
Члан 6.
Средства прикупљена по основу боравишне таксе распоређују се тако што:
а) 80% средстава припада туристичкој организацији града или општине
б) 20% средстава припада ТОРС-у.
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 „Службеном гласнику Града
Приједора“, а примјењиваће се од 01.01.2021. године.

Број : 01-_________/21
Приједор
Датум : ___-___/ 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о висини боравише таксе на подручју града Приједора

Правни основ
Правни основ за доношење Одлуке о висини боравишне таксе на подручју града
Приједора садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члану 8. Закона о боравишној такси („Службени
гласник Републике Српске“, број: 78/11, 106/15) и чланау 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора број: 12/17), и члану 142 Пословника скупштине града
Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18).
Чланом 8. Закона о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16 и 36/19), уређено је да јединица локалне самоуправе одређује висину боравишне таксе,
уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске.
Привредна комора Републике Српске је уз дато мишљење дала сугестију да се
наведена висина боравишне таксе не одређује за сваку годину, већ да иста важи до промјене
висине боравишне таксе.
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 Јединица локалне самоуправе. Како су овим 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 :
Одјељење за привреду и пољопривреду и
Туристичка организација Града Приједора

ПРЕДЛАГАЧ :
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ребулике
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 39. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора број: 12/17), и члана 142. Пословника скупштине града
приједора („Службени гласник града Приједора: број: 2/18), Скупштина Града Приједора
je на _______сједници, одржаној _____________године, донијела:

ОДЛУКУ
о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе
Града Приједора за 2021. годину

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм употребе средстава од боравишне таксе на подручју
Града Приједора за 2021. годину, према Закону о боравишној такси у износу од 8.000 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм употребе средстава од боравишне таксе на
подручју града Приједора за 2021. годину.
Члан 3.
О извршењу Одлуке стараће се Туристичка организација града Приједора и надлежна
Одјељења и Службе Града Приједора.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објавњивања у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број : 01-_________/21
Приједор
Датум : ___-___/ 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ПРОГРАМ
употребе средстава од боравишне таксе
Града Приједора за 2021. годину

Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2021. годину, по
Закону о боравишној такси, утврђен је у износу од 8.000 КМ, како слиједи:
I

ПРИХОДИ:

EK.КОД

722321

II

ОПИС

Приходи од
боравишне таксе на
ЈРТ Град Приједор
(80%)

План намјенских средстава по Закону о боравишној такси

8.000

УКУПНО:

8.000

РАСХОДИ:
Расходи из
боравишне таксе на
ЈРТ Град Приједор
(80%)

EK.КОД

ОПИС

412500

Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација –
ревитализација бициклистичке сигнализације на рутама)

3.000

412700

Расходи за стручне услуге (Промотивни материјал)

5.000

УКУПНО:

8.000

2

Образложење
Програма употребе средстава од боравишне таксе
Града Приједора за 2021. годину
Образложење плана прихода
Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и
106/15), уређује 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 по основу боравишне таксе за 2021. годину износе 8.000 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.
Програмом је предвиђена намјенска употреба средстава од боравишне таксе у 2021.
години, у износу од 8.000 КМ за сљедеће намјене:
1. Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација Ревитализација бициклистичке сигнализације на бициклистичким рутама)

3.000 KM

2. Расходи за стручне услуге (Штампање промотивног материјала)

5.000 KM

У складу са чланом 17. Закона о боравишној такси, („Службени гласник Републике Српске„
број: 78/11 и 106/15), Градоначелник града Приједора, доноси рјешење о вршењу надзора над
намјенским трошењем средстава прикупљених од боравишне таксе.

ОБРАЂИВАЧИ:
Одјељење за привреду и пољопривреду
Туристичка организација Града Приједора

ПРЕДЛАГАЧ :
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић
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1. УВОД
Фондација за развој „Приједор“ је организација за подршку развоја малих и средњих предузећа,
предузетника и пољопривредних произвођача, којa значајно доприноси укупном развоју привреде на
подручју града Приједора.
Гаранције се издају у оквиру линија за кредитирање развоја малих и средњих предузећа и
предузетника, чија основна дјелатност не спада у домен трговине и угоститељства. Гаранције се
одобравају за кредите чија је намјена финансирање основних и обртних седстава.
Максимални износ кредита, који банка може одобрити кориснику, на бази гаранције Фондације
за развој „Приједор“, је:
1. до 200.000 КМ за правна лица - за производне дјелатности,
2. до 100.000 КМ за правна лица - за услужне дјелатности,
3. до 100.000 КМ за предузетнике - физичка лица са регистрованом дјелатности,
4. до 50.000 КМ за индивидуалне пољопривредне произвођаче регистроване у АПИФ-у.
У зависности од намјене кредита, средства се одобравају на рок отплате до седам (7) година, са
укљученим грејс периодом до 24 мјесеца. Отплата кредита се врши у једнаким мјесечним ануитетима.
Каматна стопа на одобрена средства је дефинисана уговором са банком и тренутно износи 4,25%.
Рад Фондације је регулисан Статутом и Правилником о намјени, условима, критеријумима и
начину издавања гаранција Фондације за развој „Приједор“. Гаранција,према важећем Правилнику
покрива 35% износа одобреног банкарског кредита.

2. ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ
Фондација за Развој „Приједор“ је регистрована у Основном суду Бања Лука, Рјешењем број: Ф2-1/06, дана 28.08.2006. године.
Осим лица за заступање Фондације, орган управљања Фондацијом је Управни одбор, који доноси
одлуке о издавању гаранција на кредите, на препоруку Комисије за оцјену захтјева за издавање
гаранције на кредите и проводи активности на реализацији Одлуке о субвенционирању камате на
кредите.
3. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ДОДЈЕЛЕ ГАРАНЦИЈА
Критеријуми на основу којих се издају гаранције су дефинисани Правилником о намјени,
условима, критеријумима и начину издавања гаранција Фондације за развој „Приједор“.
Други детаљи који се односе на износ кредита, намјену, услове и рокове враћања кредита су
утврђени Уговором о пословној сарадњи између Фондације за развој ''Приједор'' и изабране партнерске
финансијске институције – НЛБ Развојне банке Бања Лука, Филијала Приједор. Анексом Уговора од
07.11.2017.године, умјесто 50%, дефинисан је износ гаранције од 35% износа одобреног кредита.

Корисник кредита треба да испуњава следеће услове:
1. да има сједиште регистроване дјелатности или обављања пољопривредне производње на
подручју града Приједора,
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2. да тражена средства улаже на територији града Приједора,
3. да у моменту тражења гаранције нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза.
Банка је за оцјену кредитних захтјева, дужна доставити:
1. Захтјев за издавање гаранције,
2. Сагласност банке за издавање гаранције по основу кредитног захтјева,
3. Оцјену кредитне способности тражиоца кредита,
4. Одлуку о одобрењу дугорочног кредита и
5. Остале документе прецизиране чланом 8. овог Правилника.

4. НАЧИНИ ОДОБРАВАЊА И КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
Комисија формирана Рјешењем од стране градоначелника, врши оцјену поднесених захтјева.
Задаци комисије су:
1. Пријем и разматрање захтјева банке,
2. Утврђивање испуњености услова, у погледу документације,
3. Теренски обилазак тражиоца кредита, о чему сачињава записник са фотодокументацијом,
4. Давање Управном одбору Фондације писменог приједлога за не/одобравање гаранције.
Управни одбор Фондације доноси одлуке о не/одобравању гаранција, на основу обрађеног захтјева
и приједлога Комисије, према појединачним захтјевима, достављеним од стране банке.
Управни одбор и комисија о свом раду воде записник, а рок за доношење одлуке о издавању
гаранције је максимално 15 дана, рачунајући од дана пријема захтјева.

5. ОДОБРЕНЕ ГАРАНЦИЈЕ ФОНДАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ „ПРИЈЕДОР“
Од објављивања Јавног позива у листу Козарски вјесник, дана 05.05.2008.године, до
31.12.2020.године, од стране НЛБ Развојне банке Бања Лука, Филијале Приједор, запримљенa су укупно
203 захтјевa за издавање гаранција на кредите, потраживане од стране малих и средњих предузећа,
предузетника, предузетника у пољопривреди и физичких лица - индивидуалних пољопривредних
произвођача.
Гаранције у укупном износу од 5.788.300 КМ, су одобрене за 190 корисника, на 13.072.700 КМ
пласираних кредитних средстава. За 12 захтјева, гаранције нису одобрене, јер је увидом чланова
Koмисије и Управног одбора, у достављену документацију, утврђено да нису испуњени услови из
Правилника о намјени, условима, критеријумима и начину издавања гаранција Фондације за развој
„Приједор“, а 1 корисник којем је одобрена гаранција у току 2019.године је одустао од кредита, а у
потпуности је отплаћено 131 кредитно задужење.
Број одобрених гаранција по врсти корисника, за период 2009-2020.година, приказан је у табелаи
број 1.
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Та бела бр.1. Број одобрених га ра нција по врсти корисника , за период 2008-2020.година

Година
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
УКУПНО

Број одобрених гаранција по врсти корисника
Физичка лица
Правна лица
Предузетници

7
3
19
4
11
1
0
0
0
0
0
0
0
45

2
3
5
5
8
3
1
3
13
10
14
6
3
76

Укупно/година
4
7
5
3
9
6
2
7
2
2
5
8
9
69

13
13
29
12
28
10
3
10
15
12
19
14
12
190

Број реализованих кредита, са припадајућим износима гаранција, по врстама корисника
приказан је у табели број 2 и 3.
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Табела бр.2.Листа реализованих кредита/гаранција по врстама корисника
Година Врста корисника
Кредит, КМ
Гаранција, КМ
физичка лица
112.000,00
56.000,00
2008 правна лица
110.000,00
55.000,00
предузетници
158.400,00
79.200,00
физичка лица
55.000,00
27.500,00
2009 правна лица
150.000,00
75.000,00
предузетници
313.000,00
156.500,00
физичка лица
226.300,00
113.150,00
2010 правна лица
442.000,00
221.000,00
предузетници
172.000,00
86.000,00
физичка лица
42.000,00
21.000,00
2011 правна лица
440.000,00
220.000,00
предузетници
100.000,00
50.000,00
физичка лица
168.500,00
84.250,00
2012 правна лица
1.190.000,00
595.000,00
предузетници
462.000,00
231.000,00
физичка лица
20.000,00
10.000,00
2013 правна лица
326.000,00
163.000,00
предузетници
480.000,00
240.000,00
правна лица
200.000,00
100.000,00
2014
предузетници
70.000,00
35.000,00
правна лица
380.000,00
190.000,00
2015
предузетници
415.000,00
207.500,00
правна лица
1.438.500,00
719.250,00
2016
предузетници
65.000,00
32.500,00
правна лица
1.100.000,00
452.500,00
2017
предузетници
100.000,00
50.000,00
правна лица
1.690.000,00
591.500,00
2018
предузетници
380.000,00
133.000,00
правна лица
730.000,00
255.500,00
2019
предузетници
480.000,00
168.000,00
правна лица
500.000,00
175.000,00
2020
предузетници
557.000,00
194.950,00
Укупно, КМ
13.072.700,00
5.788.300,00

Табела бр.3.Листа реализованих кредита/гаранција по врстама корисника
Р.б. Врста корисника
Кредит, КМ
Гаранција, КМ
1
физичка лица
623.800,00
311.900,00
2
правна лица
8.696.500,00
3.812.750,00
3
прдузетници
3.752.400,00
1.663.650,00
Укупно, КМ
13.072.700,00
5.788.300,00

Број реализованих кредита, са припадајућим износима гаранција за физичка лица, дат је у табели
број 4.
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Табела бр.4.Физичка лица
Година
Број корисника
2008
7
2009
3
2010
19
2011
4
2012
11
2013
1
Укупно
45

Кредит, КМ
112.000,00
55.000,00
226.300,00
42.000,00
168.500,00
20.000,00
623.800,00

Гаранција, КМ
56.000,00
27.500,00
113.150,00
21.000,00
84.250,00
10.000,00
311.900,00

Физичка лица - 45 корисника (24%) су од стране НЛБ Развојне банке Бања Лука, Филијала
Приједор кредитно задужена у укупном износу од 623.800,00 КМ, за шта су одобрене гаранције у износу
од 311.900,00 КМ. Кредити су пласирани у пољопривредну производњу. Висина кредита се кретала у
распону од 3.000 КМ до 20.000,00 КМ, са периодима отплате кредита од двије до седам година.Сви
кредити су отплаћени, а од 2014.године нема интереса физичких лица за овакав вид кредитих задужења.
Број реализованих кредита, са припадајућим износима гаранција за правна лица, дат је у табели
број 5.
Табела бр.5. Правна лица
Година
Број корисника
2008
2
2009
3
2010
5
2011
5
2012
8
2013
3
2014
1
2015
3
2016
13
2017
10
2018
14
2019
6
2020
3
Укупно
76

Кредит, КМ
110.000,00
150.000,00
442.000,00
440.000,00
1.190.000,00
326.000,00
200.000,00
380.000,00
1.438.500,00
1.100.000,00
1.690.000,00
730.000,00
500.000,00
8.696.500,00

Гаранција, КМ
55.000,00
75.000,00
221.000,00
220.000,00
595.000,00
163.000,00
100.000,00
190.000,00
719.250,00
452.500,00
591.500,00
255.500,00
175.000,00
3.812.750,00

Правна лица – 76 корисника (40%) су од стране НЛБ Развојне банке Бања Лука, Филијала Приједор
кредитно задужена у укупном износу од 8.696.500 КМ, за шта су одобрене гаранције у износу од
3.812.750 КМ. Сви кредити су пласирани у основна и обртна средства, неопходна за рад малих и средњих
предузећа.Висина кредита се кретала у распону 30.000 КМ до 200.000КМ, са периодима отплате кредита
од једне до седам година.
Број реализованих кредита, са припадајућим износима гаранција за предузетнике, дат је у табели
број 6.
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Табела бр.6.Предузетници
Година Врста корисника
4
2008
7
2009
5
2010
3
2011
9
2012
6
2013
2
2014
7
2015
2
2016
2
2017
5
2018
8
2019
9
2020
69
Укупно

Кредит, КМ
158.400,00
313.000,00
172.000,00
100.000,00
462.000,00
480.000,00
70.000,00
415.000,00
65.000,00
100.000,00
380.000,00
480.000,00
557.000,00
3.752.400,00

Гаранција, КМ
79.200,00
156.500,00
86.000,00
50.000,00
231.000,00
240.000,00
35.000,00
207.500,00
32.500,00
50.000,00
133.000,00
168.000,00
194.950,00
1.663.650,00

Предузетници – 69 корисника (36%) је од стране НЛБ Развојне банке Бања Лука, Филијала
Приједор кредитно задужено у укупном износу од 33.752.400 КМ, за шта су одобрене гаранције у износу
од 1.663.650 КМ. Висина кредита се кретала у распону 10.000 КМ до 100.000,00 КМ, са периодима
отплате кредита од једне до седам година.
У периоду од 2008 – 2020.године, од стране банке је након исцрпљивања свих предвиђених и
могућих извора наплате, из депозита Фондације наплаћен дио доспјелих обавеза за 5 корисника, који
нису уредно измиривали своје обавезе, у укупном износу од 154.088,48 КМ, чији приказ по корисницима
и износима је дат у табели број 6.
Табела бр.6. Листа дужника, наплаћених из депозита фондације
Р.б.
НАЗИВ
Износ, КМ
1
Релукс доо
40.000,00
2
Ауто логистик центар доо
50.000,00
3
ЈО-МИ ПРОМ ФАРМА
10.000,00
4
Макос доо Приједор
50.000,00
5
НАЗИФ сп
4.088,48
Укупно
154.088,48

6. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТА
Расподјела средстава за субвенције камата на кредите Фондације за развој „Приједор“ се проводи
од 2009.године и по тренутно важећој Одлуци број: 02-40-2832/17, од 04.12.2017.године, каматна стопа,
дефинисана Уговором о финансијским услугама и анексом уговора број: 02-40-2445/17, од
07.11.2017.године, закљученима између Града Приједора и НЛБ Развојне банке, а.д. Бања Лука,
субвенционише се на следећи начин:
- За кредите са каматом од 5,95 % на годишњем нивоу, у висини од 4,95 %,
- За кредите са каматом од 4,95 % на годишњем нивоу, у висини од 3,95 % и
- За кредите са каматом од 4,25 % на годишњем нивоу, у висини од 3,25 %.
Право на субвенцију камата, имају корисници кредитних средстава – правна лица и
предузетници, који према банци кредитору уредно измирују приспјеле обавезе и који у односу на годину
реализације кредита и годину субвенције камате, нису смањивали број запослених радника.

8

Средства за субвенционирање камате планирају се Буџетом Градске управе Приједор за текућу
годину, а исплата истих се врши један пут годишње, по захтјеву и на рачун банке кредитора, која
субвенционисани износ камата уплаћује на рачуне корисника кредита.
Приказ пласираних средстава за на име субвенционисања камата на кредите Фондације за развој
„Приједор“ у периоду 2009. - 2020. година, дат је у табели број 7.
Табела бр.7. Субвенција камата на кредите
Р.б.
Година
Износ, КМ
1
2009
28.732,31
2
2010
50.178,94
3
2011
49.405,40
4
2012
61.225,43
5
2013
73.281,01
6
2014
102.664,68
7
2015
87.423,85
8
2016
86.302,86
9
2017
93.123,80
10
2018
87.405,82
11
2019
99.438,27
12
2020
87.385,86
Укупно
906.568,23

Из табеле број 8. је видљиво да је у анализираном, десетогодишњем периоду, на име субвенција
камата на кредите Фондације, пласирано 903.981,92 КМ.

7. ЗАКЉУЧАК
Обзиром на сврху формирања Фондације за развој „Приједор“ и њено учешће у укупном развоју
приједорске привреде, период рада се може сматрати успјешним, остварена је одрживост пословања
код корисника кредита али и бројно стање запослених, што је видљиво при реализацији субвенција на
камате ових кредита.
У периоду 2008-2020. година, гаранције су одобрене за 190 корисника, а у потпуности је
исплаћено 131 кредитно задужење.
Пласман кредитних средстава у износу од 13.072.700 КМ, обезбјеђење гаранција на кредите у
износу од 5.788.300 КМ, те субвенционирање камата на кредите у износу од 906.568,23 КМ, знатно
доприносе стварању позитивног привредног амбијента у граду Приједору, што указује на чињеницу да
са активностима и промоцијом рада Фондације за развој „Приједор“ треба наставити и у будућности.
У току 2020.године, од стране интерног ревизора извршена је ревизија процеса издавања
гаранција и субвенционисања камата на кредите Фондације за развој за 2019.годину, чије препоруке,
закључке и мишљење је у наредном периоду неопходно размотрити од стране градоначелника,
начелника Одјељења за привреду и пољопривреду и органа Фондације.

Прилог
1. Листа одобрених гаранција по годинама, врсти корисника и износима кредита/гаранција за
период 2008-2020 година

Обрађивач
Одјељење за привреду и пољопривреду
Управни одбор Фондације

Предлагач
Градоначелник
Далибор Павловић
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Листа одобрених гаранција по годинама, врсти корисника и износима кредита/гаранција 2008-2020.г.

ГОДИНА

КОРИСНИК

Датум
одобрења
гаранције

Износ кредита,
КМ

Износ
гаранције,
КМ

ФИЗИЧКА ЛИЦА
Дурачак Аднан

09.12.2008

20000,00

10000,00

Јањић Драган

19.12.2008

20000,00

10000,00

Зорић Миливој

29.07.2008

12000,00

6000,00

Пољак Наил

12.11.2008

20000,00

10000,00

Сајак Мићо

04.11.2008

15000,00

7500,00

Шобот Небојша

21.05.2008

10000,00

5000,00

Стјепић Зоран

13.10.2008

15000,00

7500,00

УКУПНО

112000,00

56000,00

2008

ПРАВНА ЛИЦА
"ГРОСИСТ" доо

11.06.2008

30000,00

15000,00

"РЕЛУКС" доо

04.11.2008

80000,00

40000,00

УКУПНО

110000,00

55000,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Фарма "ДАРДА"

13.10.2008

40000,00

20000,00

Фарма "ГРУБАН"

28.10.2008

50000,00

25000,00

Фарма "JO-МИ ПРОМ"

29.07.2008

20000,00

10000,00

Фарма "СТАРЧЕВИЋ"

30.12.2008

48400,00

24200,00

УКУПНО
ФИЗИЧКА ЛИЦА

158400,00

79200,00

Кецман Душко

30.01.2009

20000,00

10000,00

Милетић Зоран

30.01.2009

20000,00

10000,00

Вулета Чедо

30.01.2009

15000,00

7500,00

УКУПНО

55000,00

27500,00

ПРАВНА ЛИЦА
"АГРОМАРИЋ" доо

07.07.2009

50000,00

25000,00

"ТОПИЋ COMPANY" доо

15.09.2009

50000,00

25000,00

"TRSS -COMMERCE" доо

04.06.2009

50000,00

25000,00

УКУПНО
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

150000,00

75000,00

Фарма "БАЛТИЋ"

02.04.2009

50000,00

25000,00

Фарма "БРАЋА ПАРАТУШИЋ"

21.05.2009

50000,00

25000,00

Фарма "КАРАЈИЦА"

21.05.2009

50000,00

25000,00

Фарма "ШКУНДРИЋ"

27.11.2009

50000,00

25000,00

Фарма "ВУКОВИЋ"

27.11.2009

20000,00

10000,00

Фарма "КУСОЊИЋ"

21.05.2009

43000,00

21500,00

ЗУ СЦ "ПОЛИКЛИНИКА СЕМИЗ"

13.03.2009

50000,00

25000,00

УКУПНО
ФИЗИЧКА ЛИЦА

313000,00

156500,00

Анђић Новак

14.04.2010

8000,00

4000,00

Дојчиновић Стојанка

08.03.2010

8000,00

4000,00

Ђурђевић Жељко

19.03.2010

15000,00

7500,00

Карајица Рајко

16.06.2010

6000,00

3000,00

2009

2010

10

2011

Кечан Дарко

24.03.2010

20000,00

10000,00

Кнежевић Светозар

31.08.2010

15000,00

7500,00

Кремић Славко

21.04.2010

6000,00

3000,00

Куртовић Дејан

31.08.2010

20000,00

10000,00

Милосављевић Младен

16.06.2010

15000,00

7500,00

Мршић Слађана

31.08.2010

12000,00

6000,00

Панић Борка

28.05.2010

8000,00

4000,00

Рендић Младен

29.09.2010

20000,00

10000,00

Стијепић Симо

28.04.2010

16000,00

8000,00

Шурлан Милоја

17.03.2010

3000,00

1500,00

Шврака Предраг

03.02.2010

15000,00

7500,00

Тадић Рајко

31.03.2010

7000,00

3500,00

Тубин Жељко

10.11.2010

11300,00

5650,00

Вранешевић Драгојла

31.08.2010

6000,00

3000,00

Врањеш Љубан

18.06.2010

15000,00

7500,00

УКУПНО
ПРАВНА ЛИЦА

226300,00

113150,00

"КУММИНС РЕПСЕРП"доо

28.04.2010

80000,00

40000,00

"ХОТЕЛ ПРИЈЕДОР" а.д.

31.08.2010

100000,00

50000,00

"ТРСС - КОМЕРЦ" доо

30.11.2010

62000,00

31000,00

"ЖИТОПРЕРАДА" доо

03.02.2010

100000,00

50000,00

"ПРИЈЕДОР" доо

20.12.2010

100000,00

50000,00

УКУПНО
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

442000,00

221000,00

Фарма "ДРАГАНА"

17.03.2010

12000,00

6000,00

Фарма "М-Г"

05.05.2010

50000,00

25000,00

СД "МП-МОНТ"

10.11.2010

50000,00

25000,00

СЗР "РАДА"

21.04.2010

50000,00

25000,00

ТЗР "ВЕЛАНА"

30.11.2010

10000,00

5000,00

УКУПНО
ФИЗИЧКА ЛИЦА

172000,00

86000,00

Бујић Милутин

15.06.2011

17000,00

8500,00

Даљевић Сава

06.09.2011

10000,00

5000,00

Милошевић Милован

10.08.2011

5000,00

2500,00

Вуковић Драгољуб

14.09.2011

10000,00

5000,00

УКУПНО
ПРАВНА ЛИЦА

42000,00

21000,00

"ГРАДИНВЕСТ" доо

23.03.2011

100000,00

50000,00

"ЈАВОР" а.д.

06.12.2011

100000,00

50000,00

"МАН-КОМЕРЦ"доо

09.09.2011

40000,00

20000,00

"МБ МОДУЛ" доо

10.10.2011

100000,00

50000,00

ЗУ "ДЕНТАЛ ЈАНКОВИЋ"

13.06.2011
УКУПНО

100000,00

50000,00

440000,00

220000,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

2012

Фарма "ЗОРИЋ БАТО"

16.11.2011

50000,00

25000,00

СЗР "ПОДОМОНТ"

21.02.2011

20000,00

10000,00

ЗР "ЕУРОКОРНЕТ"

17.03.2011

30000,00

15000,00

УКУПНО
ФИЗИЧКА ЛИЦА

100000,00

50000,00
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Абаза Маринко

15.06.2012

10000,00

5000,00

Батоз Саво

24.01.2012

20000,00

10000,00

Буцало Маринко

22.02.2012

20000,00

10000,00

Ћирић Далиборка

04.04.2012

6000,00

3000,00

Гороња Жељко

22.03.2012

7500,00

3750,00

Карарић Фуад

17.12.2012

20000,00

10000,00

Миодраговић Миле

08.02.2012

20000,00

10000,00

Ковачевић Нада

29.10.2012

15000,00

7500,00

Ратковић Миодраг

14.03.2012

10000,00

5000,00

Сајак Мићо

04.10.2012

20000,00

10000,00

Стијепић Зоран

29.10.2012

20000,00

10000,00

УКУПНО
ПРАВНА ЛИЦА

168500,00

84250,00

"АУТО-ЖУТИ" доо

05.11.2012

200000,00

100000,00

"ГП КНЕЖЕВИЋ" доо

01.10.2012

200000,00

100000,00

"ЈАВОР" а.д.

24.08.2012

110000,00

55000,00

"РОКВИЋ НИСКОГРАДЊА" доо

24.09.2012

130000,00

65000,00

"ТРСС -ЦОММЕРЦЕ" доо

23.08.2012

200000,00

100000,00

"ТВЕК" доо
"ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРАВО,ЕК. И
ФИН"

10.05.2012

100000,00

50000,00

01.10.2012

200000,00

100000,00

ЗУ СЦ "ПОЛИКЛИНИКА СЕМИЗ"

31.08.2012

50000,00

25000,00

УКУПНО
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

1190000,00

595000,00

Фарма "ГРАНАТИЋ"

23.05.2012

50000,00

25000,00

Фарма "КАРАЈИЦА"

04.10.2012

30000,00

15000,00

Фарма"НД ПИЛЕ-ПРОМ"

13.08.2012

100000,00

50000,00

Фарма"ТАДИЋ"

11.09.2012

50000,00

25000,00

ПР"УНИГРАНИТ ОЉАЧА"

03.04.2012

50000,00

25000,00

СЗР "ГРАФИТ"

30.08.2012

52000,00

26000,00

"СКИН АРТ"

06.06.2012

50000,00

25000,00

ЗТР "ДЕ-ИМИ"

04.05.2012

30000,00

15000,00

ЗТР "ОПТИКА ВИД"

06.08.2012

50000,00

25000,00

УКУПНО

462000,00

231000,00

22.10.2013

20000,00

10000,00

УКУПНО

20000,00

10000,00

200000,00

100000,00

ФИЗИЧКА ЛИЦА
Радановић Драгослав

ПРАВНА ЛИЦА
"МАРИЋ" доо

03.12.2013

"ПОЛИС" доо

22.04.2013

26000,00

13000,00

"УНИЈАТ-М" доо

18.02.2013

100000,00

50000,00

УКУПНО

326000,00

163000,00

Фарма "ХРНИЋИ Д"

10.04.2013

50000,00

25000,00

Фарма "ШКУНДРИЋ"

29.10.2013

100000,00

50000,00

ЗР "ЕУРОКОРНЕТ"

18.11.2013

100000,00

50000,00

Фарма "БРАЋА ПАРАТУШИЋ"

29.08.2013

100000,00

50000,00

Фарма "ГРБИЋ"

29.08.2013

30000,00

15000,00

СЗТР "КЛАС"

14.10.2013

100000,00

50000,00

2013
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
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УКУПНО

480000,00

240000,00

200000,00

100000,00

200000,00

100000,00

ПРАВНА ЛИЦА
КРОМЕКС доо

04.06.2014

УКУПНО
2014

ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Фарма "М-Г"

06.03.2014

60000,00

30000,00

Фарма "ДРАГАНА"

26.12.2014

10000,00

5000,00

УКУПНО

70000,00

35000,00

ПРАВНА ЛИЦА
"АРИФАГИЋ ИНВЕСТМЕНТ" доо

24.04.2015

200000,00

100000,00

"БАТИЋ" доо

23.10.2015

50000,00

25000,00

"РОКВИЋ НИСКОГРАДЊА" доо

08.07.2015

130000,00

65000,00

УКУПНО

380000,00

190000,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ
2015

Фарма "ХРНИЋИ Д"

27.08.2015

70000,00

35000,00

Фарма "БАЛТИЋ"

28.04.2015

85000,00

42500,00

Фарма "ДАРДА"

14.03.2015

80000,00

40000,00

Фарма "КАРАЈИЦА"

30.04.2015

90000,00

45000,00

ПР"РОДИЋ"

20.11.2015

20000,00

10000,00

ПР "ГАЛИЈА"

01.04.2015

10000,00

5000,00

ПР "УНИГРАНИТ ОЉАЧА"

01.04.2015

60000,00

30000,00

УКУПНО

415000,00

207500,00

ПРАВНА ЛИЦА

2016

"АУТО ЛОГИСТИКЦЕНТАР" доо

27.06.2016

100000,00

50000,00

"БЕБЕН" доо

15.07.2016

200000,00

100000,00

"БОБАНА ТРАНСПОРТИ" доо

27.04.2016

200000,00

100000,00

"БРАЋА СИМИЋ" доо

21.12.2016

200000,00

100000,00

"ЈАВОР" а.д.

07.04.2016

160000,00

80000,00

"М&М ПЛАСТИК" доо

29.07.2016

60000,00

30000,00

"МАКОС" доо

19.05.2016

100000,00

50000,00

"МАН-КОМЕРЦ" доо Приједор

21.12.2016

25000,00

12500,00

"НИКРОМ КООЛИНГ" доо

12.05.2016

100000,00

50000,00

"ТОПИЋ-КОМПАНИ" доо

21.12.2016

80000,00

40000,00

"ТРКУЉА ТУРС" доо

16.08.2016

90000,00

45000,00

"ВЛАДУША" доо

21.12.2016

100000,00

50000,00

ЗУ "Др МУДРИНИЋ"

21.12.2016

23500,00

11750,00

УКУПНО

1438500,00

719250,00

"ДЕ-ИМИ" с.п.

23.06.2016

20000,00

10000,00

Фарма "М-Г"

27.04.2016

45000,00

22500,00

УКУПНО

65000,00

32500,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРАВНА ЛИЦА

2017

"A&С" доо

22.02.2017

100000,00

50000,00

"ЕРБЕО" доо

06.12.2017

100000,00

35000,00

"ХИТ" доо

22.12.2017

70000,00

24500,00

"НУТИ ДУЕ" доо

30.11.2017

200000,00

70000,00

"ТОПИЋ КОМПАНИ" доо

14.03.2017

120000,00

60000,00

"ТОПТРАНС" доо

23.03.2017

100000,00

50000,00

"ТВЕК" доо

11.12.2017

200000,00

70000,00
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"ТАДИЋ" доо

01.08.2017

80000,00

40000,00

"ГРАФИТ" СЗР

14.12.2017

80000,00

28000,00

ЗУ СЦ "ПОЛИКЛИНИКА СЕМИЗ"

29.06.2017

50000,00

25000,00

УКУПНО

1100000,00

452500,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

2018

"УНИГРАНИТ ОЉАЧА" ПР

26.03.2017

60000,00

30000,00

"НАЗИФ" ЗР

08.08.2017

40000,00

20000,00

УКУПНО

100000,00

50000,00

50000,00
100000,00
100000,00
200000,00
30000,00
100000,00
200000,00
50000,00
200000,00
30000,00
200000,00
30000,00
200000,00
200000,00
1690000,00

17500,00
35000,00
35000,00
70000,00
10500,00
35000,00
70000,00
17500,00
70000,00
10500,00
70000,00
10500,00
70000,00
70000,00
591500,00

100000,00
50000,00
100000,00
30000,00
100000,00
380000,00

35000,00
17500,00
35000,00
10500,00
35000,00
133000,00

„ФЕРМО“ д.о.о.
„НАШ ДОМ ЕНЕА“
ЗУ„Др.Мудринић“
„БИЈЕЛИ БОР“ доо
„ЕКОМИР“ доо
"ВУКОВИЋ“ доо
"АРИФАГИЋ ИВЕСТМЕНТ" доо
"БРАКОМ" доо
"БОБАНА ТРАНСПОРТИ" доо
"ПРИНТ ДИЗАЈН“ доо
ДМ "ГАВРАНОВИЋ" доо
ЗУ "С – ДЕНТ"
"КРОМЕКС" д.о.о.
РОКВИЋ НИСКОГРАДЊА доо

НД ПИЛЕ ПРОМ
"ОГЊИШТЕ"
Фарма "Бабић"
"ТИМБЕР"
Фарма "Шкундрић"

ПРАВНА ЛИЦА
20.02.2018.
28.03.2018.
13.04.2018.
16.04.2018.
17.04.2018.
18.05.2018.
17.07.2018.
26.09.2018.
25.10.2018.
30.10.2018.
19.11.2018.
11.12.2018.
11.12.2018.
26.12.2018
УКУПНО
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
25.05.2018.
09.10.2018.
16.10.2018.
21.12.2018.
25.12.2018.
УКУПНО
ПРАВНА ЛИЦА

БАРС КОМПАНИ доо

12.02..2019.

200000,00

70000,00

С-ДЕНТ ЗУ СТОМ. АМБУЛАНТА

28.02.2019.

90000,00

31500,00

GEO MAP доо

02.04.2019.

100000,00

35000,00

EDNA METALWORKING доо

09.04.2019.

200000,00

70000,00

ГП КНЕЖЕВИЋ доо

14.08.2019.

120000,00

42000,00

ЛАУРЕЛ доо

16.08.2019.

20000,00

7000,00

УКУПНО
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

730000,00

255500,00

ПАТЕНТ-М

26.02.2019.

50000,00

17500,00

ПР ШИПКА

28.08.2019.

50000,00

17500,00

ОПТИКА ВИД

15.07.2019.

80000,00

28000,00

СКИН АРТ

30.11.2019.

40000,00

14000,00

Фарма ХРНИЋИ-Д

22.11.2019.

80000,00

28000,00

ЕУРОКОРНЕТ

02.12.2019.

80000,00

28000,00

ПР Пјескар

12.12.2019.

100000,00

35000,00

УКУПНО
ПРАВНА ЛИЦА

480000,00

168000,00

2019

2020
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БРАЋА СИМИЋ

21.01.2020.

100000,00

35000,00

ПОЛИС доо

02.07.2020.

200000,00

70000,00

МЕТРО СТИЛ доо

06.08.2020.

200000,00

70000,00

УКУПНО

500000,00

175000,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ
„ТЕЈИЋ“ сп

02.03.2020.

7000,00

2450,00

„Др.БАЛАБАН“

25.03.2020.

100000,00

35000,00

Фарма МГ

13.04.2020.

100000,00

35000,00

ЗР ДЕЛФИН

28.04.2020.

20000,00

7000,00

Фарма КАРАЈИЦА

11.06.2020.

100000,00

35000,00

УНИГРАНИТ ОЉАЧА

17.06.2020.

100000,00

35000,00

13.11.202.

50000,00

17500,00

БАТЕКС ПВЦ

27.11.2020.

50000,00

17500,00

ТИМБЕР

30.11.2020.

30000,00

10500,00

УКУПНО

537000,00

187950,00

СВЕУКУПНО

13072700,00

5788300,00

СТОЛАРИЈА ХРАСТ

Напомене у обрачун није уобзирен износ од 100.000 из 2019.године, јер је корисник одустао од кредита
затамњени редови= исплаћени кредити
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1. УВОД
Развоју пољопривредне производње доприноси директна материјално-финансијска подршка
пољопривредним произвођачима, реализацијом намјенских буџетских средстава, како са републичког,
тако и са локалних нивоа.
Када су у питању подстицајна средства која се пољопривредним произвођачима исплаћују из
Буџета Републике Српске, запослени у Одсјеку, осим информисања пољопривредних произвођача о
условима и начинима остваривања појединачних права, пружају техничку помоћ при подношењу
захтјева које корисници упућују ресорном Министарству у даљу процедуру.
Када су у питању подстицајна средства која се пољопривредним произвођачима исплаћују из
Буџета Града Приједора, запослени у Одсјеку, креирају различите програмске идеје и проводе
активности на њиховој промоцији и реализацији.
Циљеви провођења ових активности, осим стварања позитивне климе у области пољопривредне
производње, су:
- повећање броја регистрованих дјелатности у области пољопривредне производње;
- повећање броја запослених пољопривредних произвођача;
- повећање броја регистрованих газдинстава;
- повећање количине крајњег производа;
- повећање сјетвених површина;
- повећање висине прихода пољопривредних произвођача и
- стварање позитивне климе у области пољопривредне производње.
Из области пољопривреде у току 2020. године реализовани су следећи програми подршке:
1. Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“ и
Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике,
2. Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду, који обухвата подстицај и развој у
пољопривредној производњи у области сточарства, производње поврћа на отвореном,
производње пшенице, унапређење воћарске производње, производња поврћа и цвијећа у
затвореном простору и регресирање набавке пољопривредне механизације,
3. Програм „Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека“,
4. Програм „Подршка подизању пластеника“ и
5. Програм под називом „Подршка подизању нових засада воћа“.
Осим наведених програма, у току 2020.године је извршена дјелимична санација штета у области
пчеларства и воћарства.
План Буџета за 2020.годину, за област пољопривредне производње, дат је у табели број 1., у
даљем дијелу ове Информације.
Напомена средства на БП - Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије, финансираних из
екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални донатори) су планирана на нивоу Одјељења у износу од
45.000 КМ, од којих се на пројекте у пољопривреди односи 20.000 КМ.
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Табела бр.1 План Буџета за 2020.годину, у области пољопривреде
Р.б. ЕК КОД ФК БП
Назив
КМ
1
414100 421 141
1.2.1.2. "Подршка подизању пластеника и стакленика"
45.000
2
414100 421 142
1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа"
18.000
Учешће Града у реализацији пројеката из Стратегије,
3
414100 474 151 финансираних из екстерних извора (ЕУ фондови, билатерални
20.000
донатори)
4
414100 421 165
Подстицај и развој у пољопривредној производњи
180.000
5
414100 421 166
Пројекат унапређења воћарске производње
45.000
6
414100 421 167 Пројекат производња поврћа и цвијећа у затвореном простору
40.000
7
414100 421 168
Регрес за обнову пољопривредне механизације
30.000
8
415200 421
Учешће
170у финансирању ЈП "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка
39.000
Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
9
414100 421 171
93.800
непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике
10
414100 421 200
Премија у износу од 0,02 КМ плитру произведеног млијека
170.000
Укупно
680.800
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2. ПРОГРАМИ РЕФУНДАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЗА СЈЕМЕНА И МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА

Због ублажавања последица изазваних вирусом корона у априлу, 2020.године, донесени су
Програми за рефундирање набавке минералног ђубрива и сјемена за прољетну сјетву (ратарских и
повртних култура) на територији града Приједора, и то: Програм кориштења средстава од наплаћене
накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине
за пољопривредно земљиште у својини Републике (Одлука број: 01-022-24/20 од 28.04.2020. године) и
Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“ (Одлука број:
01-022-26/20 од 28.04.2020. године).
Комисија именована Рјешењем градоначелника број: 02-111-47/20, од 30.04.2020. године је
провела активности на утврђивању испуњености услова Програма на основу чега је утврђено да је од
унупно 764 поднесених пријава, 726 испуњава услове програма, 37 не испуњава услове програма и 1
подносилац је одустао од учешћа у програмима.
За кориснике који испуњавају услове програма, за рефундацију 50% износа уложених средстава
за куповину сјеменског материјала и минералног ђубрива за прољетну сјетву, исплаћена су буџетска
средства у укупном износу од 327.980,49 КМ и то:
- за реализацију „Програма кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике“ износ од 243.945,22 КМ и
- за реализацију Програма„Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020.
години“ износу од 84.035,28 КМ.
Напомена
Буџетом за 2020.годину усвојена и приказана су средства у износу од 93.800 КМ, умјесто износа
прикупљеног претходних година, по основу наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике, у износу од 321.466 КМ .
3. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Реализација буџетских средстава, на име подстицаја у пољопривредној производњи, проводи се
континуирано од 2007. године према програму рада Одјељења, а у оквиру Одсјека за пољопривреду. У
току 2020. године, проведена је у складу са „Програмом кориштења буџетских средстава за
пољопривреду“ (Одлука број: 02-40-3121/20 од 31.07.2020. године).
Програми прописују услове које пољопривредни произвођачи требају испунити при остваривању
права на новчане подстицаје, као и врсту и висину подстицаја, потребну документацију и поступке за
њихово остваривање.
Буџетом Града Приједора за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19),
планирана су средства за унапређење пољопривредне производње, у износу од 295.000,00 КМ чији
приказ је дат у табели број 1.
На Јавни позив за реализацију Програма, који је објављен 31.07.2020. године, у листу Козарски
вијесник, запримљено је 373 пријаве, од којих су 333 ријешене позитивно.
Право на остваривање подстицајних средстава су остварили пољопривредни произвођачи
(комерцијална и некомерцијална пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица), који
пољопривредну производњу обављају на територији града Приједора, који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава, у Агенцији за посредничке, информатичке и финасијске услуге (АПИФ) као
комерцијална или некомерцијална газдинства, који су пријаве за подстицаје доставили у року и који су
испунили програмске услове и услове по производњама, у смислу Програма.

5

3.1. ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ-СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
У области сточарства у току 2020. године, подстицао се развој пољопривредних газдинстава
оријентисаних на робну производњу, а пажња је усмјерена на говедарство, овчарство, свињарство,
перадарство и пчеларство.
Говедарство
А) Право на подстицајна средства за узгој музних крава остварили су произвођачи млијека, за најмање
6 музних грла, отељених у периоду од 01.01.2009. године до 31.12.2018. године.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

75,00 КМ за 1 музно грло и
100,00 КМ за 1 музно грло.

По овом основу поднесено је 64 пријаве које су ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 86.785,00 КМ.
Б) Право на подстицајна средства за узгој стеоних јуница остварили су пољопривредни произвођачи,
који су одгојили, минимално 2 (два) женска грла у току године, старости код прве оплодње од 14-20
мјесеци.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

75,00 КМ за 1 грло,
100,00 КМ за 1 грло.

По овом основу поднесено је 4 пријаве које су ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 2.787,50 КМ.
В) Право на подстицајна средства за узгој товне јунади остварили су пољопривредни произвођачи који
су утовили и продали најмање 4 (четири) грла у току године. Пријава се подносила у вријеме това, за
минимално 4 грла по пријави, минималне старости од 6 мјесеци по грлу, на дан подношења пријаве.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

75,00 КМ за 1 товно грло и
100,00 КМ за 1 товно грло.

По овом основу поднесено је 9 пријава које су ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 5.497,50 КМ.
Из наведеног је видљиво, да је за реализацију подстицаја у говедарској производњи, у току 2020.
године, издвојено укупно 95.070,00 КМ.
Овчарство
Право на подстицајна средства у области овчарства остварили су пољопривредни произвођачи
за узгој оваца, под условом да њихово, основно стадо броји најмање 50 (педесет) грла оваца.
Подстицајна средства су износила 8,00 КМ за 1 овцу.
По овом основу поднесено је 19 пријава које су ријешене позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 17.060,00 КМ.
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Свињарство
А) Право на подстицајна средства за узгој расплодних крмача и назимица, остварили су произвођачи
чије основно стадо чини најмање 5 грла уматичених крмача и назимица (заједно), минималне старости
грла 6 мјесеци на дан подношења пријаве.

Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

50,00 КМ за 1 расплодну крмачу и
100,00 КМ за 1 расплодну крмачу.

По овом основу поднесено је 23 пријаве које су ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 12.090,00 КМ.
Б) Право на подстицајна средства за тов свиња имају пољопривредни произвођачи који се баве
производњом и продајом најмање 50 (педесет) товљеника годишње.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

25,00 КМ за 1 товну свињу и
50,00 КМ за 1 товну свињу.

По овом основу поднесено је 6 пријава које су ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 14.130,00 КМ.
Из наведеног је видљиво да је за реализацију подстицаја у свињарској производњи, у току 2020.
године, издвојено укупно 26.220,00 КМ.
У сточарској производњи, укупно су поднесене 125 пријаве пољопривредних произвођача, од
којих су све ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен износ од 138.350,00 КМ.
Пчеларство
Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела имала су Удружења пчелара са
територије града, односно чланови удружења који посједују најмање 50 кошница/ пчелињих друштава и
који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској.
Подстицајна средства су износила 4,00 КМ за једну кошницу/друштво.
По овом основу поднесена је пријава удружења пчелара „Прва пчела Приједор“, која је
ријешена позитивно, а из Буџета Града је издвојен износ од 22.116,00 КМ.
Производња гљива
Право на подстицајна средства за произведене и продате гљиве имали су пољопривредни
произвођачи, који у текућој години организују производњу од најмање 500 килограма гљива, ради даље
продаје откупљивачима.
Подстицајна средства износе 5% од вриједности укупног новчаног износа испорученог
производа.
По овом основу поднесена је 1 пријава која је ријешена позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 4.000,00 КМ.
Производња поврћа на отвореном пољу
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Право на подстицајна средства за производњу поврћа на отвореном пољу, имали су
пољопривредни произвођачи за узгој једне повртларске културе, на минималној површини од: 0,3 ха или
на површини од 0,1 ха – за организовану производњу и откуп поврћа.

I
II
III

Подстицајна средства су износила:
за газдинства...........................................................................100,00 КМ за 0,1 ха површине,
за предузетнике и правна лица.............................................150,00 КМ за 0,1 ха површине и
за производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп
поврћа.......................................................................................200,00 КМ за 0,1 ха површине.

По овом основу поднесено је 28 пријава, од којих је 25 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 17.290,00 КМ.
Производња пшенице
Право на подстицајна средства имали су пољопривредни произвођачи за меркантилну пшеницу,
чија сјетва је обављена у току јесени 2020.године, на минималној сјетвеној површини од 0,5 ха.
Подстицајна средства су износила 50% вриједности од износа рачуна за купљено сјеме пшенице.
По овом основу поднесено је 37 пријава, од којих су 34 ријешене позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 6.540,61 КМ.

3.2.

УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Планирана буџетска средства за 2020. годину, за воћарску производњу су се користитила за
исплату подстицаја за подстицање производње у постојећим, интензивним засадима воћа, по ха
површине.
Право на подстицајна средства остварили су подносиоци пријава, који у воћњаку обављају
интензивну производњу, у складу са одговарајућим бројем садница за различите воћне врсте на
прописаној површини.
Подстицајна средства су износила:
И за засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа...................................400,00 КМ/ха и
ИИ за засаде јагодичастог и бобичастог воћа и винову лозу....................150,00 КМ/дунуму.
По овом основу поднесено је 60 пријава, од којих је 58 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 46.521,30 КМ.

3.3.

ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Право на подстицајна средства остварили су пољопривредни произвођачи поврћа, цвијећа,
садног материјала цвијећа и јагода у заштићеном простору, за континуирано бављење пластеничком
производњом.на минималној површини од 300 м².
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
1,50 КМ за м2 пластеника или стакленика и
- за предузетнике и правна лица
2,50 КМ за м2 пластеника или стакленика.
По овом основу поднесено је 40 пријава, од којих је 39 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 50.356,00 КМ.
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3.4.

РЕГРЕС ЗА ОБНОВУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Право на подстицајна средства остварили су пољопривредни произвођачи који су току 2020.
године купили нове пољопривредне машине и прикључке.
Подстицајна средства за све подносиоце пријава износила су 30% од вриједности купљених
машина и прикључака.
По овом основу поднесено је 51 пријава, од којих је 50 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 56.659,76 КМ.
Право на подстицајна средства за узгој кока носиља имали су произвођачи који посједују најмање
500 кока носиља у једном производном турнусу, али по овом основу није поднесена ниједна пријава.
За набавку стеоних јуница поднесене су пријаве од стране 30 произвођача, али због недостатка
средстава ова активност није реализована у 2020.години.
Пољопривредним произвођачима, путем Програма кориштења средстава за унапређење
пољопривреде исплаћена су средства у укупном износу од 189.796,61 КМ.

4. ПРОГРАМ „ПРЕМИЈА ПО ЛИТРУ ПРОИЗВЕДЕНОГ И ПРОДАНОГ КРАВЉЕГ МЛИЈЕКА“

Програм под називом „Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека“ има за циљ
да пружи подршку пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су
опредјељени за обављање или повећање обима млијекарске производње (Одлука број: 02-40-4107/20
од 28.09.2020. године).
Стручна комисија за провођење Програма, именована је Рјешењем градоначелника број: 02-111118/20 од 28.09.2020. године, чији је задатак био да се утврди испуњеност услова Програм, по
појединачним пријавама корисника. Разматрајући поднесене пријаве и приложену документацију,
комисија констатује да је у периоду од 28.09. - 30.10.2020. године пристигло укупно 76 пријава, те да сви
подносиоци испуњавају услове Јавног позива.
За 76 подносиоца пријава, код којих је утврђена испуњеност услова за остваривање права на
подстицаје издвојено је укупно 71.988,31 КМ буџетских средстава, и то са БП 200 - Премија по литру
произведеног и проданог крављег млијека.

5. ПРОГРАМ „ПОДРШКА ПОДИЗАЊУ НОВИХ ЗАСАДА ВОЋА“
Циљ Програма „Подршка подизању нових засада воћа“ Програм има за циљ пружити подршку
пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или
повећање обима воћарске производње и који су у току 2020. године извршили улагања, односно,
куповину и садњу садница воћа, система за наводњавање и противградне мреже за исти засад (Одлука
број: 02-40-3122/20 од 31.07.2020. године).
Програмом је омогућена додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног
материјала, система за наводњавање и противградне мреже за исти засад, која не могу бити већа од
4.000,00 КМ по једном кориснику.
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Комисија за провођење Програма „Подршка подизању нових засада воћа“ именована је
рјешењем градоначелника број: 02-111-93/20 од 31.07.2020. године, разматрајући поднесене пријаве
пристигло је 12 пријава, од којих сви испуњавају услове предвиђене Програмом.
По завршетку рада на терену утврђено је и по свакој појединачној пријави записнички
констатовано, да су засади и систем за наводњавање уредни, да је у складу са поднесеним пријавама
извршена садња и постављен систем и да су испуњени услови за извршење исплате за 12 корисника у
износу од 10.175,86 КМ.
Финансирање Програма „Подршка подизању нових засада воћа“, планирано је Буџетом Градске
управе Приједор за текућу годину, у оквиру средстава за развојне пројекте и подстицај запошљавања
под ставком 414100, БП 177 – Подршка подизању нових засада воћа, у износу од 18.000,00 КМ, са које је
за 12 корисника исплаћен износ подстицаја од 10.175,85 КМ.

6. ПРОГРАМ „ПОДРШКА ПОДИЗАЊУ ПЛАСТЕНИКА“
Циљ програма „Подршка подизању пластеника“ је економско оснаживање незапослених,
социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз пластеничку производњу и пружање
економске подршке руралном становништву успостављањем одрживог пољопривредног домаћинства,
кроз развој пластеничке производње (Одлука број: 02-3-38/20 од 31.07.2020. године).
Споразумом број: 02-3-38/20, од 07.09.2020. године, потписаним између Града Приједора и
МУСЛИМ АИД-а Сарајево, предвиђена је сарадња у реализацији суфинансирања набавке 20 пакета које
чине: пластеник површине од 100 м2 са системом за наводњавање и садницама за један производни
циклус. Финансијско учешће дефинисано наведеним споразумом обављало се на следећи начин:
 Град Приједор – 40% од вриједности старт-ап пакета (укупно 21.912,00 КМ) – БП 176 Подршка
подизању пластеника и стакленика,
 Донатор – 40% од вриједности старт- ап пакета (укупно 21.912,00 КМ) и
 Учешће корисника – 20% од вриједности старт-ап пакета (укупно 10.956,00 КМ).
Разматрајући појединачне пријаве, укупно 96 пријава, приложену документацију и записнике
сачињене приликом теренског обиласка, односно утврђујући испуњеност услова Програма, Комисија је
извршила одабир 20 корисника који су потписали уговоре о примопредаји пластеника, чија испорука и
монтажа је обављена током новембра 2020. године.

7. ПОМОЋ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Према захтјеву Удружења воћара „Приједор“ за процјену штете од мраза на воћњацима шљиве
и вишње, именована је рјешењем градоначелника Комисија број: 02-111-119/20 од 28.09.2020.године,
чији је задатак био процјена штете на воћњацима шљиве и вишње који су у прољеће 2020. године
оштећени мразом.
Теренским обиласком Комисије утврђено је бројно стање и површина под засадима шљиве и
вишње и процјењена је штета код 17 чланова удружења. Укупна штета је износила 259.400,00КМ, од чега
су исплаћена новчана средства у износу од 38.910,00 КМ односно 15% од процјењене штете, на рачун
Удружења воћара „Приједор“.
Према захтјеву удружења пчелара „Прва пчела“ Приједор, извршена је санација штета у овој
области, у износу од 20.000,00 КМ на рачун Удружења воћара „Приједор“.
Према захтјеву Меџлиса исламске заједнице Приједор, за пројекат обраде домаћег плодног
земљишта „Приједорски кромпир“, за производњу меркантилног кромпира за потребе јавних кухиња на
подручју Приједора, издвојено је 1.500,00 КМ.
По основу споразума о суфинансирању организација пољопривредне производње, за
реализацију пројекта под називом „Развој конкурентности у руралним подручјима“, којег проводи
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, на име реализације
пословних планова приједорских удружења пољопривредних произвођача, у току 2020.године
издвојено је 16.005,13 КМ, што износи 10% вриједности проведених пројеката у области воћарства,
повртларства и пластеничке производње.
8. УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ГРАДИШКА
За потребе одржавања система противградне заштите Буџетом за 2020. годину планирана су и
реализована средства у износу од 39.000,00 КМ.
ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ Градишка, на подручју града Приједора
функционише од 1994. године, са системом од 13 противградних станица штити подручје града, чиме се
знатно умањује евентуална штета - не само у области пољопривреде, већ и на осталим материјалним
добрима.
Уговором између града Приједора и ЈП „Противградна превентива Републике Српске“,
дефинисани су права и обавезе потписника и накнада према ЈП „Противградна превентива Републике
Српске“ Градишка је у току 2020. године измирена у потпуности.
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9. ЗАКЉУЧАК
Буџетом Града за 2020. годину, у оквиру средства за унапређење пољопривреде и средстава за
развојне пројекте и подстицај запошљавању планирана су средства у укупном износу од 908.446 КМ.
По различитим основама запримљене су 1.332 пријаве, од којих је позитивно ријешено 1.178, за
1.409 корисника. Пријаве су осим физичких лица и предузетника подноасила удружења, а реализовано
је и седам споразума о суфинансирању пројеката провођених од стране ресорног Министарства.
Реализацијом буџетских средстава у области пољопривреде у 2020. години, повећана је висина
прихода пољопривредних произвођача, помогнута је садња воћа, постављени су нови пластеници,
извршена је дјелимична санација штета у воћарској и пчеларској производњи, чиме је настављен тренд
стварања позитивне климе у области пољопривредне производње на подручју града Приједора.
Преглед реализације средства у области пољопривреде у 2020.години , са припадајућим бројем
пријава дат је у табели број 2., у даљем дијелу ове Информације.
Табела бр.2 Рељализација буџетских средстава у области пољопривреде у 2020.години
Број

Рб.

Сврха

Број БП

Број
План Буџета за
Износ
позитивно
поднесених
2020.г.
средстава, КМ ријешених пријава
пријава

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

рефундирање набавке минералног ђубрива за прољетну
сјетву - корона
рефундирање набавке сјемена за прољетну сјетву -Фонд
солидарности
узгој музних крава
узгој стеоних јуница
узгој товне јунади
овце
узгој расплодних крмача и назимица
тов свиња
пчеларство
произведене и продате гљиве
производња поврћа на отв.пољу
набавка јуница
производња пшенице
интензивни засади воћа
пластеничка производња
обнова механизације
премија по литру произведеног и проданог крављег млијека
подршка подизању нових засада воћа
подршка подизању пластеника и стакленика
удружење воћара - санација штета
удружење пчелара - санација штета
развој конкурентности у руралним подручјима
ПГЗ
Укупно

Обрађивач
Одјељење за привреду и пољопривреду

171

93.800,00
-

199

180.000,00

201
202
203
200
177
176
199
199
151
204

45.000,00
40.000,00
30.000,00
170.000,00
18.000,00
45.000,00
20.000,00
39.000,00
680.800,00

243.945,22
726

764

64
4
9
19
23
6
1
1
26
0
34
58
39
50
76
12
20
1
1
7
1
1178

64
4
9
19
23
6
1
1
29
30
37
60
40
51
76
12
96
1
1
7
1
1332

84.035,28
86.785,00
2.787,50
5.497,50
17.060,00
12.090,00
14.130,00
22.116,00
4.000,00
18.790,00
0,00
6.540,61
46.521,30
50.356,00
56.659,76
71.988,31
10.175,86
21.912,00
38.910,00
20.000,00
16.005,13
39.000,00
889.305,47

Градоначелник
Далибор Павловић
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УВОД
У протеклих 10-ак година, по узору на најбоље регионалне и европске праксе, на
подручју Приједора креиран је низ инструмената подршке развоју предузетништва и
конкурентности малих и средњих предузећа, у које се убрајају и обезбјеђење и реализација
подстицајних средстава.
Средства се реализују кроз програме који су усмјерени на подстицање развоја
предузетништва и производних дјелатности, отварање нових радних мјеста, запошљавање
младих високообразованих кадрова и жена предузетница, стандардизацију пословних и
производних процеса.
Реализована подстицајна средства су као пројекти уграђени у Интегралну стратегију
развоја града Приједора за период 2014-2024. годинe.
Буџетом града Приједора за 2020. годину, планирана су средства за развојне пројекте и
подстицај запошљавању кроз Програм реализације средстава за развој привредних субјеката на
подручју града Приједора у 2020. години.
Програм прописује намјену подстицајних средстава, услове за остваривање права на
додјелу подстицајних средстава, критеријуме за додјелу подстицајних средстава и
активности/процедуре за провођење Програма.
Општи циљ Програма је подстицање цјелокупног развоја града Приједора, унапређење
пословног амбијента, развој економске активности и предузетништва, а самим тим и животног
стандарда грађана Града Приједора.
Циљне групе Програма су:
 Незапослена лица (активни тражиоци посла пријављени на евиденцију Завода за
запошљавање Републике Српске-Филијала Приједор-Биро Приједор), која по први пут
покрећу производну, занатску, услужну и пољопривредну дјелатност на подручју
града Приједора;
 Привредна друштва и предузетници који обављају производну, занатску, услужну и
пољопривредну дјелатност на подручју града Приједора, а која запошљавају
незапослена лица (активне тражиоце посла пријављене на евиденцији Завода за
запошљавање Републике Српске-Филијала Приједор-Биро Приједор);
 Незапослене жене (пријављене на евиденцији Завода за запошљавање Републике
Српске-Филијала Приједор-Биро Приједор);
 Млади до 35 година старости са високом стручном спремом (пријављени на
евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске-Филијала Приједор-Биро
Приједор);
 Пословни субјекти који су завршили поступак сертфикације или ресертификације.
Финансирање Програма, планирано је Буџетом града Приједора за 2020. годину, у
оквиру потрошачке јединице Одјељења за привреду и пољопривреду, са ставки:

-

188 – Средства за развој привредних субјеката (подршка предузетништву-женском
предузетништву и самозапошљавању и подстицање новог запошљавања ....400.000 КМ;
193 – Пројекат Подршка увођењу стандарда квалитета (Сертификација) .......10.000 КМ;
Средства ЈУ ЗЗЗРС....................................................................................................30.000 КМ;
181-Подршка привредним субјектима за набавку машина, опреме и алата...120.000 КМ.
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Укупно планирана средства за реализацију Програма, за 2020. годину износила су 560.000 КМ.
Програмом је планирана додјела подстицајних средства кроз следеће мјере:
1. Самозапошљавање незапослених лица и развој женског предузетништва;
2. Запошљавање нових радника и младих високообразованих кадрова до 35 година
старости;
3. Подршка увођење стандарда (сертификација, односно ресертификација стандарда);
4. Подстицај за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП.
У складу са усвојеним Програмом, објављен је Јавни позив за подношење пријава за
реализацију Програма за развој привредних субјеката на подручју града Приједора у 2020.
години, број: 02-40-3564/20 од 24.08.2020. године и Јавни позив за додјелу подстицајних
средстава кроз јачање конкурентности, број: 02-40-3565/20 од 24.08.2020. године.
Пријаве за остварење подстицајних средстава, на прописаним обрасцима са неопходном
документацијом, подносиле су се у шалтер сали Градске управе. Рокови за подношење пријава
по мјерама I, II, и III су били 30.09.2020. године, а за мјеру IV до 25.09.2020. године.
Испуњеност услова, по свакој појединачној пријави, утврђивале су и записником
констатовале Комисије именоване од стране градоначелника.

Мјера I - Подстицај за самозапошљавање незапослених лица
и женско предузетништво
Подстицај самозапошљавању незапослених лица и развоју женског предузетништва у
2020. години, имао је за циљ да пружи подршку лицима која су у периоду од 01.09.2019. до
30.09.2020. године по први пут регистровали производну, занатску, услужну и пољопривредну
дјелатност на подручју града Приједора, у складу са критеријумима који су дефинисани
Програмом.
Максималан износ подстицајних средства по пријави, зависно од врсте дјелатности
износила су:



до 3.000.00 КМ за услужне и остале дјелатности и
до 8.000,00 КМ за производне дјелатности и прерађивачку индустрију, пољопривредну
дјелатност, грађевинарство - за области: специјализовани грађевински радови
(електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и
остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале
специјализоване грађевинске дјелатности) и за информационо-комуникационе
технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће
дјелатности и информационе услужне дјелатности.

По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених
лица пристигле су 32 пријаве.
На основу увида у приложену документацију и теренским обиласцима, утврђена је
комплетна испуњеност услова за реализацију подстицајних средстава код 30 подносилаца
пријава.
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за самозапошљавање
незапослених лица износе 104.000 КМ.
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По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за развој женског предузетништва
је пристигла 21 пријава.
На основу увида у приложену документацију и теренским обиласцима, утврђена је
комплетна испуњеност услова за реализацију подстицајних средстава код 19 подносилаца
пријава.
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за развој женског предузетништва
износи 63.000 КМ.
Град Приједор је у сарадњи са ЈУ Завод за запошљавање РС, путем Уговора о
финансирању запошљавања радника путем удруживања средстава, број: 02-40-3640/20 од
03.11.2020. године, пружио подршку самозапошљавању 7 лица у укупном износу 25.000 КМ
(финансирање: Град 50% - ЗЗЗРС 50%).
Мјера II - Подстицај за запошљавање нових радника и младих високообразованих
кадрова до 35 година старости
Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника и младих високообразованих
кадрова до 35 година старости имао је за циљ да пружи подршку самосталним предузетницима
и привредним друштвима који су у периоду од 01.09.2019. до 30.09.2020. године запослили нове
раднике, који су били на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске-Филијала
Приједор-Биро Приједор и који нису били запослени код послодавца који тражи подстицај у
последњих 12 мјесеци.
Подстицајна средства, зависно од стручне спреме новозапослених радника и типа
Уговора о раду, износила су:
 до 4.000 КМ - по једном запосленом раднику са ВШС, ВСС, Мр и Др за Уговор о раду
на неодређено вријеме;
 до 3.500 КМ - по једном запосленом раднику са ВШС, ВСС ,Мр и Др за Уговор о раду
на одређено вријеме у трајању од најмање 12 мјесеци;
 до 1.500 КМ - по једном запосленом раднику са ВШС, ВСС, Мр и Др за Уговор о раду
на одређено вријеме у трајању од најмање 6 мјесеци;
 до 3.200 КМ - по једном запосленом раднику са ССС за Уговор о раду на неодређено
вријеме;
 до 3.000 КМ - по једном запосленом раднику са ССС за Уговор о раду на одређено
вријеме у трајању од најмање 12 мјесеци;
 до 1.300 КМ - по једном запосленом раднику са ССС за Уговор о раду на одређено
вријеме у трајању од најмање 6 мјесеци;
 до 3.000 КМ - по једном запосленом раднику са НК, ПК, КВ и ВК за Уговор о раду на
неодређено вријеме;
 до 2.800 КМ - по једном запосленом раднику са НК, ПК, КВ и ВК за Уговор о раду на
одређено вријеме у трајању од најмање 12 мјесеци;
 до 1.100 КМ - по једном запосленом раднику са НК, ПК, КВ и ВК за Уговор о раду на
одређено вријеме у трајању од најмање 6 мјесеци.
По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за запошљавање нових радника
пристигло је укупно 73 пријаве, за запошљавање 160 радника. На основу увида у приложену
документацију, утврђено је да 66 пријава, за запошљавање 146 радника, задовољава
административно формалне услове предвиђене Програмом.
Након потписаних уговора, два послодавца су одустала од подстицајних средстава, а
један послодавац није потписао Уговор чиме је његов захтјев изузет.
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за подстицај запошљавању нових
радника износе 172.500 КМ.
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По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за запошљавање младих
високообразованих кадрова до 35 година старости пристигло је укупно 5 пријава, за
запошљавање 10 радника. На основу увида у приложену документацију, утврђено је да 3
пријаве, за запошљавање 4 радника, задовољавају административно формалне услове
предвиђене Програмом.
Укупно исплаћена средства по овом основу износе 9.000 КМ.
Град Приједор је у сарадњи са ЈУ Завод за запошљавање РС, путем Уговора о
финансирању запошљавања радника путем удруживања средстава, број: 02-40-3640/20 од
03.11.2020. године, пружио подршку запошљавању 15 радника код 14 послодаваца у укупном
износу 33.000 КМ (финансирање Град 50% - ЗЗЗРС 50%).
Мјера III - Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација, односно
ресертификација стандарда)
По Јавном позиву за додјелу подстицајних средстава за „Подстицај за подршку увођења
стандарда (сертификација)“ пристигле су 3 пријаве, од чега су све 3 задовољиле
административно формалне услове.
Укупно исплаћена средства из Буџета Града Приједора за „Подстицај за подршку
увођења стандарда квалитета (сертификација)“ износе 7.000 КМ.
Подстицај за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП
Кроз пројекат „Додјела подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање
конкурентности МСП“, подржано је 16 пословних субјеката из дјелатности прерађивачке
индустрије, кроз суфинансирање пројеката, кроз додјелу грантова у висини до 20.000,00 КМ.
Добијена средства су се могла користити за набавку машина, опреме и/или алата. Апликанти су
били у обавези сами суфинасирати минимално 35% укупне вриједности пројекта. Укупно
додјељена средства у 2020. години кроз овај подстицај су износила 295.254,66 КМ
(МЕГ - 173.700 КМ, град Приједор - 121.554,66 КМ).
Табела 1 – Рекапитулација утрошених средстава за реализацију Програма подстицаја
по мјерама

Р.бр.
1
2
3
4.

Назив мјере
Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и
женско предузетништво
Подстицај за запошљавање нових радника и младих
високообразованих кадрова до 35 година старости
Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација,
односно ресертификација стандарда)
Подстицај за запошљавање кроз јачање конурентности МСП
УКУПНО (КМ)

Укупна висина
исплаћених
подстицајних
средстава (КМ)
167.000,00
181.500,00
7.000,00
295.254,66
650.754,66
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ЗАКЉУЧАК
У информацији су анализиране и презентоване мјере подршке у оквиру Програма
реализације средстава за развој привредних субјеката на подручју града Приједора у 2020.
години. Кроз Програм су реализоване следеће мјере:
1. Самозапошљавање и развој женског предузетништва;
2. Запошљавање нових радника и младих високообразованих кадрова до 35 година
старости;
3. Увођење стандарда (сертификација, односно ресертификација стандарда);
4. Подстицај за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП.
Оправданост реализованих мјера се огледа у смањењу броја незапослених, повећању
запослених, затим у повећању броја регистрованих пословних субјеката и субјеката који имају
уведене стандарде, те висине остварених прихода.
Наведене активности указују на позитиван став Градске управе Приједор да се
максимално проводе планиране подстицајне мјере и постижу постављени циљеви –
регистрација нових пословних субјеката и запошљавање нових радника на подручју града
Приједора.
Градска управа Приједор, путем подстицаја за развој предузетништва и производних
дјелатности, настоји побољшати и унаприједити тренутну привредну ситуацију у корист
производног сектора.

Обрађивач
Одјељење за привреду и пољопривреду

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић
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1. UVOD
Problem redovnog plaćanja komunalnih vodnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i
prečišćavanja otpadnih voda nastaje, između ostalog, kada se zbog nepovoljne socioekonomske 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, 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, 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 2020. 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;
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-

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 uspostavio 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 2020. godinu planirana su sredstva za subvencioniranje
troškova vodnih usluga u iznosu od 10.000,00 KM.
U tabeli broj 1. dat je pregled korisnika prava na subvenciju vode i odvodnju otpadnih
voda po kategorijama za 2020. godinu:
Tabela broj 1. – Kategorije, broj korisnika subvencija i iznos izdvojen iz budžeta Grada u
2020. godini
KATEGORIJA
KORISNIKA

BROJ KORISNIKA

Korisnici prava na novčanu pomoć

56

Korisnici
prava na dodatak za pomoć i njegu
drugog lica

192

Korisnici prava na stambeno
zbrinjavanje

9

Korisnici najniže samostalne penzije

14

UKUPNO

271

SREDSTVA
IZDVOJENA IZ
BUDžETA U 2020.
U KM

14.601,43
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Iz tabele broj 1. je vidljivo da je u 2020. godini pravo na subvencionisanje dijela
troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda ostvario 271 korisnik i da je za te namjene iz
Budžeta grada Prijedor izdvojeno 14.601,43 KM.
Broj korisnika subvencija dijela troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda u 2020.
godini se znatno povećao u odnosu na broj korisnika u 2018. i 2019. godini (u 2018. godini broj
korisnika je bio 52 socijalno ugrožena, u 2019. godini 257 korisnika, a u 2020. godini 271
korisnik).
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 2020. 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. i 2020. godini u promovisanju ovog vida pomoći socijalno ugroženim
stanovnicima.
U 2021. 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.
Nacrtom Budžeta Grada Prijedor za 2021. godinu, za ove namjene, su planirana sredstva
u iznosu od 15.000,00 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 2020. 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 2020. godini u odnosu na 2018. i 2019.
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 2020. godinu, u obliku
koji je predložen.

OBRAĐIVAČ
Odsjek za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem

PREDLAGAČ
Gradonačelnik
Dalibor Pavlović
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