ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 39. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана
39. Статута Града Приједорa („Службени гласник града Приједорa“, број: 12/17), и члана 143.
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18 и 2/20)
Скупштина Града Приједорa је на __. сједници одржаној дана ____. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор

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

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

Образложење
На упражњену функцију директора ЈЗУ Дом здравља Приједор именује се Милош Марјановић,
дипломирани економиста из Приједора.

Поука о правном лијеку:
Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али незадовољна страна може покренути управни
спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана ступања на снагу.

Број: 01-111-___/22
Приједор
Датум: ___.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

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

ПРИЈЕДЛОГ

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

Члан 2.
У члану 10. у ставу 1. послије ријечи: „закуп“ брише се тачка и додају се ријечи: „и отуђити
испод тржишне цијене или без накнаде.“
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:
,,(3) Изузетно, непокретности у својини Града могу се отуђити испод тржишне цијене или без
накнаде, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за регионални, односно
локални економски развој, у складу са одредбама Закона о стварним правима и одредбама Одлуке
о располагању непокретностима у својини Града Приједор, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији града Приједора.
(4) Ради отклањања посљедица елементарних непогода и стамбеног збрињавања угроженог
становништва на територији града Приједора, може се основати право грађења без накнаде.
(5) Право грађења без накнаде може се основати и у циљу рјешавања стамбених питања породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида.“
Члан 3.
У члану 13. у тачки 4) ријеч: ,,закупнине“ замјењује се ријечју: ,,накнаде“.

Члан 4.
У члану 14. послије ријечи: ,,информисања“, додају се ријечи: ,,на интернет страници Града
Приједор и на огласној плочи“.

Члан 5.
У члану 17. став 3. се брише.

Члан 6.
У члану 18. став 2. се брише.

Члан 7.
У члану 24. у ставу 5. и осталим члановима ове одлуке ријечи: „Одјељења за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине“ замјењују се ријечима: „Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове“ у одговарајућем
падежу.

Члан 8.
Члан 29. мијења се и гласи:
„За објекте који се легализују и привремено задржавају, у складу са Законом и Законом о
легализацији бесправно изграђених објеката, накнада за легализацију се одређује у складу са
Законом, Законом о легализацији бесправно изграђених објеката и Уредбом о условима, начину
обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката.“
Члан 9.
У члану 33. у ставу 3. број: „10“ замјењује се бројем: „20“.

Члан 10.
У члану 51. у ставу 2. послије ријечи: „котловнице“ додаје се ријеч: „пушнице“.
Став 6. се брише.
Члан 11.
У члану 63. бришу се ст. 2. и 5.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

Члан 12.
Члан 65. се мијења и гласи:
„(1) Љетне баште су отворени простори, ненаткривени или наткривени са припадајућим
мобилијаром (столови, столице, сунцобрани, индустријски склопиве тенде и сл.) испред
угоститељских објеката, лоцирани на јавним површинама и на грађевинским парцелама
колективних стамбено-пословних и пословних објеката.

(2) Љетне баште могу се лоцирати и на површинама у склопу парцела индивидуалних стамбенопословних објеката који посједују грађевинску и употребну дозволу за угоститељску намјену и исте
могу бити трајне.
(3) У пјешачкој зони са контакт подручјем љетне баште се постављају у складу са графичким
прилогом План постављања љетних башти у пјешачкој зони и контактним површинама, који чини
саставни дио ове одлуке (Прилог 4.).“
Члан 13.
У члану 67. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Уколико се елементи из става 2. овог члана постављају на шахтове јавне и комуналне
инфраструктуре, потребно је прибавити сагласност управљача истих.“

Члан 14.
У члану 68. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Објекти из става 1. овог члана се не могу постављати у пјешачкој зони.“
Члан 15.
У члану 76. став 6. се брише.

Члан 16.
У члану 77. у ставу 2. бришу се ријечи: „сагласност мјесне заједнице“.

Члан 17.
У члану 87. став 1. мијења се и гласи:
„(1) Трајање привремене намјене одређује се бројем година од дана издавања локацијских услова
и то:
1) За објекте привременог карактера који се постављају на основу локацијских услова и
грађевинске дозволе, најдуже 10 година,
2) За објекте привременог карактера који се постављају само на основу локацијских услова,
најдуже 5 година, осим љетних башти у пјешачкој зони са контакт подручјем, најдуже 2 године.“

Члан 18.
У члану 92. у ставу 3. бришу се ријечи: „ако су градилишта ван екстра зоне“.

Члан 19.
Члан 95. се мијења и гласи:
„За привремене објекте који се постављају само на основу локацијских услова и који су издати на
рок краћи од 5 година, инвеститор може поднијети захтјев за издавање увјерења о важности
локацијских услова, осим за љетне баште у пјешачкој зони.“

Члан 20.
У члану 96. у ставу 1. ријечи: „најдуже до 5 година од датума издавања одобрења за
грађење“ замјењују се ријечима: „у складу са одобреном документацијом“.

Члан 21.
У члану 117. додаје се нови став 4. који гласи:
„(4) Саставни дио ове одлуке је графички прилог План постављања љетних башти у пјешачкој зони
и контактним површинама (Прилог 4.).“

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: _______________

Датум: _____________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирсад Дуратовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), те Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједор“ бр. 12/17).

II

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (у даљем тексту: Одлука) усвојена је на XIX
сједници Скупштине Града Приједор од 25.06.2014.год., објављена у Службеном гласнику Града
Приједор бр. 6/14, а ступила је на снагу дана 04.07.2014.год. Као резултат сталног праћења и
анализе примјене Одлуке у протеклом периоду, те усклађивања са измјенама Закона о уређењу
простора и грађењу и Законом о легализацији, који су усвојени у међувремену и представљају
основ за доношење ове Одлуке, произашле су и потребе, како измјена, тако и допуна одређених
одредби исте. Такође су од стране инвеститора и заинтересованих лица упућене иницијативе за
измјену одређених одреби Одлуке које су се у пракси показале као тешко примјенљиве и нису
довеле до очекиваних резултата.
Основном Одлуком је наведено да градско грађевинско и остало грађевинско земљиште као добро
од општег интереса ужива посебну правну заштиту и може се користити само према његовој
намјени, на начин и под условима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу, Законом о
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19)
и подзаконским актима произашлим из наведених Закона, којима се обезбјеђује рационално
искоришћавање и други општи интереси утврђени законом или на основу закона. Како је у
међувремену усвојена Одлука о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под
посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“ бр. 9/21), било је потребно измјенити и допунити ову Одлуку
у дијелу који се односи на располагање градским грађевинским земљиштем и осталим
грађевинским земљиштем у својини Града.
Трошкове уређења градског грађевинског земљишта плаћају правна и физичка лица која као
инвеститори граде трајне или привремене објекте, или врше реконструкцију са додатном корисном
површином простора, доградњу или надоградњу постојећих објеката или легализацију бесправно
саграђених објеката на градском грађевинском земљишту, а састоје се од трошкова припремања и
трошкова опремања комуналном инфраструктуром.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта за изградњу привремених објеката
обрачунава се под условима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и Одлуком, док се висина
накнаде за легализацију и привремено задржавање бесправно изграђених објеката утврђује у
складу са Законом о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 62/18) и Уредбом о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију
објеката („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/13 и 23/16).
Накнада за ренту је накнада за погодности земљишта и погодности већ изграђене комуналне
инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог земљишта и утврђује се према зонама.
Основном Одлуком је утврђено шест зона, с тим да се у пјешачкој зони накнада за ренту увећава
овом Одлуком за 20% од утврђене висине ренте за прву зону (претходно је била 10%), а у складу са

чланом 82. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).
Основном Одлуком прописане су врсте помоћних и привремених објеката, те услови и поступак за
њихову изградњу и постављање. Правни основ за прописивање услова за постављање привремених
објеката садржан је у члану 65. и 125. Закона о уређењу простора и грађењу. Како се кроз праксу
показало да је за објекте који се постављају на основу локацијских услова и грађевинске дозволе
досадашњи период трајања привремене намјене објеката од најдуже 5 година прекратак због саме
процедуре прибављања потребне документације (локацијских услова, грађевинске дозволе и
употребне дозволе), овом Одлуком исти се продужава најдуже до 10 година од дана издавања
локацијских услова, док период постављања осталих објеката привременог карактера који се у
складу са Одлуком постављају само на основу локацијских услова остаје најдуже до 5 година. Љетне
баште у пјешачкој зони са контакт подручјем могу се постављати на период од најдуже 2 године од
дана издавања локацијских услова, а у складу са графичким прилогом План постављања љетних
башти у пјешачкој зони и контактним површинама од априла 2022.године, израђен од стране ЈП
„Завод за изградњу града“ Приједор, који ће бити саставни дио ове Одлуке као Прилог бр. 4.

III

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. мијења се Одлука на начин да се досадашњи члан 2. замјењује новим чланом у смислу
усклађивања са важећом законском регулативом на основу које се и доноси ова Одлука.
Чланом 2. Измјене и допуне Одлуке у члану 10. у ставу 1. послије ријечи: „закуп“ брише се тачка и
додају ријечи: „и отуђити испод тржишне цијене или без накнаде.“ Такође, наведеним чланом
послије става 2. додају се нови ст. 3., 4. и 5. који су усклађени са Одлуком о располагању
непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, ради реализације
инвестиционих пројеката на територији Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“ бр.
9/21).
Чланом 3. врши се измјена у члану 13. у тачки 4. на начин да се ријеч: ,,закупнине“ брише и додаје
нова ријеч: ,,накнаде“.
Чланом 4. допуњава се члан 14. досадашње Одлуке ријечима: ,,на интернет страници Града
Приједор и на огласној плочи“.
Чланом 5. у члану 17. брише се став 3. на основу Одлуке Уставног суда Републике Српске број: У53/18 која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 63/19.
Чланом 6. у члану 18. брише се став 2. на основу напријед наведне Одлуке Уставног суда Републике
Српске.
Чланом 7. у члaну 24. и осталим члановима ове одлуке, врши се измјена назива организационе
јединице који сада гласи: „Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине
и имовинско-стамбене послове“.
Чланом 8. врши се измјена члана 29. у погледу начина обрачуна и плаћања накнаде за легализацију
бесправно изграђених објеката и усклађује са важећом законском регулативом која је у
међувремену усвојена: Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Законом о легализацији бесправно изграђених објеката
("Службени гласник Републике Српске" бр. 62/18) и Уредбом о условима, начину обрачуна и
плаћању накнаде за легализацију објеката ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/13 и
23/16).

Чланом 9. врши се измјена у члану 33. у ставу 3. на начин да се висина обрачунате ренте у пјешачкој
зони (дијелу прве зоне са посебним локацијским погодностима и изграђеном инфраструктуром)
додатно увећава за 20% од утврђене висине ренте за прву зону (претходно је била 10%).
Чланом 10. члан 51. се усклађује са Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и
парцелације („Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/13 и 52/20), на начин да се у ставу 2.
послије ријечи: „котловнице“ додаје се ријеч: „пушнице“, а став 6. се брише.
Чланом 11. у члану 63. бришу се ставови 2. и 5., а досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3., јер поменута
Стручна анализа више није у примјени.
Чланом 12. мијења се у члану 65. став 1. и 2. и додаје се нови став 3. који се односи на позицију и
начин постављања љетних башти у пјешачкој зони са контакт подручјем, што је прецизно
дефинисано графичким прилогом План постављања љетних башти у пјешачкој зони и контактним
површинама, који чини саставни дио ове Одлуке (Прилог 4.)
Чланом 13. допуњава се члан 67. основног текста Одлуке на начин да се додаје нови став 3. који је
произашао из потребе да се заштити постојеће и омогући неометано кориштење јавне
инфраструктуре.
Чланом 14. врши се измјена на начин да се у члану 68. брише став 2. који је прописивао да се
изузетно у зимском периоду може вршити претварање љетне баште у зимску башту, јер су у
потпуности другачији услови за постављање истих и процедура прибављања потребне
документације, а додаје се нови став којим је прописано да постављање зимских башти није
дозвољено у пјешачкој зони.
Чланом 15. у члану 76. став 6. се брише, јер се кроз праксу потврдило да је потребно постављање и
других врста аутопраоница у централној зони, уколико испуњавају све друге наведене услове за
постављање овог типа објеката.
Чланом 16. у члану 77. у ставу 2. бришу се ријечи: „сагласност мјесне заједнице“, у складу са
Закључком бр. 15.03-360-181/18 од 19.12.2018.год. који је донесен од стране Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Чланом 17. врши се измјена члана 87. става 1., а односи се на дужину трајања привремене намјене
за различите типове привремених објеката, у зависности од локације и процедуре прибављања
документације за исте. Тако је прописано да трајање привремене намјене објеката који се
постављају на основу локацијских услова и грађевинске дозволе може бити најдуже до 10 година
од дана издавања локацијских услова, јер се кроз праксу показало да је досадашњи рок од 5 година
прекратак због трајања и трошкова саме процедуре прибављања потребне документације
(локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе). Период постављања осталих
објеката привременог карактера који се у складу са Одлуком постављају само на основу локацијских
услова је најдуже до 5 година. Изузетак су љетне баште у пјешачкој зони са контакт подручјем које
се могу постављати на период од најдуже 2 године од дана издавања локацијских услова.
Чланом 18. у члану 92. у ставу 3. бришу се ријечи: „ако су градилишта ван екстра зоне“, јер је
утврђено да локација градилишта не утиче на процедуру прибављања документације за овај тип
рекламних медија.
Чланом 19. мијења се члан 95. и усклађује са чланом 17. ове Одлуке.
Чланом 20. у члану 96. у ставу 1. замијењене ријечи се усклађују са измјенама и допунама Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)
који представља основ за доношење ове Одлуке.

Чланом 21. у члану 117. додаје се нови став 4. који се односи на нови графички прилог који ће чинити
саставни дио ове Одлуке, као Прилог бр. 4, а то је План постављања љетних башти у пјешачкој зони
и контактним површинама.
Чланом 22. прописује се да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Града Приједор.
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PLAN POSTAVLJANJA LJETNIH BAŠTI U
PJEŠAČKOJ ZONI I KONTAKTNIM POVRŠINAMA

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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 је на ...... редовној сједници
одржаној дана ----------- 2022.године, донијела

ОДЛУКУ
о доношењу Измјене дијела Регулационог плана Рудника жељезне руде „Омарска“

I
Доноси се Измјенa дијела Регулационог плана Рудника жељезне руде „Омарска“ (у
даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората
Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и Графичког дијела.

ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:
ОПШТИ ДИО
- ЛЕЦЕНЦА ПРАВНОГ ЛИЦА
- ЛИЦЕНЦЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
А) УВОДНИ ДИО
i.
УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ii.
ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
1. ТЕРИТОРИЈА ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ
3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
5. ГРАДИТЕЉСКО НАСЉЕЂЕ
6. ЖИВОТНА СРЕДИНА
В) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА
1. ОСНОВНА ПОДЈЕЛА ПРОСТОРА
2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА
3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ,
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
5. УРБАНИСТИЧКЕ МЈЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ
6. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ
ЗЕМЉИШТА
7. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
8. EТАПНИ ПЛАН

ГРАЂЕВИНСКОГ

ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:
Карте стања:
01.
01a.
01б.
01в.
02.
03.
04.

Геодетска подлога
Р = 1:2500
Постојећа намјена површина
Р = 1:2500
Постојећа намјена и спратност објеката
Р = 1:2500
Бонитет објеката
Карта власничке структуре
Р = 1:2500
Инжињерско – геолошка карта
Р = 1:2500
Извод из важећег Регулационог плана
- План просторне организације са планом регулационих линија- Р= 1:6000

Карте планираног рјешења:
05a.
05б.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

План намјене површина – синтезна карта
План просторне организације
План саобраћаја и нивелације
План инфраструктуре – хидротехникa
План инфраструктуре – електроенергетика
и телекомуникације
План инфраструктуре – топлификација
Синтезни план инфраструктуре
План грађевинских и регулационих линија
План јавних површина и парцелације
План зелених површина

Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500

ПОСЕБАН ДИО ПЛАНА - Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину
Измјене дијела Регулационог плана Рудника жељезне руде „Омарска“ и преосталог дијела
подручја обухвата Регулационог плана рудника жељезне руде „Омарска“
III
Елаборат Плана израђен је у стручној организацији „Routing“ d.o.o. Banjaluka у мјесецу
марту 2022.године као и Елаборат Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину
Измјене дијела Регулационог плана Рудника жељезне руде „Омарска“ и преосталог дијела
подручја обухвата Регулационог плана рудника жељезне руде „Омарска“ израђен у ЈНУ
„ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ , прилози су и саставни дијелови ове
Одлуке.

IV
План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење Градске
управе Града Приједор, надлежног за послове просторног уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из тачке IV ове Одлуке.
VI
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе раније донесени спроведбени
документи просторног уређења, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број:
Приједор

/22

Датум: ………… 2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
A. Правни основ
Правни основ за доношење Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана
Рудника жељезне руде „Омарска“ ( у даљем тексту: План), садржан је у члану 38. став (2) Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16
и 84/19).
Поступак припреме и израде Измјене дијела Регулационог плана Рудника жељезне руде
„Омарска“ покренут је на основу Одлукe о приступању изради бр. 01-022-77/19 од
16.09.2019.год. (Сл. гласник Града Приједор бр.4/19), а на иницијативу заинтересованог
инвеститора „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor који је корисник права експлоатације рудника
Омарска.
Планом је обухваћено подручје у укупној површини од cca 897 ha које захвата дио
обухвата Регулационог плана донесеног 2008.године, тј. дио постојећег експлоатационог поља
рудника „Омарска“.

Приказ обухвата Плана

Према Одлуци о приступању изради, Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење а Носиоца израде је изабрао заинтересовани инвеститор и ради се о
стручној организацији „Routing“ d.o.o. Banjaluka.
Након доношења Oдлуке о приступању изради, Скупштина Града је именовала Савјет
Плана задужен за праћење израде Плана, Рјешењем бр. 01-111-126/19 од 25.06.2019. године
Плански период за који се План израђује је 10 година, и исти представља период изражен
у годинама, за који су извршени анализа и оцјена потреба и могућности просторног развоја и
утврђени циљеви и програм, односно концепција развоја обухваћеног подручја са
оријентационим трошковима уређења грађевинског земљишта.

У припремној фази израде Плана, у складу са прописаном процедуром, путем јавног
оглашавања прикупљани су приједлози за планска рјешења у сврху формирања програмских
смјерница. У остављеном року за прикупљање приједлога за планска рјешења није било
упућених писмених приједлога, тако да су програмске смјернице за израду Плана фомиране на
основу смјерницама из Одлуке о приступанју изради и пројектног задатка заинтересованог
инвеститора.
По изради преднацрта Плана, у складу са Одлуком о одређивању органа и правних лица
од којих се прибављају мишљења на приједлоге планских рјешења за простор обухвата
предметног Плана, Носилац припреме плана је материјал преднацрта доставио органима и
организацијама од којих се обавезно прибављају мишљења као и члановима Савјета Плана, како
је то прописано Законом о уређењу простора и грађењу.
По одржавању стручне расправе Закључком бр. 01-022-18/21 од 03.02.2021.године
утврђен ја Нацрт Плана од стране Скупштине Града Приједора на приједлог Носиоца припреме
и Градоначелника, након чега је оглашен и организован јавни увид на материјал Нацрта Плана у
трајању од 30 дана. Како су се пред истицање рока за јавни увид деслили проблеми са Књигом
примјеби изложеном у просторијама Регионалне канцеларије Козарац, јавни увид је уз
предходно оглашавање био продужен за 14 дана.
Комплетан материјал Нацрта Плана био је изложен у просторијама Одјељења за
просторно уређење Градске управа Града Приједора, просторијама новиоца израде „Routing“
d.o.o. Banjaluka и просторијама Регионалане канцеларије Омарска, као Законом одређеним
мјестима за излагање материјала нацрта спроведбених докумената просторног уређења.
Упоредо са излагањем Нацрта Плана, на јавни увид је биo изложен и Нацрт Извјештаја о
стратешкој процјена утицаја на животну средину Измјене дијела Регулационог плана Рудника
жељезне руде „Омарска“ и преосталог дијела подручја обухвата Регулационог плана рудника
жељезне руде „Омарска“, израђена на основу Одлуке о приступању изради Стратешке процјене
утицаја процјена утицаја на животну средину Измјене дијела Регулационог плана Рудника
жељезне руде „Омарска“ и преосталог дијела подручја обухвата Регулационог плана рудника
жељезне руде „Омарска“, бр. 01-022-108/19 од 25.06.2019.год. (Сл. гласник Града Приједора бр.
5/19) , а у складу са прописима из области заштите зивотне средине.
Јавни увид је трајао од 26.03.2021. до 26.04.2021.године, а затим је био продужен од
01.05.2021. до 14.05.2021.године. У току јавног увида сви заинтерсовани су имали могућност да
изврше увид у понуђено планско рјешење и евентуално дају своје примједбе, сугестије и
приједлоге на материјал Нацрт Плана. За вријеме трајања јавног увида а у остављеном року, није
било писмених примједби уписаних у Књиге примједби које су биле изложене на Законом
прописаним мјестима, а Носиоцу припреме је била упућена једна писмена примједба правног
лица (МЗ Омарска ). Иста је била условна примједба на Нацрт Плана и Нацрт Стратешке процјене
утицаја јер се односила углавном на констатације стања без конкретних примједби на Нацрте
наведених докумената. Примједба је ипак прихваћена од стране Носиоца израде Стратешке
процјене утицаја и писмени одговор је доствљен МЗ Омарска, али и образложен усмено на
јавној расправи.
По сачињавању одговора на упућену писмену примједбу, Носилац израде је формирао
нацрт Приједлога Плана за потребе одржавања јавне расправе. Иста је одржана дана
14.06.2021.године уз учешће, представника Носиоца израде и Носиоца припреме, чланова
Савјета Плана, представника одређених органа и правних лица Одлука бр. 06-363-8/18 од
01.11.2019.год.) и представника организационих јединица Градске управе, као и преставника
концесионара (заинтересовани инвеститор).
На јавној расправи присутни су укратко путем видео презентације упознати са садржајем
Нацрта Извјештаја о стратешкој процјена утицаја на животну средину Измјене дијела
Регулационог плана Рудника жељезне руде „Омарска“ и преосталог дијела подручја обухвата

Регулационог плана рудника жељезне руде „Омарска“ и са садржајем Одговора на упућену
писмену примједбу.
Након одржавања јавне расправе, у складу са прописима о заштити животне средине,
затражено је мишљење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и еклогогију на
нацрт Стратешке процјене утицаја уз прилагање прописане документације.
По добијању Мишљења Министарства 15.04.052-4934/21 од 20.07.2021.године и Допуне
бр. 15.04-052-493/21 од 03.02.2022.године стекли су се услови за формирање Приједлога
предметног Плана од стране Носиоца припреме (Закључак бр. 06-363-8/18 од 31.03.2022.
године) и израду приједлога Одлуке о доношењу Плана, те на приједлог Носиоца припреме и
Градоначелника њено упућивање у Законом одређеном року Скупштини Града на разматрање
и одлучивање.
Према Закону о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), у току израде Плана затражено је усаглашавање начина израде
предметног спроведбеног документа са Министарством за просторно уређење, грађевинарство
и екологију, према одредбама чл. 179 став (3) Правилника о начину израде, садржају и
фомирању документа просторног уређења (Сл. гласник Републике Српске бр. 69/13). Начин
израде предметног Плана усаглашен је актом Министарства бр. 15.02.-052-487/21 од
13.04.2021.године.
Измјена дијела Плана је резултат заједничког рада носиоца припреме, носиоца израде
и заинтересованог инвеститора у процесу припреме и израде измјене дијела Плана.

Б. Разлози за доношење
Просторним планом општине Приједор 2008-2018.година (Сл. гласник Града Приједора бр.
7/14) чија примјена је продужена до доношења новог Плана који је у изради, предметно
подручје је плански одређено као рудно земљиште у склопу обухвата експлоатационог поља. За
привођење предметног подручја планираној намјени одређена је израда спроведбеног
документа просторног уређења.
Законом о уређењу простора и грађењу, чл.86 став (1) (Сл. гласник РС бр. 40/13, 106/15 и
3/16), одређено да сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са документима
просторног уређења.
Да би се могло приступити прибављању прописане документације за изградњу и
уређење подручја обухвата Плана у складу са планским рјешењем, у поступку израде истог
дефинисани су сви потребни услови за планирану изградњу, уређење и заштиту околног
подручја као и заштиту животне средине. Планско рјешење основног Плана ван обухвата
Измјене Плана и даље је у примјени.

В. Циљеви и ефекти израде плана
Израда Плана је у функцији планског уређења и изградње подручја обухвата Плана.
Доношењем предметног спроведбеног документа просторног уређења створиће се потребни
прописани услови за покретање активности на прибављању прописане документације за трајно
привођење намјени подручја обухвата Плана а тиме и реализацији планиране изградње и
уређењу комплетног подручја обухвата Плана.
Код израде планског рјешења водило се рачуна да се у складу са важећим прописима који
се односе на област просторног и урбанистичког планирања и заштиту животне средине, изврши
усклађење и да се задрже одређене природне вриједности, карактер и намјена околног
подручја и његових дијелова који су одређени важећим документом вишег реда, уз дефинисање

организације и услова изградње и уређења простора у оквиру граница обухвата Плана, све за
плански хоризонт за који се План ради (10 год.).
Предметно подручје се налази југоисточно од Приједора на удаљености око 18 km од
центра града, односно јужно од насеља Омарска и пруге Нови Град – Добој, а источно од
индустријске пруге за Томашицу. Обухвата простор у оквиру експлоатационог поља лежишта
рудника Омарска. Приступ предметном подручју остварије се са регионалног пута Р405-а
(односно посредно преко индустријских и локалних путева са сјеверне и југоисточне стране) и
локалног пута Омарска-Томашица (са западне стране). Предметна локација (односно
индустријска зона рудника), има непосредан прикључак на жељезничку пругу Нови Град–Добој.
На предметном подручју постоје изграђени објекти у функцији експлоатације, прераде и
оплемењивања жељезне руде. Постојећи објекти у окружењу су индивидуални стамбени, рјеђе
стамбено-пословни, помоћни и господарски објекти. На ширем простору око предметног
подручја простиру се шумске и пољопривредне површине.
Анализом постојећег стања и достављених програмских задатака од стране
заинтересованог инвеститора а који се односе на задржавање и унапређење постојећих
просторних цјелина зоне рудника урађено је концептуално рјешење измјене дијела Плана. Како
је у претходном периоду дошло до дјелимичне пренамјене просторних цјелина предвиђених
основним Планом, то се овим документом даје приједлог рјешења које је уобзирило затечено
стање у зони рудника.
Технологија експлоатације је у извјесној мјери измијењена у односу на технологију која
се раније планирала примјењивати, а која је одредила рјешења дефинисана Главним рударским
пројектом и који је служио као основа за израду важећег Регулационог плана из
2008.год.Планско рјешење из основног плана било је базирано на примјени класичне
технологије багер-дампер. Усљед промјене у технологији откопавања било је потребно
дефинисати више елемената копа као што су: параметри конструкције копа (висина етаже,
завршне контуре копа, динамика напредовања копа, степен раскривености рудног тијела и др.),
те одређене промјене у инфраструктури копа. С друге стране, изведена техничка рјешења
одбране копа од површинских, алувионих и вода ријеке Гомјенице нису дала адекватне
резултате. Анализом остварених резултата рада екранских бунара установљено је да
одбрамбена линија истих пропушта у коп већу количину воде (око 30%), посебно у подручју
ријеке Гомјенице (сјеверозападни дио копа).
Техничким пројектом рудника Омарска из 1980.год. одлагање јаловинског муља као
продукта рада ГМС-а, рјешено је изградњом акумулације бране Међеђа. Међутим, изграђена
акумулација је могла да прими само 40% муља са ПК Бувач који је у међувремену активиран.
Било је неопходно повећати капацитет акумулације Међеђа изградњом II фазе или алтернативно
одлагати муљ у откопани простор ПК Језеро. Резултати техно-економске анализе су показали да
је варијанта изградње нове депоније, која ће се формирати у бившем површинском копу Језеро,
повољнија и безбједнија.
Како је према ГРП откопани простор ПК Језеро био одређен за депоновање јаловине са
ПК Бувач, након одлуке да се на овом објекту формира депонија муља, било је потребно
обезбједити нови простор за одлагање дијела јаловине са ПК Бувач. За потребе одлагање
јаловине пројектована су два засебна одлагалишта (Источно и Западно одлагалиште) са
одговарајућом инфраструктуром (мост за дамперски саобраћај преко регионалног пута Р-405а
према Источном одлагалишту и раскрсница за дамперски саобраћај према Западном
одлагалишту, преко индустријског пута Коп-ГМС).
На основу претходно наведеног приступило се изради Допунског рударског пројекта, којим су
обрађена нова рјешења (концептуално и о појединим цјелинама: Регулација дијела корита
ријеке Гомјенице, Изградња депоније муља унутар бившег копа ,,Језеро”, те формирање
Источног одлагалишта са приступним путем и мостом).

Претходно описане активности представљају базу за просторни размјештај поменутих
цјелина у новом планском рјешењу, односно у измјени дијела Плана.
Планским рјешењем парцелација земљишта у оквиру обухвата Плана обезбјеђује
заштиту јавног интереса и резервацију површина за јавне намјене. Јавни интерес се
идентификује у простору за потребе регулације путева, регулације водних површина, простору
јавног зеленила, појасу жељезничке пруге и површине за смјештај пречистача за третман
отпадних вода.
Остало земљиште у обухвату Плана намијењено је за подручје које се активно ангажује
при експлоатацији жељезне руде – индустријска зона са постројењима Рудника жељезне руде (
зона Рудника) и подручје које се активно не активира при експлоатацији жељезне руде
(индивидуално становање, шумско и пољопривредно земљиште и зона спорта и рекреације)
које се у највећој мјери задржава у постојећем стању.
У индустријском комплексу (подручје које се активира при експлоатацији жељезне руде)
одвијају се два технолошка поступка у четри просторне цјелине. Ово подручје обухвата мање од
1/2 укупног експлоатационог поља. На овом подручју се налазе постојећи грађевински и
рударски објекти који се задржавају. Нема нових планираних објеката у функцији рудника.
У односу на матични План, данас се руда експлоатише само на ПК Бувач, док је експлоатација на
ПК Језеро завршена, те данас овај простор у једном дијелу користи као одлагалиште јаловинског
муља, док је једино активно одлагалиште – источно одлагалиште које није било планирано
важећим Планом. Такође, експлоатација на ПК Мамузе и ПК Луке је завршена, те је и одлагање
јаловине на овим коповима завршено а ови копови су у завршном процесу рекултивације.
У циљу смањења негативних утицаја уз све просторне цјелине у функцији експлоатације
жељезне руде (око копова и одлагалишта) планиране су зелене површине. Ове површине имају
вишеструку заштитну функцију (заштита од буке, прашине, зрачних удара, заштита пејзажних
вриједности и др.)
Дио простора Плана који се активно не ангажује у експлоатацији највише је заступљен
у јужном дијелу, те мањим дијелом на истоку и сјеверу обухвата. Ови простори обухватају
постојеће површине са изграђеним стамбеним објектима, ријеђе стамбено-пословним,
помоћним објектима и господарским објектима. Ријеђе су заступљене мање производнозанатске радионице. Сви објекти се задржавају у складу са својом функцијом.
С обзиром да се сви ови објекти налазе у експлоатацоном пољу, у складу са посебним прописом,
за реконструкције и доградње истих, те за легализацију или изградњу новог објекта, потребно је
прибавити сагласност предузећа које има одобрење за експлоатацију на експлоатационом
пољу. У оквиру ових зона могуће је легализовати бесправно изграђене објекте или дијелове
објеката у складу са актуелним Законом о легализацији. Не могу се легализовати објекти који се
налазе на површинама планираних јавних намјена (саобраћајне и водне површине, површине
заштитног зеленила). Такође, не могу се легализовати објекти у оквиру контура површинских
копова и одлагалишта.
Осим основне намјене у простору обухвата – експлоатације жељезне руде, поред
претходно описаних зона индивидуалног становања, планирана је и зона за организовање
спортских и рекреативних активности и то у сјевероисточном дијелу обухвата уз постојеће
купалиште на лијевој обали ријеке Гомјенице. У овој зони могуће је градити спортске терене и
њихове пратеће садржаје (гардеробе, санитарни чворови и сл.) Такође, могуће је градити објекте
пословне намјене (угоститељство, мање продавнице и сл.).
У остатку простора, који није изграђен, заступљено је пољопривредно и шумско
земљиште. Пољопривредно земљиште просторно захвата велике површине које се користе за
различите видове пољопривредне производње. На овим површинама могу се градити

искључиво објекти за потребе пољопривредне производње и економски објекти а све у складу
са актуелним Законом о пољопривредном земљишту.
Површине под шумом задржавају се на постојећим локацијама. Ове површине је
потребно заштити од непланске сјече и болести. У склопу ових површина могу се градити куће
за одмор, ловачке куће и сл.
Израдом овог спроведбеног документа стварају се услови за заштиту, уређење и
унапријеђење услова кориштења предметног подручја у складу са принципима: одрживог
развоја, интегралног планирања, усаглашавања природних вриједности са људским
дјеловањем, заштите свих елемената животне средине, заштите културно-историјског и
природног наслијеђа, усаглашавање законитости проистеклих из предходних фаза развоја и
планирања, уважавање потреба дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима,
усаглашавање приватног и јавног интереса, равномјерног привредног, друштвеног и културног
развоја подручја, јавности и слободног приступа подацима и документима важним за просторно
планирање и успостављање јединственог информационог система у сврху планирања,
коришћења земљишта и заштите простора.
Такође, израдом овог Плана за предметни простор стварају се прописани услови за све
даље активности типа грађења и уређења простора обухвата Плана према утврђеном планском
рјешењу. Исти је основ за дефинисање грађевинских парцела за редовну употребу постојећих и
планираних објеката као и планско уређење и заштиту неизграђеног простора који се обрађује
овим документом. Планом се такође резервишу и подручја за изградњу нових зона и
комплекса, те површина, и објеката у њиховој функцији, саобраћајних површина, тј. парцеле за
изградњу саобраћајница и потребне инфрастуктуре као и других површина јавне намјене.
Израда регулационог плана као посебног и самосталног докумената просторног
уређења, његов садржај и разлози за његову израду утврђени су чл.35. Закона о уређењу
простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) а
припрема, начин израде и доношења, те садржај Плана уређени су Правилником о начину
израде, садржају и фомирању докумената просторног уређења („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 69/13).

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за просторно уређење
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Данијел Зрнић

ПРЕДЛАГАЧ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу чл. 39. став (3) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“ бр.12/17 ) и Пословника Скупштине
Града Приједор („Сл.гласник Града Приједора“ бр. 2/18 и 2/20), Скупштина града
Приједора, на _____ сједници одржаној дана __________ 2022. године, донијела је

МИШЉЕЊЕ
о Иницијативи за Измјену дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4
Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача

I
Прихвата се Иницијатива правног лица „ГАГИ ТРАНС“ д.о.о. Бањалука за израду измјене
дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела насеља
Орловача („Сл. гласник Града Приједор“ бр.1/16), за земљиште означено као к.п.бр. 5137/2,
к.п.бр. 5137/6, к.п.бр. 5137/11, к.п.бр. 5135/14, к.п.бр.5120/19, к.п.бр.5120/1, к.п.бр 5135/2 и
дијелу к.п.бр. 5140/8 све КО Приједор 2 (нови премјер), на основу Стручног мишљења о
могућности легализације реконстрисаног и дограђеног пословног објекта – станица за
снабдјевање горивом моторних возила са једним подземним резевоаром течних нафтних
деривата капацитета 100 m3 и једним подземним резервоаром ТНГ капацитета 6 m3 са пратећим
објектима и опремом и прикључком на магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука и улицу Ратка
Симатовића у насељу Свале у Приједору, бр. 0803-60/19 од октобра 2020.године, урађено од
стране стручне организације ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор.
II
Задужује се Одјељење за просторно уређење да утврди приједлог акта о приступању
изради измјене дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и
дијела насеља Орловача („Сл. гласник Града Приједор“ бр.1/16), на основу покренуте
Иницијативе.
III
Ово Мишљење ће се објавити у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022- /22
Приједор
Датум: ………… 2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

Број: 06-363-3/21
Датум: 11.4.2022.год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЗА ПРИХВАТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ „GAGI TRANS“ D.O.O. BANJALUKA ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-4 ПРИЈЕДОР – БАЊАЛУКА И ДИЈЕЛА
НАСЕЉА ОРЛОВАЧА
(Сл. гласник Града Приједора бр. 1/16)

1. УВОД И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Правно лице „GAGI TRANS“ D.O.O. Banjaluka је поднијело иницијативу за измјену дијела
Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука и дијела насеља Орловача
(Сл. гласник Града Приједора бр. 11/08), у даљем тексту: План, за земљиште означено као к.п.бр.
5137/2, к.ч.бр. 5135/14, к.ч.бр. 5120/19, к.ч.бр. 3137/11 и к.ч.бр. 5137/6, све К.О. Приједор 2 (н.п.).
У прилогу Захтјева достављена је слиједећа документација:
-

Иницијатива за измјену Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор –
Бањалука и дијела насеља Орловача од 20.04.2021.године.
Накнадно, је достављено:
1. Изјашњење којим пуномоћних, у име инвеститора обавјештава Одјељење да је
инвеститор сагласан да финансира израду измјене дијела спроведбеног документа
просторног уређења,
2. Пуномоћ са овлаштењем за пуномоћника ЈП Завод за изградњу Града Приједор којим
„ГАГИ ТРАНС “ д.о.о. Бања Лука даје овлаштење да може обављати све радње у постпуку
припреме, израде и доношења измјене дијела Регулационог плана зоне уз магистрални
пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача, а у сврху легализације станице
за снадбјевање горивом моторних возиа са једним подземним резевораром течних
нафтинх деривата, капацитета 100m3 и једним подземни, резервоаром течних нафтних
деривата и опремом...
3. Копија Стручног мишљења бр. 0803-60/19 од октобра 2020.год. изграђено од стране ЈП
Завод за изградњу града – Приједор за легализацију реконструисаног и дограђеног
пословног објекта – станице за снадбјевање горивом моторних возила са једним
подземним резервоаром течних нафтних деривата капацитета 100m2 и једним подземним
резервоаром ТНГ капацитета 6,4m3 са пратећим објектима и опремом са прикључком на
магистрални пут Приједор –М4-Бања Лука и улицу Ратка Симатовића у насељу Свале у
Приједору.
4. Докази о власништву: Лист непокретности – извод број 5244/1, Лист непокретности –
извод број 2715/139, Лист непокретности – извод број 4059/0 све од 13.04.2022.год.

Катастарска подлога –
Приказ предметног
земљишта

Предметни локалитет
Дигитални ортофото снимак (2020.год.)
Са дигиталног ортофото снимка (2020 година) видљиво је да се ради о локалитету уз
магистрални пут М4 Приједор – Бања Лука. Предметно земљиште је у директном контакту са
улицом Ратка Симатовића а у окружењу су изграђени индивидуални стамбени и стамбно-пословни
објекти, те пословни објекти уз магистрални пут.
Катастарска парцела на којој се тражи измјена важећег Регулационог плана налази се у МЗ
Чиркин Поље.
2. ПРЕДМЕТ И АНАЛИЗА ИНИЦИЈАТИВЕ У ОДНОСУ НА ВАЖЕЋИ СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И ЗАКОНСКУ И ПОДЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ
Регулациони план зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача
усвојен је на сједници Скупштине Града Приједор одржаној дана 24.06.2015.године (Одлука бр. 01022-89/15, Сл. гласник Града Приједор бр.6/15).
У складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр.
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), план се сматра важећим до доношења новог плана или измјене Плана.
Програмом рада Скупштине града Приједор за 2022.годину, није предвиђена ревизија нити
измјена важећег, предметног Регулационог плана.
Средства за припрему, израду и спровођење докумената просторног уређења нивоа
регулациони план обезбијеђују се из буџета јединица локалних самоуправа.
Изузетно, према чл. 39. став (3) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), инвевеститор који је посебно заинтересован за
израду спроведбеног документа просторног уређења за одређено подручје, може својим
средствима финансирати израду документа просторног уређења. У овом случају ради се о измјени
дијела важећег спроведбеног документа, за земљиште у власништву заинтересованог инвеститора,
тј. „GAGI TRANS“ д.о.о. Бања Лука и мањим дијелом обухваћено је и земљиште Града Приједора уз
магистрални пут М-4..

Увидом у напријед наведену документацију приложену уз Иницијативу, нађено је да
заинтересовани инвеститор на земљишту у његовом власништву има изграђен пословни објекат –
бензинску саницу са пратећим садржајем. Инвеститор је на предметној локацији дужи период имао
изграђен пословни објекат бензиску станицу за коју је посједовао грађевинску и употребну дозволу.
2018.године бензиска станица је реконструисана и у просторном смислу проширена на сусједне
парцеле и то на к.п.бр. 5137/2 КО Приједор 2 (н.п.) на којој је био изграђен индивидуални стамбени
објекат (Планом предвиђен за задржавање) и на к.п.бр. 5137/11 и дијелу 5120/1 КО ПРиједор 2
(н.п.), које су у власништву Града Приједор (Планом предвиђене јавне саобраћајне порвишине), као
и на дијелу к.п.бр. 5140/8 КО Приједор 2 – у посједу физичког лица (дио Планом предвиђен за јавну
саобраћајну повшрину)
Према важећем Регулационом плану зоне уз магистрални пут М4 Приједор – Бања Лука и
дијела насеља Орловача, односно према графичком прилогу План просторне организације
предвиђено је задржавање постојећег пословног објекта у функцији пута, у габаритима који
одговарају објекту који је у вријеме израде Плана био изграђен на предметној локацији, као и
задржавање постојећег индивидуалног стамбеног објекта спратности Пр+Пк на парцели уз
пословни објекат. Планом парцелације одређена је грађевинска парцела за редовну употребу
пословног објекта у функцији пута означена као бр. 319 у површини од Пцца 582m2, као и
грађевинска парцела за редовну употребу индивиудалног стамбеног објекта означена као бр. 324 у
површини од Пцца 440m2. Планом саобраћаја дефинисано је саобраћајно рјешење које предвиђа
реконструкцију магисралног пута са профилом од 4 коловозне траке као и мању кружну расксницу
на укрштању улица Ратка Симатовића и мање улице у правцу сјеверозапада- Улица Браће Крнета и
њиховог прикључка на магистрални пут.

План просторне организације
План парцелације
План саобраћаја
из важећег Регулационог плана (за предложени обухват измјене, к.ч.бр. 5137/2, 5137/6,
5137/11, 5135/14, 5120/19, 5120/1, 5135/2 и дио 5140/8 све К.О. Приједор 2)

План просторне организације из достављеног Стручног мишљења као приједлог за измјену
важећег дијела Плана

План парцелације из достављеног Стручног мишљења као приједлог за измјену важећег дијела
Плана

План регулационих и грађевинских линија из достављеног Стручног мишљења као приједлога
за измјену важећег дијела Плана

План саобраћаја – прелазно рјешење

План саобраћаја – трајно рјешење

План саобраћаја, прелазно и трајно рјешење из достављеног Стручног мишљења као
приједлога за измјену важећег дијела Плана

Достављени приједлог за измјену Плана, садржан је у Стручном мишљењу бр. 0803-60/19 од
октобра 2020.год. изграђено од стране ЈП Завод за изградњу града – Приједор за легализацију
реконструисаног и дограђеног пословног објекта – станице за снадбјевање горивом моторних
возила са једним подземним резервоаром течних нафтних деривата капацитета 100m2 и једним
подземним резервоаром ТНГ капацитета 6,4m3 са пратећим објектима и опремом са прикључком
на магистрални пут Приједор –М4-Бања Лука и улицу Ратка Симатовића у насељу Свале у Приједору.

Постојећа инфраструктурна опремљеност локације је задовољавајућа па у том погледу на
постоје сметње за прикључење електроенергетску, телекомуникациону и хидотехничку
инфраструктуру. Инвеститор је раније прибавио позитивно мишљење или сагласност: ЈП „Путеви РС“
д.о.о. Бања Лука, Рјешење од МУП РС, ПУ Приједор, Мишење „Водовода“ а.д. Приједор, Стручно
мишљење ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и Мишљење „М.тел.“ а.д. Бања Лука који су се
односили на реконструкцију и доградњу постојеће бензинске станице.
Рјешење, тј. могућност легализације постојећих пословних објеката на предметном
земљишту садржана у Стручном мишљењу одступа од важећег планског рјешења кад је Графички и
Текстуални дио Плана у питању, у погледу:
- Намјене објеката
- Хоризонталних габарита
- Плана парцелације
- Позиције регулационе и грађевинске линије
Текстуалним дијелом Плана који је једнако важан као и Графички дио Плана наведено је да
када за то постоје оправдани разлози (примјена стандардних растера код пројектовања,
обезбјеђење прописаних техничких услова и нормативе за организовање пословних простора и
простора друге намјене, детаљним УТУ могу се, на образложен и докуменован захтјев подносиоца
захтјева за издавање локацијских услова, спајати 2 (двије) или више парцела предвиђених
регулационим планом у једну парцелу. Корекције су могуће само ако се њима не угрожавају јавне
површине и објекти, други околни објекти, односно приступи истим и њихово нормално
функционисање. Није могуће мијењати граничне линије парцела дефинисаних регулационим
планом према јавним површинама на штету тих површина. Ове корекције су могуће само ако се
њима повећавају јавне површине и површине са јавним садржајима.
У поступку разматрања инцијативе за измјену Регулационог плана прибављено је Мишљење
Градоначелника бр. 02-47-118/21 од 12.11.2021.год. којом је наведено да уколико је планским
домунетом одређена грађевинска парцела и њена измјена, Град Приједор ће, као власник
земљишта, у законом прописаном посупку предузимати све радње које су неопходне за провођење
важећих планских докумената, па самим тим и евентуалну продају земљишта ради фомирања
грађевинских парцела , у поспуку и на начин како је то законом прописано.
Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Сл. гласник
Републике Српске“ бр. 115/13 и 52/20), у чл. 60. је одређено: „Грађевинска и регулациона линија се
по правилу поклапају, осим када се локацијски услови издају за нерегулисани дио улице , у коме
растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте, осим објеката у низу износи 3m.“.
Стручним мишљењем дефинисане су нове позиције грађевинских и регулационих линија
које се поклапају на граници новопланиране грађевинске парцеле, према магистралном путу, док је
према улици Ратка Симатовића позиција регулационих и грађевинских линија задржана према
важећем Планском рјешењу.
Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације, чланом 61. став
(2) наведено је: „Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим објеката
у низу, износи 6 m, тако што се положајем новог објекта обезбјеђује наведена удаљеност од
постојећег објекта“, Члан 62. став (1) „најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)
новог слободностојећег објекта и границе сусједне грађевинске парцеле, са се којом обезбјеђује
међусобна удаљеност објеката, износи 3m.“.

Кад је у питању утицај објекта на сусједне објекте и површине, исти је анализиран и кроз
дефинисану удаљеност од граничних линија парцеле и сусједних објеката, те је Стручним
мишљењем бр. 0803-60/19 од октобра 2020.год. наведено: „Најближи стамбени објекат налази се
са сјевероисточне стране на удаљености цца 6,6 од пратећег објекта станице, односно, на
удаљености цца 27 m од најближег аутомата за истакање . Најближи објекат аутоматима за истакање
се налази са сјеверне стране на удаљености од цца 20 m.“
Инвеститор раније поднио захтјев за издавање накнадних локацијских услова бр. 06-364326/20 за легализацију реконструисаног и дограђеног пословног објекта – станице за снадбјевање
горивом моторних возила са једним подземним резервоаром течних нафтних деривата капацитета
100 m3 и једним подземним резервоаром ТНГ капацитета 6,4 m3 са пратећим објектима и опремом
са прикључком на магистрални пут Приједор – М4 – Бања Лука, те да је у том поступку израђена
Обавијест бр. 06-364-326/20 од 06.04.2021.год. којом је утврђено да предметни објекат није
изграђен у складу са Регулационим планом те да се исти не може легализовати, те је инвеститор је
упућен да поднесе инцијативу за измјену дијела регулационог плана, у складу са чланом 39. Закона
о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник РС“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). Саставни дио
Стручног мишљења бр. 0803-60/19 од октобра 2020.год. које је приложено уз захтјев за издавање
ових локацијских услова су:
1. Смјернице за издавање сагласности бр. 01-03-ОД-283/19 од 07.05.2019.год. од ЈП „Путеви РС“
д.о.о. Бања Лука,
2. Рјешење бр. 18-06/1-1-215.1-43/2-18 од 16.02.2018.г. од МУП РС, ПУ Приједор, којим се даје
сагласност „GAGI TRANS“ д.о.о. на локацију реконструкције и доградње постојеће станице за
снадбјевањем горивом моторних возила са постојећим подземним резервоаром течних
нафтних деривата 100m3 и планираним подземним резервоаром ТНГ капацитета 6,4m2
3. Мишљење „Водовод“ а.д. Приједор бр. 5164/2019 од 20.12.2019.год. којим се наводи да
могућих негативних утицаја на постојећу или планирану хидротехничку мрежу нема
4. Стручно мишљење ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука бр. 1-13858/19 ДЉ од 20.09.2019.год.
којим се наводи да постојећи и планирани објекти немају негативних утицаја на постојећу, ни
на планирану електроенергетску мрежу
5. Мишљење „М.тел“ а.д. Бања Лука бр. 1-05-42670-1/19 12.08.2019.г

3. СТАВ И МИШЉЕЊЕ О ПОДНЕСЕНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ
Имајући у виду све напријед наведено, утврђено је :
-

-

-

Подносиоц иницијативе је власник већег дијела дијела предметног земљишта.
Према прибављеном Мишљењу бр. 02-47-118/21 од 12.11.2021.године дата је могућност
рјешавања имовинско-правних односа на земљишту у власништву Града Приједор за
потребе формирања планске парцеле
Тражена измјена дијела Плана нема утицаја на планско рјешење на преосталом дијелу
обухвата важећег Плана, нити рјешење саобраћаја.
Намјена предметног планираног објекта је усклађена са важећим Планом одређеном
намјеном као и намјеном објеката у окружењу, у смислу да су пратећи објекти бензинске
станице оријенитисани према зони стамбеног индивидуалног становања а подземни
резервоари и аутомати за пуњење горива са надстрешницом према магистралном путу.
Према Стручном мишљењу задржана је Планом одређена грађевинска линија према улици
Ратка Симатовића, док се према магистралном путу регулациона и грађевинска линија
поклапају и утврђене су на граници новопланиране грађевинске парцеле.

-

-

-

Инвеститор је раније прибавио позитивно мишљење, сагласност: ЈП „Путеви РС“ д.о.о. Бања
Лука, Рјешење од МУП РС, ПУ Приједор, Мишење „Водовода“ а.д. Приједор, Стручно
мишљење ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и Мишљење „М.тел.“ а.д. Бања Лука за
реконстукцију и доградњу постојеће бензинске станице.
Кад је у питању одстојање од постојећег стамбеног објекта са сјеверноисточне стране,
пратећи објекат бензинске станице за снадбјевање горивом моторних возила лоциран је на
прописаној удаљености од истог и границе парцеле.
Подносилац иницијативе је изразио спремност да финансира све трошкове припреме,
израде и доношења измјене дијела Регулационог плана.

На основу свега напријед наведеног, установљено је да су испуњени потребни услови за
измјену дијела важећег Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и
дијела насеља Орловача (Сл. гласник Града Приједор бр.1/16) кад су у питању одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу прописани услови из чл. 39. став (3), прописани услови као и
параметри одређени одредбама Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и
парцелације као и важећим нормативима и стандардима у области планирања и уређења
простора, те да се предметна Иницијатива може прихватити и на основу исте покренути даље
прописане активности на припреми, изради и доношењу измјене дијела предметног Плана.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за просторно уређење
НАЧЕЛНИК

Данијел Зрнић

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Слободан Јавор

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на ....... сједници одржаној дана .............
2022.године , донијела
ПРИЈЕДЛОГ

ОДЛУКУ
о приступању изради
Измјене дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела
насеља Орловача

Члан 1.
Приступа се изради Измјене дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4
Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача (у даљем тексту: План).
Планом ће бити обухваћен простор у укупној површини од око 0,8 ha који оквирно захвата
простор уз магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука на укрштању улице Ратка Симатовића и улице
Браће Крнета у насељу Свале у Приједору , а који је приказан на карти у прилогу ове Одлуке.
Обухват из претходног става није дефинитиван и може претрпјети мање корекције, а коначне
границе биће одређене током израде Плана и након што носилац припреме и носилац израде Плана
изврше усаглашавање начина израде документа у дигиталном облику са Министарством за просторно
уређење, грађевинарство и екологију у складу са чл. 179. став (3) Правилника о начину израде,
садражају и фомирању докумената просторног уређења („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 69/13).

Члан 2.
Плански период у смислу члана 40. став (3) тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година.

Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:
- План ће се израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу,
Правилника о начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења, Правилника
о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације, те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, снабдјевање водом и
енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, вода и тла, природних вриједности, културних добара и других елемената животне средине
и др.
- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја.
- Носилац израде Плана обавезан је да обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде
са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим
планским документом најближег претходног нивоа – Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.
година, као и програмским елементима који му буду достављени од стране заинтересованог
инвеститора и носиоца припреме.

- Код израде планског рјешења извршити усаглашавања новонасталих потреба за обухват
Плана у смислу усаглашавања са важећим планским рјешењем за контакт подручја, уз сагледавање
динамике потреба и промјена у простору и уз рјешавање сукоба интереса у простору –
усаглашавањем функционалних, естетских, енергетских, економских, критеријума заштите животне
средине и других критеријума у планирању.
- Коначне смјернице биће одређене и након прикупљања приједлога за планска рјешења
путем јавног оглашавања и прибављања мишљења на исте.

Члан 4.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 дана од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Градоначелник након одржавања јавне
расправе на нацрт Плана која се мора одржати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида из
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19).

Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), а детаљније одредбама Правилника о
начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења од члана 144. до члана 154.
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13).

Члан 6.
Носилац припреме Плана ће након спроведене пoрцедуре из чл.46. Закона утврдити нацрт
Плана и мјесто, вријеме и начин излагања Плана на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца припреме
и носиоца израде Плана и просторијама мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату Плана.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена
огласом објављеним у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка јавног увида а друга петнаест (15) дана од почетка
излагања нацрта Плана на јавни увид.
Носилац израде Плана обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој став који
у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су доставила своје приједлоге,
примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на јавној
расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5) и (6)
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац
припреме Плана и Градоначелник утврдиће приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на
усвајање.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбједиће
заинтерсовани инвеститор, предузеће „ГАГИ ТРАНС“ д.о.о. Бањалука.

Члан 8.
Носилац припреме Плана је Градска управа - Одјељење за просторно уређење, а носилац
израде Плана биће одређен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да у току израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање
ставова, а носилац израде Плана - стручна организација која ће израђивати План, дужна је да сарађује
са надлежним органима и организацијама за послове планирања и програмирања развоја, те
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и енергетска инфраструктура а да
обавезно прибави мишљења на приједлоге планских рјешења од:
-

Одјељења за привреду и пољопривреду
Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинскостамбене послове
Одсјека за мјесне заједнице
„Водовод“ а.д. Приједор,
Т.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор
„Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор
„Топлана“ а.д. Приједор
ЈП „Путеви Републике Српске“
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа
Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: противпожарна заштита, заштита животне
околине, сеизмолошка и заштита културно-историјског и природног наслијеђа

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

Члан 10.
Носиоц израде ће доставити Носиоцу припреме елаборат Плана у дигиталном облику и
аналогном облику у уговореном броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилником о начину израде, садржају и формирању
документа просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13) и Правилником о
садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања и обраде
података („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 93/13).
Носилац изртаде је дужан да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу са
писменим примједбама Носиоца припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања.

Члан 11.
Све стручне, административне и друге послове у вези са припремом и доношењем Плана,
обавиће Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Приједора.

Члан 12.
На приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина Града Приједора ће именовати савјет Плана,
ради укупног праћења његове израде, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса,
зависно од потребе и обима документа.
У току поступка припреме и израде Плана, савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне
ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за које се План доноси,
заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења,
усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу за његову
израду и усаглашености Плана са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на Закону.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града
Приједора.

Број: _______________

Датум: _____________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Мирсад Дуратовић

Образложење Одлуке
A. Правни основ
Правни основ за доношење одлуке о приступању изради, односно измјени дијела спроведбеног
документа просторног уређења садржан је у члану 40. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а исту доноси скупштина
јединице локалне самоуправе.
Средства за припрему, израду и спровођење докумената просторног уређења нивоа регулациони
план обезбјеђују се из буџета јединица локалних самоуправа. Изузетно, инвеститор који је посебно
заинтересован за израду спроведбеног документа просторног уређења за одређено подручје, може
својим средствима финансирати израду документа просторног уређења.
Регулациони план се доноси за претежно изграђена урбана подручја, као и за подручја од општег
интереса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене
инфраструктуре на основу урбанистичког плана или документа вишег реда или ширег подручја који за
предметно подручје садржи елементе прописане чланом 33. став 2. Закона неопходне за израду
спроведбеног документа, при чему је нужно детаљно дефинисати услове пројектовања и изградње
нових објеката, као и реконструкцију постојећих објеката.
Спроведбени докумени су техничко-регулативни документи просторног уређења на основу којих
се дефинишу услови за пројектовање и изградњу објеката и на основу њих се простор непосредно
приводи планираној намјени.
У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), спроведбени документ просторног уређења доноси на плански период
од 10 година, важи до његове измјене или доношења новог, уколико није у супротности са документом
просторног уређења вишег реда. Према томе, важећи Регулациони планови за предметно и околно
подручје, који су усклађени са Урбанистичким планом Приједора 2012-2032, су и даље у примјени на
основу планског рјешења и програмских смјерница према којима је утврђено.
Како се у међувремену појавила потреба да се за мањи дио обухвата важећег Регулационог плана
изради измјена планског рјешења у дијелу који се односи на дио обухвата уз магистрални пут М-4 у
дијелу уз укрштање улице Ратка Симатовића и улице Браће Крнета у насељу Свале у Приједору а на
основу новонасталих потреба, захтјева власника објекта и земљишта, неопходна је израда измјене
дијела планског рјешења наведеног Плана у површини од око 0,8 ha уз усклађење са планским
рјешењем за предметно подручје из Урбанистичког плана Приједора 2012-2032.година. У том смислу,
планско рјешење на преосталом дијелу обухвата, ван предметног предложеног подручја и даље остаје
на снази.

Б. Разлози за доношење
За предметно подручје у примјени је спорведбени документи просторног уређења – Регулациони
план зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача („Сл. гласник Града
Приједор“ бр.1/16).
На основу наведеног Регулационог плана приведено је трајној намјени више значајних локација
на подручју обухвата овог Плана. Правно лице које је поднијело Инцијативу за изради измјене дијела
Плана је у складу са пословним намјерама и потребама извршило радове на реконструкцији и
доградњи постојећег пословног објекта – станица за снабдјевање горивом моторних возила (течни
нафтни деривати и ТНГ са подземним резевоарима) и при томе је изашао из оквира земљишта које је
у његовом власништву и заузео земљиште уз магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука које је у
власништву Града Приједора.
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. година (Сл. гласник Града Приједора бр. 7/14),
подручје обухвата предметног спороведбеног документа плански је одређено као зона трговине,
снабдјевања и услуга а важећим Регулационим планом, предметни обухват је детаљније одређен као

стамбено-пословна зона (конкретно, пословни објекат са пратећим саржајима и опремом трговачке
намјене).
У складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), у случајевима када треба дефинисати детаљне услове за пројектовање и
изградњу објеката одређене намјене, укључујући и одређивање просторног оквира за исте, потребно
је израдити спроведбени документ просторног уређења, тј. измјену дијела документа у примјени у
складу са прописаном процедуром. У овом случају ради се о изради измјене дијела спроведбеног
документа, за подручје у границама описаним у Приједлогу Одлуке о приступању изради, а
приказаним на графичком прилогу који је саставни дио исте. Израдом измјене дијела наведеног
спроведбеног документа створили би се прописани услови за провођење прописаног поступка
издавања потребне урбанистичко-техничке документације за задржавање изграђеног објекта у
оквирима одређеним у Стручном мишљењу о могућности легализације реконстрисаног и дограђеног
пословног објекта – станица за снабдјевање горивом моторних возила са једним подземним
резевоаром течних нафтних деривата капацитета 100 m3 и једним подземним резервоаром ТНГ
капацитета 6 m3 са пратећим објектима и опремом и прикључком на магистрални пут М-4 Приједор –
Бањалука и улицу Ратка Симатовића у насељу Свале у Приједору, бр. 0803-60/19 од октобра
2020.године, урађеном од стране стручне организације ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор. Истим
је сагледан однос изграђеног објекта са пратећим садржајима и опремом према окружењу, изграђеној
и планираној струкури, идејно рјешење саобраћаја са укључењем на магистрални пут, рјешење
инфраструктуре а коначна просторна организација и просторни оквир за изграђени пословни објекат
би се преиспитали и коначно дефинисали кроз прописану процедуру израдеу Плана.
Како је за потребе израде предметног спроведбеног документа, потребно у мањем обиму
измјенити организацију важећим Планом утврђених јавних површина на дијелу уз пословни објекат
заинтересованог инвеститора као и ангажовати дио земљишта у власништву Града Приједора, у току
разматрања поднесене Иницијативе прибављено је Мишљење кабинета Градоначелника бр. 02-47118/21 од 12.11.2021.год. којом је наведено да уколико је планским домунетом одређена грађевинска
парцела и њена измјена, Град Приједор ће, као власник земљишта, у законом прописаном посупку
предузимати све радње које су неопходне за провођење важећих планских докумената, па самим тим
и евентуалну продају земљишта ради фомирања грађевинских парцела , у поспуку и на начин како је
то законом прописано.
Један од разлога за доношење ове Одлуке је и обавеза утврђена Одјељењу за просторно
уређење Мишљењем Скупштине Града Приједора о Иницијативи за Измјену дијела Регулационог
плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача поднесеној од
стране правног лица „ГАГИ ТРАНС“ д.о.о. Бањалука.

В. Циљеви и ефекти израде Плана
Израдом Плана очекује се стварање планских претпоставки за задржавање изграђеног
пословног објекта са пратећим садржајима и опремом уз неопходне измјене организације јавних
површина и рјешење прописаног прикључка на магистрални пут, према потребама инвеститора,
водећи рачуна нарочито о постојећим физичким структурама подручја и организацији простора,
уважавању законитости проистеклих из претодних фаза развоја и усаглашавању јавног и приватног
интереса, као и осталим принципима просторног и урбанистичког планирања.
Такође, његовом израдом стварају се услови за планско уређење, заштиту и унапређење
услова кориштења предметног подручја у Планом утврђеним границама.
ОБРАЂИВАЧ

ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за просторно уређење
НАЧЕЛНИК Одјељења

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

Данијел Зрнић

Stambeno naselje "Svale 1"

Mira d.o.o. Prijedor

Prijedor

tmag. pu

Hotel
Staccato

ka
Banja Lu

Robna pijaca
"Vilaco"

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике
Српске“ бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора („Сл.гласник Града
Приједора“ бр. 22/17), Скупштина Града Приједор на XVIII редовној сједници одржаној дана
.................... 2022. године, донијела је
ПРИЈЕДЛОГ

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Просторног плана града Приједора 2020 - 2040.година

I
Образује се Савјет за израду Просторног плана града Приједора 2020 - 2040.година
II
У Савјет се именују:
1.
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.

Слободан Јавор, Градоначелник Града Приједор/Замјеник Градоначелника/
Мисад Дуратовић, Прдсједник Скупштине Града Приједор/Подпредсједник Скупштине
Данијел Зрнић, Начелник Одјељења за просторно уређење,
Кабић Драгослав, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове,
Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове,
Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове,
Моња Касаловић, Начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
Раде Росић, Начелник Одјељења за привреду и предузетнишво
Данијел Егић, Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој,
Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице,
Сувајац Игор, Одсјек за цивилну заштиту,
Весна Стојичић, Мтел а.д. Бањалука ИЈ Приједор,
Драган Стаменић, “Водовод“ а.д. Приједор
Далибор Грабеж, „Комуналне услуге“ а.д. Приједор
Драшко Љубичић, ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бањалука, ТЈ Приједор
Милетић Душко „Топлана“ АД Приједор,
Божидар Николетић, ЈУ Национални парк „Козара“,
Лејла Муслимовић , представник Туристичке организације града Приједора
Марија Личанин, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ – Подручна канцеларија за подслив ријеке Уне –
Приједор,
Проф.др Владимир Малбашић, Рударски факултет Приједор,
Тихомир Тимарац, ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор
Рада Павичић, ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор
..............................., Одборник
..............................., Одборник
..............................., Одборник
..............................., Одборник
..............................., Одборник

III
У складу са одредбама члана 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 40/13 и 106/15, 3/16 и 84/19), Савјет за израду Плана обавља
слиједеће послове:
-заузима стручне ставове према питањима општег, посебног и просторног развоја
подручја обухваћеног документом просторног уређења
-заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских
рјешења
-заузима стручне ставове у погледу усаглашености документа са документима
просторног уређења који представљају основу за његову израду, односно у погледу
усклађености са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима
заснованим на закону
- заједно са носиоцем припреме разматра преднацрт документа просторног уређења,
као и став носиоца израде о приспјелим примједбама на нацрт Плана
IV
Именовани чланови Савјета за израду Плана нису одређени персонално, него по
функцији коју обављају.
V
Савјет за израду Плана именује се за период до усвајања Плана
VI
Техничке услове за рад Савјета за израду Плана обезбједиће Одјељење за просторно
уређење Градске управе Града Приједора, као носилац припреме Плана.
VII
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Савјета за
израду Просторног плана града Приједора 2020-2040.година, бр.01-022-194/19 од
07.11.2019.год. (Сл. гласник Града Приједора бр. 12/19).
VIII
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објевљивања у Службеном гласнику
Града Приједора.

Број: _______________
Датум: _____________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора,
бр.12/17), Скупштина Града Приједор на ..... редовној сједници одржаној дана .................... 2022.
године, донијела је
ПРИЈЕДЛОГ

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

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

II
У Савјет се именују:
1. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх.
2. Горан Матановић, дипл.инж.грађ.
3. Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове
4. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове
5. Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице
6. ..................................., одборник
7. ..................................., одборник
8. ..................................., одборник
9. ..................................., одборник
III
У складу са одредбама члана 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 40/13 и 106/15, 3/16 и 84/19), Савјет за израду Плана обавља
слиједеће послове:
-заузима стручне ставове према питањима општег, посебног и просторног развоја
подручја обухваћеног документом просторног уређења
-заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских
рјешења
-заузима стручне ставове у погледу усаглашености документа са документима
просторног уређења који представљају основу за његову израду, односно у погледу
усклађености са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима
заснованим на закону
- заједно са носиоцем припреме разматра преднацрт документа просторног уређења,
као и став носиоца израде о приспјелим примједбама на нацрт Плана
IV
Савјет за израду Плана именује се за период до усвајања Плана

V
Техничке услове за рад Савјета за израду Плана обезбједиће Одјељење за просторно
уређење Градске управе Града Приједора, као носилац припреме Плана.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: _______________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА

Датум: _____________
Мирсад Дуратовић

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 54. став 1 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17) и Рјешења Министарства пољопривреде,
шумарства и пољопирвреде број: 12.03.5-330-905/22 од 04.04.2022. године, Скупштина Града
Приједора ,на 18. сједници одржаној дана ____.04.2022. године, доноси

Одлуку о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједрора за 2022. годину

I
Овом Одлуком утврђује се план и начин давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на подручју града Приједрора за 2022. годину.

II
Саставни дио ове Одлуке чине Програм и Рјешење Министарства пољопривреде, шумарства и
пољопривреде Републике Српске.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за пољопривреду и рурални развој.

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

Број:01-022-____/22
Приједор
Датум: ____.04.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНА ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

ПРИЈЕДЛОГ

ПРОГРАМ
коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју града Приједора за 2022. годину

Април 2022. година

На основу члана 54. став 1 и 2 Закона о пољопривредном земљишту (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21) и члана 39. Статута
Града Приједора (''Службени гласник Града Приједора'', број: 12/17), Скупштина Града
Приједора на 18. сједници одржаној дана ____.04.2021. године, доноси

ПРОГРАМ
коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
за 2022. годину

УВОД
Чланом 54. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), прописано је да пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске користи се у складу са годишњим програмом
коришћења, који доноси скупштина јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе упутио је Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде захтјев за сагласност на приједлог Програма.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је Рјешењем број: 12.03.5330-905/22 од 04.04.2022. године дало сагласност Граду Приједор на приједлог Програма.
У складу са наведеним израђен је програм коришћења пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске за 2022. годину.
1. НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У наредним табелама је дат преглед пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске по начину додјеле како слиједи:
1. Површине земљишта у својини Републике Српске по катастарским општинама,
укупну површину;
2. Податке о површини додијељеног пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске и корисницима пољопривредног земљишта;
3. Површину земљишта планирану за давање у закуп.

Табела бр. 1. Површине земљишта у својини Републике Српске по катастарским општинама

БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ
ОПШТИНЕ
АЛИШИЋИ
БИШЋАНИ
БИСТРИЦА
БОЖИЋИ
БРЕЗИЧАНИ
БРИШЕВО
БУСНОВИ
ЧАРАКОВО
ЋЕЛА
ЦИКОТЕ
ЦРНА ДОЛИНА
ДОЊИ ГАРЕВЦИ
ДОЊИ ВОЛАР
ДРАГОТИЊА ДОЊА
ДРАГОТИЊА ГОРЊА

НЕДОДЈЕЉЕНА ПОВРШИНА (м²)
9286
28636
897369
178594
448336
12290
616167
17542
19861
144375
115028
314506
925667
33970
859223

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ГАЋАНИ
ГОРЊА РАВСКА
ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ
ГРАДИНА
ХАМБАРИНЕ
ЈЕЛИЋКА
КАМИЧАНИ
КЕВЉАНИ
КОЗАРАЦ
КОЗАРУША
КРИВАЈА
ЛАМОВИТА
ЉЕСКАРЕ
ЉУБИЈА
МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ
МАРИЋКА
МАРИНИ
МИЉАКОВЦИ
МИСКА ГЛАВА
НИШЕВИЋИ
НИШТАВЦИ
ОМАРСКА
ОРЛОВЦИ
ПЕЈИЋИ
ПЕТРОВ ГАЈ
ПРИЈЕДОР 1
ПРИЈЕДОР 2
ПУХАРСКА
РАКЕЛИЋИ
РАКОВЧАНИ
РАСАВЦИ
РИЗВАНОВИЋИ
САНИЧАНИ
ШУРКОВАЦ
ТОМАШИЦА
ТРНОПОЉЕ
ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ
ВРАГОЛОВО ЈУТРОГОШТА
ЗБЈЕГ
ЗЕЦОВИ
УКУПНО

3151
123203
595257
663795
213076
48940
1107250
98945
2563608
1874940
51119
622187
197979
133210
19417
93210
329615
120672
245402
289989
127644
886525
1454021
263757
4955
2021006
1838770
12361
33334
54211
182396
59299
1519
2812
98952
209723
100112
80058
244618
527
21540299

Табела бр.2. Површини додијељеног пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и
корисницима пољопривредног земљишта

НАЗИВ КОРИСНИКА
Арифагић Инвестмент ДОО
Природно биље ДОО
Балтић Љубан
Браћа Паратушић
Ђурђевић Жељко
Фарма Балтић
Фарма Дарда
Фарма Карајица
Фарма МГ
Фарма Шкундрић
Форић Бегија
Гајић Душан
Гранатић Миодраг
Јањић Драган
Карајица Наташа
Лазић Драшко
Лазић Мирко
Марјановић Горан
Марјановић Здравко
Милетић Божица
Милетић Љиљана
Пађан Биљана
Паратушић Суад
Радета Сава
Расадник Вучковић
Шкундрић Милан
Велаула Душан
Вучковић Драган
Пецаљ Гавро
Вујковић Радивој
УКУПНО

ДОДЈЕЉЕНО
м²
596323
343478
56978
407218
143157
479860
131725
196943
149531
479835
10236
5592
169960
438694
134664
166145
15039
137091
17098
60466
157952
85439
233241
6961
158676
437255
73825
122390
156812
27970
5600554

ВРСТА УГОВОРА
концесија
концесија
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп
закуп

Табела бр. 3. Површина земљишта планирану за давање у закуп

БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ
ОПШТИНЕ
БИСТРИЦА
БРЕЗИЧАНИ
БУСНОВИ
ДОЊИ ГАРЕВЦИ
ХАМБАРИНЕ
КАМИЧАНИ
КОЗАРАЦ
КОЗАРУША
ЛАМОВИТА
НИШЕВИЋИ
ОМАРСКА
ОРЛОВЦИ
ПРИЈЕДОР 2
ТРНОПОЉЕ
УКУПНО:

ПЛАНИРАНО ЗА
ЗАКУП (м²)
614831
177956
377570
37810
44573
40961
260462
914454
223616
39904
199468
198293
177025
136010
3442933

2. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ
Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе, средства од закупнине и концесионе накнаде за
коришћење земљишта у својини Републике Српске, која су приход буџета јединице локалне
самоуправе, користе се за сљедеће намјене:
1. Израду Основа општине градова;
2. Оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана,
запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна;
3. За поправку и побољшање плодности земљишта;
4. За спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта
слабијег квалитета;
5. За спровођење поступка комасације и
6. За спровођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске у закуп.
Јединице локалне самоуправе достављају Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске годишњи извјештај о коришћењу средстава.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА И НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења Програма су Одјељење за пољопривреду и рурални развој и
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Површине пољопривредног земљишта намијењеног за концесије проводи Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а земљиште ће се додјељивати
у складу са Законом о концесијама (''Службени гласник Републике Српске'', број: 59/13, 16/18,
70/20 и 111/21).
Површине пољопривредног земљишта намијењеног за давање у закуп проводи
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, а земљиште ће се додјељивати у складу са
Законом о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број: 93/06,
86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21) и Правилником о поступку давања пољопривредног
земљишта у закуп (''Службени гласник Републике Српске'', број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18).

Број:01-022-____/22
Приједор
Датум: ____.04.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНА ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење овог програма садржан је у члану 54. став 1 и 2) Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број: 93/06, 86/07, 14/10,
5/12, 58/19 и 119/21), којим је прописано да се пољопривредно земљишта у својини Републике
користи у складу са годишњим програм коришћења, који доноси скупштина јединице локалне
самоуправе уз сагласност Министарства, члану 39. став 2 тачка 37. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16, 36/19 и 61/21).
У складу са чланом 54. став 3. Закона о пољопривредном земљишту, Програм
коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске садржи:
а) површине земљишта у својини Републике Српске по катастарским општинама, укупну
површину,
б) податке о површини додијељеног пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и
корисницима пољопривредног земљишта,
в) податке о површини недодијељеног пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
и тренутно стање коришћења,
г) површину земљишта планирану за давање у закуп,
д) површину земљишта планирану за концесију и
ђ) површину земљишта одређену за закуп пашњака.
Уколико јединица локалне самоуправе не донесе програм у прописаном року,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске може покренути
поступак додјеле концесије за коришћење недодијељеног пољопривредног земљишта.
У складу са наведеним израђен је Програм коришћења пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске за 2022. годину.
Предлаже се Скупштини да усвоји Програм по предложеном тексту.

Обрађивач:
Одјељење за пољопривреду
и рурални развој

Предлагач:
Градоначелник
Слободан Јавор
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1. Uvod
Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno preduzimaju,
jeste planiranje i finansiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o putevima,
mostovima ili vodosnabdijevanju i kanalizacionom sistemu, ovi projekti apsorbuju veći dio
sredstava kojima zajednica raspolože, a uz pomoć njih se obezbjeđuju usluge od ključnog
značaja za zdravlje, bezbjednost i dobrobit stanovništva lokalne zajednice.
Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti na rješavanju
identifikovanih razvojnih problema, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioritetnih projekata,
čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje poslovne
klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te
onih, kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao
ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru.
Grad Prijedor je, u prethodnom periodu, izradio i usvojio Integralnu strategiju razvoja
Grada Prijedor za period 2014.-2024. godine, te Planove kapitalnih investicija za period
2015.-2017. godine, period 2018.-2020. godine i period 2021.-2023. godina, kojima je odredio
strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem period i u čijoj će
implementaciji značajan faktor biti i realizacija kapitalnih investicija.
Važno je istaknuti da se strateški fokusi razvoja Grada, koji su do sada identifikovani u
ovom procesu, odnose na unapređenje povoljnog poslovnog okruženja, jačanje lokalne
privrede i privlačenje novih direktnih investicija, razvoj Grada kao moderne, urbane sredine,
zasnovane na konceptu “pametnog grada”, ekološki održive, komunalno opremljene i
energetski efikasne sredine, kao i na razvoj društvenih djelatnosti, turizma sporta, zdravlja i
znanja.
Predviđanje troškova kapitalnih ulaganja, koji se definišu Planom kapitalnih investicija,
je pretpostavka održivog pristupa planiranja budžeta, te adekvatnoj projekciji budućih potreba
na nivou lokalne zajednice. Ovi planovi omogućavaju koordinaciju između godišnjeg budžeta i
budžeta za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i određivanje prioriteta.
Plan kapitalnih investicija obuhvata investicije koje su definisane za višegodišnji period
(3 do 5 godina). Kapitalne investicije se određuju prema nekoliko kriterijuma: periodu
realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi
finansiranja prema izvorima.
Pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom se smatra investicija u
materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je
vijeka trajanja dužeg od jedne godine. U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta,
finansijskih mogućnosti i slično, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva
kapitalnom investicijom.
Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica
jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava u kapitalne investicije. Imajući
u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih
investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju
kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu
s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i
komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada Prijedora, pristupilo se
procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina, kao i procesu revizije
za svaku tekuću godinu pojedinačno.
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Ovim Planom kapitalnih investicija, usaglašenim sa Integralnom strategijom razvoja
Grada Prijedor 2014.-2024. godina, određuju se glavne smjernice investicionog razvoja Grada
Prijedora za period 2021.-2023. godine.
2. Metodologija izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023.

godina i revizije Plana kapitalnih investicija za 2022. i 2023. godinu
Plan kapitalnih investicija je jedan od osnovnih dokument za planiranje kapitalnih
izdataka u budžetu Grada, koji ujedno predstavlja i osnov za njihovo kandidovanje prema
drugim dostupnim izvorima finansiranja. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su
investicije vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više.
Pripremne aktivnosti za izradu Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godine počele
su početkom 2021. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem
tekstu Tim za izradu PKI).
Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-11154/21, od
04.02.2021. godine. Tim je sastavljen od 18 članova, među kojima su predstavnici Gradske
uprave, te predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova sa gradskog i republičkog nivoa.
Osnovni zadatak Tima za izradu Plana kapitalnih investicija je da izradi Plan kapitalnih
investicija 2021.-2023. godine, te da, u skladu s tim:
- kreira i dostavi obrasce za investicione projekte predlagačima,
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih od strane predlagača,
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje i
- odredi projekte za Plan kapitalnih investicija.
Tim za izradu PKI je kreirao obrazac za kandidovanje investicionih projekata u Plan
kapitalnih investicija Grada Prijedora i isti je dostavljen svim subjektima kako bi mogli
kandidovati određene projekte za novi PKI ili dopunjavati sa novim projektima u procesu
revizije Plana kapitalnih investicija.
U toku trajanja procesa izrade PKI, pristiglo je 55 projektnih prijedloga, među kojima
su svoje prijedloge dostavili: organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna
preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove
kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime
su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija.
Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste
pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi
se što realnije izvršio odabir projekata koji bi bili u Planu kapitalnih investicija 2021.-2023.
godine, Tim za izradu PKI je zatražio da se izvrši dodatna evaulacija predloženih investicionih
projekata od strane nadležnih organizacionih jedinica Gradske uprave, gradskih institucija,
javnih ustanova i javnih preduzeća, odnosno, da se, u zavisnosti od njihovih jednogodišnjih i
srednjoročnih planova, kao i njihovih očekivanih izvora finansiranja, izjasne šta je od
predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano u planskom period, a šta nije. U toku
ove evulacije, uočeno je da jedan projekat ne ispunjava postavljene kriterije, pa je ukupan broj
planiranih broj projekata za implementaciju u Planu kapitalnih investicija bio 54.
Takođe, za određene projekte nije bilo izvjesno da li će se realizovati tokom 2021.
godine, pa je njihova realizacija pomjerena u naredne dvije godine.
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Tokom 2021. godine izvršene su dvije izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija
2021.-2023. godina, po zahtjevu Odjeljenja za finansije, kojom se ukupan broj planiranih
projektnih prijedloga povećao sa 54 na 71.
Tim za izradu Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina je početkom 2022. godine
izvršio reviziju, odnosno ažuriranje Plana kapitalnih investicija za 2022. i 2023. godinu s ciljem
da se obezbjedi što realnije planiranje u narednom periodu.
U navedenom procesu revizije utvrđeno je da je od ukupno 71 planiranog projekta u
2021. godini 10 projekata u potpunosti završeno, dok je 1 projekat povučen iz Plana kapitalnih
investicija 2021.-2023. godina. Na 20 projekata nije bilo nikakvih izmjena i dopuna, a na 40
projekata desile su se promjene kao što su: prolongiranje implementacije za narednu godinu,
povećanje ili smanjenje vrijednosti projekta, spajanje aktivnosti iz dva projekta u jedan
projekat i slično.
Oko 40 % projekata koji su bili planirani u 2021. godini, prolongirani su za 2022. ili 2023.
Godinu, jer se nisu obezbjedili uslovi za njihovu implementaciju, što predstavlja veoma visok
stepen projekata čija implementacija nije bila dobro planirana.
Tokom procesa revizije, kandidovan je jedan novi projekat “ Izgradnja objekta
predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani “, pa je ukupan broj planiranih
projekata u revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2022. i 2023. godinu 61 projekat.
Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja,
formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom
budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane
dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa
privatnim partnerima.

3. Revidirani Plan kapitalnih investicija 2021.-2023. godina po oblastima
investiranja za 2022. i 2023. godinu
Revidirani Plan kapitalnih investicija 2021.-2023. godina po oblastima investiranja za
2022. i 2023. godinu obuhvata 61 projekat i podijeljen je u 13 oblasti investiranja i to:
-

Privreda,
Komunalna infrastruktura,
Saobraćajna infrastruktura,
Elektro infrastruktura,
Kultura,
Turizam,
Obrazovanje,
Sport,
Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
Zdravstvo,
Društveni sadržaji
Digitalizacija i
Ostali projekti.
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Pregled finansijskih ulaganja u revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023.
godina, po godinama i oblastima investiranja, dat je u tabeli broj 1.:
Tabela 1. - Pregled po oblastima i godinama investiranja u PKI 2021.-2023. godine
R/b
1.
2.
3.
4.

5.

Oblasti
Privreda
Komunalna
infrastruktura
Saobraćajna
infrastruktura
Elektro
infrastruktura
Zaštita životne
sredine i
energetska
efikasnost

Broj
projekata

2021.
(KM)

2022.
(KM)

2023.
(KM)

Ukupno
(KM)

7

3.701.087,00

3.011.000,00

200.000,00

6.912.087,00

6

2.690.000,00

2.185.000,00

200.000,00

5.075.000,00

11

2.670.514,00

4.218.026,00

2.550.000,00

9.438.540,00

5

1.350.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

5.450.000,00

9

1.419.063,00

6.909.877,00

1.212.500,00

9.541.440,00

6.

Kultura

2

0,00

4.000.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

7.

Turizam

0

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Obrazovanje

3

136.386,00

6.211.978,00

126.335,00

6.474.699,00

9.

Sport

4

986.015,00

1.700.000,00

5.350.000,00

8.036.015,00

10. Zdravstvo

1

195.072,00

0,00

0,00

195.072,00

4

1.010.863,00

928.863,00

0,00

1.939.726,00

2

106.050,00

160.000,00

6.000,00

272.050,00

13. Ostali projekti

7

417.475,00

2.399.591,40

114.311,00

2.931.377,40

UKUPNO

61

14.682.525,00

33.774.335,40

14.809.146,00

63.266.006,40

Društveni
sadržaji
Informacione
12.
tehnologije - IT
11.

Napomena: U koloni 2021. godina se nalaze vrijednosti projekata koji su planirani tokom 2021.
godine kada se vršila izrada i izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina
i na osnovu kojih će se kreirati godišnji izvještaj o ostvarenju Plana kapitalnih investicija za
2021. godinu, dok su kolone 2022. i 2023. godina predložene planirane vrijednosti projekata
obuhvaćene postupkom revizije za naredni dvogodišnji period (2022.-2023. godina).
Iako se radi o Planu za naredni dvogodišnji period ( 2022.-2023. godina ), kolona sa planskim
podacima za 2021. godinu je zadržana kako bi se pratio kontinuitet planiranja u Planu
kapitalnih investicija 2021.-2023. godina.
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Pregled finansijskih ulaganja u revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godine,
po izvorima finansiranja, dat je u tabeli broj 2.:
Tabela 2.-Pregled finansijskih ulaganja u PKI, po izvorima finansiranja
Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora
Godina
realizacije

Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
transferi viših
nivoa vlasti,
javna
preduzeća)

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost projekta
2021-2023. (KM)

2021.

159.886,00

9.983.654,00

-

4.538.985,00

-

14.682.525,00

2022.

2.933.091,40

5.396.929,00

-

25.444.315,00

-

33.774.335,40

2023.

1.482.811,00

-

-

13.326.335,00

-

14.809.146,00

Ukupno

4.575.788,40

15.380.583,00

-

43.309.635,00

-

63.266.006,40

Napomena: Red 2021. godina predstavlja vrijednosti projekata koji su planirani tokom 2021.
godine kada se vršila izrada i izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina
i na osnovu kojih će se kreirati godišnji izvještaj o ostvarenju Plana kapitalnih investicija za
2021. godinu, dok su redovi 2022. i 2023. godina predložene planirane vrijednosti projekata
obuhvaćene postupkom revizije za naredni dvogodišnji period ( 2022.-2023. godina ).
Ukupna vrijednost predloženih projekata za 2022. i 2023. godinu je 48.583.481,40 KM,
od čega je planirano da se iz budžeta Grada za kapitalne investicije izdvoji 9.812.831,40 KM, a
da se iz eksternih izvora obezbjedi 38.770.650,00 KM.
Potrebno je imati u vidu da su u revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021. – 2023.
godina, u pojedinim oblastima, uvršteni i projekti čija se realizacija nastavlja i nakon 2023.
godine, jer se radi o kapitalnim projektima čija se realizacija neće završiti u toku jedne
budžetske godine, pa je za planski period 2021.-2023. godina, predložena realizacija samo
jedne faze projekta, dok se ukupna vrijednost projekta odnosi na njegovu realizaciju u cjelini.
Imajući u vidu navedeno, Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora za period
2021.-2023. godina, usklađen je sa Integralnom strategijom razvoja Grada Prijedor
2014.-2024. godina, kao i budućim strateškim fokusima razvoja Grada Prijedor.
Plan kapitalnih investicija je usklađen sa redovnim budžetskim i kreditnim sredstvima,
planiranim i projektovanim, kao i procjenom očekivane dinamike finansiranja kapitalnih
projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.
Provođenje i ažuriranje Plana kapitalnih investicija Grada Prijedor je u nadležnosti svih
organizacionih jedinica Gradske uprave i njegovo ažuriranje se provodi na godišnjem nivou, uz
konsultacije sa predstavnicima javnog, privrednog i sektora civilnog društva.
U nastavku je tabelarni pregled projekata revidiranog Plana kapitalnih investicija
2021.-2023. godina za 2022. i 2023. godinu po oblastima investiranja.
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4. Tabelarni pregled projekata revidiranog Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina
za 2022. i 2023. godinu po oblastima investiranja
4.1.

Red.
broj

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

1.

Regulacioni plan
sportskog
aerodroma "Urije"

Unaprijeđenje
uslova za privredni
razvoj Grada

2.

3.

4.

Izgradnja
saobraćajne
infrastrukture u
industrijskoj zoni
Celpak (C-106)

Izgrađena
saobraćajnica sa
kompletnom
komunalnom
infrastrukturom

Osnove korištenja
poljoprivrednog
zemljišta

Pokretanje
procedure

Šumskoprivredne
osnove

Pokretanje
procedure

Godina
realizacije

4

PRIVREDA

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna
Nenovčana
transferi
budžetska
sredstva
sredstva
viših
nivoa
sredstva
vlasti, javna
preduzeća)
5
6
7
8

Privatni
izvor

9

2021.

-

18.000,00

-

-

-

2022.

32.000,00

-

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

640.000,00

-

2022.

-

-

-

200.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

200.000,00

-

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

-

-

2023.

200.000,00

-

-

-

-

8

Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno
preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

50.000,00

Odjeljene za
prostorno
uređenje

840.000,00

840.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne
poslove i ZZS i ISP

200.000,00

200.000,00

Odjeljenje za
poljoprivredu i
ruralni razvoj

200.000,00

200.000,00

Odjeljenje za
poljoprivredu i
ruralni razvoj

50.000,00

5.

6.

7.

Adaptacija i
dogradnja aneksa
Poslovnog centra
Prijedor
Izgradnja fizičke
infrastrukture u
industrijskoj zoni
Celpak
Izgradnja fizičke
infrastrukture u
industrijskoj zoni
Aerodormsko
naselje

Multimedija
studio,
Radionički prostor,
Start-up prostori

2021.

-

-

-

-

-

2022.

51.000,00

124.000,00

-

204.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

Izgrađena
tehnička,
saobraćajna i
komunalna
infrastruktura
Izgrađena
tehnička,
saobraćajna i
komunalna
infrastruktura

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

600.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

1.600.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

379.000,00

379.000,00

Agencija PREDAPD/Odjeljenje za
privredu i
preduzetništvo

600.000,00

600.000,00

Odjeljenje za
privredu i
preduzetništvo

1.600.000,00

1.600.000,00

Odjeljenje za
privredu i
preduzetništvo

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti PRIVREDA
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

2021.

Sredstva Grada Prijedora
Redovna
budžetska sredstva

-

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

Privatni izvor

Procjenjena
vrijednost projekta
2021-2023. (KM)

18.000,00

-

640.000,00

-

658.000,00

404.000,00
-

-

3.011.000,00
200.000,00

2023.

283.000,00
200.000,00

2.324.000,00
-

-

UKUPNO

483.000,00

2.342.000,00

0,00

2022.

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije,
grantovi, transferi
viših nivoa vlasti,
javna preduzeća)

1.044.000,00

9

0,00

3.869.000,00

4.2.

Red.
broj

Naziv projektnog
prijedloga

Planirani rezultati
u posmatranom
periodu

1

2

3

1.

Izgradnja tercijarne
vodovodne mreže
sa kućnim
priključcima naselja
vezanih za sistem
vodosnabdijevanja
„Crno Vrelo“ (EIB)

Izgrađeno 120 km
vodovodne mreže i
priključeno 2.500
domaćinstava

2.

3.

4.

Izgradnja
vodovodne mreže u
zaseoku Kukići,
Donji Garevci

Izgrađeno 5.048 m
vodovodne mreže

Izgradnja
vodovodne mreže u
naselju Čarakovo Gornje polje

Izgrađeno 2.790 m
vodovodne mreže i
priključena 43
domaćinstva

Nastavak izgradnje
vodovodne mreže
Tukovi - Žeger

Izgrađeno 2.180 m
sekundarne mreže i
spojena 64 kućna
priključka

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna
Nenovčan
transferi viših
budžetska
sredstva
a sredstva
nivoa vlasti,
sredstva
javna
preduzeća)

Godina
realizacije

4

5

6

7

8

9

2021.

-

1.500.000,00

-

800.000,00

-

2022.

-

1.100.000,00

-

600.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

100.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

85.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

100.000,00

-

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

10

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko Odjeljenje
ili Javno preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

9.397.951,41

Odjeljenje za
saobraćaj, komunalne
poslove i zaštitu
životne sredine i
imovinsko-stambene
poslove

100.000,00

100.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj, komunalne
poslove i zaštitu
životne sredine i
imovinsko-stambene
poslove

85.000,00

85.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj, komunalne
poslove i ZZS i ISP

100.000,00

100.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj, komunalne
poslove i ZZS i ISP

4.000.000,00

5.

6.

Izgradnja
kanalizacione mreže
u naselju Janjića
pumpa

Izgrađeno 1.200 m
kanalizacione mreže
i priključeno cca
150 domaćinstava

Rekonstrukcija
vrelovodne i
toplovodne mreže
Grada Prijedora

Rekonstruisana
vrelovodna i
toplovodna mreža u
minimalno jednoj
ulici godišnje

2021.

-

-

-

70.000,00

-

2022.

-

-

-

100.000,00

-

2023.

-

-

-

100.000,00

-

2021.

-

-

-

100.000,00

-

2022.

-

-

-

100.000,00

-

2023.

-

-

-

100.000,00

-

270.000,00

270.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj, komunalne
poslove i ZZS i ISP

300.000,00

300.000,00

AD "Toplana"

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora
Godina
realizacije

2021.
2022.
2023.
UKUPNO

Redovna
budžetska
sredstva
100.000,00
100.000,00

Kreditna sredstva

Nenovčana
sredstva

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije, grantovi,
transferi viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)

Privatni izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)

1.500.000,00

-

970.000,00

-

2.470.000,00

1.285.000,00

-

800.000,00

-

2.185.000,00

-

200.000,00

-

200.000,00

2.785.000,00

0,00

11

1.970.000,00

0,00

4.855.000,00

4.3.

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
Izvori finansiranja (KM)

Red.
broj

Naziv projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

1.

2.

3.

4.

Rekonstrukcija ulica
Vojvode Putnika i
Muharema Suljanovića
sa izgradnjom kružne
raskrsnice na ukrštanju
ulica Vojvode Putnika i
Vožda Karađorđa
Završetak „Istočne
gradske obilaznice I
faza“, od magistralnog
puta Prijedor - Sanski
Most do ukrštanja sa
regionalnim putem
Prijedor - Busnovi
Izgradnja parkirališta
kod Srednjoškolskog
Centra

Rekonstrukcija
raskrsnice „VILAKO“ sa
postavljanjem
semafora

Rekonstruisane
navedene ulice i
izgrađena kružna
raskrsnica

Završena
zaobilaznica do
regionalnog puta
Prijedor Busnovi

Izgrađeno
parkiralište

Rekonstruisana
raskrsnica i
postavljen
semafor

Sredstva Grada Prijedora
Godina
realizacije

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije,
grantovi, transferi
viših nivoa vlasti,
javna preduzeća)

Privatni
izvor

Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

4

5

6

7

8

9

2021.

-

-

-

-

-

2022.

50.000,00

-

-

-

-

2023.

50.000,00

-

-

900.000,00

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

-

-

2023.

100.000,00

-

-

300.000,00

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

-

-

2023.

300.000,00

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

50.000,00

-

-

100.000,00

-

2023.

50.000,00

-

-

100.000,00

-

12

Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

1.000.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

1.000.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

400.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

300.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

300.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Izgradnja kružne
raskrsnice kod
nadvožnjaka

Izgrađena kružna
raskrsnica

Izgradnja kružne
raskrsnice na ukrštanju
ulica Kozarske i Milana
Vrhovca

Izgrađena kružna
raskrsnica

Izgradnja i uvođenje
parking servisa

Uspostavljen
funkcionalan
parking servis

Rekonstrukcija ulice
Mitropolita Petra
Zimonjica u naselju
Pećani
Učešće Grada Prijedora
u sufinansiranju
izgradnje puteva u MZ,
kao i sa Federalnim
Ministarstvom
raseljenih osoba i
izbjeglica u iznosu od
40 %

Izgradnja i
rekonstrukcija puteva

Rekonstruisana
ulica

Izgrađeni i
rekonstruisani
putevi

Rekonstruisani i
izgrađeni putevi

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

-

-

2023.

100.000,00

-

-

400.000,00

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

50.000,00

-

-

-

-

2023.

250.000,00

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

40.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

44.000,00

116.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

210.000,00

-

315.000,00

-

2022.

200.000,00

-

-

300.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

911.864,00

-

-

-

2022.

1.200.000,00

-

-

2.053.026,00

-

500.000,00

300.000,00

40.000,00

160.000,00

1.025.000,00

4.164.890,00
2023.

-

-

-
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-

-

500.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

300.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

40.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

160.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

1.025.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

4.164.890,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

11.

Izgradnja pješačkog
mosta ispod pijace koji
povezuje Raškovac i
Pećane

Izgrađen pješački
most

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

15.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

15.000,00

15.000,00

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

2021.

Sredstva Grada Prijedora
Redovna
budžetska
sredstva
-

2022.

1.594.000,00

2023.

850.000,00

UKUPNO

2.444.000,00

Kreditna sredstva

Nenovčana
sredstva

Ostali izvori
finansiranja (Donacije,
grantovi, transferi
viših nivoa vlasti,
javna preduzeća)

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost projekta
2021.-2023. (KM)

1.121.864,00

-

315.000,00

-

1.436.864,00

171.000,00

-

2.453.026,00

-

4.218.026,00

-

1.700.000,00

-

2.550.000,00

1.292.864,00

0,00
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4.468.026,00

0,00

8.204.890,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove
i ZZS i ISP

4.4.

Red.
broj

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

1.

Projekat
izgradnje novih i
rekonstrukcije
postojećih SN i
NN mreža i
postrojenja u
gradskim
područjima i
izmještanje
NNM u putnu
zonu,
izmještanje
mjernih mjesta,
kao i svođenje
nadzemne u
podzemnu SN i
NN mrežu u
zavisniosti od
potreba

Izgrađena,
rekonstruisana i
u putnu zonu
gradskog
područja
izmještena SN i
NN mreža i
postrojenja

Projekat
izgradnje novih i
rekonstrukcije
postojećih SN i
NN mreža i
postrojenja u

Izgrađena,
rekonstruisana i
u putnu zonu
seoskih
područja
izmještena SN i

2.

ELEKTRO INFRASTRUKTUA

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna Nenovčana
transferi
budžetska
sredstva
sredstva
viših nivoa
sredstva
vlasti, javna
preduzeća)

Godina
realizacije

4

5

6

7

2021.

-

-

-

550.000,00

-

2022.

-

-

-

750.000,00

-

8

Privatni
izvor

9

Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno
preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

15,000.000.00

MH ERS, AD
Trebinje, ZP
Elektrokrajina AD,
Banja Luka

8,000.000.00

MH ERS, AD
Trebinje, ZP
Elektrokrajina AD,
Banja Luka

2.050.000,00

2023.

-

-

-

750.000,00

-

2021.

-

-

-

400.000,00

1.400.000,00

2022.

-

-

-
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500.000,00

-

seoskim
područjima i
izmještanje
NNM u putnu
zonu i
izmještanje
mjernih mjesta

3.

4.

5.

Projekat
rekonstrukcije
6,3 kV
rasklopnica,
trafostanica i
dalekovoda i
prebacivanje na
20 kV područja
Ljubija
Projekat
rekonstrukcije
6,3 kV
rasklopnica,
trafostanica i
dalekovoda i
prebacivanje na
20 kV područja
Tomašica

Implementacija
projekta
daljinskog
upravljanja SN
postrojenjima SCADA sistem

NN mreža i
postrojenja

Rekonstruisana
6,3kV
rasklopnica,
trafo stanica i
dalekovod

Rekonstruisana
6,3kV
rasklopnica,
trafo stanica i
dalekovod

Uspostavljeno
daljinsko
upravljanje SN
postrojenjima

2023.

-

-

-

500.000,00

-

2021.

-

-

-

100.000,00

-

2022.

-

-

-

150.000,00

-

2023.

-

-

-

150.000,00

-

2021.

-

-

-

200.000,00

-

2022.

-

-

-

200.000,00

-

2023.

-

-

-

200.000,00

-

2021.

-

-

-

100.000,00

-

2022.

-

-

-

450.000,00

-

2023.

-

-

-

450.000,00

-
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400.000,00

600.000,00

1.000.000,00

4,000.000.00

MH ERS, AD
Trebinje, ZP
Elektrokrajina AD,
Banja Luka

1,000.000.00

MH ERS, AD
Trebinje, ZP
Elektrokrajina AD,
Banja Luka

2,000.000.00

MH ERS, AD
Trebinje, ZP
Elektrokrajina AD,
Banja Luka

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ELEKTRO INFRASTRUKTURA
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

Sredstva Grada Prijedora

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije, grantovi,
transferi viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)

Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

2021.

-

-

-

1.350.000,00

2022.

-

-

-

2.050.000,00

2023.

-

-

-

2.050.000,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00
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5.450.000,00

Privatni izvor

Procjenjena
vrijednost projekta
2021-2023. (KM)

1.350.000,00

-

2.050.000,00

-

2.050.000,00

0,00

5.450.000,00

4.5.

Red.
broj

Naziv projektnog
prijedloga

Planirani rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

Zoning plan područja
posebne namjene
izvorišta Tukovi Mataruško polje

Stvaranje preduslova
za zaštitu područja
vodozahvata,
poboljšani uslovi za
uvođenje mjera zaštite
životne sredine i
rješavanje zahtjeva iz
nadležnosti Odjeljenja

1.

2.

3.

Izgradnja pločastih
propusta kod
pružnog željezničkog
mosta, pruga
Prijedor - Ljubija na
rijeci Sani, u naselju
Brezičani
Projekat izgradnje
drenažnog kanala za
odvodnju
površinskih voda sa
prostora naselja
Celpak, Topolik,
Vrbice, Nova
Orlovača - Rasteretni
kanal

Izgrađena 4 pločasta
propusta u cilju
povećanja propusne
moći rijeke Sane

Izgrađen drenažni
kanal u dužini cca
1.700 m

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna
Nenovčana transferi viših
budžetska
nivoa vlasti,
sredstva
sredstva
sredstva
javna
preduzeća)

Godina
realizacije

4

5

6

7

8

9

2021.

-

88.000,00

-

-

-

2022.

228.500,00

-

-

-

-

2023.

312.500,00

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

200.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

Privatni
izvor

2022.

-

-

-

-

-

2023.

-

-

-

800.000,00

-
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Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

629.000,00

200.000,00

800.000,00

629.000,00

Odjeljene za
prostorno
uređenje

200.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne
poslove i ZZS i ISP

800.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne
poslove i ZZS i ISP

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nastavak izgradnje
nasipa sa desne
obale rijeke Sane
pored Žegerskog
mosta

Izgrađeno cca 150 m
nasipa

Rekonstrukcija
sistema grijanja i
hlađenja u
Poslovnom centru
Prijedor

Promjena energenta za
zagrijavanje objekta;
Postavljen novi sistema
za hlađenje objekta;
Ostvarene uštede kroz
smanjenu potrošnju el.
energije potrebne za
grijanje i hlađenje
objekta

Uređenje korita
rijeke Miloševice

Uređeno korito rijeke
Miloševice od ušća u
Gomjenicu do mosta
br.6 (željeznički most)

Uređenje rijeke
Gomjenice

Izgradnja i
rekonstrukcija javne
rasvjete
Revitalizacija zelenih
površina, kao i
priprema za
izgradnju novih i
građvinske
intervencije na
postojećim
parkovima

Uređenje rijeke
Gomjenice od ušća u
Sanu uzvodno 4 km

Izgrađena i
rekonstruisana javna
rasvjeta

Izgrađeni novi i uređeni
postojeći parkovi

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

-

-

2023.

-

-

-

100.000,00

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

269.700,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

3.246.677,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

2.500.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

1.215.643,00

-

-

-

2022.

385.000,00

-

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

80.000,00

-

-

-

100.000,00

100.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne
poslove i ZZS i ISP

269.700,00

269.700,00

Agencija PREDAPD

3.246.677,00

3.246.677,00

JU " Vode srpske"

2.500.000,00

2.500.000,00

JU " Vode srpske"

1.600.643,00

80.000,00
2023.

-

-

-
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-

-

1.600.643,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne
poslove i ZZS i ISP

80.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne
poslove i ZZS i ISP

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST
Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora
Godina
realizacije

2021

Redovna
budžetska
sredstva
-

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

1.303.643,00

-

2022.
2023.

613.500,00
312.500,00

80.000,00
-

UKUPNO

926.000,00

1.383.643,00

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije, grantovi,
transferi viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

-

-

1.303.643,00

-

6.909.877,00
1.212.500,00

6.216.377,00
900.000,00
0,00

20

7.116.377,00

0,00

Procjenjena
vrijednost projekta
2021-2023. (KM)

9.426.020,00

4.6.

Red.
broj

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

1.

2.

Izgradnja
kulturnog
centra
(projekat
"Izgradnja
biblioteke")

Izgrađen
Kulturni centar

Izgradnja
Koncertne
dvorane u
sklopu JU
Muzička škola
"Savo Balaban

Izgrađena
koncertna sala u
okviru JU
Muzička škola
"Savo Balaban"
Prijedor

KULTURA

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna Nenovčana
transferi
budžetska
sredstva
sredstva
viših nivoa
sredstva
vlasti, javna
preduzeća)

Godina
realizacije

4

5

6

7

8

9

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

3.000.000,00

-

2023.

-

-

-

3.000.000,00

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

1.000.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-
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Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno
preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

6.000.000,00

6.000.000,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti

1.000.000,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti, JU
Muzička škola
"Savo Balaban"

1.000.000,00

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KULTURA
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

Sredstva Grada Prijedora

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)

Ostali izvori
finansiranja (Donacije,
grantovi, transferi
viših nivoa vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

-

-

0,00

Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

2021.

-

-

-

2022.

-

-

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

2023.

-

-

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00
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7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

4.7.

Red.
broj

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani rezultati u
posmatranom
periodu

Godina
realizacij
e

1

2

3

4

1.

Izgradnja
objekta
predškolske
ustanove
dječijeg vrtića
u Prijedoru
- naselje Pećani

Izgrađen moderan
dječiji vrtić u Prijedoru

Rekonstrukcija
objekata
predškolskog
obrazovanja i
objekata
osnovnih i
srednjih škola

Postavljanje staklene
stijene u OŠ "Desanka
Maksimović" i izdaci za
investiciono
održavanje,
rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i
objekata

Dogradnja JU
"Centar Sunce"
Prijedor

Opremanje dodatnog
prostora - kabinet za
psihomotornu
redukaciju

2.

3.

OBRAZOVANJE

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna
Nenovčana
transferi viših
budžetska
sredstva
sredstva
nivoa vlasti,
sredstva
javna
preduzeća)
5
6
7
8

Privatni
izvor

9

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

6.033.714,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

42.978,00

74.808,00

-

18.600,00

-

2022.

-

51.929,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

126.335,00

-

2023.

-

-

-

126.335,00

-
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Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

6.033.714,00

6.033.714,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti

188.315,00

188.315,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti

252.670,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti,
JU "Centar Sunce"
Prijedor

252.670,00

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OBRAZOVANJE
Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora

Godina
realizacije
Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije, grantovi,
transferi viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)

2021.

42.978,00

74.808,00

-

18.600,00

-

136.386,00

2022.

-

51.929,00

-

6.160.049,00

-

6.211.978,00

2023.

-

-

126.335,00

-

126.335,00

UKUPNO

42.978,00

126.737,00

0,00
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6.304.984,00

0,00

6.474.699,00

4.8.

SPORT

Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora

Redovna
budžetsk
a
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovč
ana
sredstva

4

5

6

7

Ostali
izvori
finansiranj
a
(Donacije,
grantovi,
transferi
viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)
8

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

850.000,00

-

2023.

-

-

-

850.000,00

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

800.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatrano
m periodu

Godina
realizacij
e

1

2

3

1.

Rekonstrukcij
a i izgradnja
sportske
dvorane u
Omarskoj

Red. broj

2.

3.

Izdaci za
izgradnju
reflektora na
glavnom
stadionu i
ostala
infrastruktura
Projekat
izgradnje
sportske
dvorane u
naselju
"Urije"

Izgradnja
dvorane

Izgradnja
reflektora

Izgradnja
sportske
dvorane

Privatn
i izvor

9

2022.

-

-

-

-

-

2023.

-

-

-

4.500.000,00

-
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Procjenjen
a
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjen
a ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

1.700.000,00

1.700.000,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti

800.000,00

4.500.000,00

800.000,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti,Odjeljenj
e za saobraćaj,
komunalne poslove,
zaštitu životne
sredine i imovinskostambene odnose

8.360.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove i
ZZS i ISP

4.

Izgradnja
„trim“ staze u
naselju Pećani
( staza rubom
pećanskog
parka )

Izgrađena trim
staza

2021.

-

2022.

-

2023.

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti,Odjeljenj
e za saobraćaj,
komunalne poslove,
zaštitu životne
sredine i imovinskostambene odnose

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SPORT
Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora
Godina
realizacije

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije, grantovi,
transferi viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)

-

Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

850.000,00

-

1.700.000,00

2023.

-

-

5.350.000,00

-

5.350.000,00

UKUPNO

850.000,00
0,00

850.000,00

0,00
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6.200.000,00

0,00

7.050.000,00

4.9.

DRUŠTVENI SADRŽAJ

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna Nenovčana
transferi
budžetska
sredstva
sredstva
viših nivoa
sredstva
vlasti, javna
preduzeća)

Red.
broj

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatranom
periodu

Godina
realizacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

110.961,00

-

1.

2.

3.

Unutrašnje
uređenje
Polivalentne
sale u sklopu
Vatrogasnog
doma

Projekat
unutrašnjeg
uređenja i
akustičkih
karakteristika

Nabavka
projektora, te
rekonstrukcija i
sanacija prvog
sprata JU
"Centar za
prikazivanje
filmova"
Prijedor

Rekonstruisan
prvi sprat JU
"Centar za
prikazivanje
filmova"
Prijedor i
nabaljen
projektor za
potrebe JU

Rekonstrukcija
domova i
ostalih
objekata u
vlasništvu
Grada

Rekonstruisani
domovi

Privatni
izvor

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

209.902,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

270.000,00

-

-

-

2022.

168.000,00

-

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-
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Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili Javno
preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

110.961,00

110.961,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti, Javni
gradski hor Prijedor

209.902,00

209.902,00

Odjeljenje za
društvene djelatnosti

438.000,00

438.000,00

Odjeljenje za
društvene
djelatnosti,Odjeljenje
za saobraćaj,
komunalne poslove,
zaštitu životne

4.

Uređenje
eksterijera oko
boračkih
zgrada na
Pećanima

Uređen
eksterijer

2021.

-

-

-

-

-

2022.

20.000,00

420.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

440.000,00

sredine i imovinskostambene odnose
Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove,
zaštitu životne
sredine i imovinskostambene odnose

440.000,00

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti DRUŠTVENI SADRŽAJI
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

2021.
2022.
2023.
UKUPNO

Sredstva Grada Prijedora
Redovna
budžetska
sredstva
188.000,00
188.000,00

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

Ostali izvori
finansiranja (Donacije,
grantovi, transferi
viših nivoa vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)

270.000,00

-

-

-

270.000,00

420.000,00

-

320.863,00

-

928.863,00

-

-

-

0,00

690.000,00

0,00
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320.863,00

0,00

1.198.863,00

4.10.

Red.
broj

Naziv
projektnog
prijedloga

Planirani
rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

1.

2.

Pametni gradovi
(digitalna
transformacija
gradova u BiH)

Unapređeni
digitalni
kapaciteti grada
Prijedora u
skladu sa smart
city konceptom
(npr. pametni
parking)

Softver za
povećanje naplate
prihoda

Povećana
naplata poreza
na
nepokretnost
za 20 %

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Izvori finansiranja (KM)
Ostali izvori
Sredstva Grada Prijedora
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
Redovna
Kreditna Nenovčana
transferi
budžetska
sredstva
sredstva
viših nivoa
sredstva
vlasti, javna
preduzeća)

Godina
realizacije

4

5

6

7

8

9

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

60.000,00

-

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

Procjenjena
ukupna
vrijednost
projekta
(KM)

Gradsko
Odjeljenje ili
Javno
preduzeće
odgovorno za
implementaciju

10

11

12

66.000,00
2023.

6.000,00

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

50.000,00

-

-

50.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-
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100.000,00

66.000,00

Odsjek za
informaciono komunikacione
tehnologije

100.000,00

Odsjek za
informaciono komunikacione
tehnologije /
Odjeljenje za
finansije

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

Sredstva Grada Prijedora

Ostali izvori
finansiranja (Donacije,
grantovi, transferi viših
nivoa vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)
-

Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

2021.

-

-

-

-

-

2022.

50.000,00

-

-

110.000,00

-

160.000,00

2023.

6.000,00

-

-

-

-

6.000,00

UKUPNO

56.000,00

0,00

0,00
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110.000,00

0,00

166.000,00

4.11.

OSTALI PROJEKTI

Izvori finansiranja (KM)
Sredstva Grada Prijedora

Red.
broj

Naziv projektnog
prijedloga

Planirani rezultati u
posmatranom
periodu

1

2

3

1.

Prostorni plan
grada Prijedora za
period 2020 - 2040.
godina

Ispunjenje zakonske
obaveze i olakšano
rješavanje zahtjeva iz
nadležnosti Odjeljenja

Urbanistički plan
Kozarac i kontakt
područje za period
2019 - 2039. godina

Ispunjenje zakonske
obaveze i olakšano
rješavanje zahtjeva iz
nadležnosti Odjeljenja

GIS- Održavanje i
unaprijeđenje

Unaprijeđenje i
poboljšanje rada
Odjeljenja za prostorno
uređenje i Gradske
uprave, omogućavanje
praćenja stanja o
prostoru

2.

3.

4.

Jačanje tehničkih
kapaciteta u svrhu
zaštite i spasavanja
ljudi i njihovih
materijalnih dobara

Stvaranje tehničkih
uslova za djelovanje u
kriznim situacijama

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije,
grantovi,
transferi viših
nivoa vlasti,
javna
preduzeća)

Privatni
izvor

Godina
realizacije

Redovna
budžetsk
a
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

4

5

6

7

8

9

2021.

-

61.000,00

-

-

-

2022.

58.400,00

-

-

-

-

2023.

76.403,00

-

-

-

-

2021.

-

8.283,60

-

-

-

2022.

8.283,40

-

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

37.908,00

-

-

-

-

2022.

37.908,00

-

-

-

-

2023.

37.908,00

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

2.000.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-
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Procjenjena
vrijednost
projekta
2021-2023.
(KM)

10

Gradsko
Procjenjena
Odjeljenje ili
ukupna
Javno preduzeće
vrijednost
odgovorno za
projekta (KM)
implementaciju

11

12

195.803,00

195.803,00

Odjeljene za
prostorno uređenje

16.567,00

27.612,00

Odjeljene za
prostorno uređenje

113.724,00

250.000,00

Odjeljene za
prostorno uređenje

2.000.000,00

2.000.000,00

Teritorijalna
vatrogasno spasilačka jedinica

5.

6.

7.

Efikasno pružanje
javnih usluga u
hitnim situacijama

Izgradnja
nadstrešice na
Gradskoj tržnici
Prijedor
Sredstva za
eksproprijaciju za
gradske objekte
( nepokretnosti )

Stvoreni uslovi za
efikasnije djelovanje
javnih službi u kriznim
situacijama

Izgrađena nadstrešica

Ekspropriatisani objekti

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

-

-

80.000,00

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

15.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-

2021.

-

-

-

-

-

2022.

-

200.000,00

-

-

-

2023.

-

-

-

-

-
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80.000,00

15.000,00

200.000,00

80.000,00

Teritorijalna
vatrogasno spasilačka jedinica;
Rukovodilac OKC-a

15.000,00

Odjeljenje za
saobraćaj,
komunalne poslove,
zaštitu životne
sredine i imovinskostambene odnose

200.000,00

Stručna služba
Gradonačelnika /
Odsjek za imovinske
poslove i evidenciju
nekretnina

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OSTALI PROJEKTI
Izvori finansiranja (KM)
Godina
realizacije

Sredstva Grada Prijedora
Redovna
budžetska
sredstva

Kreditna
sredstva

Nenovčana
sredstva

2021.

37.908,00

69.283,60

-

2022.

104.591,40

215.000,00

-

2023.

114.311,00

UKUPNO

256.810,40

284.283,60

Ostali izvori
finansiranja
(Donacije, grantovi,
transferi viših nivoa
vlasti, javna
preduzeća)

Privatni
izvor

-

-

107.191,60

-

2.399.591,40

-

114.311,00

2.080.000,00

-

0,00

OBRAĐIVAČ
Odsjek za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem

2.080.000,00

0,00

Procjenjena
vrijednost
projekta 20212023. (KM)

2.621.094,00

ŠEF ODSJEKA
Zinajda Hošić, dipl.ecc
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Skraćenice
BiH – Bosna i Hercegovina
JLS – Jedinica lokalne samouprave (općina/opština, grad)
MEG – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja
UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

Uvod
Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost JLS, koje učestvuju u implementaciji
Projekta MEG, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i
komunalnim uslugama. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka.
Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno u saradnji sa Odsjekom za mjesne zajednice,
posredstvom koga je izvršeno anketiranje građana u urbanim i ruralnim mjesnim zajednicama i to
metodom ispitivanja građana i građanki koliko su zadovoljni uslugama javne uprave.
Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati
procenti ispitanika/ca.
Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca
izjasnio da je ili neutralan ili da ne zna.
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Zadovoljstvo uslugama u JLS u 2021 – uporedni pregled
Grafikon UP1: Procent ispitanika/ca prema zadovoljstvu uslugama u JLS 2021 godine
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81%

80%
65%

70%
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52%

53%

52%
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31% 30%

33%
25%
24% 24%
21%
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45% 45%
39% 37%

47%

43% 42% 40%
27%

24%

64%

60%

58% 60%

36%
19% 22%

10%
0%

Nezadovoljni
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43% 41%

47% 46%

29% 29%

29% 29%

Zadovoljni

54% 52%

15% 17%

15%

20% 19% 17%

23%

REZULTATI ISPITIVANJA JAVNOG MIJENJA1
Karakteristike uzorka
Grafikon DEMO1. Procentualna struktura ispitanika/ca polu

Ženski; 43%
Muški; 57%

Muški

Ženski

Grafikon DEMO2. Procentualna struktura ispitanika/ca po starosti

"18-35"; 27%
"preko 55";
37%
"36-55"; 36%

"18-35"

1

"36-55"

"preko 55"

Zbog zaokruživanja podaci u grafovima i u tekstualnom opisu grafova mogu se razlikovati +/- 1%
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Grafikon DEMO3. Procentualna struktura ispitanika/ca po geografskoj pripadnosti

Urbano; 32%

Ruralno; 68%

Urbano

Ruralno

Snabdijevanje vodom
Grafikon P1.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P1 Koliko ste zadovoljni sa
snabdijevanjem vodom?
45%

40%

40%
35%
30%
25%

22%

20%
15%
10%

12%

9%

10%

5%

7%
0%

0%
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Cijena snabdijevanja vodom
Grafikon P2.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P2 Koliko ste zadovoljni sa cijenom
snabdijevanja vodom?
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30%
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Prikupljanje otpada i odvoz smeća
Grafikon P3.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P3 Koliko ste zadovoljni sa
prikupljanjem otpada i odvozom smeća?
60%

55%

50%
40%
30%
20%
10%
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10%

5%

5%
0%

0%
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Cijena prikupljanja otpada i odvoz smeća
Grafikon P4.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P4 Koliko ste zadovoljni sa cijenom
prikupljanja otpada i odvoza smeća?
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Kanalizacija
Grafikon P5.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P5 Koliko ste zadovoljni sa
kanalizacijom?
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Cijena kanalizacije
Grafikon P6.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P6 Koliko ste zadovoljni sa cijenom
kanalizacije?
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Kvaliteta usluge održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko)
Grafikon P7.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P7 Koliko ste zadovoljni sa kvalitetom
usluge održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko)?
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Redovnost usluge održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko)
Grafikon P8.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P8 Koliko ste zadovoljni sa redovnošću
usluge održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko)?
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32%

35%
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Pokrivenost JLS javnom rasvjetom
Grafikon P9.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P9 Koliko ste zadovoljni sa
pokrivenošću JLS javnom rasvjetom?
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Kvalitet javne rasvjete (osvjetljenja)
Grafikon P10.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P10 Koliko ste zadovoljni sa
kvalitetom javne rasvjete (osvjetljenja)?
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Rasprostranjenost javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova
Grafikon P11.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P11 Koliko ste zadovoljni sa
rasprostranjenošću javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova?
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Kvalitet javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova
Grafikon P12.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P12 Koliko ste zadovoljni sa
kvalitetom javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova?
35%

30%

30%
25%
25%

22%
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Rad domova zdravlja / ambulanti
Grafikon P13.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P13 Da li ste zadovoljni sa radom
domova zdravlja / ambulantama?
60%
53%
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40%

40%
30%
20%
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0%
Da
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Ne zna
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Nije odgovoreno

Rad vrtića / obdaništa
Grafikon P14.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P14 Da li ste zadovoljni sa radom
vrtića / obdaništa?
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Nije odgovoreno

Rad civilne zaštite na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa
Grafikon P15.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P15 Da li ste zadovoljni sa radom
civilne zaštite na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa?
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Nije odgovoreno

Rad centra za socijalni rad
Grafikon P16.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P16 Da li ste zadovoljni sa radom
centra za socijalni rad?
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Rad mjesnih zajednica
Grafikon P17.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P17 Da li ste zadovoljni sa radom
mjesnih zajednica?
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Nije odgovoreno

Kulturna dešavanja na teritoriji JLS
Grafikon P18.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P18 Da li ste zadovoljni sa kulturnim
dešavanjima na teritoriji JLS?
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Sportska dešavanja na teritoriji JLS
Grafikon P19.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P19 Da li ste zadovoljni sa sportskim
dešavanjima na teritoriji JLS?
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Nije odgovoreno

Pristup informacijama
Grafikon P20.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P20 Kako biste procijenili vaš pristup
informacijama o javnim pitanjima, kao npr. budžetu, javnoj potrošnji, prioritetima razvoja, novim
investicijama, i sl.?
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Uključenost u javne rasprave i debate
Grafikon P21.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P21 U protekle dvije godine, koliko
puta ste se uključili u javne rasprave ili debate?
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"Nije upoznat"

"Nije odgovoreno"

Ocjena postojećih mehanizama učešća građana
Grafikon P22.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P22 Kako biste ocijenili postojeće
mehanizme učešća građana u donošenju odluka za javno dobro?
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Kvalitet administrativnih usluga u JLS
Grafikon P23A.1 Frekvencija ispitanika prema odgovoru na pitanje P23A Kvalitetom usluge
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5%
0%

Brzina administrativnih usluga u JLS
Grafikon P23B.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P23B Brzinom usluge
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Ljubaznost osoblja u JLS
Grafikon P23C.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P23C Ljubaznost osoblja
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Znanje osoblja u JLS
Grafikon P23D.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P23D Znanje osoblja
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Cijene administrativnih usluga u JLS
Grafikon P23E.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P23E Cijena usluge
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Direktni prenos sjednica OV/SO putem lokalnih TV i radio stanica
Grafikon P24A.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P24A Direktni prenos sjednica
OV/SO putem lokalnih TV i radio stanica
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Redovni sastanci vijećnika/odbornika sa građanima
Grafikon P24B.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P24B Redovni sastanci
vijećnika/odbornika sa građanima
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"Nije
odgovoreno"

Redovni termini za komunikaciju Grado/načelnika sa građanima
Grafikon P24C.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P24C Redovni termini za
komunikaciju Grado/načelnika sa građanima
35%

31%

30%
25%
25%

25%

20%
15%
15%
10%
5%

4%
0%

0%
"Veoma dobro"

"Dobro"

"Neutralno"

"Nepostojeće" "Nije upoznat"

"Nije
odgovoreno"

Internet komunikacija između građana i službi JLS
Grafikon P24D.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P24D Internet komunikacija između
građana i službi JLS
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"Nije
odgovoreno"

Postojeći mehanizmi učešća građana u definisanju prioriteta JLS
Grafikon P24E.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P24E Postojećim mehanizmima
učešća građana u definisanju prioriteta JLS
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Žalbe (pritužbe, prigovori) prema lokalnoj vlasti
Grafikon P25.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P25 Da li ste ikada uložili žalbu
(pritužbu, prigovor) prema lokalnoj vlasti, u bilo kojem smislu?
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Nije odgovoreno

Rješavanje žalbi
Grafikon P26.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P26 Da li je lokalna vlast na bilo koji
način riješila vašu žalbu?
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Pripadnost socijalno ugroženim grupama
Grafikon P27A.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P27A Da li ste pripadnik neke od
socijalno ugroženih grupa?
70%
63%

60%
50%
40%

37%

30%
20%
10%
1%
0%
Da

Ne

Nije odgovoreno

23

Struktura socijalno ugroženih ispitanika u anketi
Grafikon P27B.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P27B Kojoj socijalno ugroženoj
grupi pripadate?
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Struktura nezaposlenih osoba koje su učestvovale u anketi
Grafikon P27C.2 Procentualni udio ispitanika prema odgovoru na pitanje P27C Ako nezaposlen?
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OBRAĐIVAČ

ŠEF ODSJEKA

Odsjek za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem

Zinajda Hošić, dipl.ecc
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ОДЛУКА
O ИМЕНОВAЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА, ИСПРЕД ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Приједор, април 2022. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР

ПРИЈЕДЛО Г

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном
васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 и
63/20), члана 127. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора и
разрјешења чланова школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) и
члана 22. став 1. тачка 3. Статута Града Приједор („Службени гласник града Приједора“,
број:12/17), Скупштина Града Приједор на Сједници, одржаној дана ___________, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
o именовaњу чланова школских одбора у основним и средњим школама на подручју града
Приједора, испред јединице локалне самоуправе

I
1.Овом одлуком именују се чланови школских одбора у основним и средњим школама на
подручју града Приједора, испред јединице локалне самоуправе, и то:
1)
2)
3)
4)

Недељка Вуковић у ЈУ „Средњошколски центар“ Приједор,
Наташа Милошевић у ЈУ Електротехничка школа Приједор,
Мирсад Дуратовић у ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Приједор и
Милорад Вујмиловић у ЈУ Центар „Сунце“ Приједор.
II

2. Чланови школских одбора наведени у тачки I ове одлуке именују се на период од четири
године и за свој рад не примају накнаду.
III
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Града Приједора“.

Број: 01ПРИЈЕДОР
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР
Мирсад Дуратовић, с. р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ: Правни основ за доношење Одлуке о именовање чланова школских
одбора у основним и средњим школама града Приједора, испред јединице локалне
самоуправе налази се у одредбама члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), којим је, између осталог,
прописано да је у надлежности скупштине да врши избор, именовања и разрјешења у складу
са законом, у одредбама члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), којима
је прописано да школски одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује
Министарство, од којих једног члана именује на приједлог јединице локалне самоуправе,
члана 127. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике Српске“ број: 37/19), у коме се
наводи да избор једног члана школског одбора у име јединице локалне самоуправе односно
града, врши скупштина, те у одредбама члана 22. став 1. тачка 3. Статута Града Приједор
(„Службени гласник града Приједора“, број: 12/17) којим је, такође, дефинисана надлежност
скупштине за доношење одлука из ове области.
Разлози за доношење: На Јавни конкурс за избор и именовање чланова школских
одбора у основним и средњим школама на подручју града Приједора, испред јединице
локалне самоуправе, који је објављен дана 23.02.2022. године у недељном листу „Козарски
вјесник“ и на званичном сајту Града Приједор, пријавиo се један кандидат за ЈУ ОШ „Доситеј
Обрадовић“, један кандидат за ЈУ ОШ Средњошколски центар Приједор, један кандидат за ЈУ
ОШ Електротехничка школа Приједор и 3 кандадата за ЈУ Центар „Сунце“ Приједор и сви
испуњавају услове Конкурса.Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор
чланова школских одбора у основним и средњим школама на подручју града Приједора,
испред јединице локалне самоуправе, именована Рјешењем Градоначелника, број: 02-11128/22 од 7. марта 2022. године, извршила је провјеру пристиглих пријава, констатовала да сви
кандидати испуњавају опште и посебне услове, са истима обавила усмени интервју који је
одржан 17. марта ове године и утврдила Коначну листу кандидата за чланове школских
одбора, коју је доставила Градоначелнику, ради предлагања Скупштини Града именовања
изабраних чланова школских одбора у основним и средњим школама града Приједора, испред
јединице локалне самоуправе.
На основу утврђене Коначне листе о избору чланова школских одбора у основним и
средњим школама града Приједора, испред јединице локалне самоуправе, Скупштини Града
предлаже се доношење одлуке као у тексту.

Обрађивач:
Одјељење за друштвене дјелатности
Начелник Одјељења
Моња Касаловић

ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката невладиних организација
у 2021. години

Приједор, април 2022. године

УВОД

Одјељење за друштвене дјелатности, у складу са Правилником о критеријумима, начину и
поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени гласник Града
Приједор“, број: 5/18) и Одлуком о избору приоритетних области за финансирање пројеката
удружења и фондација у 2021. години („Службени гласник Града Приједор“, број: 1/21),
предложило је Градоначелнику расписивање Јавног конкурса за избор најповољнијег пројекта у
областима: запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања, јачања демократског
друштва, људских права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма, привреде и
пољопривреде. Јавни конкурс објављен је 02.07.2021. године у листу „Козарски вјесник“ и на
званичној интернет страници Града Приједор (www.prijedorgrad.org), а рок за подношење
пријава био је 15 дана од дана објављивања истог.
Објављивање конкурса дало је могућност већем броју удружења и фондација да понуде
своје пројектне приједлоге, што се показало и бројем примљених пријава на конкурс. На јавни
конкурс пријавило се 49 удружења са укупно 49 пројеката. Комисија именована рјешењем
Градоначелника, у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима и фондацијама, по затварању конкурса, размотрила је све пристигле
пријаве. Комисија је извршила бодовање пројеката, сачинила ранг листу и предложила
Градоначелнику да финансира/суфинансира 45 пројектних приједлога у оквиру буџетом
планираних средстава за 2021. годину, у укупном износу од 58.000 КМ (4 пројектна приједлога
одбијена су због непотпуне документације). Услиједило је припремање и потписивање уговора
са удружењима/фондацијама за одобрене пројекте. Будући да су новчана средства невладиним
организацијама дозначена у различитим фазама, услиједиле су и различите фазе реализације
пројеката. Комисија за праћење провођења пројеката у мјесецу марту/априлу 2022. године
обишла је просторије удружења/фондација која су добили средства по наведеном конкурсу и
извршила мониторинг, те у складу са достављеним извјештајима о реализованим пројектима
сачинила Извјештај Градоначелнику о стању пројеката и припремила Информацију о избору и
реализацији пројеката невладиних организација у 2021. години.
У даљем тексту слиједи приказ пројеката подржаних путем Јавног конкурса за избор
најповољнијег пројекта у областима: запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања,
јачања демократског друштва, људских права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма,
привреде и пољопривреде у 2021. години (табеларни и описни):

2

Листа удружења/фондација са пројектима пријављених на Јавни конкурс за
сарадњу са удружењима и фондацијама у 2021. години

Удружење/фондација

1.

Међуопштинска организација слијепих и
слабовидих

„И слијепи виде туризам“

4 мјесеца

2.

ХУСР „Осмијех Анђела“

„Право на помоћ породици за
основним животним потребама“

12 мјесеци

3.

ФСА Приједор

„Набавка спортске опреме“

1 мјесец

4.

КМФ „Приједор“

„Школа малог фудбала“

2 мјесеца

5.

ФК „Гладиатор“

„Набавка опреме“

12 мјесеци

6.

УГ „Фамилија“

„Едукацијом до запослења – курс
кројења и шивања“

3 мјесеца

7.

ОК „Вожд“

„Одбојка за све“

3 мјесеца

8.

Регионално удружење дистрофичара

„Другачији а равноправни – већа
социјализација ОСИ, већа друштвена
укљученост“

4 мјесеца

9.

ОКИ „Козара“

„Спортом до промоције Града“

12 мјесеци

10. УГ „Анемона“
Удружење параплегичара обољелих од
11. дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида Приједор
12. ФК „Омарска“

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Рб.

„Социјализација дјеце са различитим
хроничним обољењима“
„Помоћ обољелим од параплегије
дјечије парализе и осталим лицима са
ивалидитетом“
„Набавка спортске опреме за
пјетлиће и цицибане ФК Омарска“

1 мјесец

Вриједност пројекта
(сума тражена од
Бодовање
Града Приједор)
3.104 КМ
(3.104 КМ)
8.250 КМ
(8.250 КМ)
4.000 КМ
(2.000 КМ)
5.000 КМ
(4.000 КМ)
13.650 КМ
(13.000 КМ)
2.840 КМ
(2.840 КМ)
15.000 КМ
(5.000 КМ)
3.270 КМ
(3.100 КМ)
5.070 КМ
(5.070 КМ)
8.486 КМ
(8.000 КМ)

Одобрена
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 мјесеца

3.160 КМ
(3.160 КМ)

-

-

1 мјесец

2.647 КМ
(2.647 КМ)

-

-
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13. СКУД „др Младен Стојановић“

14. Савез инвалида града Приједор

15. ФК „Брзи“ Буснови
16. УЖ „Липа“ Доња Љубија

Цјеловечерњи концерт тамбурашког
оркестра СКУД „Др Младен
Стојановић“
„Будимо хумани покажимо
солидарност, помогнимо
најугроженије чланове СИР-а Града
Приједор“
„Реконструкција ограде на
игралишту ФК Брзи Буснови“
„Јачање капацитета свијести
становништва у очувању природних
вода кроз туризам“

3 мјесеца

7.696 КМ
(7.696 КМ)

-

-

2 мјесеца

2.382 КМ
(2.382 КМ)

-

-

2 мјесеца

3.888 КМ
(3.888 КМ)

-

-

3 мјесеца

4.000 КМ
(3.000 КМ)

-

-

17. КК „Hunters“

„Уређење тренинг центра – фаза 2“

1 мјесец

9.586 КМ
(4.500 КМ)

-

-

18. ПД „Клековача“

Изградња дрварнице у планинарском
дому „Котловача“ на Козари

2 мјесеца

3.200 КМ
(2.945 КМ)

-

-

19. ЛУ „Мраковица“

„Набавка матичног јата“

1 мјесец

-

-

20. УГ „Алтруист“

„Набавка хидро малчера“

3 мјесеца

-

-

21. ББК 300 Приједор

„Крос фит у Приједору“

2 мјесеца

-

-

22. Удружење Воћара Приједор

„Савјетовање воћара“

1 мјесец

-

-

23. Астрономско друштво „Сиријус“

„Набавка астрономских средстава Телескоп“

Трајно

-

-

24. Радио клуб „Козара“

„ФМ предајник за природне несреће“

3 мјесеца

-

-

25. ФК „Слога“ Ракелићи

„Развој друштвене инфраструктуре
у руралним подручјима“

2 мјесеца

3.574 КМ
(2.574 КМ)

-

-

Фитнес и аеробик клуб „Здрава
26.
гимнастика“ Приједор

„Унапређење услова рада клуба и
промоција корективног пилатеса за
дјецу“

1 мјесец

4.000 КМ
(2.750 КМ)

-

-

27. УГ „Русаг“

„Средњовјековне дворске игре“

3 мјесеца

3.090 КМ
(3.090 КМ)

-

-

4.044 КМ
(4.044 КМ)
6.415 КМ
(6.415 КМ)
10.030 КМ
(10.030 КМ)
6.000 КМ
(6.000 КМ)
54.851 КМ
(30.000 КМ)
5.270 КМ
(4.270 КМ)
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28. Бодибилдинг клуб „Челик“
29. МК „Отписани“
30. Еколошко друштво „Козара“

„Унапређење Бодибилдинг клуба
Челик“
„Едукативна показна вјежба за
мотоциклисте“
„Заштитимо зелене површине“

1 мјесец
3 мјесеца
3 мјесеца

5.000 КМ
(5.000 КМ)
3.000 КМ
(3.000 КМ)
3.360 КМ
(3.360 КМ)

-

-

-

-

-

-

„Унапређење авантуристичких и
адреналинских активности на
Козари“
„Одлазак на међународна
такмичења“
„Изградња и уградња кућица за
резервне играче и службена лица на
стадиону“

4 мјесеца

7.008 КМ
(3.658 КМ)

-

-

6 мјесеци

2.000 КМ
(1.500 КМ)

-

-

1 мјесец

2.871 КМ
(2.871 КМ)

-

-

„Замјена кугли и чуњева, уређење
зида око монитора“

1 мјесец

4.000 КМ
(2.000 КМ)

-

-

3 мјесеца

2.500 КМ
(2.500 КМ)

-

-

„Заједно до чистог и препознатљивог
Града“

5 мјесеци

6.974 КМ
(5.974 КМ)

-

-

37. Центар за младе „Кварт“

„Школа друштвено ангажованог
стрипа“

3 мјесеца

-

-

38. Стонотениски клуб „Приједор“

„Стони тенис за све“

2 мјесеца

-

-

39. УГ „Психолуминис“

„Мислим, осјећам“

2 мјесеца

-

-

40. Ронилачки клуб „Сана“

„Рониоци за ријеку Сану“

3 мјесеца

-

-

-

-

-

-

31. КЕС „Албатрос“
32. КБС „Рудар“
33. ОФК „Браћа Ђуровски“
34. КК „Рудар“ Приједор

35. Удружење „Форум за подршку младима“ „Обрати пажњу“
36.

Удружење родитеља дјеце сапосебним
потребама „Невен“ Приједор

41. Удружење „Санус“ Приједор

42. Удружење „Ша фест“

„Млади волонтери у служби
енергетске ефикасности“
„Инфраструктурно уређење
фестивалско-градских локација
Плажа и Парк – Стари Град, Ша
фест“

6 мјесеци

2 мјесеца

3.400 КМ
(3.400 КМ)
2.000 КМ
(1.500 КМ)
2.495 КМ
(2.495 КМ)
2.696 КМ
(2.000 КМ)
2.690 КМ
(2.690 КМ)
20.000 КМ
(12.000 КМ)
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43. Удружење за очување традиције

„Лијепо пјевам, далеко се чује“

1 мјесец

10.918 КМ
(9.900 КМ)

-

-

44. УГ „Брезичани“

Санација и реконструкција улазне
терасе са изградњом степеница на
објекту Друштвеног дома у
Брезичанима

3 мјесеца

6.000 КМ
(5.000 КМ)

-

-

45. УГ „Хуманитас“ Бања Лука

Дјеца у екологији

4 мјесеца

-

-

-

-

-

-

46. Друштво урбаних умјетника „Манифест“
47. Бициклистички клуб „Козара“
48. Коло српских сестара

49. ФК „Братство“ Козарац

ОДБИЈЕН – непотпуна документација
Музичари без граница
ОДБИЈЕН – непотпуна документација
Изградња тренажног полигона
ОДБИЈЕН – непотпуна документација
Трти пута мјери, једном сијеци –
напредни ниво
ОДБИЈЕН – непотпуна документација
Проширење спортског
терена/игралишта

УКУПНО 49 ПРОЈЕКАТА

3 мјесеца
3 мјесеца

10.000 КМ
(5.000 КМ)
17.610 КМ
(2.610 КМ)
3.841 КМ
(3.841 КМ)

6 мјесеци

4.800 КМ
(3.900 км)

-

-

2 године

50.000 КМ
(5.000 КМ)

-

-
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Листа одобрених средстава за пројекте удружења/фондација пријављених на
Јавни конкурс за сарадњу са удружењима и фондацијама у 2021. години

Рб.

Удружење/фондација

Назив пројекта
„Заједно до чистог и препознатљивог
Града“
„Млади волонтери у служби
енергетске ефикасности“
„Јачање капацитета свијести
становништва у очувању природних
вода кроз туризам“

Трајање
пројекта

1.

Удружење родитеља дјеце са посебним
потребама „Невен“ Приједор

2.

Удружење „Санус“ Приједор

3.

УЖ „Липа“ Доња Љубија

4.

КК „Hunters“

„Уређење тренинг центра – фаза 2“

1 мјесец

5.

Ронилачки клуб „Сана“

„Рониоци за ријеку Сану“

3 мјесеца

6.

Астрономско друштво „Сиријус“

„Набавка астрономских средстава Телескоп“

7.

ЛУ „Мраковица“

„Набавка матичног јата“

1 мјесец

8.

Удружење „Ша фест“

„Инфраструктурно уређење
фестивалско-градских локација
Плажа и Парк – Стари Град, Ша
фест“

2 мјесеца

9.

ОК „Вожд“

„Одбојка за све“

5 мјесеци

Вриједност пројекта
(сума тражена од
Бодовање
Града Приједор)
6.974 КМ
(5.974 КМ)
2.690 КМ
(2.690 КМ)

Одобрена
средства

235

2.000 KM

231

2.000 KM

225

2.000 KM

223

2.000 KM

218

2.000 KM

216

2.000 KM

211

2.000 KM

20.000 КМ
(12.000 КМ)

208

2.000 KM

3 мјесеца

15.000 КМ
(5.000 КМ)

203

2.000 KM

10. УГ „Брезичани“

Санација и реконструкција улазне
терасе са изградњом степеница на
објекту Друштвеног дома у
Брезичанима

3 мјесеца

6.000 КМ
(5.000 КМ)

202

2.000 KM

11. ББК 300 Приједор

„Крос фит у Приједору“

2 мјесеца

10.030 КМ
(10.030 КМ)

198

1.500 KM

6 мјесеци
3 мјесеца

Трајно

4.000 КМ
(3.000 КМ)
9.586 КМ
(4.500 КМ)
2.696 КМ
(2.000 КМ)
54.851 КМ
(30.000 КМ)
4.044 КМ
(4.044 КМ)
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12. УГ „Фамилија“
13. ФК „Омарска“
14. СКУД „др Младен Стојановић“
15. КК „Рудар“ Приједор
16. ПД „Клековача“
17. МК „Отписани“
18. КЕС „Албатрос“
19. УГ „Хуманитас“ Бања Лука

„Едукацијом до запослења – курс
кројења и шивања“
„Набавка спортске опреме за
пјетлиће и цицибане ФК Омарска“
Цјеловечерњи концерт тамбурашког
оркестра СКУД „Др Младен
Стојановић“
„Замјена кугли и чуњева, уређење
зида око монитора“
Изградња дрварнице у планинарском
дому „Котловача“ на Козари
„Едукативна показна вјежба за
мотоциклисте“
„Унапређење авантуристичких и
адреналинских активности на
Козари“

3 мјесеца
1 мјесец
3 мјесеца
1 мјесец
2 мјесеца
3 мјесеца
4 мјесеца

Дјеца у екологији

4 мјесеца

„И слијепи виде туризам“

4 мјесеца

21. ХУСР „Осмијех Анђела“

„Право на помоћ породици за
основним животним потребама“

12 мјесеци

22. ФСА Приједор

„Набавка спортске опреме“

1 мјесец

23. КМФ „Приједор“

„Школа малог фудбала“

2 мјесеца

24. ФК „Гладиатор“

„Набавка опреме“

12 мјесеци

25. Регионално удружење дистрофичара

„Другачији а равноправни – већа
социјализација ОСИ, већа друштвена
укљученост“

4 мјесеца

26. ОКИ „Козара“

„Спортом до промоције Града“

12 мјесеци

27. УГ „Анемона“

„Социјализација дјеце са различитим
хроничним обољењима“

20.

Међуопштинска организација слијепих и
слабовидих

1 мјесец

2.840 КМ
(2.840 КМ)
2.647 КМ
(2.647 КМ)
7.696 КМ
(7.696 КМ)
4.000 КМ
(2.000 КМ)
3.200 КМ
(2.945 КМ)
3.000 КМ
(3.000 КМ)
7.008 КМ
(3.658 КМ)
10.000 КМ
(5.000 КМ)
3.104 КМ
(3.104 КМ)
8.250 КМ
(8.250 КМ)
4.000 КМ
(2.000 КМ)
5.000 КМ
(4.000 КМ)
13.650 КМ
(13.000 КМ)
3.270 КМ
(3.100 КМ)
5.070 КМ
(5.070 КМ)
8.486 КМ
(8.000 КМ)

193

1.500 KM

185

1.500 KM

180

1.500 KM

178

1.500 KM

176

1.500 KM

173

1.500 KM

167

1.500 KM

162

1.500 KM

157

1.000 KM

153

1.000 KM

149

1.000 KM

145

1.000 KM

140

1.000 KM

138

1.000 KM

133

1.000 KM

129

1.000 KM
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Удружење параплегичара обољелих од
28. дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида Приједор
29. Савез инвалида града Приједор

30. ФК „Брзи“ Буснови

„Помоћ обољелим од параплегије
дјечије парализе и осталим лицима са
ивалидитетом“
„Будимо хумани покажимо
солидарност, помогнимо
најугроженије чланове СИР-а града
Приједора“
„Реконструкција ограде на
игралишту ФК Брзи Буснови“

2 мјесеца

3.160 КМ
(3.160 КМ)

126

1.000 KM

2 мјесеца

2.382 КМ
(2.382 КМ)

122

1.000 KM

119

1.000 KM

117

1.000 KM

115

1.000 KM

111

1.000 KM

108

1.000 KM

106

1.000 KM

104

1.000 KM

101

1.000 KM

97

1.000 KM

95

1.000 KM

92

1.000 KM

88

1.000 KM

84

1.000 KM

2 мјесеца

31. УГ „Алтруист“

„Набавка хидро малчера“

3 мјесеца

32. Удружење Воћара Приједор

„Савјетовање воћара“

1 мјесец

33. Радио клуб „Козара“

„ФМ предајник за природне несреће“

3 мјесеца

34. ФК „Слога“ Ракелићи

„Развој друштвене инфраструктуре
у руралним подручјима“

2 мјесеца

35. УГ „Русаг“

„Средњовјековне дворске игре“

3 мјесеца

36. Бодибилдинг клуб „Челик“

„Унапређење Бодибилдинг клуба
Челик“

1 мјесец

37. Еколошко друштво „Козара“

„Заштитимо зелене површине“

3 мјесеца

38. КБС „Рудар“
39. ОФК „Браћа Ђуровски“

„Одлазак на међународна
такмичења“
„Изградња и уградња кућица за
резервне играче и службена лица на
стадиону“

6 мјесеци
1 мјесец

40. Стонотениски клуб „Приједор“

„Стони тенис за све“

2 мјесеца

41. УГ „Психолуминис“

„Мислим, осјећам“

2 мјесеца

42. Удружење за очување традиције

„Лијепо пјевам, далеко се чује“

1 мјесец

3.888 КМ
(3.888 КМ)
6.415 КМ
(6.415 КМ)
6.000 КМ
(6.000 КМ)
5.270 КМ
(4.270 КМ)
3.574 КМ
(2.574 КМ)
3.090 КМ
(3.090 КМ)
5.000 КМ
(5.000 КМ)
3.360 КМ
(3.360 КМ)
2.000 КМ
(1.500 КМ)
2.871 КМ
(2.871 КМ)
2.000 КМ
(1.500 КМ)
2.495 КМ
(2.495 КМ)
10.918 КМ
(9.900 КМ)
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43.

Фитнес и аеробик клуб „Здрава
гимнастика“ Приједор

„Унапређење услова рада клуба и
промоција корективног пилатеса за
дјецу“

44. Удружење „Форум за подршку младима“ „Обрати пажњу“
45. Центар за младе „Кварт“

„Школа друштвено ангажованог
стрипа“
УКУПНО 45 ПРОЈЕКАТА

1 мјесец
3 мјесеца
3 мјесеца

4.000 КМ
(2.750 КМ)
2.500 КМ
(2.500 КМ)
3.400 КМ
(3.400 КМ)

79

500 KM

77

500 KM

75

500 KM
58.000 КМ
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1. Удружење родитеља дјеце са посебним потребама „Невен“ Приједор, пројекат је реализован
у оквиру јавног конкурса под називом „Заједно до чистог и препознатљивог Града“. Град
Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Пројекат се реализује у Дневном центру за лица
са сметњама у развоју. Потреба за пројектом произилази из обавезе да се лицима са сметњама
у развоју омогући нормално функционисање и укључивање у локалну заједницу. Дневно
збрињавање пружа им шансу да побољшају функционалне способности, да учествују у
догађајима у друштвеном животу и допринeсе властитом и општем напретку. С тим да одобрена
средства нису била довољна за реализацију свих активности, одобрени износ укључен је у
суфинансирање пројекта „Ради заједно са мном“ финансијски подржан од Владе РС, чиме су
створени услови за реализацију предвиђених активности. Активности су обухватале набавку
опреме и материјала, израду платнених врећица и цекера, обуку корисника, дистрибуцију
производа и промоцију пројекта. Средства Града Приједор одобрена по овом пројекту утрошена
су за текстилни материјал за израду 600 комада врећица и цекера.
2. Удружење „Санус“ Приједор, пројекат под називом „Млади волонтери у служби енергетске
ефикасности“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Реализација активности
обухватала је набавку материјала за израду соларних колектора, радионице „Уради сам“ за
активисте за заштиту животне средине ради израде соларних колектора, на којој су учесници
пројекта уз помоћ стручњака изградили два соларна колектора. Средства добијена од Града
Приједор утрошена су за материјал, освјежење за учеснике и уговор о дјелу.
3. Удружење „Липа“ Доња Љубија, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „Јачање
капацитета свијести становништва у очувању природних вода кроз туризам“. Град
Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Пројекат се реализовао у Доњој Љубији и
обухватао је активности становништва МЗ Љубија како би се посветили природи и очувању
природних вода и подстакли на здравији живот. Циљ је био наткрити плочу изнад извора,
очистити извор и уградити филтер за воду. Због поскупљења грађевинског материјала на
тржишту и мање одобрених средстава од стране Града Приједор пројекат је дјеломично
реализован. Средства су утрошена за набавку грађевинског материјала за надстрешницу
(жељезне цијеви, подконструкцију и профилисани кровни лим).
4. Кошаркашки клуб „Hunters“, пројекат под називом „Уређење тренинг центра – фаза 2“. Град
Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Циљ пројекта је обезбјеђење адекватних
квалитетних услова за тренажни процес и учешће на такмичењима КСРС и КС БиХ. Реализација
пројекта је обухватала постављање новог слоја пода у великој и малој сали, уређење улаза у
објекат и спрата изнад мокрог чвора, корекције на електроинсталацијама, постављање
заштитних спужви, лед расвјету, завршно сређивање фитнес сале, кошаркашку конструкцију и
уградњу металних стубова. Средства добијена од Града утрошена су за набавку ОСБ плоче за под
од овлаштене радње, остали дио средства како би се завршили планирани радови обезбиједило
је чланство путем донација, ангажовањем додатних партнера и сопственим учешћем и радом.
5. Ронилачки клуб „Сана“, пројекат под називом „Рониоци за ријеку Сану“. Град Приједор подржао
је исти у износу од 2.000 КМ. Циљ пројекта је ангажовање и обука младих како би се унаприједио
ронилачки спорт у граду Приједору. Реализација је обухватала активности за четири младе особе
за обуку рониоца са једном звијездом. Обуку је извршио акредитовани инструктор, а трајала је
20 школских часова. Након теоретског дијела учесници су приступили практичној обуци која је
одржавана на ријеци Сани, језеру у Љубији и трајала је мјесец дана, а коју је извршио
акредитовани инструктор. Учесници су добили акредитацију да су рониоци са једном звијездом
(ронилачка картица) Међународне подводне асоцијације ЦМАС, дневник ЦАРНЕТ и диплому.
Млади рониоци РК „Сана“ су прегледали и очистили корито ријеке Сане на фреквентним
плажама од градског моста до „бране“, на Ушћу и у Усорцима, те језеро у Љубији. Средства су
утрошена за изнајмљивање компресора, трошкове одласка на роњење у Љубију и ријеку Сану,
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трошкове инструктора, врећу за отпад, храну, освјежење, ронилачке картице, дипломе и
семинар о еколошким аспектима ронилачког спорта.
6. Астрономско друштво „Сиријус“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „Набавка
астрономских средстава - Телескоп“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ.
Обухватао је популаризацију науке, набавку телескопа – астрономског средства, за редовну
употребу у практичном раду и извођења наставе у Астрономском друштву „Сиријус“. Због мање
одобрених средстава од стране Града, пројекат је дјеломично реализован, али су створене
претпоставке за даљњи рад у области астрономије. Средства добијена од Града су утрошена за
набавку телескопа и опреме. Дио планираних средстава обезбиједило је удружење.
7. Ловачко удружење „Мраковица“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је
„Набавка матичног јата“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Реализација
пројекта обухватала је набавку матичног јата фазана који ће служити за производњу фазанских
пилића у наредним сезонама. Укупно је набављено 300 јединки фазана који су насељени у
волијеру, као што је пројектом и планирано. Средства добијена од Града Приједор утрошена су
за набавку фазана и превоз. Дио потребних средстава обезбијеђено је од стране удружења.
8. Удружење „Ша фест“, пројекат под називом „Инфраструктурно уређење фестивалскоградских локација Плажа и Парк – Стари град, Ша фест“. Град Приједор подржао је исти у
износу од 2.000 КМ. Пошто су предвиђене активности биле буџетиране више него што је Град
одобрио удружењу, дошло је до одступања у реализацији планираних пројектних активности,
односно одрађен је један дио активности који обухвата припрему и израду пројектне
документације за предвиђено уређење градске плаже у насељу Стари Град. Циљ пројекта је
потпуно функционално уређење запуштених локација у Старом Граду како би биле погодне и
сигурне за одржавање програма Ша феста 2022. године, али и како би се користиле за различите
културне, забавне и рекреативне активности током читаве године и служиле локалној заједници.
Средства су утрошена за израду пројектне документације.
9. Одбојкашки клуб „Вожд“, пројекат под називом „Одбојка за све“. Град Приједор подржао је
исти у износу од 2.000 КМ. Пројекат има за циљ развој одбојке на пијеску и побољшање
инфраструктуре на теренима одбојке и укључивање што већег броја дјевојчица и дјечака млађег
узраста до 14 година. Пројекат је обухватао радове на инфраструктури терена, одржана је Школа
одбојке на пијеску, Међународни турнир, микс лига Града Приједор и турнир Шест градова.
Средства су утрошена за кориштење дворане за турнир (ЈУ Спортска дворана „Младост“),
трошкове горива и трошкове конзумације хране и освјежења за 23 такмичара.
10. Удружење грађана „Брезичани“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Санација и реконструкција улазне терасе са изградњом степеница на објекту Друштвеног
дома у Брезичанима“. Град Приједор подржао је исти у износу од 2.000 КМ. Пројекат је
обухватао санацију и реконструкцију улазне терасе у друштвеном дому, а који је обухватао
припремне радове, земљане радове, бетонско-армиране и керамичарске радове. Реализацијом
истог ријешиће се дугорочни проблеми око приступа наведеном објекту, а који ће омогућити
повећање квалитета друштвених активности. Због смањеног буџета одобреног од стране Града,
преостали дио средстава обезбиједило је удружење како би се завршили планирани радови.
Средства су утрошена за грађевинске радове, припрему, бетонирање, набавку и уградњу
протуклизних керамичких плочица.
11. ББК 300 Приједор, пројекат под називом „Крос фит у Приједору“. Град Приједор подржао је
исти у износу од 1.500 КМ. Спроведена активност била је базирана на набавку нове опреме,
како би се у наредном периоду могло организовати крос фит такмичење у граду Приједору.
Обухвата укључивање што већег броја активних такмичара и рекреативаца. Пројекат има за циљ
да овакве активности позиционирају Град Приједор у свјетски календар такмичења у крос фиту.
Дио планираних активности нису могле бити реализоване због мање одобрених средстава од
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Града Приједор, а већи дио средстава обезбиједио је Клуб. Средства добијена од Града
Приједор утрошена су за набавку опреме, односно куповину веслачког ергометра.
12. Удружење „Фамилија“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Едукацијом до запослења – курс кројења и шивања“. Град Приједор подржао је исти у износу
од 1.500 КМ. Реализација пројекта обухватала је неколико фаза у складу са планираним
редосљедом: прва фаза евидентирање полазница путем анкетних листова те упознавање са
пројектом, друга фаза обезбјеђивање радног простора, набавка текстилног материјала и
прибора, водитељ пројекта, трећа фаза припрема радионице са полазницима ради јачања
њиховог самопоуздања и афирмације жена у јавном животу и породици, четврта фаза додјела
цертификата о успјешно завршеном курсу, медијска презентација пројекта и пета фаза израда
извјештаја, контактирање са текстилним фирмама итд. Средства су утрошена за набавку прибора
за кројење и шивање, накнаде за водитеља пројекта и курса, књиговодствени трошкови.
13. ФК „Омарска“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Набавка
спортске опреме за пјетлиће и цицибане ФК Омарска“. Град Приједор подржао је исти у износу
од 1.500 КМ. Реализација пројекта убухватала је набавку спортске опреме (спортских дуксева) за
потребе пјетлића и цицибана, а подразумијевала је комплетно облачење свих млађих
омладинских селекција ФК „Омарска“. Наведено је изузетно значајно за привлачење младих
играча у процес такмичења. Директни корисници су млади играчи клуба, пјетлићи и цицибани,
њих 100, од чега 15 дјевојчица. Сви омладински играчи су узраста до 10 година. Средства су
утрошена за набавку спортских мајица за тренинг и израду натписа на дуксевима.
14. СКУД „Др Младен Стојановић“, пројекат под називом „Цјеловечерњи концерт тамбурашког
оркестра СКУД Др Младен Стојановић“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.500 КМ.
Циљ пројекта је оснаживање тамбурашког оркестра и популаризација тамбурашке музике.
Реализација пројекта прилагођена је одобреним средствима од Града. Активности су обухватале
редовне пробе оркестра, јавне наступе у Галерији „Сретен Стојановић“, Позоришту, Вече
тамбурице у Брезичанима, годишњи концерт друштва, набављене су резервне жице за
инструменте и извршене неопходне поправке. Средства су утрошена за поправку инструмената,
жица за оркестар, трошкове горива и руководиоца Оркестра.
15. Куглашки клуб „Рудар“ Приједор, пројекат реализован под називом „Замјена кугли и чуњева,
уређење зида око монитора“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.500 КМ. У
календарској 2021. години клуб је учествовао у свим такмичењима које је органозовао Куглашки
савез РС. Изградњом куглане створили су се услови за развој врхунског куглања. Званичне
утакмице могу се играти само у лиценцираним кугланама које врши Европска куглашка
Федерација, a лиценцирање куглане КК „Рудар“ Приједор урадило је овлаштено лице за
Југоисточну Европу. Куглана „Урије“ добила је лиценцу, уз обавезу да се објекат редовно
одржава. Како су чуњеви и кугле потрошни материјал у куглани потребна је њихова замјена
једном у двије године, зависно од интензитета куглања. С тим да је куглана отворена прије двије
године приступило се замјени истих. Због смањеног буџета одобреног од стране Града
реализована је набавка и постављање нових чуњева. Исти су купљени од овлаштеног продавца,
а транспорт је био у обавези клуба, као и замјена чуњева. Средства добијена од Града Приједор
утрошена су за три комплета чуњева, један комплет је набављен од властитих средстава клуба.
16. Планинарско друштво „Клековача“, пројекат под називом „Изградња дрварнице у
планинарском дому Котловача на Козари “. Град Приједор подржао је исти у износу 1.500 КМ.
Реализација пројекта обухватала је постављање металних стубова који чине основе зидова
дрварнице и основу за постављање кровне конструкције. Израђена је кровна конструкција,
подаскана, пресвучена парапропусном фолијом, а потом покривена лименим кровом,
затворени су зидови дрварнице и направљено двоје врата. Одржавање објекта ће се константно
вршити средствима Планинарског друштва „Клековача“. Средства су утрошена за набавку
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жељезних цијеви, набавку окова, алата, боја и лакова, јелове грађе, као и набавку и монтажу
лименог крова.
17. Мото клуб „Отписани“, подржан је за пројекат под називом „Едукативна показна вјежба за
мотоциклисте“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.500 КМ. Потреба за пројектом
указала се повећањем саобраћајних несрећа у којима су учествовали двоточкаши на путевима,
како града Приједора, тако и шире. Пројекат је реализован у сарадњи са АМС РС и МУП РС, а
обухватао је неколико фаза: теоретско упознавање, практично показна вјежба на предвиђеним
локацијама и заједничко дружење учесника. Циљ је смањење саобраћајних несрећа у којима
учествују мотоциклисти и савјетодавна улога и подршка возачима двоточкаша и кориштење
заштитне опреме. Средства су утрошена за набавку рекламних мајица, промо материјала,
медија, захвалница и плакета, трошкова обуке, инструктора, горива и хране.
18. Клуб екстремних спортова „АЛБАТРОС“, пројекат под називом „Унапређење авантуристичких
и адреналинских активности на Козари“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.500 КМ.
Пројекат се реализује у сарадњи са Националним парком „Козара“. Активности су обухватале
изградњу кућице 2х3 метра и изградњу столова и клупа. Средства добијена од Града Приједор
утрошена су за набавку дрвног материјала (обловине) и трошкове израде (пилање). Преостали
дио средстава обезбиједио је Национални парк за материјал, монтажу и инсталацију кућице и
столова са клупама.
19. Удружење „Хуманитас“ Бања Лука, пројекат под називом „Дјеца у екологији“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.500 КМ. Реализација пројекта је обухватала посјету локацијама у
Омарској и околини са циљем одређивања адекватних локација за рад у природи са дјецом.
Активности су спровођене у складу са пројектом, планом и динамиком активности. Остварена је
комуникација и сарадња са стручњацима из екологије и зажтите животне средине за потребе
израде садржаја блога. Такође, пројектом су обухваћене радионице у природи са дјецом и
израда материјала са циљем подизања свијести о екологији и важности животне средине.
Средства су утрошена за трошкове радионица, израду материјала, израду блога, дизајна и
предавање.
20. Међуопштинска организација савеза слијепих Приједор (МОСС), пројекат реализован у оквиру
јавног конкурса назван је „И слијепи виде туризам“. Град Приједор исти је подржао са 1.000 КМ.
Реализацијом пројекта Савез је обезбиједио новчана средства за набавку прехрамбенохигијенских пакета најугроженијим члановима који нису способни да обезбиједе средства за
егзистенцију, немају других примања осим помоћи и његе другог лица, а која остварују путем
Центра за социјални рад. Такође, уређене су просторије удружења и обиљежен Међународни
дан бијелог штапа. Обзиром да нису одобрена средства која су планирана у пројекту, дио
активности није спроведен, попут организовања излета. Савез има 157 чланова, а ради се о
лицима изнад 65 година старости која нису остварила право на личну или породичну пензију.
Средства добијена од Града утрошена су за набавку прехрамбено-хигијенских пакета за 9
најугроженијих чланова. Дио добијених средстава утрошена су за одржавања канцеларије,
телеконумикационе услуге, електричну енергију, трошкове освјежења и проведбе пројекта.
21. ХУСР „Осмијех анђела“ подржано је за пројекат под називом „Право на помоћ породици за
основним животним потребама“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Пројекат је усмјерен на спречавање социјалне искључености дјеце која долазе из самохраних
породица, породица слабијег имовинског стања, на начин да им је омогућена развојна подршка
у стицању знања, вјештина и рада на себи кроз бесплатно изван институционално образовање и
одгој. Циљ је да се дјеци омогуће нормалнији услови за живот, школовање и ваншколске
активности које су потребне за формирање једне здраве и младе особе. Средства су утрошена
на подјелу новчаних средстава за 21 корисника удружења, трошкове режија, школски прибор и
трошкове телефона.
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22. ФСА Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „Набавка спортске опреме“.
Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Сениорски погон ФСА Приједор се такмичи
у Регионалној лиги Фудбалског савеза РС - група Запад, док се младе категорије такмиче у
квалитетној лиги ФСРС, а пионири у лиги Подручног савеза Приједор. Клуб има 134 регистрована
играча у пет категорија. Реализација пројекта обухватала је набавку спортске опреме (тренерке,
шорцеви и дресови) која је неопходна за тренинге и званичне утакмице. Средства су утрошена
за набавку истих.
23. Клуб малог фудбала Приједор (КМФ), подржан је за пројекат под називом „Школа малог
фудбала“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта
обухватала је посјете основним и средњим школама гдје су чланови КМФ-а представљали рад у
Клубу како би анимирали учеснике да се баве овим спортом. Набављени су спортски реквизити
и спортска опрема која недостаје како би се могли спроводити тренинзи. Такође, обезбијеђен је
простор у времену септембар-октобар за организовање два тренинга седмично. Тренинге
полазницима школе фудбала водили су квалификовани тренери. Одржаване су утакмице и
награђени најбољи актери утакмице. Организован је мини турнир на којем су млади могли
приказати знање и вјештине које су стекли током периода тренирања. Средства су утрошена за
спортску опрему, лопте, изнајмљивање простора, судијску организацију и тренере. Дио
средстава обезбиједио је Клуб.
24. Флорбал клуб „Гладиатор“, пројекат је реализован под називом „Набавка опреме“. Град
Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта обухватала је набавку
опреме, пријатељске утакмице и промовисање флорбал спорта. Добијена средства од Града
утрошена су за куповину спортске опреме (тренерке, дуксеви, дресови) и спортских торби.
25. Удружење Дистрофичара Приједор, пројекат је реализован под називом „Другачији а
равноправни – већа социјализација ОСИ, већа друштвена укљученост“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Пројектни циљ је социјализација особа са инвалидитетом.
Активности су обухватале обиљежавање Креативног викенда и психолошке радионице које су
се одржавале у Центру за социјални рад. Средства су утрошена на радионице, набавку
материјала и опреме, путне трошкове персоналним асистентима, психолога, храну и освјежење.
26. Одбојкашки клуб инвалида „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под
називом „Спортом до промоције града“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Реализација пројекта обухватала је учествовање на Меморијалном турниру „Момо Тривуновић“
у Кнежеву, Дванаести међународни меморијални турнир у сједећој одбојци „Драган Вучић“ у
Лакташима и утакмице у граду Приједору. Клуб постоји 20 година, тренутно учествује у Првој
лиги Републике Српске. Добијена средства су утрошена на накнаде судијама за суђење на
утакмицама, путне трошкове за одлазак на турнире, координатора пројекта и административне
трошкове.
27. УГ „Анемона“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Социјализација дјеце са различитим хроничним обољењима“. Град Приједор подржао је исти
у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта обухватала је боравак 15 малишана у Теслићу (Бања
Врућица). Пројекат је позитивно утицао на побољшање здравственог стања обољеле дјеце, а
уједно и дружење дјеце, тј. социјализација. Организована су стручна предавања у виду школе
астме, дијабетиса, као и практичне вјежбе дисања и мјерење шећера у крви. Едукацији су
присуствовали представници Удружења Анемона Приједор, Удружења Дијабетичара Приједор,
васпитач и медицинска сестра. Средства добијена од Града Приједор утрошена су за услуге
превоза, штампање мајица, смјештај, рекреативни програм и храну.
28. Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида
Приједор, пројекат реализован под називом „Помоћ обољелих од параплегије, дјечије парализе
и осталим лицима са инвалидитетом“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
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Потреба за пројектом се показала из чињенице да лица са параплегијом и церебралном
парализом нису способна да се брину о себи и потпуно зависе од других. До сада проведене
активности удружења односиле су се на хуманитарну помоћ члановима и на контакте који су
били усмјерени на правну и психосоцијалну помоћ. Ситуација настала појавом пандемије вируса
корона отежала је положај ове популације. Материјалну помоћ добило је 10 корисника
удружења, лице са инвалидитетом који у потпуности зависе од туђе помоћи (параплегичари,
церебрална парализа и други облици инвалидитета). Средства добијена од Града утрошена су
на набавку и дистрибуцију прехрамбених и хигијенских пакета члановима удружења.
29. Савез инвалида рада Града Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под
називом „Будимо хумани покажимо солидарност, помогнимо најугроженије чланове СИР-а
града Приједора“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализацијом пројекта
обезбијеђени су прехрамбено-хигијенски пакети и средства за једнократну новчану помоћ
најугроженијим члановима. У Савезу инвалида рада регистрована су 573 члана са различитим
обликом инвалидности настале од повреде на послу, професионалног обољења итд. Пакети
прехрамбено-хигијенских производа и једнократне новчане помоћи достављени су на адресе 28
угрожених чланова. Средства су утрошена за куповину прехрамбено-хигијенских производа и
новчане помоћи за лијечење, координатора, трошкове телефона и интернета.
30. ФК „Брзи“ Буснови, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Реконструкција
ограде на игралишту ФК Брзи Буснови“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Реализација пројекта обухватала је радове на стадиону ФК „Брзи“, тј. уређење свлачионица и
стадиона, постављање улазне капије на стадиону, постављање заштитне мреже иза гола и
фарбање ограде. Потреба се указала на иницијативу ФСРС и ПФС због услова за учешће у лиги
да сваки фудбалски клуб мора имати ограђен терен, те би се реализацијом наведених радова
омогућили оптимални услови за рад клуба. Средства добијена од Града отрошена су за набавку
заштитне мреже и грађевинског материјала (жељезо, фарба итд.).
31. Удружење „Алтруист“, пројекат под називом „Набавка хидро малчера“. Град Приједор подржао
је исти у износу од 1.000 КМ. Због недовољно одобрених средстава од стране Града за набавку
хидро малчера, удружење је на одржаном састанку одлучило да помогне једној породици
(члану удружења) за адаптацију куће, а који се налази у веома тешкој социјалној ситуацији.
Такође, одлучено је да се изврши набавка цријева за радну машину (багер скип) које користи
Удружење грађана „Алтруист“ на терену за услуге. Средства добијена од града су утрошена за
грађевински материјал и куповину цријева за радну машину.
32. Удружење Воћара Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса под називом
„Савјетовање воћара“ у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта обухватала је активности за
организацију 4. савјетовања воћара Града Приједор. Манифестација је организована у сали ЈУ
„Завод за изградњу града Приједор“. Средства добијена од Града утрошена су за промотивни
материјал, рекламе, ангажман предавача и ручак за учеснике.
33. Радио-аматерски клуб „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „ФМ
предајник за природне несреће“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Пројекат
је реализован у просторијама Радио-аматерског клуба. Циљ пројекта је омогућити
правовремено обавјештавање грађана у случајевима природних несрећа. Израда ФМ радио
предајника може емитовати хитна званична саопштења Градског штаба за ванредне ситуације
грађанима Приједора на фреквенцијама локалних радио станица у ситуацијама када њихова
опрема није у функцији због оштећења насталих природним катастрофама и вишом силом.
Средства су утрошена за набавку потребне опреме: лемилица, трансмитер и алат.
34. ОФК „Слога“ Ракелићи, пројекат под називом „Развој друштвене инфраструктуре у руралним
подручјима“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Пројекат је реализован на
подручју МЗ Саничани, на стадиону Фудбалског клуба „Слога“, са циљем унапређивања
16

спортске инфраструктуре у раралним подручјима ради стварања услова за квалитетно
провођење слободног времена, промоције здравих и безбједних стилова живота младих.
Пројекат је обухватао изградњу купатила, свлачионице за судије и мокри чвор. Добијена
средства од Града Приједор утрошена су за грађевински материјал.
35. Удружење „Русаг“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Средњовјековне
дворске игре“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта је
обухватала истраживање историјских података о врстама и облику средњовјековних костима и
материјалима и начинима израде истих, као и избор средњовјековних игара. Овим пројектом
обогаћен је фонд опреме коју ће удружење да користи за своје потребе презентација и
извођења средњовјековних игара на планираним догађајима. Средства су утрошена за
материјал за костиме, костим витеза и материјал за шивење.
36. Боди билдинг клуб „Челик“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Унапређење Бодибилдинг клуба Челик“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Пројекат је обухватао куповину справа и реквизита за унапређење клуба ради ставрања бољих
услова за рад и тренирање такмичара и рекреативаца. Добијена средства од Града су утрошена
за куповину двије справе за вјежбање Cybex и Hip thrust 006. Дио средстава је обезбиједио клуб.
37. Еколошко друштво „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Заштитимо зелене површине“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Циљ
пројекта је био унапређење стања квалитета зелених површина и њихово прилагођавање за
различиту употребу и категорије становништва, као и подизање еколошке свијести грађана и
унапређење спортских и парковских садржаја. Реализација пројекта обухватала је насипање
пјешчаних стаза и уређење простора око играонице на игралишту - Партизанско гробље у
Приједору. Средства су утрошена за грађевински материјал за уређење парка и игралишта.
38. КБС Рудар, пројекат под називом „Одлазак на међународна такмичења“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта је обухватала учешће на
међународним такмичењима и интернационалним куповима. Урађене су припреме у СД
„Младост“, планини Козарa, теретани, као и пробна такмичења у Приједору, Тешњу, Палама и
Санском Мосту. Резултати су остварено искуство и освојене медаље на такмичењима у кик боксу.
Један такмичар клуба освојио је Првенство БиХ у фул контакту и пласирао се у репрезентацију
БиХ. Средства су утрошена за трошкове за котизацију, спортску опрему, трошкове превоза на
такмичења и исхрану.
39. ОФК „Браћа Ђуровски“, пројекат под називом „Изградња и уградња кућица за резервне играче
и службена лица на стадиону“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ.
Омладински фудбалски клуб „Браћа Ђуровски“ се такмичи са млађим категоријама у квалитетној
лиги група запад ФСРС. Клуб има преко 100 чланова. Реализација пројекта убухватала је
пројектовање и осмишљавање изгледа кућица, припрему земљишта и одређивање локације за
њихово постављање, израду и монтажу кућица. Добијена средства од Града Приједор утрошена
су за набавку грађевинског материјала.
40. Стонотениски клуб „Приједор“, пројекат под називом „Стони тенис за све“. Град Приједор
подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Реализација пројекта обухватала је организовање турнира
за све заинтересоване грађане, организовање промоције стоног тениса на Малом градском тргу
гдје су тренери и играчи клуба показивали правилне покрете у стоном тенису и промоција стоног
тениса и свих активности пројекта путем друштвених мрежа. Средства добијена од Града
Приједор утрошена су за набавку спортске опреме.
41. Удружење „Психолуминис“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Мислим,
осјећам“. Град Приједор подржао је исти у износу од 1.000 КМ. Циљ пројекта је развијање и
јачање емоционалних, интелектуалних и социјалних знања и вјештина. Реализација пројекта је
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обухватала четири радионице на којима је присутвовало 10 учесника доби од 9 до 13 година и
то: „Школица емоција“ - кроз ову радионицу дјеца су научила које све емоције постоје и на који
начин се испољавају и како адекватно управљати са њима, „Школица мишљења“ на којој су
дјеца учила шта је то критичко мишљење и на који начин им критичко мишљење може помоћи
приликом учења у свакодневном животу, „Школица самопоуздања“ на којој су дјеца научила на
који начин побољшати слику о себи и на које све начине могу да јачају своје самопоуздање и
самопоштовање и „Школица социјалне компетентности“ на којој су дјеца научила на који начин
да унаприједе вјештине које су повезане ненасилним рјешавањем проблема и усвајањем
адекватних начина комуникације са другима. Средства су утрошена за канцеларијски материјал,
литературу и предавања од стране стручних лица.
42. „Удружење за очување традиције“ Велико Паланчиште, пројекат реализован у оквиру јавног
конкурса назван је „Лијепо пјевам, далеко се чује“. Град Приједор подржао је исти у износу од
1.000 КМ. Реализација пројекта обухватала је набавку дијела планиране аудио опреме
(озвучење), како би се постигло више корисних ефеката у циљу бољег рада удружења приликом
презентације свог рада у виду организовања концерата, у складу са одобреним средствима од
стране Града. Средства су утрошена за набавку аудио опреме и обуке тон мајстора за руковање
на наведеној опреми.
43. Фитнес и аеробик клуб „Здрава гимнастика“ Приједор, пројекат под називом „Унапређење
услова рада клуба и промоција корективног пилатеса за дјецу“. Град Приједор подржао је исти
у износу од 500 КМ. Спроведене су активности унапређења услова рада клуба и промоције
корективног пилатеса за дјецу. Пројекат бесплатне промоције пилатеса за дјецу трајао је три
мјесеца. Циљ је унапређење услова, мотивација нових и постојећих корисника, промоција
програма за превенцију лошег држања код дјеце. Средства су утрошена за платнене кружне
траке за вјежбање (10 комада), Gymstick (20 комада).
44. Удружење „Форум за подршку младима“. пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван
је „Обрати пажњу“. Град Приједор подржао је исти у износу од 500 КМ. Пројекат је осмишљен
као сет активности којима се извршила промоција удружења. Удружење је због висине
одобреног новца од стране Града Приједор спровела дио активности од првобитно планираног
облика и обима предвиђених активности које су биле обухваћене пројектним приједлогом.
Средства су већим дијелом потрошена у штампање рекламног материјала и на презентацију
самог удружења. Чланови удружења су активно спровели презентацију и семинаре на тему
јачања родитељских вјештина на простору мјесних заједница у Омарској и граду Приједору и на
тај начин промовисали неке од циљева рада удружења. Средства су утрошена за штампање
флајера, креацију и штампање мајица, трошкове горива и освјежење.
45. Центар за младе „Кварт“, пројекат под називом „Школа друштвено ангажованог стрипа“.
Град Приједор подржао је исти у износу од 500 КМ. Пројекат је имао за циљ побољшање
културне понуде за младе, као и подизање свијести о потреби афирмације развоја критичког
мишљења кроз форму стрипа и обогаћивање садржаја културног програма за младе града
Приједора. Активности су биле припремна фаза и селекција корисника, радионице стрипа и
промоција садржаја. Средства су утрошена за трошкове радионице, координатора пројекта и
хонорар за едукатора.
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ЗАКЉУЧАК
Невладине организације имају велики значај за развој цивилног друштва, владавину права и
развој демократије, како у локалној заједници тако и у друштву у цјелини. Између Града Приједор
и НВО сектора постоји успјешна и коректна сарадња дуги низ година. Спорaзумом о међусобној
сарадњи и партнерству између Града Приједор, Скупштине града и невладиног сектора генерисан
је заједнички приступ рјешавању приоритетних проблема локалне заједнице и подизање
квалитета услуга грађанима града Приједора. Градска управа једном годишње расписује Jавни
конкурс за финансирање/суфинансирање најповољнијих пројекaта удружења. Конкурс се
расписује у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
удружењима и фондацијама за најповољнији пројекат у областима: запошљавања, социјалне
заштите, културе, образовања, јачања демократског друштва, људских права, развоја спорта,
екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде. Град на званичној интернет страници
објављује информације о невладиним организацијама којима су одобрена средства са износима.
Права и обавезе невладиних организација која добију средства за имплементацију пријављених
пројеката регулишу се уговором.
Град Приједор je у 2021. години потписао Меморандум о сарадњи за учешће у пројекту
„ReLOaD 2“ којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм уједињених
нацја (УНДП БиХ) у сарадњи са Градом Приједор за период 2021-2024. година. Пројектом је
предвиђенa подршкa Граду Приједор у сегменту добре управе, укључујући јачање партнерства са
организацијама цивилног друштва (ОЦД) кроз примјену модела транспарентног пројектног
финансирања ОЦД-а из буџета Града. Током трогодишњег трајања, објавиће се три јавна позива
за ОЦД у сарадњи са УНДП, у складу са принципама ЛОД методологије и суфинансирање Града
Приједор од 24% за пројекте ОЦД, који су кроз заједничке јавне позиве одабрани за финансирање
у склопу ReLOaD 2 пројекта, а који су реализовани на територији града Приједора.
Град Приједор из буџета обезбјеђује значајна средства невладином сектору, те се иста кроз
транспарентан процес расподјељују свим удружењима која су понудили квалитетне пројекте, што
је протеклих година знатно ојачало институционалне механизме расподјеле намијењених
средстава. Путем суфинансирања пројеката и других видова подршке по пројектним линијама, дат
је значајан замајац оснаживању невладиног сектора и унапређењу партнерског односа са нашом
локалном заједницом. Велики број грађана, представника власти, локалних институција,
невладиног сектора, као и младих људи у нашој заједници осјетио је добробит кроз разнолик
дијапазон активности кроз пројекте финансијски подржане од стране Града Приједор. Напријед
наведено видљиво је из пројеката који су реализовани и сви су у интересу за Град и грађане.
Невладине организације имају општи интерес за Град Приједор, што се види из досадашњих
резултата. Радом и јачањем невладиног сектора јача цивилно друштво у цјелини. Град Приједор
је у складу са могућностима помагао њихов рад, а тако ће бити и у наредном периоду.

Обрађивач:
Одјељење за друштвене дјелатности
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
_______________________
Моња Касаловић
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ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 6. став 1. Закона о комуналним дјелатностима ( „Службени гласник
Републике Српске“, брoj: 124/11 и 100/17), члана 9. Закона о регулисању цијена („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), члана 46. став 1. Закона о заштити потрошача у Републици Српској (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 06/12, 63/14, 18/17 и 90/21 ), члана 39. став 2. тачка 2. Статута
Града Приједора ( „Службени гласник Града Приједора“,број: 12/17) и члана 140. Пословника Скупштине
града – пречишћен текст („Службени гласник града Приједора“, бр. 2/13), Скупштина Града Приједора на
_________ сједници одржаној дана _________ године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени
Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији града Приједора
( „Службени гласник Града Приједора“, број: 06/21 ) ( у даљем тексту: Одлука ).
Члан 2.
Члан 48. мијења се и гласи:
„Цијеном комуналних услуга обезбјеђују се средства за покриће укупних расхода даваоца
комуналне услуге и унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативима и
стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова.
Сваки потрошач, правно или физичко лице чији је објекат прикључен на инфраструктуру јавног
водовода и јавне канализације јединице локалне самоуправе, обавезан је плаћати услуге
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода према важећем цјеновнику.
Уколико се потрошач водом снабдијева из властитог бунара или локалног извора снабдијевања
водом, а прикључен је на јавну канализацију, обавезан је плаћати услугу одвођења отпадних вода према
важећем цјеновнику.
Уколико се потрошач водом снабдијева из јавног водовода а није прикључен на јавну
канализацију, обавезан је плаћати услуге водоснабдијевања према важећем цјеновнику.
Цијена услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода састоји се од фиксног и варијабилног
дијела цијене, доприноса за искоришћену воду по м³ воде, доприноса за загађење вода по м³ воде и
пореза на додату вриједност ( ПДВ ).
Фиксни дио цијене плаћају сва физичка и правна лица из ставова 2, 3. и 4. овог члана, а чине га
финансијска средства потребна за инвестиционо одржавање свих објеката, опреме, машина и уређаја
закључно са водомјером у функцији водоснабдијевања и одвођења отпадних вода. Јединица за мјерење
и плаћање зависи од профила водомјера.

Варијабилни дио цијене чине финансијска средства потребна за покриће варијабилних трошкова
(потрошена вода по м3 и канализација). Јединица за мјерење и плаћање је један м3 (метар кубни) воде,
односно 1.000 литара воде.
Приједлог цијене услуга производње и испоруке воде као и одвођења отпадних вода даје Водовод
у складу са Методологијом за одређивање цијена водних услуга који усваја Скупштина Града.
Уз приједлог цијена из претходног става, Водовод је дужан доставити калкулацију цијена трошкова
који утичу на формирање цијене.
Мишљење на приједлог нових цијена даје Савјет за заштиту потрошача економских услуга града
Приједора у складу са важећим Законом о заштити потрошача, а коначну одлуку о висини нове цијене,
након прибављеног мишљења, доноси Скупштина Града Приједора.
Накнада за чишћење септичких јама, прикључак на јавни водовод и јавну канализацију, такса за
пријаву новог потрошача, давање сагласности за урбанистичко-техничке услове, плаћа се по тарифи и по
поступку описаном у претходном ставу.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број:
Приједор,
Датум:___________ године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

Козарска бр.87, Приједор
Тел. 052/236-600, Факс. 052/238-029
www.vodovod-pd.com; info@vodovod-pd.com
ПИБ: 0400705160000; ЈИБ: 4400705160000
жиро рачун: 5620070000029834
НЛБ Развојна Банка Бања Лука
Број:
Датум:
Предмет:

__________ / 2022
21.03.2022.
Образложење уз Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу и
јавној канализацији

Прима: Град Приједор, Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града
Адреса: Трг ослобођења 1, Приједор

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за ову Одлуку садржан је у одредбама члана 6. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) и члану 2.
Закона о јавним предузећима РС ( „Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11) којим је
утврђена надлежност јединице локалне самоуправе да осигурава организовано обављање
комуналних дјелатности, а у складу са начелима обављања дјелатности од општег интереса.
Правни основ је такође садржан и у члану 46. Закона о заштити потрошача ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 6/2012, 63/14,18/17 и 90/21 ), којим је прописано да услуге
од општег економског интереса уређује носилац јавног овлашћења, а ради задовољења
општег друштвеног интереса као и у одредбама члана 90. Закона о уређењу простора и
грађењу (“Службени гласник Републике Српске бр.40/13, 2/15 – Одлука УС, 106/15, 3/16 –
испр, 104/18 – Одлука УС, 84/19) којим је прописано да је обавезна уградња мјерних уређаја
комуналних производа за сваког појединачног етажног власника за све нове зграде, а код
постојећих зграда да се то обезбиједи приликом вршења веће реконструкције ако то
техничке карактеристике зграде дозвољавају, и када је то економски прихватљиво.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Усклађивање важеће Одлуке са Законом о комуналним дјелатностима Републике Српске,
Одлуком Уставног суда Републике Српске број 18/22 и новом измјеном Тарифе.
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Измјена Одлуке је разматрана на састанку Савјета за заштиту потрошача града Приједора,
ком приликом су чланови Савјета дали сагласност на предложену промјену.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПРАВНИХ РЈЕШЕЊА:
Једини члан који подлијеже промјени јесте члан 48. важеће Одлуке о јавном водоводу
и јавној канализацији ( „Службени гласник Града Приједора, број: 6/21).
Наведени члан се односи на цијену водоснабдијевања и одвођења отпадних вода.
Чланом 20. став 2. Закона о комуналним дјелатностима прописано је да се цијеном
комуналних услуга обезбјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца комуналане
услуге и унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативима и
стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова.
На темељу наведене одредбе закона, Уставни суд Републике Српске је 23.02.2022.
године донио Одлуку, објављену у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 18/22,
којом сe утврђује да је тачка 1. подтачка 1. у дијелу који гласи: „-увођење мјесечне накнаде
за мјерно мјесто, која према профилу водомјера износи...“ како је то наведено у припадајућој
табели која је саставни дио Закључка о давању сагласности на повећање цијене воде и
увођење мјесечне накнаде за мјерно мјесто ( „Службени гласник Града Бања Лука“, број 5/19
) није у сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима
Републике Српске.
Полазећи од претходно поменутог, а у циљу поштовања Закона о комуналним
дјелатностима и Устава Републике Српске, извршена је измјена структуре цијене услуге
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, тако да је из структуре цијене избачена
накнада за одржавање јавне водоводне и јавне канализационе мреже ( укључујући и мјерни
инструмент ), а дефинисано је да се цијена услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних
вода састоји од фиксног и варијабилног дијела цијене, доприноса за искориштену воду по м³
воде, доприноса за загађење вода по м³ воде и пореза на додату вриједност ( ПДВ ).
У наставку члана 48. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији ближе се
утврђују елементи на основу којих се формира фиксни и варијабилни дио цијене за услугу
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода.
Обрађивач:
„Водовод“ а.д. Приједор
в.д. директора Владо Рељић, дипл.инж.маш.
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ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) те члана 39. став 11. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61,21) и члана 40. Статута града
Приједора („Службени гласник града Приједора“ број 5/15) те члана 140. Пословника Скупштине
града – прећишћен текст („Службени гласник града Приједора“, број 2/13) Скупштина града
Приједора је на _____ сједници одржаној дана ______________ године донијела:

ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност А.Д. „Водовод“ Приједор на корекцију цијена услуга водоснабдјевања и
каналисања отпадних вода и то:
1. Фиксни дио цијене (средства за одржавање јавне водоводне и јавне канализационе мреже,
укључујући и мјерни инструмент)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

DN 15 mm ½“
DN 20 mm ¾“
DN 25 mm 1“
DN 32 mm 5/4“
DN 40 mm 6/4“
DN 50 mm 2“
DN 80 mm 3“
DN 110 mm 4“
DN 140 mm 6“

4,00 КМ / потрошач
4,00 КМ / потрошач
4,50 КМ / потрошач
5,50 КМ / потрошач
7,50 КМ / потрошач
16,50 КМ / потрошач
18,50 КМ / потрошач
22,00 КМ / потрошач
27,00 КМ / потрошач

2. Варијабилни дио цијене
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Цијена воде за категорију домаћинства 1,11 КМ/м³,
Цијена воде за категорију занатски сектор 2,18 КМ/м³,
Цијена воде за категорију индустријски сектор 2,18 КМ/м³,
Цијена воде за категорију буџетски сектор 1,55 КМ/м³
Цијена канализације за категорију домаћинства 0,28 КМ/м³,
Цијена канализације за категорију занатски сектор 0,55 КМ/м³,
Цијена канализације за категорију индустријски сектор 0,55 КМ/м³,
Цијена канализације за категорију буџетски сектор 0,51 КМ/м³.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Приједор“.
Број:
Приједор,
Датум: _____________ године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

Козарска бр.87, Приједор
Тел. 052/236-600, Факс. 052/238-029
ПИБ: 0400705160000; ЈИБ: 4400705160000
www.vodovod-pd.com; info@vodovod-pd.com
жиро рачуни: 5620070000029834 НЛБ Развојна Банка Бања Лука
Број: _________
Датум: ________________
______________________________________________________________________________________

ГРАД ПРИЈЕДОР
Одјељење за приврду и предузетништво
Трг ослобођења бр. 1, Приједор
Предмет: Образложење уз Приједлог тарифе

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за ову измјену Тарифе садржан је у одредбама члана 6. став 1. Закона о
комуналним дјелатностима ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) и члану 2.
Закона о јавним предузећима РС ( „Службени гласник РС“, број: 75/2004 и 78/2011) којим је утврђена
надлежност јединице локалне самоуправе да осигурава организовано обављање комуналних
дјелатности, а у складу са начелима обављања дјелатности од општег интереса. Правни основ је такође
садржан и у члану 46. Закона о заштити потрошача ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
6/2012, 63/2014 и 18/2017), којим је прописано да услуге од општег економског интереса уређује
носилац јавног овлашћења, а ради задовољења општег друштвеног интереса.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Важећа Тарифа која се примјењује за водне услуге задњи пут је промијењена 26.01.2017.
године ( Закључак Града бр.02-38-1/17) и као таква тренутно није адекватна за несметано обављање
дјелатности.
Од момента задње измјене тарифе до данас најмања плата се повећавала чак четири пута и у
односу на 2017. годину када је најмања плата износила 375,00 КМ, у 2022. години износи 590,00 КМ
што имплицира кумулативно повећање за 57,3%. Почетком 2020. године дошло је до поскупљења
електричне енергије за око 10%, почетком 2021. дошло до поскупљења свих врста материјала које
користимо за одржавање дистрибутивне мреже. У 2022. години дошло је до поновног поскупљења
електричне енергије за 35% и континуираног раста цијена свих врста материјала.
Предузеће је у претходним годинама покушавало на све начине да обезбједи довољно
средстава за несметано функционисање, од уштеда на свим нивоима предузећа, смањењем броја
радника, кроз природан одлив (пензионисање), реорганизацију послова, међутим суочавајући се са
последњим поскупљењима, више није у могућности да одржи текућу ликвидност.
Приједлогом тарифе предвиђено је смањење варијабилног дијела цијене за воду, за све
категорије у висини од 0,02 КМ, док је у фиксном дијелу цијене предвиђено повећање за 2,00 КМ. Ове

измјене подразимјевају повећање просјечног рачуна за категорију домаћинства за 9%, за категорију
индустија и занатски сектор 4,95% и за категорију буџетски потрошачи 6,4%.
Једна од најбитнијих новина нове Тарифе јесте фиксни дио цијене, из које се покривају
трошкови амортизације цјелокупне мреже и амортизације водомјера. Важно је напоменути да
комплетна мрежа коју одржавамо није укњижена у књигама Водовода, те је у тарифу урачуната
калкулаторна амортизација на основу процјењене пројекције преноса неукњижене имовине за 2022.
годину.
Потреба за овом мјером је неопходна, како због поменуте амортизације, тим прије и због
чињенице да наше предузеће опслужује око 24 хиљаде потрошача, од чега код више од 7 хиљада
прикључака потрошња воде износи 0 м³. Одавде се лако може извести закључак да би, без ове ставке,
цјелокупан терет одржавања мреже пао само на потрошаче који живе у нашој заједници и који активно
користе наше услуге, те би заправо на тај начин били доведени у неравноправан положај у односу на
потрошаче који не живе у Приједору, а у сваком моменту имају привилегију да у свом домаћинству
троше здрваствено исправну воду.
Полазећи од чињенице да тарифна методологија има за циљ пуно покриће трошкова, јасно се
види потреба за измјеном тарифе.
Члан 48. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији прописује поближе начин
формирања цијене. Достављени извјештај је усклађен са наведеним чланом.
Приједлог Тарифе је добио сагласност и Савјета за заштиту потрошача економских услуга града
Приједора на састанку одржаном дана _____________ године и Привредног савјета на сједници
одржаној дана _____________ године.

Обрађивач:
“Водовод“ а.д. Приједор
в.д. директора
Владо Рељић, дипл. инж. маш.

- PRIJEDLOG –

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 2. i 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS broj:
97/16,36/19) člana 6. i člana 20. stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima RS („Službeni glasnik
RS broj: 124/11,100/17), i člana 39. stav 1. tačka 2. i 11. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik
grada Prijedora broj: 12/17), Skupština grada Prijedora na _____sjednici održanoj dana_________,
donosi:

ODLUKU
o izmjeni Odluke kojom se daje saglasnost „Komunalne usluge“ AD Prijedor
na cijenu odvoza komunalnog otpada
broj: 01-022-106/17, od dana 20.09.2017.godine
Član 1.
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke Skupštine grada Prijedor kojom se daje saglasnost „Komunalne
usluge“ AD Prijedor na cijenu odvoza komunalnog otpada broj: 01-022-106/17, od dana
20.09.2017.godine na način da se u stavu I postojeće Odluke pod rednim brojem 1. brišu odredbe
koje glase:
„ 1. Kategorija korisnika „domaćinstva“
Cijena: 0,133 KM/m2“,
i dodaju se nove odredbe koje glase:
„ 1. Kategorija korisnika „domaćinstva“
Cijena: 0,158 KM/m2“.
Član 2.
U ostalim odredbama Odluka Skupštine grada Prijedor
20.09.2017.godine ostaje neizmjenjena.

broj: 01-022-106/17, od dana

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ grada
Prijedor.
Broj:
Datum:
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
______________________________

PRAVNI OSNOV :
Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjeni Odluke Skupštine grada Prijedora broj: 01-022-106/17
, od dana 20.09.20217.godine sadržan je u odredbama člana 6. i člana 20. stav 3. Zakona o
komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik RS broj: 124/11, 100/17) i člana 2. Zakona o javnim
preduzećima RS („Službeni glasnik RS broj: 75/04, 78/11), člana 39. stav 1. tačke 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi RS („Službeni glasnik RS broj: 97/16) kojim je utvrđena nadležnost organa
Skupštine grada koja svojom odlukom daje saglasnost na cijene komunalne usluge, ) i člana 52.
Zakona o zaštiti potrošača RS („Službeni glasnik RS broj: 6/12, 63/14, 18/17) i člana 39. Statuta grada
Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora broj: 12/17 koji propisuje da usluge od opšteg
ekonomskog interesa uredjuje nadležni organ jeidnice lokalne samouprave u ovom slučaju Skupština
grada Prijedora, a nakon pribavljanja mišljenja Savjetodavnog tjela.
OBRAZLOŽENJE:
Važećim cijenovnikom usluga odvoza komunalnog otpada iz 2017.godine, na koji saglasnost dala
Skupština grada Prijedor Odlukom broj: 01-022-106/17, od dana 20.09.2017.godine utvrđena je
cijena za kategoriju korisnika usluga „domaćinstva“ u iznosu 0,133 KM/m2 bez uračunatog PDV-a,
po kojoj prosjek mjesečnog računa u ovoj kategoriji korisnika usluga na mjesečnom nivou iznosi 7,98
KM bez uračunatog PDV, odnosno 9,34 KM sa uračunatim PDV-om.
Prijedlog ispred „Komunalne usluge“ AD Prijedor jeste da se sadašnja cijena za ovu kategoriju
korisnika usluga uveća na iznos od 0,158 KM/m2 bez uračunatog PDV-a, a što bi u konačnici značilo
u prosjeku uvećanje mjesečnog računa kod korisnika koji spadaju u ovu kategoriju za 1,50 KM bez
uračunatog PDV, odnosno 1,75 KM sa uračunatim PDV-om.

Kategorija
korisnika usluga
odvoza
komun.otpada

Sadašnja
cijena po
m2

Prijedlog
nove cijene
po m2

Prosječan iznos računa
po važećoj cijeni bez
PDV-a

Prosječan iznos
računa po novoj
cijeni bez PDV-a

Domaćinstva

0,133 KM

0,158 KM

7,98 KM

9,48 KM

Predložena promjena cijene odvoza komunalnog otpada za navedenu kategoriju korisnika
predstavlja posljedicu niza faktora koji otežavaju poslovanje preduzeća „Komunalne usluge“ A.D.
Prijedor, a na koja Uprava preduzeća nije mogla uticati:

1. Rast cijena goriva, maziva, tečnog naftnog plina, HTZ opreme, rezervnih dijelova, i dr. roba i
usluga koje preduzeće koristi u obavljanju redovnih djelatnosti.
2. Problem smanjenja broja korisnika u kategoriji korisnika „domaćinstva“ uzrokovan
ekonomskim migracijama stanovništva prvenstveno prema inostranstvu.
3. Raskid ugovora od strane dobavljača preduzeća „Komunalne usluge“ AD Prijedor zbog
nemogućnosti da ispoštuju zaključenje ugovora o nabavci roba i usluga u postupcima javne
nabavke a sve zbog enormnog rasta cijena materijala, energenata, i svih sredstava koja se
koriste u procesu rada kako na svjetskog tržištu tako i u RS, BiH.
4. Povećanje najniže plate zadnjih godina nekoliko puta, a poslednji put u 2022.godini i sada
najniža plata iznosi 590,00 KM;
5. Povećanja cijene električene energije za pravna lica;
6. Dotrajala mehanizacija sa velikim troškovima održavanja;
7. Negativne kursne razlike u korpi valuta koje čine SDR izazvane rastom US dolara koji je od
vremena potpisivanja kreditnog aranžmana do vremena početka otplate kredita porastao za
oko 30%. Očekivane negativne kursne razlike će iznositi oko 300.000,00 KM
Ukoliko ne bi došlo do povećanja cijene odvoza komunalnog otpada preduzeće će doći u situaciju da
neće biti u mogućnosti da redovno izvršava obaveze u pogledu realizacije poslova iz svoje djelatnosti,
uredno izmiruje obaveze prema dobavljačima, radnicima, kao i obaveze u pogledu izmirenja kredita,
poreza i drugih davanja
Na kraju, posebno ističemo činjenicu da sadašnji cjenovnik usluga odvoza otpada ostaje neizmjenjen
u svim ostalim kategorijama iz 2017.godine na koji je saglasnost dala Skupština grada Prijedora, a
posebno ističemo da ni 2017.godine nismo mijenjali dio cijena u svim već samo u pojedinačnim
kategorijama što govori u prilog činjenici da vodimo računa i trudimo se koliko je u našoj mogućnosti
da realno salgedamo stanje i predlažemo korekcije samo u onim stavkama gdje je to zaista i
neophodno.

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ребулике
Српске“, број : 97/16), члана 17. Закона о боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске„ број: 78/11) и члана 88. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора
број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на _______сједници, одржаној
_____________године донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2022. годину

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм употребе средстава од боравишне таксе Града
Приједора за 2022. годину према Закону о боравишној такси у износу од 29.210 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм употребе средстава од боравишне таксе на
подручју града Приједора за 2022. годину.
Члан 3.
О извршењу Одлуке стараће се Туристичка организација града Приједора и надлежна
Одјељења и Службе Града Приједоре.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објавњивања у „Службеног гласнику Града Приједора“.

Број : 02-022- ____/22
Приједор
Датум :

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
___________________

2022. године

Мирсад Дуратовић

ПРОГРАМ
употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2022. годину
Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2022. годину, по
Закону о боравишној такси, утврђен је у износу од 29.210 КМ, како слиједи:
И ПРИХОДИ:
ЕК.КОД

722321
722321

ОПИС
Остварени, а неутрошени приход од боравишне таксе у
2021. години и пренешено као почетно стање у 2022. години
План намјенских средстава по Закону о боравишној такси за
2022. годину

Приходи од
боравишне таксе на
ЈРТ Град Приједор
4.210
25.000

29.210

УКУПНО:

ИИ РАСХОДИ:
Расходи из
боравишне таксе на
ЈРТ Град Приједор

ЕК.КОД

ОПИС

412200

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених – путне дневнице у земљи и
иностранству

2.000

412500

Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација )

7.000

412600
412700
412900

Расходи по основу превоза учесника манифестација и
догађаја, сајмови у земљи и иностранству
Расходи за стручне услуге (Штампање промотивног
материјал и графичко обликовање)
Остали расходи (Манифестације, догађаји)

УКУПНО:

4.000
7.000
9.210

29.210
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Образложење
Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2022. годину
Образложење плана прихода
Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и
106/15), утврђује се: обавеза плаћања боравишне таксе, начин утврђивања висине боравишне
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и уплате боравишне таксе, начин распоређивања
и кориштења финансијских средстава прикупљених на основу уплате боравишне таксе, начин
контроле уплате боравишне таксе, као и остала питања у вези са боравишном таксом.
У складу за чланом 11. Закона о боравишној такси, укупно остварени приходи од
боравишне таксе распоређују се тако што:
- 80% средстава припада Туристичкој организацији града/општине, а
- 20% средстава припада Туристичкој организацији Републике Српске.
Планирана средства по основу боравишне таксе за 2022. годину износе 29.210 КМ.
Образложење плана расхода
Чланом 12. Закона о боравишној такси предвиђено је да се средства прикупљена по
основу боравишне таксе искључиво користе за:
- обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала
којим се промовишу туристичке вриједности и културно наслеђе јединице локалне
самоуправе, односно Републике Српске,
- обезбјеђивање и постављање туристичке сигнализације и
- реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији
и унапређењу туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом
који регулише област туризма.
У складу са одредбама наведеног члана у 2022. години предвиђено је намјенска
употреба средстава од боравишне таксе у износу од 29.210 КМ за сљедеће намјене:
1.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених – путне дневнице у земљи и
иностранству

2.000

2.

Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација)

7.000

3
4.
5.

Расходи по основу превоза учесника и посјетилаца
манифестација и догађаја, сајмови у земљи и иностранству
Расходи за стручне услуге (Штампање промотивног
материјал и графичко обликовање)
Остали расходи (потребе манифестација и догађаја)

4.000
7.000
9.210

3

У складу са чланом 17. Закона о боравишној такси, Градоначелник Приједора донијеће
рјешење о вршењу надзора над намјенским трошењем средстава у складу са овим
Програмом.

ОБРАЂИВАЧИ:
Туристичка организација Града Приједора
Директор
Лејла Муслимовић
____________________________________

Одјељење за привреду и предузетништво
Начелник Одјељења
Раде Росић
_____________________________________
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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Извјештај о реализацији програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједорa
за 2020. годину сачињен је у складу са Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“,
број: 78/11 и 106/15) и чланом 16. Статута ове организације и исти је усвојен на 100. сједници Управног
одбора.
Законом о боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11 и 106/15) боравишна
такса је дефинисана као накнада за кориштење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и
супраструктуре на подручју јединице локалне самоуправе или у туристичком мјесту, а коју плаћа домаћи или
страни држављанин који се изван свог мјеста пребивалишта користи услугама ноћења у угоститељским
објектима за смјештај.
Истим Законом у у члану 12. став 4. стоји да су туристичке организације обавезне у свом годишњем
извјештају о пословању којег подноси оснивач посебно исказати висину средстава прикупљених по основу
боравишне таксе и сврху трошења тих средстава у складу са ставом 1. овог члана.
Боравишна такса је накнада за домаћег или страног држављанина који користи услугу ноћења у
угоститељском објекту за смјештај и плаћа боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у угоститељском
објекту за смјештај. Средства прикупљена по основу боравишне таксе распоређују се тако што:
а) 80% средстава припада туристичкој организацији града или општине и
б) 20% средстава припада Туристичкој организацији Републике Српске (ТОРС).
Висина боравишне таксе се утврђује у распону од 0,5 КМ до 2 КМ по сваком оствареном ноћењу, а према
Одлуци број 01-022-47/21 од 04.03.2021. године висина боравишне таксе на подручју града Приједора износи
2 КМ по сваком оствареном ноћењу и 15 КМ за сваки лежај на годишњем нивоу за угоститеље који пружају
услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање.
Циљ извјештавања је:
1. Да се установи коначан износ остварених прихода по основу боравишне таксе у складу са чланом 11. став
1, тачка а). Закона о боравишној такси. На основу наведеног прописа 80% прихода који се остваре по
основу боравишне таксе у граду Приједору припада Туристичкој организацији града Приједора.
2. Да се утврди намјенски утрошак средстава који је регулисан чланом 12. Закона о боравишној такси према
коме се средства прикупљена од боравишне таксе могу користити искључиво за:
 обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим се
промовишу туристичке вриједности 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.

3. Да се утврди намјенски утрошак средстава по Закључку Градоначелника и
4. Да се утврди намјенски утрошак средстава по грантовима на фонду 03.
Одлуком Скупштине Града Приједора број 01-022-48/21 од 04.03.2021.године дефинисан је Програм употребе
боравишне таксе за 2021. годину у износу од 8.000 КМ.
Табела 1:
Приказ прихода и расхода одоберног буџета и боравишне таксе – ФОНД 01
I

ФОНД 01 – ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ЕК.КОД

ОПИС

Приходи
УКУПНИ
Приходи од
буџета
ПРИХОДИ
боравишне
Града
ТУРИСТИЧКЕ
таксе на ЈРТ
Приједора ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Град
за ТО
У 2021.
Приједор
Приједор
ГОДИНИ

ПРИХОДИ ФОНДА 01:
722321 Боравишна такса - 2021. година

25.822

Приходи из буџета града за финансирање Туристичке
организације града Приједора – фонд 01
УКУПНО ПРИХОДИ ФОНДА 01:

25.822
89.052

25.822

89.052

114.874

РАСХОДИ ФОНДА 01:

ЕК.КОД

ОПИС

Расходи за бруто плате за запослене у Туристичкој
организацији
Расходи за бруто накнаде – топли оброк, регрес,
411200
дневнице и остала примања
411100

411300 Расходи за нанаду плата – боловање до 30 дана
Расходи за отпремнине, јубиларне награде и помоћ у
случају смрти
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
412200
комуникацијских и транспортних услуга Установе
411400

412300 Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање и туристичку
сигналиазцији „Цркве брвнаре“ (рута А1)
Расходи по основу путовања – састанци, пројекти,
412600
сајмови, конгреси, семинари
Расходи за стручне услуге – штампање промо
412700
материјала, графичка припррема и слично
412500

Расходи
УКУПНИ
Расходи од
буџета
РАСХОДИ
боравишне
Града
ТУРИСТИЧКЕ
таксе на ЈРТ
Приједора ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Град
за ТО
У 2021.
Приједор
Приједор
ГОДИНИ
0

59.625

59.625

81

8.088

8.169

0

1.452

1.452

0

2.166

2.166

640

5.332

5.972

0

715

715

2.995

500

3.495

1.013

0

1.013

5.929

211

6.140

Расходи за управни одбор, проф.рехабилитацију,
водне накнаде, таксе, котизацију за сајмове,
412900
организацију и учешће на манифестацијама и
догађајима, те остале уговорене услуге
УКУПНО РАСХОДИ ФОНДА 01:
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ (25.822 –
21.612) остварени неутрошени приход у 2021. и преноси се у
2022. годину

10.954

10.963

21.917

21.612

89.052

110.664

4.210

0

4.210

Из табеле бр.1. може се сагледати структура и износи прихода и расхода од боравишне таксе за 2021. годину за
подручје града Приједора.

Табела 2:
Приказ прихода и расхода по Закључку Градоначелника – ФОНД 01 намјенска средства
II

ФОНД 01 – ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Редни
број

ОПИС

Приходи по
Закључку
Градоначелника

ПРИХОДИ ПО ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА – НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА (ФОНД 01):
1.

Закључак Градоначелника о одобравању средстава - намјенска
средства на име организовања манифестације „Приједорска зима“,
број: 02-40-7532/21 од 15.12.2021. године

12.000

УКУПНО ПРИХОДИ ФОНДА 01:

12.000

РАСХОДИ ПО ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА – НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА (ФОНД 01):
Редни
број

Ек.код

2.

412900

3.

ОПИС

Изнајмљивање и монтажа бине са кровом манифестације
„Приједорска зима“
Техничка
подршка
и
озвучење
манифестације
412900
„Приједорска зима“
УКУПНО ПРИХОДИ ФОНДА 01:
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (разграничења):
- Почетно стање у 2022. години

Расходи по
Закључку
Градоначелника
5.980
5.980
11.960
40

Из табеле бр.2. може се сагледати структура и износи прихода и расхода од намјенских средстава по
Закључку Градоначелника.

Табела 3:
Приказ прихода и расхода – ФОНД 03 грантови

III

ФОНД 03 – ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ФОНДУ 03

Редни
број

ОПИС

ИЗНОС ГРАНТА Приход

ПРИХОДИ – ФОНД 03:
1.

Почетно стање у 2021. години (неутрошена средства гранта МТТ из
2019. и 2020. години и пренешена као почетно стање у 2021.
години)

33

УКУПНО ПРИХОДИ ФОНДА 03 (1):

33

РАСХОДИ – ФОНД 03:
Редни
број
2.

ОПИС

ИЗНОС ГРАНТА
Расходи
0

УКУПНО ПРИХОДИ ФОНДА 01 (2):
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (1-2) (разграничења)
- Почетно стање у 2022. години

0
33

Из табеле бр.3. може се сагледати структура и износи прихода и расхода фонда 03 – грантови.
Туристичка организација послује у јединственом систему трезора Града Приједора.
Након интерне контроле и увида у књиговодствену евиденцију прихода и расхода боравишне таксе за 2021.
годину од стране Одјељења за привреду и предузетништво града Приједора донесен је следећи:

ЗАКЉУЧАК
1. Приходи од боравишне таксе у складу са чланом 11. став 1. тачка а) Закона о боравишној такси у периоду
01.01 до 31.12.2021. године остварени су у износу 25.822 КМ, а што је за 17.822 КМ или 322,78 %
(25.822/8.000 x 100 = 322,78) више од планираног по Програму употребе средстава од боравишне таксе за
2021. годину (25.822 - 8.000 = 17.612 КМ).
2. Учешће прихода од боравишне таксе у укупним приходима Туристичке организације града Приједора на
фонду 01 у 2021. години износи 22,48 % (25.822/114.874 x 100 = 22,48).
3. Остварени расходи од боравишне таксе у 2021. години су у износу од 21.612 КМ и усмјерени су у
активности које су предвиђене Интегралном стратегијом развоја (шифре пројеката у интегралној
стратегији развоја Града: 1.3.1.3. – Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја, 1.3.1.4 Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа 1.3.1.5.- Промоција туристичке понуде
Приједора и Козаре).
4. Разлика прикупљених прихода и остварених расхода од боравишне таксе у 2021. години у износу од 4.210
КМ (25.882 - 21.612 = 4.210) чини неутрошена намјенска средства боравишне таксе која се преносе у 2022.

години. Иста су евидентирана као почетно стање у 2022. години у Програму употребе средстава од
боравишне таксе у граду Приједору у 2022. године.
5. Намјенски приходи из боравишне таксе усмјерени су искључиво за намјене предвиђене чланом 12.
Закона о боравишној такси, што је наведено под редним бројем 2. код дефинисања циљева ове контроле.
6. Намјенски приходи по Закључку Градоначелника број 02-10-7532/21 од 15.12.2021.године усмјерени су
искључиво за намјене организовања манифестације „Приједорска зима“, а разлика прихода и расхода у
износу од 40 КМ су неискориштена средства и преносе се у 2022. годину.
7. Намјенски приходи на фонду 03 у 2021. чине пренешена неутрошена средства гранта из 2019. и 2020.
године у износу од 33 КМ и иста се преносе у 2022. годину.
8. Укључивањем намјенских расхода по Закључку Градоначелника у износу од 11.960 КМ за учешће у
промотивним активностима и активностима на спровођењу пројеката из Интегралне стратегије града у
2021. години у укупним расходима Туристичке организације града Приједора, расходи за промоцију
туризма у 2021. години износе 33.572 КМ (21.612 + 11.960=33.572) или 30,27 % (33.572/110.664 x 100 =
30,27);
9. Уколико посматрамо остварене приходе боравишне таксе у 2021. години у односу на План употребе
средстава од боравишне таксе за 2021. годину, као и на остварене приходе у 2020. години исти су знатно
повећани. Увођењем олакшавајућих епидемиолошких мјера превенције ширења вируса корона довело је
до организовања манифестација и веће посјете туриста у љетној сезони, док су и смјештајни објекти на
подручју нашег града пословали у већем обиму што се рефлектовало повећањем уплата боравишне таксе
у 2021. години.

ОБРАЂИВАЧИ:

Туристичка организација Града Приједора
Директор
Лејла Муслимовић
______________________________________

Одјељење за привреду и предузетништво
Начелник Одјељења
Раде Росић
_____________________________________

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА 2021. ГОДИНУ
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УВОД
Извјештај о раду Туристичке организације града Приједора за 2021. годину сачињен је у складу са чланом 16.
Статута ове организације и исти је усвојен на 101. сједници Управног одбора.
Извјештај о раду Туристичке организације града Приједора за 2021. годину се заснива на реализацији
Програма рада Туристичке организације града Приједора за 2021. годину, задацима Туристичке организације
прописаних Законом о туризму, у складу са Интегралном стратегијом развоја Града Приједора 2014 – 2024. и
Стратегијом развоја туризма Републике Српске.
Активности Туристичке организације града Приједора везане су за сталну промоцију туристичких потенцијала и
ресурса града Приједора, унапређењем општих услова за развој туризма кроз формирање укупне туристичке
понуде, подизање квалитета туристичких и других комплементарних услуга, развијање свијести о важности
туризма, као и кроз подстицање развоја туристичке инфраструктуре.
Међутим, појава пандемије изазване вирусом Корона почетком 2020. године узроковала је негативне
посљедице на сектор туризма у читавом свијету, па тако и у граду Приједору. Усљед пандемије и
епидемиолошких препорука која укључују првенствено физичко дистанцирање и смањење кретања, туризам у
свим типовима дестинације је у фази стагнације или пада. Криза је довела до ограничења кретања како
страних тако и домаћих туриста и посјетилаца, а тиме и смањења кориштења услуга смјештаја, организовања
манифестација у затвореном и отвореном простору, посјета културним установама (позориште, музеј, кино,
галерија), организовању спортских догађаја и остало.
У Извјештају о раду описане су све активности, које је реализовала, подржала и у којима је учествовала
Туристичка организација града Приједора, хронолошки и по нивоима одржавања одређених активности и
догађаја.
Исто тако, Извјештај о раду садржи и финансијске показатеље са табеларно приказаним приходима и
расходима пословања, односно финансијски извјештај за 2021. годину, као и извјештај о употреби средстава
боравишне таксе за 2021. годину.
Основни циљ Туристичке организације града Приједора у извјештајном периоду био је рад на стварању услова
за промоцију туристичких услуга и креирања програма у току пандемије, у складу са препорукама и
епидемиолошким мјерама, као и у економској кризи коју је пандемија изазвала.
Извјештај у наставку је креиран за два периода, односно за перидод 01.01. – 12.10.2021. године и 13.10. –
31.12.2021. године. Подсјећамо, примопредаја дужности директора је обављена 12.10.2021.године и до тог
периода извјештај је креирала дотадашњи директор Амира Ганић, а за период од 12.10.-31.12.2021.године
вршилац дужности директора Лејла Муслимовић.
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1.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА

1.1. Опште напомене

На IX сједници Скупштине општине Приједор, одржаној 29.06.2005. године, донешена је Одлука о оснивању
Туристичке организације општине Приједор.
Туристичка организација општине Приједор је регистрована код Основног суда у Бања Луци, дана 29.03.2006.
године, када је и званично почела са радом.
Директор:
Амира Ганић (01.01. – 07.10.2021. године)
В.Д. директор:
Лејла Муслимовић (од 07.10.2021. године)
Управни одбор:
Жељко Вуковић, Огњен Сиђак и Адиса Херецговац
Адреса:
Академика Јована Рашковића 18, Приједор
Број уписа у судски регистар: 5-71-00, Привредни суд, Бања Лука
ЈИБ:
4402265240009
Општинско рјешење:
05-171-51/06
Након измјене статуса општине у статус града Приједора, као и усклађивања са истим, Туристичка организација
у 2014. години мијења назив у Туристичка организација града Приједора.
Након доношења новог Закона о туризму (Сл.гласник РС бр. 45/17), Туристичка организација је у току 2019.
године завршила са усклађивањем основних аката и пререгистрацијом у Основном суду.
У току 2021. године долази до разрјешења директора, Амира Ганић, и именовања вршиоца дужности
директора, Лејла Муслимовић, а примопредаја дужности извршена је 12.10.2021. године, те у складу са тим је
извршено усклађивање и промјена лица за заступање у Окружном привредном суду у Приједору (Бр: 067-0Рег-21-000267).
1.2. Послови и дјелатности Туристичке организације
Туристичка организација обавља послове:
-

-

промоције туризма града Приједора,
унапређења и промоције изворних вриједности града Приједора, као што су традиција, обичаји,
етнолошко благо,
стварања претпоставки за валоризацију туристичких ресурса града Приједора,
сарадње и координације са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или остале
дјелатности које су директно или индиректно повезане са туристичком дјелатношћу, ради заједничког
договарања, утврђивања и спровођења политике развоја туризма и његове промоције у оквиру
стратегије града Приједора,
промоције и организовања културних, умјетничких, спортских и других скупова и манифестација које
доприносе развоју туристичке понуде града Приједора,
подстицања развоја подручја града која нису укључена или су недовољно укључена у туристичку
понуду града Приједора,
подстицања и организације активности усмјерених на заштиту и одржавање културно-историјских
споменика и других материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку
понуду,
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-

-

-

организовања акција ради очувања туристичког простора, унапређивања туристичког округа и заштита
животне средине на подручју града Приједора,
израде програма и планова промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма и
програмских активности ТОРС-а,
реализовања програма боравка студијских група, пружања осталих сервисних информација и услуга
туристима,
сарадње са удружењима, невладиним организацијама из области туризма,
сарадње са другим туристичким организацијама у Републици, односно БиХ,
обраде података о броју и структури туриста на подручју града, те прикупљање и обрада свих других
показатеља битних за праћење извршења постављених циљева и задатака и то најмање једном у шест
мјесеци на годишњем нивоу,
спровођења анкета и других истраживања у циљу утврђивања оцјене квалитете туристичке понуде на
територији града Приједора,
израде извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и финансијског
плана Туристичке организације града Приједора,
израде извјештаја и информација за потребе ТОРС-а,
оснивања туристичко-информативних центара,
учествовања у дефинисању циљева и политике развоја на нивоу града Приједора,
прикупљања података за потребе информисања туриста,
посредовања у пружању угоститељских услуга на селу, у апартманима, собама и кућама за одмор,
обезбјеђивања и израде информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке
вриједности града Приједора путем штампаних публикација, аудио и видео промотивни материјал,
промоцију путем њеб портала, сувенири, презентације,
организовање испита за стицање звања туристичког водича за туристичко подручје које обухвата
територији на којој се оснива туристичка организација,
вођења евиденције обвезника боравишне таксе на подручју јединице локалне самоуправе који не
уплаћују или неуредно уплаћују боравишну таксу и
сарадње са надлежним органом града при одређивању радног времена угоститељских објеката на
територији града Приједора и друге послове од интереса за промоцију туризма на подручју града
Приједора у складу са посебним прописима.

Дјелатност Туристичке организације првенствено подразумијева остваривање јавног интереса у области
туризма.Туристичка организација се не оснива ради обављања профитабилне дјелатности.
Изузетно од става 2. овог члана Туристичка организација може да:
-

управља туристичком инфраструктуром града Приједора, туристичким простором или туристичким
мјестом, које им је дато на управљање одлуком Оснивача,
управља природним добрима и ресурсима који су им дати на управљање одлуком Оснивача
(излетишта, ловишта, паркови, плаже, језера, ријеке, природно и културно-историјско насљеђе),
организује испит за стицање звања туристичког водича за туристичко подручје (туристичке регије) која
обухвата територију на којој се оснивају међуопштинске туристичке организације,
организује манифестације и приредбе,
обавља туристичко-комерцијалне огласе у огласним медијима који су им дати на управљање одлуком
Оснивача,

-5-

-

изнајмљује сајамски простор и спортско-рекреативне реквизите,

-

обавља и друге послове од јавног интереса који су у функцији развоја туризма и који нису у супротности
са Законом о туризму и другим прописима.

1.3.

Организациона структура

Организациону структуру Туристичке организације града Приједора чине:
 Управни одбор (броји 3 члана),
 В.Д. директора,
 Самостални стручни сарадник за туристичку пропаганду, информативне и аналитичке послове,
 Самостални стручни сарадник за економске и опште послове.
2.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 12.10.2021. ГОДИНЕ

У посматраном периоду, Туристичка организација града Приједора је имала низ активности, које су се
огледале у организацији и учешћу на туристичким манифестацијама и догађајима, а које су имале за циљ
промоцију и презентацију туристичког производа и туристичке понуде града Приједора. Туристичка
организација града Приједора је у наведеном периоду реализовала и учествовала у неколико пројеката из
сектора туризма.
Исто тако, Туристичка организација града Приједора се одазвала на све видове сарадње са другим
туристичким организацијама у Републици Српској, Босни и Херцеговини и окружењу, као и са привредним
субјектима и удружењима.
2.1.

Учешће на сајмовима туризма

(01.01.-12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора није учествовала на сајмовима који су планирани у првој половини
2021. године, јер исти нису ни организовани, а због пандемије изазване појавом корона вируса.
2.2.

Oстале промоције


Промоција града Приједора путем Фондације Музеја манастира Житомислић
(01.07.-31.07.2021.год.);

Одјељење за друштвене дјелатости града Приједора се обратило Туристичкој организацији града Приједора са
захтјевом да се доставе информације и фотографије о најзначајним вјерским објектима, а које би могли да
промовишемо путем изложбе у организацији Фондације Музеја манастира Житомислић. Радило се о
кашираним паноима 70x100, а задатак Туристичке организације града Приједора био је да Одјељењу за
друштвене дјелатности достави фотографије са којима располаже. Туристичка организација је доставила
приједлоге фотографија и пратећег текста на локалном и енглеском језиком, а такође је достављена и видео
презентација о граду Приједору. Након тога Одјељење за друштвене дјелатности је извршило селекцију и исто
прослиједило наведеној Фондацији, а изложба у Музеја манастира Житомислић отворена је
06.08.2021.године.


Промоција града Приједора – емисија Туристички кутак Елта тв
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(15.07.- 31.07.2021. год.);

Туристичка организација је добила позив од Туристичке организације Републике Српске за учешће у снимању
емисије Елта тв под називом „Туристички кутак“, а у оквиру пројекта „Nothing much but much more“. У
договору са представницима ТОРС-а предложене су слиједеће локације: центар града Приједора, НП Козара и
планина Козара, излетиште Рајак, Бк Оаза, фарма коза у Јелићкој. Снимање је трајало неколико дана и
Туристичка организација је била домаћин. Емисија је емитована почетком августа 2021. године.


Снимање, креирање и дистрибуција промотивних видео презентација града Приједора
(01.05.-30.09.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је у току 2021. године израдила и дистрибуисала туристичкопромотивне видео презентације града Приједора, односно 5 видео презентација. Једна видео презентација је
креирана као туристичка разгледница, а остале четири су креиране као кратки видео спотови. Сви видео
записи су промовисани на Фејсбук страници и Инстаграму, те су постављени на „Youtube“ каналу Туристичке
организације, а то су:
 Добродошли у Приједор, туристичка разгледница (https://www.youtube.com/watch?v=Nzuiwri8RSU)
 Богатсво различитости (https://www.youtube.com/watch?v=knr02Bqeqb0)
 Једноставно умјетност (https://www.youtube.com/watch?v=riejY3rAxOo)
 Уживај у авантури (https://www.youtube.com/watch?v=kyH9rlqY-Xc)
 Град различитих догађаја (https://www.youtube.com/watch?v=ecsg5oElmFU).

2.3.

Манифестационе активности

Криза узрокована пандемијом је уз туризам и угоститељство, снажно погодила културни и креативни сектор
који увелико зависе од присуства публике. Због негативних посљедица које је пандемија имала на културни и
манифестациони туризам и у току 2021. године велики број догађаја је одгођен. Туристичка организација града
Приједора је у току 2021. године спровела све планиране манифестације које су у њеној организацији, а у
складу са епидемиолошким мјерама и финансијским могућностима.


15. манифестације „Дани зиме на Козари“ 2021.

(31.01.2021.год.);

На Козари се сваке године крајем јануара или почетком фебруара одржава манифестација "Дани зиме на
Козари". Због пандемије вируса корона ове године манифестација "Дани зиме на Козари" није организована,
али емитовањем најаве, пјесме и спота, као и репортажом смо сликом подсјетили и причом представили и
промовисали, не само манифестацију која на крајишкој љепотици окупља више хиљада посјетилаца из свих
крајева наше земље и иностранства, него и садржаје на подручју НП Козара и планине Козаре.
Средином јануара 2021. године формиран је организациони одбор манифестације, који је истог дана одржао и
сједницу на којој су изнешене све информације и донешено је неколико одлука неопходних за реализацију
активности обиљежавања 15. манифестације „Дани зиме на Козари“ 2021.
Како би се извршила промоција и обиљежавање манифестације кориштени су онлајн алати, односно
промоција је вршена путем емитовања најаве репортаже „Дани зиме на Козари“, промо пјесме и спота пјесме
„Осјети Козару“ и репортаже „Дани зиме на Козари“.
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Промоција пјесме и најаве тв репортаже вршена је на радијским кућама: радио Приједор, Фри радио, радио
Нови Град, радио Козарска Дубица, док је промоција пјесме и најава репортаже, те емитовање тв репортаже
„Дани зиме на Козари“ емитована 31.01.2021. године (недјеља) на тв кућама: РТРС, ТВ К3, ТВ Приједор, Елта Тв
и ТВ Коз.Дубица у различитим временским терминима (РТРС у 16:15, ТВ К3 у 16:30, ТВ Приједор у 18:00, Елта
ТВ, у 19:00 и РТВ КД у 20:30).



Мали туристи Приједора

(17.- 24.05.2021.год.);

У просторијама Дјечијег вртића „Радост“ у периоду од 17. до 24.05.2021. године одржали су се „Мали туристи
Приједора“ за све предшколске групе с циљем да се дјеца упознају са средином у којој живе из перспективе
туристе. Претходних година мали туристи су обилазили туристичке локације у граду Приједору, те на занимљив
и интерактиван начин упознавали знаменитости нашег града.
Због епидемиолошке ситуације обилазак дестинација није био могућ и Туристичка организација града
Приједора је заједно са Дјечијим вртићем „Радост“ и васпитачем Биљаном Павловић осмислила модел за
реализацију овог типа едукације за најмлађе кроз едукативну игру „Мали туристи Приједора“ која је
омогућила сваком учеснику да на занимљив начин упозна најважније објекте и установе у нашем граду. Један
од васпитача вртића била је „Шеширџија“ и имала улогу туристичког водича.
Сваки учесник, њих 150, добило је пасош „Мали туристи“ и разгледницу града Приједора, а свих 6 група (Урије,
Пећани, Омарска и 3 из централног вртића) је добило и поклон пакет слатких производа творнице кекса
„Мира“ из Приједора.


Дјечији маскенбал – Ликовно такмичење

(04.- 06.06.2021.год.);

Према Програму рада Туристичке организације града Приједора, а у оквиру „Приједорског љета културе 2021“,
планиран је дјечији маскенбал под називом „Свијет дјечије маште“. Међутим, због епидемиолошке ситуације
маскенбал се није организовао, али се организовало ликовно такмичење које је и досад било дио дјечијег
маскенбала и на тај начин се обиљежио маскенбал. Ликовно такмичење се организовало у сарадњи са
Удружењем ликовних умјетника Приједор и Музејом Козаре. Конкурс је намјењен ученицима основних школа
са подручја града Приједора, а свака школа која се пријавила за учешће је одабрала до 5 ликовних радова које
су се у форми фотографије радова или лично доставиле Туристичкој организацији. Такмичење се организовало
у двије категорије: најбољи ликовни рад по мишљењу стручне комисије – I, II и III мјесто и најбољи ликовни
рад по мишљењу публике, односно по највећем броју лајкова – I, II и III мјесто. У оквиру ликовног конкурса
„Козара и ја“ понуђене су теме: природна богаства и знаменитости, историја и традиција и приједлог за мурал.
Све ликовне технике су биле дозвољене, а у сврху промоције града Приједора као града ликовних умјетника,
Козаре, екологије и подизања еколошке свијести, те туризма уопште. Учешће на такмичењу узело је 11
основних школа и достављено је 55 ликовних радова. Сви достављени радови били су постављени на Фејсбук
страници Туристичка организација Приједор, а гласање је трајало од 04.06.2021. од 13.00 часова до 06.06.2021.
године до 20.00 часова. Након резултата стручне комисије и резултата публике проглашени су побједници у
обе категорије.


Шеснаестомајска бициклијада и МТБ трка на Козари
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(05.- 06.06.2021.год.);

Организатор бициклијаде је Туристичка организација града Приједора, Бициклистички клуб „Козара“ из
Приједора, Агенција за безбједност саобраћаја РС-а, Ауто мото савез РС-а и Ауто мото друштво из Приједора.
Манифестација има за циљ популаризацију бициклизма на подручју града Приједора, а шеснаестомајска
бициклијада је уједно била и увертира за међународну МТБ (брдски бициклизам) кружну „XCО“ трку
категорије „C2“ из календара Међународне бициклистичке федерације и трку премијер лиге БиХ на подручју
НП Козара. Трка је уједно била и квалификационог карактера, на којој су такмичари прикупљали бодове за
Олимпијаду у Токију.

VI шеснаестомајска промотивно-рекреативна бициклистичка вожња одржана је у центру граду Приједору на
рути у дужини од 7 км. У току трајања бициклијаде на Тргу Мајора Зорана Карлице је осим најаве и промоције
међународне МТБ трке, одржана радионица за дјецу на полигону за мале бициклисте коју је обезбједила
Агенција за безбједност саобраћаја РС-а која је најмалађима подијелила бициклистичке дозволе, сликовнице,
бојанке и саобраћајне наруквице. Полигон за дјецу обезбједио је Ауто мото савез РС-а и Ауто мото друштво из
Приједора, а најмлађе учеснике бициклијаде посјетили су аниматори патролне шапе и клаун Фазонко. Сама
вожња је трајала у временском периоду од 11.00 – 12.00 часова, а манифестација је трајала до 13.00 часова и
процјењује се да је било више од 300 учесника бициклијаде.
У оквиру бициклијаде обиљежен је и 5. јун - Свјетски дан заштите животне средине и Дана ријеке Сане. Циљ
обијежавања је да укаже на значај и вриједност овог ријечног слива за овај дио БиХ и људе који живе на овим
просторима. Централни догађај у оквиру обиљежавања 5. јуна је еколошка штафета “Аква Сана”, која је
путовала од извора ријеке Сане, надомак Рибника, све до ушћа ријеке Сане у Уну. У штафети се насула вода са
извора и која се на крају пута се просула на ушћу, чиме се симболично поручило како Сана треба да буде
једнако чиста на свим дијеловима свога тока. Штафета је путовала дуж ријеке спајајући људе, мјеста и градове
уз њен ток с поруком “Нека сија, нека блиста, нек нам Сана буде чиста”. Штафету су у Приједору, на обали
ријеке Сане, преузели чланови удружења „Чувари Сане“, а свој пут штафета је наставила до ушћа Сане у Новом
Граду, уз пратњу учесника овогодишње бицилклијаде и МТБ трке.


Златне руке Поткозарја

(29.- 30.07.2021.год.);

XIV етно изложба „Златне руке Поткозарја“ организована је у оквиру манифестације „Приједорско љето
културе 2021“ на малом градском тргу и подразумијева излагање ручних радова и рукотворина удружења и
појединаца, с циљем очувања традиције и обичаја народа Поткозарја. Манифестација је поред изложбенопродајног имала и такмичарски карактер, а посјетиоци су првог дана манифестације могли да гласају за
најљепше уређен штанд. У културно-умјетничком дијелу програма који је организован на свечаном отварању и
затварању манифестације учествовали су КУД „Козара“ из Козарца, и СКУД „Др Младен Стојановић, тамбураши
КУД-а „Милан Егић“ и Удружење за очување традиције Приједор. На етно изложби учешће је узело 6
удружења, 5 радионица и 30 појединаца са подручја града Приједора, Градишке, Новог Града, Козарске
Дубице и Српца.


„Kozara ultra trail“
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(30.07.- 02.08.2021.год);

На позив Стручне службе кабинета, Туристичка организација града Приједора је узела учешће у организацији 4.
„Kozara ultra trail“ који je организоваn у периоду од 30.07.- 02.08.2021. године на подручју НП Козара. Осим
Града Приједора који је био и генерални покровитељ, Туристичка организација града Приједора је дала
подршку и логистику у промоцији овог догађаја, а НП Козара је обезбједио техничку подршку и бесплатан улаз
за учеснике и волонтере догађаја.
Учешће у трци узело је око 85 такмичара из десетак земаља Европе и свијета, који су организацију
овогодишњих ултра трејл трка и саму стазу оцијенили високом оцјеном.


Дани Српске у Србији

(22.09. - 29.09.2021.год.);

У циљу промоције Републике Српске у организацији Представништва Републике Српске у Србији у периоду од
22. до 29.09.2021. године одржана је вишедневна манифестација „Дани Српске у Србији“, која кроз различите
програмске активности, идеје и пројекте на нов и јединствен начин представља Републику Српску, њене
градове, природне љепоте, умјетнике и ствараоце из различитих сфера дјеловања. Манифестација је
организована у неколико градова Србије, а Туристичка организација града Приједора је узела учешће на
штанду Туристичке организације Републике Срспке у Новом Саду. Осим промоције града Приједора
организовано је и потписивање Меморарандума о сарадњи између туристичких организација Приједора и
Инђије. Међусобна сарадња ће се базирати на изради комерцијалних програма, креирању заједничке
туристичке понуде и промоције програма и производа туристичке понуде града Приједора и Инђије са циљем
интенвизирања и побољшање сарадња на пољу културе и авантуре, а договорене су двије конкретне
заједничке активности и то: размјена најбољих ученика основних школа и организовање кампа за ученике у
трајању од 5 дана, те вишедневна промоција Инђије у граду Приједору под слоганом „Упознај Инђију“, као и
Приједора у Инђији под називом „Упознај Приједор“.
У току трајања ове манифестације организован је и радни састанак са представницима градских управа Нови
Сад и Приједор и туристичких организација ова два града, на којем су представљене све културне и туристичке
манифестације и потенцијали града Приједора, а од стране града Новог Сада понуђена је сарадња у смислу
представљања и изложбе ликовних дјела Сретена Стојановића и Микше у Центру за културу Нови Сад у току
2022. године, те заједнички наступи у медијским кампањама које организује Туристичка организација Нови
Сад.


Обиљежавање Свјетског дана туризма

(27.09.2021.год.);

Овогодишњи Свјетски дан туризма обиљежен је у Бањој Луци, у организацији Минстарства трговине и туризма
и то заједничким састанком министра трговине и туризма Републике Српске Сузане Гашић и директора
Туристичке организације Републике Српске Миодрага Лончаревића са директорима локалних туристичких
организација, а потом и кроз промоцију нових садржаја, односно пројекта „Дигитално путовање кроз Српску“,
а што је подразумијевало кратки промотивни филм и изложбу фотографија које су настале током снимања.
„Туризам за инклузивни раст” била је тема овогодишњег Свјетског дана туризма који се под покровитељством
Свјетске Туристичке Организације (UNWTO) обиљежава 27. септембра. Туристичка организација града
Приједора је узела учешће у овогодишњем позиву Свјетске туристичке организације и доставила видео записе
„Богатство различитости“ и „Уживај у авантури“.
2.4. Учешће на радионицама и осталим састанцима
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Туристичка организација града Приједора је учествовала на бесплатним онлајн радионицама везаних за ЕУ
пројектне позиве који ће се објавити у 2022. години.
2.5.

Пројекти

2.5.1. Реализовани пројекти
 Туристичка сигнализација

(01.08.- 31.08.2021.год);

Туристичка сигнализација је намјењена обавјештавању о туристичким атракцијама и садржајима туристичке
понуде у оквиру туристичког простора или туристичке дестинације, односно упућује на конкретно туристичко
одредиште. У циљу унапређења туристичког амбијента и задовољења општих услова за прихват и боравак
туриста, Туристичка организација града Приједора спроводи активности обиљежавања и постављања
туристичке сигнализације на подручју града Приједора.
На подручју града Приједора израђен је пројекат постављања туристичке сигнализација којим су обухваћени
најзначајнији објекти и локалитети и сигнализација је постављена у урбаном дијелу града (90%) и у руралном
дијелу (30%).
Туристичка организација града Приједора је према програму рада за 2021. годину реализовала пројекат
„Ревитализација бициклистичке руте А1 – Цркве брвнаре“ која је у складу са Интегралном стратегијом развоја
града Приједора 2014-2024 мјера 1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја. Пројекат
подразумијева поправку и ревитализацију бициклистичко-туристичке сигнализације дуж наведене руте.
Бициклистичка рута А1 - “Цркве брвнаре” пројектована је као кружна (цикло) рекреативна бициклистичка стаза
дужине око 90 км, а конципирана је из више краћих дионица. Основни циљ руте је промоција туристичких
потенцијала града Приједора представљањем више сеоских средина са посебном културно-историјском
баштином (цркве брвнаре) у једну цјелину.
Траса руте се креће градским улицама, категорисаним и некатегорисаним путевима, а једним дијелом траса се
пружа регионалним путем Ламовита – Омарска – Бронзани Мајдан.
Полазна тачка руте је у граду Приједору на платоу испред Спортске дворане “Младост”, одакле стаза преко
Гомјенице иде кроз насеља; Миљаковци, Ракелићи, Буснови, Марићка, Градина, Јелићка, Омарска, Доња
Ламовита, Петров Гај, Трнопоље, Доњи Гаревци, Доњи Орловци и Орловача завршавајући испред “Дворане
Младост” у Приједору затварајући круг. Стаза не захтјева посебну физичку спремност корисника исте јер на њој
нема тежих успона. Поред сваке цркве брвнаре (Ракелићи, Буснови, Марићка, Јелићка и Погрмушића Гај –
Омарска) на стази су постављене контролне тачке са положај контролне тачке на рути. На полазној тачки у
граду Приједору (спортска дворана) је постављен велики панел са графичким приказом и описом руте. Према
опису и динамици посла реализовано је:
- скидање старих знакова, репарација и постављање репаринаних бициклистичко - туристичких путоказа
на рути А1 на постојећим локацијама, дим.1000x300 мм – 14 комада
- скидање старих знакова, репарација и постављање репаринаних бициклистичко - туристичких путоказа
на рути А1 на постојећим локацијама, дим.428x500 мм – 14 комада
- скидање старих знакова, репарација и постављање репаринаних бициклистичко - туристичких путоказа
на рути А1 на постојећим локацијама, дим.187x428 мм – 85 комада

- 11 -

-

скидање старих знакова, репарација и постављање репаринаних бициклистичко - туристичких путоказа
на рути А1 на постојећим локацијама, дим.1250x1000 мм – 1 комад
постављање носача од четвртасте цијеви дим.40x20x2 мм – 4 комада

Комплетан извјештај са описом, изворима и начином финансирања, као и сликовним приказом прије и послије
ревитализације, Туристичка организација је доставила Градоначелнику и надлежном одјељењу.


Пројекат „Feel Kozara“ – „EU4Bussines“

(01.01.- 12.10.2021.год.);

Реализацијом манифестације „Open Day Feel Kozara“, која је организована на подручју НП „Козара“, завршена
је посљедња активност у оквиру пројекта „Feel Kozara“ и са даном 31.10.2021.године пројекат је званично и
завршен.
Пројекат „Feel Kozara“ је пројекат финансиран из средстава Европске уније и СР Њемачке, а кроз пројекат
„ЕU4Business“ који у Босни и Херцеговини заједно спроводе ГИЗ, ИЛО и УНДП у укупној вриједности од 450.741
КМ. Трајао је непуне двије године, односно од 30.04.2020. године до 31.10.2021. године, а организовањем
манифестације „Оpen Day Feel Kozara“ на Мраковици званично је и завршен.
Водећи партнер пројекта била је Агенција за економски развој града Приједора „Преда – Пд“, док су партнери
на овом пројекту били Национални парк „Козара“, Туристичка организација града Приједора, Елта Медија доо,
а сарадници на пројекту који су уједно били и једни од крајњих корисника средстава из пројекта су, осим НП
„Козара“, планинарско друштво „Клековача“, бициклистички клуб „Козара“ и мотел „Бијеле воде“.
Циљ овог пројекта било је јачање атрибута Националног парка „Козара“ како би се развио у туристичку
атракцију, а кроз повећање конкурентности локалног туризма уз креирање нових туристичких производа и
њихов маркетинг на међународном плану. Пројекат је садржавао сет активности који се имплементирао, а који
су допринијели унапређењу туристичког садржаја на подручју планине Козаре и Националног парка „Козара“.
Коначни извјештај са информацијама о стању на терену, након завршетка пројекта, еваулације и мониторинга,
као и о утрошеним средставима креира Агенција за економски развој града Приједора „Преда – Пд“ и исти
доставља Европској комисији.
Пројекат “Fell Kozara” суфинансиран је из средстава Европске уније путем „ЕU4Business“ пројекта који је
вриједан 16,1 милиона еура, а заједнички га финансирају Европска унија (15 милиона еура) и Савезна
Република Њемачка (1,1 милиона еура). Пројекат заједно проводе ГИЗ, ИЛО и УНДП, од априла 2018. године
до марта 2022. године. „ЕU4Business“ је дио Програма локалне самоуправе и економског развоја у БиХ који
подржава СР Њемачка.
2.5.2. Унапређење туристичког амбијента града Приједора
У оквиру Програма рада Туристичке организације града Приједора за 2021. годину, предложене су мјере
програма туристичког амбијента које су и реализоване у току 2021. године.
 Викенд аутобуска линија за Козару

(11.04.2021.год. – 12.10.2021.год);

У посљедних неколико година на адресу Туристичке организације обраћали су се грађани, рекреативци,
планинари, скијаши, ђаци са молбом да се организује аутобуска линија за Козару у дане викенда током љетног
распуста, као и сваки дан у току зимског распуста, односно трајања скијашке сезоне.
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У сарадњи са НП Козара, Аутотранспорт Приједор је преузео и договорио једну аутобуску линију за посјетиоце,
сваке недјеље почевши од 11.априла 2021.године до краја љетне сезоне, а цијена повратне карте је 5 КМ и у
њу није урачунат улаз у НП Козара. Тиме је унапријеђена понуда и НП Козара и града Приједора.
 Креирање идејног рјешења уређења табли на аутобуским стајалиштима за градски саобраћај
(01.08.- 31.08.2021.год.);
Јавни превоз је јавни сервис и као такав представља основни носилац превоза становника и најважнији облик
реализације њихових потреба за мобилношћу у сврху одлазака и повратка са посла, али и задовољења других
мотива као што су куповина, рекреација, културне и спортске потребе, те се с правом може рећи да је јавни
превоз витална градска компонента од које зависи квалитет живота у граду, те је незамјењива функција у
животу грађана, привреде и активности у граду.
Туристичка организација града Приједора је у оквиру Програма рада за 2021. годину реализовала активност
која се односи на креирање мапа са информацијама о градским линијама које саобраћају на подручју града
Приједора, која је у складу са Интегралном стартегијом развоја града Приједора 2014-2024, а у оквиру мјере
1.3.1.5. а односи се на унапређење туристичког амбијента.
Ова иницијатива је дошла од грађана и посјетиоца који су се обраћали Туристичкој организацији града
Приједора са молбом да се најзначајније информације о јавном превозу поставе на постојећим инфо таблама
на аутобуским стајалиштима.
На подручју града Приједора тренутно саобраћају 4 градске линије, евидентирана су 84 стајалишта од који се
на терену налазе 54 „плава“ штајалишта, а већина нема лим на којем би се могла поставити мапа, 5 стајалишта
од плексигласа и 4 бетонска стајалишта.
Туристичка организација града Приједора је креирала мапе за свих 84 стајалишта са називом градске линије и
редом вожње.
Комплетан извјештај са описом, изворима и начином финансирања, креираним мапама и прилозима,
Туристичка организација је доставила Градоначелнику, кабинету градоначелника и начелнику Одјељења за
привреду и предузетништво.
 Идентификација и прикупљање података за израду студије уређења јавних зелених површина на
подручју града Приједора
(01.06.-12.10.2021.год.);
У оквиру Програма рада Туристичке организације града Приједора за 2021. годину једна од активности која за
циљ има унапређење сектора туризма, односно унапређење туристичког амбијента града Приједора била је
идентификација и прикупљање података за израду студије уређења јавних зелених површина на подручју
града Приједора.
Након остварене сарадње са Шумарским факултетом Универзитета у Бањој Луци предложене парковске
површине које би требале бити обухваћене приједлогом уређења су: парк Пећани, Х2О парк, парк испред
Градске управе, Средњошколски парк, парк преко пута Гимназије, парк код Берека, парк код СКУД-а, парк код
Спомен куће породице Стојановић, парк Стари град, Болнички парк, Партизанско гробље, Пашинац излетиште,
паркови унутар насеља.
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Професори наведеног факултета су обишли терен, снимили стање, извршили попис дендрофонда, те израдили
студију „Инвентар дендрофонда паркова Стари град и Берек у Приједору са приједлогом мјера унапређења и
идејним рјешењем уређења плаже“ уз препоруку да се организује презентација исте у Градској управи уз
присуство надлежних одјељења, институција и предузећа, а с циљем представљања мјера унапређења стања
урбаних зелених површина и могућностима реализације.
2.5.3. Пројекти у току


Извјештавање о ЕУ позивима и пројектима

(01.08.- 31.08.2021.год);

Туристичка организација је доставила информације Градоначелнику и начелнику Одјељења за привреду и
предузетништво везано за ЕУ позиве и фондове на основу инфо сесија које су организоване тим поводом.
Пројекат „EU4BusinessRecovery“ – након информативне сесије организован је онлајн састанак са Агенцијом за
развој Преда – Пд с циљем да се предложи пројектни приједлог на овај позив. Након размјене информација,
Агенција Преда Пд нас је обавјестила да планирају да по овом позиву наставе пројекат „Feel Kozara“, те да су
договорили са НП Козара да они буду коапликанти и да ће НП Козара обезбједити тражено финансијско
учешће, а да Туристичка организација града Приједора и остале туристичке организације регије Приједор,
односно Козарске Дубице, Новог Града и Костајнице буду сарадници на пројекту. Пројекат је одобрен и
импленетираће се у наредном периоду.
Пројекат ЕУ креативна Европа – Туристичка организација града Приједора је придружени партнер
Националног парка "Козара" у смислу савјетодавног тијела, а на пројекту "Примјена нових технологија у
промоцији и заштити природног и културног насљеђа" који је аплициран на позив "Европски пројекти
сарадње", а који се финансира из Програма ЕУ Креативна Европа 2021-2021. Водећи партнер на наведеном
пројекту је из Шпаније, а главни партнер на овом пројекту из БиХ је Национални парк "Козара".

Пројекат ће се фокусирати на радне пакете:
- Пилот Пан-Европска истраживања и мониторинг
- Промоција нових технологија на унапређењу искуства посјетилаца и разумијевање
историјских, природних и културних вриједности
- Пилот страница - специфична умјетничка креација.
- Комуникација и менаџмент
Партнери на пројекту су: Las Medulas Municipio de Vila – ES, Puoca de Aguiar – PT, Cinque Terre NP – IT, Kozara NP
– BA, Cooper Coast Geopark – IE, Pro Progressione – HU и Public Art Lab Berlin - DE
Приједлог пројекта је поднешен од стране водећег партнера и у 2022. години се очекује повратна
информација.
Пројекат „Унапређење продајног мјеста на подручју НП Козара - Via Dinarika“ - Туристичка организација града
Приједора је партнер у наведеном пројекту који је аплициран у августу 2021. године, а водећи апликант је НП
„Козара“. Туристичка организација града Приједора је активно учествовала у креирању наведених пројектних
приједлога, а активно учешће ће узети и у реализацији пројекта кроз промоцију и пласман производа, као и
организовање радионица за израду сувенира и рукотворина. Постављањем изложбено-продајних витрина за
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рукотворине и сувенире обогатиће се туристичка понуда НП Козара и пружити могућност локалним
произвођачима да своје производе пласирају већем броју корисника. Унапређењем продајног мјеста, које се
налази у инфо центру на Козари, и пласманом рукотворина/сувенира посјетиоци ће бити у могућности да купе
производе који осликавају традицију и културу подручја. Проширењем продајног мјеста и диверсификацијом
понуде пружићемо посјетиоцима већу могућност избора кроз разноврснији асортиман, те ојачати мале
локалне произвођаче. Пројекат је одобрен и у потпуности ће се реализовати у 2022. години.
Приједлози стратешких пројеката за „Interreg HR-BiH-CG 2021-2027“ - Туристичка организација града Приједора
је доставила пројектне приједлоге Агенцији за развој Преда - Пд који ће уз пројектне приједлоге осталих
учесника састанка израдити индикативну листу, а попуњену концент ноту (образац) са попратним
образложењем и описом прослијеђена је Градоначелнику на сагласност, а повратне информације се очекују у
2022. години.
2.6.

Стратегија развоја туризма Републике Српске 2021 – 2027

(01.02.- 11.11.2021.год.);

У току фебруара 2021. године, Туристичка организација је од стране Министарства трговине и туризма
Републике Срспке добила захтјев да достави пројектне приједлоге за град Приједор из области туризма, а који
би могли дио Стратегије развоја туризма Репбулике Српске 2021-2027.
Документ Стратегија развоја туризма Републике Српске 2021-2027 креиран је у сарадњи са USAIDом.Туристичка организација града Приједора је доставила приједлог пројеката из сектора туризма који су у
оквиру Интегралне стартегије развоја града Приједора, програма рада Туристичке организације града
Приједора, пројекте из документа План управљања НП Козара, те информацију о пројекту „Feel Kozara“ који је
у том периоду још трајао. Организоване су радионице и састанци за припрему нове Стратегије развоја туризма
Републике Српске за период 2021 – 2027, те формиране фокус групе које су састављене од представника
приватног и јавног сектора, као и невладиних организација.
Туристичка организација града Приједора и НП „Козара“ су активно учествовали у радионицма и састанцима
које је организовало Министарство трговине и туризма, дајући конкретне приједлоге и мишљења која се
односе на град Приједор и читаву приједорску регију. Након достављања приједлога документа Стратегија
развоја туризма Републике Српске 2021-2027 године, Савјет за туризам града Приједора који је именован од
стране Градоначелника, односно представника Туристичке организације града Приједора, НП „Козара“ и
Агенције за економски развој града Приједора „Преда-Пд“ су доставили приједлог сугестија и примједби на
наведени документ. Увидом у достављени документ приједлог Стратегије развоја туризма Републике Српске
2021-2027 и анализом садржаја исто увиђено је да је град Приједор са својим природним потенцијалима
ријеком Саном и планином Козаром недовољно заступљен. Под „Бањалучко-приједорска туристичка зона“
недостаје више података о граду Приједору, ријеци Сана, планини Козари и Националном парку Козара, као и
о општинама Приједорске регије (Нови Град, Козарска Дубица, Костајница), док се Парк природе Уна не
спомиње. Поставља се питање зашто исто није учињено за Национални парк Козара, као заштићено подручје у
сјеверозападном дијелу РС. Туристичка организација града Приједора и Национални парк Козара су доставили
преко 20 пројектних приједлога који би требали да чине приједлог Стратегије и који су од велике важности за
развој и унапређење туризма и туристичке понуде, а ради се о реалним потребама и инфраструктурним
пројектима. Осим тога и сами смо учествовали у радионицама које су организоване и мишљења смо да смо и
овај пут, као и до сад, потпуно запостављени.
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Пројектни приједлози су уопштени у наведеној Стратегији и сматрамо да је потребно детаљније појашњење.
На подручју приједорске регије осим Националног парка Козара постоје и многе материјалне и нематеријалне
вриједности, објекти, потенцијали који нису довољно валоризовани и промовисани (археолошка налазишта,
културно-историјске знаменитости, манифестације, гастрономија, природне вриједности, традиција...).
Имајући у виду да је у Европи тренд развоја туризма усмјерен на развој туризма и туристичке посјете у
заштићеним подручјима, а у овом дијелу РС-а постоје два заштићена подручја (НП Козара и Парк природе Уна)
која би требала да чине окосницу развоја туризма бањалучко-приједорске регије, а не да буду само споменути
у овом документу. Додамо ли томе остале туристичке и потенцијално туристичке садржаје овог простора који
су везани за ријеку Сану и Уну, нематеријална и материјална добра, може се констатовати да предложени
документ има велике мањкавости и да је овај простор недовољно заступљен. У прилогу примједби
достављени су и коментари од Агенције за економски развој града Приједора Преда – Пд..
2.7.

Сарадња на локалном и регионалном нивоу

2.7.1. Сарадња на локалном нивоу


Национални парк „Козара“

(01.01.-12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је у 2021. години имала успјешну сарадњу са Националним парком
„Козара“ која се огледала у креирању и почетку имплементације пројекта „Унапређење продајног мјеста на
подручју НП Козара“, креирању заједничких пројектних приједлога за ЕУ позиве, промоцији и дистрибуцији
промотивних материјала града Приједора и НП „Козара“, учешће у манифестацијама које се организују на
подручју НП „Козара“.


Агенција за економски развој града Приједора „Преда- Пд“

(01.01.-12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је у 2021. години имала успјешну сарадњу са Агенцијом за
економски развој града Приједора „Преда-Пд“ која се огледала у реализацији активности пројекта „Feel
Kozara“ и заједничким промотивним наступом, те формирања Савјета за развој туризма на подручју града
Приједора.



Бициклистички клуб „Козара“

(01.05. – 30.09.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је у 2021. години имала успјешну сарадњу са бициклистичким
клубом „Козара“, а огледала се у подршци и реализације низа активнности везаних за цикло туризам. Осим
ревиталазије бициклистиче руте А1, у току 2021. године започети су радови на изградњи „Pump Track“ стазе на
подручју Аеродромског насеља, а град Приједор је обезбједио парцелу и локацијске услове, односно пројектну
документацију. Након завршетка грађевинских радова, Град ће добити нови туристички и спортски садржај, а
тиме ће се унаприједити и понуда. У посљедњих неколико година, Туристичка организација града Приједора у
сарадњи са Бициклистичким клубом „Козара“ ради на унапређењу и промоцији бициклизма и цикло туризма
из чега су поникле бројне манифестације из ове области. Једна од њих је Шеснаестомајска бициклијада која
окупља све већи број учесника, а у 2021. години учешће је узело више од 300 бициклиста. Град Приједор је био
домаћин етапе интернационалне трке Београд – Бања Лука и угостио је преко 50 тимова из различитих
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земаља. У оквиру програма рада, БК „Козара“ је заједно са Туристичком организацијом и НП „Козара“ био
домаћин „XCO“ трке из календара Међународне бициклистичке федерације под називом „Кozara grand prix“ за
коју је БК „Козара“ добила одличне оцјене и њихову потврду да БиХ коначно има стазу такве врсте за брдски
бициклизам која је дио туристичке понуде града Приједора. На Козари је одржан 10. јубиларни „MTB“ маратон
који је окупио велики број рекреативаца и туриста који се баве овим спортом.


Шумско газдинство Приједор

(07.09. – 12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је остварила сарадњу са Шумским газдинством Приједор, а сарадња
се огледала на реализацији активности везаним за идентификацију и унапређење стања зелених површина на
подручју града Приједора. С обзиром да је Туристичка организација града Приједора у току 2021. године
остварила сарадњу и са Шумарским факултетом Универзитета у Бањој Луци, а везано за израду студије, помоћ
у реализацији активности пружили су и представници Шумског газдинства у Приједору и на тај начин
допринијели изради Студије Инвентар дендрофонда паркова Стари град и Берек у Приједору са приједлогом
мјера унапређења и идејним рјешењем уређења плаже.
2.7.2. Сарадња на регионалном нивоу


Министарство трговине и туризма у Влади Републике Српске

(01.02.-12.10.2021.год.);

Министарство трговине и туризма у Влади Републике Српске је у септембру 2021. године, заједно са
представништвима Републике Српске и Туристичком организацијом Републике Српске обезбједило
изложбени простор у оквиру обиљежавања „Свјетског дана туризма“ у Бањој Луци, а Туристичка организација
града Приједора је узела учешће. Осим тога, у току 2021. години је покренута иницијатива и поступак израде
Стратегије развоја туризма Републике Српске у којем је учешће узела и Туристичка организација града
Приједора и које се огледало у достављању пројектних приједлога, учешћу на радионицама, те достављању
примједби и сугестија на креирани документ „Стратегија развоја туризма Републике Српске 2021-2027“.


Туристичка организација Републике Српске

(01.01.- 30.09.2021.год.);

Туристичка организација Републике Српске, као кровна туристичка организација у Републици Српској, има
задатак да све општинске и градске туристичке организације окупља, извјештава и подржава у пројектима који
су од значаја за развој туризма, као и да буде спона између Министарства трговине и туризма и свих осталих
туристичких организација, а у циљу промоције туризма Републике Српске. У септембру 2021. године
Туристичка организација Републике Српске је организовала учешће на манифестацији „Дани Српске у Србији“
и обиљежавање „Свјетског дана туризма“ у Бањој Луци, а Туристичка организација града Приједора је узела
учешће на овим догађајима.


Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

(07.09. – 12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је остварила сарадњу са Шумарским факултетом Универзитета у
Баљој Луци, а сарадња се огледала на реализацији активности везаним за идентификацију и унапређење
стања зелених површина на подручју града Приједора. У наведеном периоду потписан је уговор о сарадњи и
дефинисане су обавезе обје стране, односно прикупљање свих података, одабир локација које су предмет
истраживања и посматрања, излазак на терен са преставницима Шумарског факултета, снимање стања и
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креирање студије „Инвентар дендрофонда паркова Стари град и Берек у Приједору са приједлогом мјера
унапређења и идејним рјешењем уређења плаже“. Све потребне радње за израду овог документа су завршене
у октобру 2021. године и израђена је наведена студија.


Туристичка организација општине Инђија/Србија

(29.09.2021.год.);

У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“, која је одржана у септембру 2021. године, град Приједор и
Туристичка организација града Приједора су се на заједничком штанду РС-а у Новом Саду представили са
различитим промотивним материјалима, домаћим производима и рукотворинама. На штанду је потписан и
Меморандум о сарадњи између туристичких организација Приједора и Инђије, а међусобна сарадња ће се
базирати на изради комерцијалних програма, креирању заједничке туристичке понуде и промоције програма
и производа туристичке понуде града Приједора и Инђије.
2.8.

Промотивни материјали

(15.06.-15.07.2021.год.);

У циљу промоције и презентације туристичких потенцијала града Приједора, Туристичка организација града
Приједора сваке године континуирано израђује и бесплатно дистрибуише неопходан промотивни материјал
различитим каналима и на различите начине. Промотивни материјал Туристичке организације мора да буде
квалитетан и допадљив, а што је један од основних предуслова за успјешну туристичку промоцију.
Промотивни материјал који је Туристичка организација креирала до 2021. године су:
 брошура „Туристички водич града Приједора“;
 брошура „Туристички водич НП Козара“;
 брошура „Активан одмор и рекреација“;
 брошура „Културно-историјско насљеђе града Приједора“;
 брошура „Ловни и риболовни потенцијали града Приједора“;
 брошура „Поткозарска трпеза“;
 брошура за дјецу „Упознај Приједор“;
 брошура „Смјештајни и угоститељски капацитети Приједора“;
 туристичка мапа града Приједора;
 туристичке разгледнице;
 промотивне фасцикле;
 промотивне кесе и флајери.
Појава пандемије и криза је довела до ограничења кретања, а тиме и одлазака на регионалне и међународне
сајмове, као и на манифестације. Из наведног, у току 2021. године није дистрибуисан планинарни промотивни
материјал, тако да је и потреба за штампањем промотивног материјала у 2021. години била у мањем обиму, те
су у јулу мјесецу 2021. године одштампани промотивни материјали којих је на залихама по попису недостајало
или којих је било у мањем тиражу. То су: брошура „Туристички водич града Приједора“, туристичка мапа града
Приједора, промотивне фасцикле и промотивне кесе.
Израда – штампање брошуре „Туристички водич града Приједора“
Брошура обухвата све битне информације о граду Приједору, а везане су за географски положај, саобраћај,
смјештај, исхрану, културу, спорт, умјетност, забаву, излетишта, рекреацију, манифестације и др. Туристички
водич града Приједора је израђен на локалном, енглеском, њемачком и италијанском језику и у 2021. години
одштампан је у тиражу од 500 примјерака.
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Израда – штамапање туристичке мапе града Приједора
Туристичка мапа града Приједора подразумијева мапу урбаног дијела града са обиљеженим улицама би
уцртаним најзначајнијим институцијама и објектима. На мапи су означене јавне установе, културне устаове,
смјештајни објекти, спортски центри, тржни центри, тргови и паркови, те други субјекти и објекти. Мапа
садржи и битне телефонске бројеве, као и кратак опис града Приједора и природних потенцијала. Креирана је
и на енглеском језику, а у 2021. години одштампана је у тиражу од 500 примјерака.
Израда – штампање промотивних фасцикла и промотивних кеса
Промотивне фасцикле и кесе служе за паковање брошура и промотивних материјала, те осталих радних и
промо материјала за сајамске и остале потребе, а у 2021. години одштампано је по 250 комада.
2.9.

Oстали административни послови


Сједнице Управног одбора

(01.01.- 12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора редовно сазива сједнице Управног одбора на којима креира
Програм рада и буџет за наредну и текућу годину, презентује мјесечне извјештаје, годишњи извјештај о раду,
те остале задатке и послове, а према Статуту Туристичке организације града Приједора. У току 2021. године
Управни одбор Туристичке организације града Приједора засједао је 8 пута, а на сједницама је донешен и низ
одлука битних за функционисање и рад Туристичке организације града Приједора.


Ревизија за 2020. годину

(20.09.- 12.10.2021.год.);

У току 2021. године, а на основу позива Одјељења за финансије града Приједора, од Туристичке организације
града Приједора је у септембру 2021. године тражено да се достави низ аката и докумената, за потребе
ревизорске контроле од стране Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Туристичка
организација је доставила преко 60 аката и докумената, а ревизорски преглед је обухватио контролу:
1. Рјешења о регистрацији Туристичке организације града Приједора;
2. Статута Туристичке организације града Приједора и Одлука о усвајању Статута Туристичке организације
града Приједора од Управног одбора и Оснивача;
3. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Туристичкој организацији
града Приједора и Одлука о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Туристичкој организацији града Приједора од Управног одбора и Оснивача;
4. Завршног финансијског извјештај Туристичке организације града Приједора за 2020. годину са свим
обрасима и Нотама о истом,
5. Списак запослених лица у Туристичкој организацији на дан 31.12.2020. године са обрачуном личних
примања и просјечном нето платом запослених;
6. Платних листа и налога књижења за чланове Управног одбора за период јануар и децембар 2020.
године са свим попратним актима и документима;
7. Одлуке о висини благајничког максимума за 2020. годину за Туристичку организацију града Приједора,
последњи благајнички дневник у 2020. години и први благајнички дневник у 2021. години;
8. Документације везане за фактуру број 70-139/2020 од 04.02.2020. године, а која се односи на превоз
грађана и учесника манифестације „Дани зиме на Козари 2020“, односно сву документацију за
проведени поступак јавне набавке.
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9. Пописа основних средстава и ситног инвентара за 2020. годину, пописне листе грађевинског објекта са
уговором о закупу за пословни простор у којем је смјештена Туристичка организација, пописа новчаних
средстава, обавеза и извора средстава за 2020. годину, уз доставу свих докумената, односно Упутства
за начин обављања пописа, именовања комисија за попис, прегледа основних средства са пописним
листама прије и послије обрачуна амортизације те извјештаја пописних комисија;
10. Јавне набавке за 2020. годину која подразумијева план јавне набавке са свим допунама и измјенама,
поступке јавне набавке и извјештавање, те Правилника о директном споразуму;
11. Боравишне таксе за 2020. годину односно извјештавање о боравишној такси уз доставу свих аката:
мишљења Привредне коморе о висини боравишне таксе, одлука везаних за боравишну таксу, програма
употребе средстава боравишне таксе за 2020. годину, именовању надзора над употребом боравишне
таске, извјештавање и усвајање од стране Управног одбора и Скупштине Града Приједора;
12. Свих књижења у 2020. години.
Након ревизорске контроле и објављивања ревизорског изјештаја за град Приједор и ниже кориснике буџета
града Приједора за 2020. годину, главна ревизорска служба у својој контроли је за Туристичку организацију
града Приједора истакла да су сви тражени документи који су били предмет контроле урађени у складу са
законом и подзаконским актима. Једина евидентирана замјерка од стране ревизије је у датуму извјештавања о
попису који по Правилнику треба да буде најкасније до 31.01.2021. године,
а исти је креиран
09.02.2021.године.


Примопредаја дужности директора

(12.10.2021.год.);

У току 2021. године дошло је до разрјешења досадашњег директора и именовања вршиоца дужности
директора Туристичке организације. У просторијама Туристичке организације града Приједора дана
12.10.2021.године извршена је примопредаја дужности директора и извјештавање досадашњег директора, а
комисија за приморедају именована од стране Града Приједора је сачинила записник о истом. Записник
обухвата:
1. Оснивачке акте и усвојене Правилнике;
2. Завршни финансијски извјештај за 2020. годину уз све обрасце;
3. Попис основних и новчаних средстава за 2020. годину са свим пописним листама;
4. Извјештај о раду за 2020. годину;
5. Извјештај о употреби средстава од боравишне таксе за 2020. годину;
6. Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2021. годину;
7. Одлуку о висини боравишне таске и Програм употребе средстава од боравишне таксе за 2021. годину;
8. Буџет Туристичке организације града Приједора за 2021. годину уз извјештај о расположивим
средствима и стањем благајне закључно са даном предаје дужности;
9. Извјештај о спроведним и започетим поступцима јавне набавке закључно са даном предаје дужности;
10. Извјештај о службеним путовањима закључно са даном предаје дужности;
11. Извјештај о запосленим закључно са даном предаје дужности;
12. Извјештај о раду Управног одбора закључно са даном предаје дужности;
13. Извјештај о предметима који су у току, односно који су започети а нису завршени закључно са даном
примопредаје;
14. Извјештај о судским споровима и извршеним поступцима у току, закључно са даном предаје дужности;
15. Информација о печатима Туристичке организације и предаја истих на даљње управљање;
16. Извјештавање о посљедњем документу евидентираног у дјеловодном протоколу закључно са даном
предаје дужности;
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17. Финансијска документација која се односи на благајнички дневник, фактуре, закључке и рјешења која
су запримљења и уредно достављења Одјељењу за финансије на плаћање и књижење до дана предаје
дужности;
18. Извјештај о залихама канцеларијског материјала до дана предаје дужности;
19. Извјештај о залихама материјала за чишћење до дана предаје дужности;
20. Извјештај о залихама промотивног материјала до дана предаје дужности.
На дан примопредаје дужности директора достављен је и извјештај о расположивим средствима до краја
фискалне 2021. године у износу од 35.835 КМ и стањем благајне по посљедњем благајничком дневнику у
износу од 7,65 КМ.
Табела 1. Расположива средства на фонду 01 закључно са 12.10.2021.године
План буџета
Стварни износ
Ек.
(I Прерасподјела и
утрошених
Р/Б
Опис
код
I корекција Ребаланс
средстава са
буџета 2021.год.)
12.10.2021.год.
1.

4111

Расходи за бруто плате запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова
остала лична примања запослених по
основу рада
Расходи за накнаду плата запослених
за вријеме боловања који се не
рефундирају (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи
Расходи по основу утрошка
електричне енергије, комуналних,
комуникационих и трансп. услуга

Расположива
средства до
краја 2021.
године

62.200

42.486

19.714

9.320

6.106

3.214

0

0

0

2.167

2.166

1

7.000

3.729

3.271

700

700

0

2.

4112

3.

4113

4.

4114

5.

4122

6.

4123

Расходи за режијски материјал

7.

4125

Расходи за текуће одржавање

3.500

3.495

5

8.

4126

Расходи по основу путовања и
смјештаја

1.000

188

812

9.

4127

Расходи за стручне услуге

6.500

6.121

379

10.

4129

Остали непоменути расходи

23.333

14.894

8.439

11.

5113

0

0

0

12.

6381

0

0

0
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Издаци за набавку постројења и
опреме
Остали издаци из трансакција са
другим јединицима власти – накнаде
за породиљско и за вријеме боловања
које се рефундира (нето)

УКУПНО:



115.720

Интегрална стратегија развоја града Приједора 2014 – 2024

79.885

35.835

(01.01.-12.10.2021.год.);

Туристичка организација града Приједора је једна од установа која прати, реализује и прикупља информације
о имплементацији интегралне стратегије развоја града Приједора 2014 - 2024, а које се односе на мјере из
области туризма. Информације у овом извјештају се односе на реализацију Програма рада Туристичке
организације града Приједора који је у складу са Интегралном стратегијом развоја града Приједора.
Реализација активности из Програма рада Туристичке организације финансиране су одобреним буџетом
Туристичке организације града Приједора и из прикупљених средстава боравишне таксе за период 01.01.12.10. 2021. године. Туристичка организација града Приједора у оквиру овог извјештаја доставља и податке са
којима располаже, а који се односе на пројекте, носиоце пројеката и изворима финансирања који су директно
или индиректно утицали на реализацију интегралне стратегије у оквиру области туризма и то за мјере:
1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја
Туристичка организација града Приједора је у јулу 2021. годинe из средстава боравишне таксе издвојила 2.995
КМ за пројекат „Ревитализација бициклистичке сигнализације - рута А1 Цркве брвнаре“.
У оквиру ове мјере КЕС „Албатрос“ је кроз програм „Via Dinarika“ којег финансира UNDP обезбједио средства за
пројекат „Пењалиште Зечији камен“ у укупном износу од 18.000 КМ.
НП „Козара“ је из одобрених средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обезбједио
средства за пројекат „Санација пута Дуге њиве-Гола планина-Мраковица“ у износу од 19.600 КМ.
Бициклистички клуб „Козара“ је у 2021. години започео изградњу прве „XCO“ стазе у БиХ и „Pump Track“ стазе
на подручју града Приједора те је обезбједио средства у износу од 15.000 КМ за инфраструктурне пројекте и
садржаје у овој области. Средства су обезбјеђена из донаторских средстава.
1.3.1.4. Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа
Туристичка организација града Приједора је заједно са НП „Козара“ у августу 2021. години кроз програм „Via
Dinarica“ којег финансира UNDP аплицирала и обезбједила средства за пројекат „Унапређење продајног мјеста
на подручју НП Козара“ у износу од 6.000 КМ.
Пројекат „Feel Kozara“ је пројекат финансиран из средстава Европске уније и СР Њемачке, а кроз пројекат
„ЕU4Buisness“ који у Босни и Херцеговини заједно спроводе ГИЗ, ИЛО и УНДП у укупној вриједности од 450.741
КМ. Трајао је непуне двије године, односно од 30.04.2020. године до 31.10.2021. године, а организовањем
манифестације „Open Day Feel Kozara“ на Мраковици званично је и завршен. Водећи партнер пројекта била је
Агенција за економски развој града Приједора „Преда – Пд“, док су партнери на овом пројекту били
Национални парк „Козара“, Туристичка организација града Приједора, Елта Медија доо, а сарадници на
пројекту који су уједно били и једни од крајњих корисника средстава из пројекта су, осим НП „Козара“,
планинарско друштво „Клековача“, бициклистички клуб „Козара“ и мотел „Бијеле воде“. Циљ овог пројекта
било је јачање атрибута Националног парка „Козара“ како би се развио у туристичку атракцију, а кроз
повећање конкурентности локалног туризма уз креирање нових туристичких производа и њихов маркетинг на
међународном плану. Пројекат је садржавао сет активности који се имплементирао, а који су допринијели
унапређењу туристичког садржаја на подручју планине Козаре и Националног парка „Козара“. Туристичка
организација града Приједора не располаже са информацијама о извршењу финансијских средстава и
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стварном утрошку, јер је Агенција за економски развој града Приједора Преда-Пд, као водећи партнер,
задужена за креирање извјештаја.
1.3.1.5. Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре
У току 2021. године Туристичка огранизација је, у складу са кризом изазваном појавом пандемије, спроводила
низ промотивних активности и за исте намјене издвојена су средства из буџета и боравишне таске Туристичке
организације у износу од 11.246,15 КМ. Такође се додају и средства „WWF Adria“ у износу од 10.000 КМ из
којих су креирани и дистрибуисани „Eдукативни промотивни материјали за предшколце и основце“, а исти је
реализовао НП „Козара“.
У оквиру ове мјере реализују се манифестације које организује Туристичка организација града Приједора,
учешћа на сајмовима у иностранству и земљи, те графички дизајн, штампање и дистрибуисање промотивних
материјала града Приједора, медијска промоција (тв и радијске емисије, најаве и слично). Напомињено да у
оквиру ове мјере нису укључена средства за промоцију града и реализацију манифестација које организује
Град Приједор и надлежна одјељења, културне установе и удружења, те спортска друштва и остали.
3. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 12.10.2021. ГОДИНЕ
Ред.
Опис
Планирано
Реализовано
Бр.

1.

Међународни
сајмови туризма

2.

Сајмови туризма у
земљи

3.

Остале промоције
– медијски
наступи

4.

Организација
манифестација
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Љубљана, Београд, Загреб

Бијељина, Србац

------------------

Дани зиме на Козари 2021
Мали туристи Приједора

___________

----------

Промоција града
Приједора путем
Фондације Музеја
манастира Житомислић
Промоција града
Приједора – емисија
''Туристички кутак''
Елта тв
Снимање, креирање и
дистрибуција
промотивних видео
презентација града
Приједора
Дани Српске у Србији
Дани зиме на Козари
2021
Мали туристи Приједора

Напомена
Сајмови се нису
одржали у
планираном термину
због пандемије
Сајмови се нису
одржали у
планираном термину
због пандемије

Општа промоција
града Приједора са
надлежним
одјељењима градске
управе

Све манифестације су
реализоване у складу
са околностима

Шеснаестомајска
бициклијада
Дјечији маскенбал
„Свије дјечије маште“
Етно изложба
„Златне руке Поткозарја“
Обиљежавање Свјетског
дана туризма
Учешће у
организацији
манифестација

5.

Туристичка
сигналиазција

6.

7.

8.

Приједлози мјера
унапређења
туристичког
амбијента

Пројекти у току
(носилац
пројекта/партнер у
пројекту)
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Шеснаестомајска
бициклијада
Дјечији маскенбал
„Свије дјечије маште“
Етно изложба
„Златне руке Поткозарја“
Обиљежавање Свјетског
дана туризма

Ша фест

пандемије

МТБ маратон

Ша фест је отказан
због пандемије

Ревитализација
туристичко-бициклистичке
сигнализације А1, А2 и А3

Туристичко –
бициклистичка
сигнализаација – рута А1
Цркве брвнаре

Рута А2 и А3 нису
реализоване план у
наредном периоду

Викенд аутобуска линија
за Козару

Викенд аутобуска линија
за Козару

Уређење табли на
аутобуским стајалиштима
за градски саобраћај –
граф. дизајн

Уређење табли на
аутобуским стајалиштима
за градски саобраћај –
граф. дизајн

Идентификација и
прикупљање података за
израду студије уређења
јавних зелених површина
на подручју града
Приједора

Идентификација и
прикупљање података за
израду студије уређења
јавних зелених површина
на подручју града
Приједора

МТБ маратон

Пројекат
„EU4BusinessRecovery“

Пројекат
„EU4BusinessRecovery“

Пројекат
ЕУ креативна Европа

Пројекат
ЕУ креативна Европа

Пројекат „Via Dinarika“

Пројекат „Via Dinarika“

Све планиране
активности су
реализоване

Туристичка
организација је
сарадник,а водећи
партнер је Преда Пд
Туристичка
организација је
придружени партнер
Националног парка
"Козара"
Туристичка
организација је
партнер Националног
парка „Козара''.

9.

Реализовани
пројекти
(носилац
пројекта/партнер у
пројекту)

Сарадња на
локалном и
регионалном
нивоу

10.

11.

12.

Промотивни
материјал –
Израда и штампа

Остали
административни
послови
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„Interreg HR-BiH-CG
2021-2027“

„Interreg HR-BiH-CG
2021-2027“

Пројекат „Feel Kozara“ –
EU4Bussines

Пројекат „Feel Kozara“ –
EU4Bussines

Надлежна министарства,
туристичке организације у
РС-у и ФБиХ, НП „Козара“
културне установе,
удружења из области
културе, спорта и
омладине, средње школе
на локалном и
републичком ниовоу,
основне школе на
локалном нивоу, НВО и
други.

Осим планиране сарадње
остварена је сарадња са
ТО Инђија, Србија
ТО Нови Сад, Србија
Шумарски факултет
Универзитета у Бањој
Луци,
Шумско газдинство
Приједор

„Туристички водич града
Приједора“
„Туристичка мапа града
Приједора“
„Промотивне фасцикле и
промотивне кесе“

„Туристички водич града
Приједора“
„Туристичка мапа града
Приједора“
„Промотивне фасцикле и
промотивне кесе“

Управни одбор

Управни одбор

Боравишна такса

Боравишна такса

Туристичка
организација града
Приједора је
доставила пројектне
приједлоге Агенцији
за развој Преда Пд
Туристичка
организација је
партнер у пројекту,док
је водећи партнер
Агенција за развој
Преда Пд
Осим планиране
сарадње, Туристичка
организација је
остварила сарадњу са
Туристичком
организацијом из
Инђије са којом је
потписала
Меморандум о
сарадњи, те
Шумарским факутетом
Универзитета у Бањој
Луци и Шумским
газдинством Приједор
која се огледала у
реализацији
активности израде
Студије

Све планиране
активности су
реализоване

Одржано 8 сједница
Управног одбора
У наведеном периоду
наплаћено је 19.246,15
КМ, а што је за
11.246,15 КМ. Из истих
прихода реализоване
су активности и мјере
из Интегралне

Ревизија за 2020.годину

Примопредаја дужности
директора

стратегије развоја
града Приједора 20212024
Ревизорски извјештај
за 2020. годину имао
је замјерку у датуму
подношења извјештаја
о попису за 2020.
годину, а остале
ставке које су биле
предмет ревизије су
биле без замјерке.
Примопредаја је
извршена
12.10.2021.године

4. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 12.10.- 31.12.2021. ГОДИНЕ
4.1.

Учешће на сајмовима туризма

Туристичка организација града Приједора је узела учешће на Међународном сајму туризма у Бања Луци који је
организован у новембру
2021. године.На међународном сајму туризма ''Јесењи сајам'',Туристичка
организација града Приједора представила се са промотивним материјалом као битним сегментом у
промоцији туристичких потенцијала.
4.2.

Учешће на семинарима и форумима

Директор туристичке организације града Приједора је узео учешће на семинару ''Практична примјена закона о
јавним набавкама'' који је одржан 29.10.2021. године у Бихаћу.
Акценат семинара је био рјешавање проблема и дилема које се појављују у пракси током провођења
поступака јавних набавки.
''Београдски Туристички & МИЦЕ Форум’’ одржан је у периоду од 23.11. – 24.11.2021. године у Србији у
Београду који је организовала Туристичка организација града Београда и ЦЕРТУС- Центар за развој туризма
Србије у сарадњи с Туристичком призмом,а директор Туристичке организације града Приједора је узео учешће
на наведеном форуму.
Овогодишњи фокус овог форума био је усмјерен на Југоисточну Европу и организовано је више панела и
предавања који су окупили стручњаке из различитих области туризма из региона Југоисточне Европе.
4.3.

Манифестационе активности

У организацији Града Приједора у периоду од 5.12.2021. до 6.1.2022. године организoвана је манифестација
„Приједорска зима“. Туристичка организација града Приједора је била један од чланова Организационог

- 26 -

одбора манифeстације „Приједорска зима“ киоји је именован од стране Градоначелника. Задатак Туристичке
организације града Приједора био је да заједно са Одјељењем за привреду и предузетништво у оквиру
манифестације „Приједорска зима“ осмисли Програм на „отвореном“. На састанцима Организационог одбора
који су организовани у Градској управи дефинисано је мјесто одржавања, вријеме и термин одржавања,
учесници програма и буџет манифестације. Испред Одјељења за друштвене дјелатности предложен је програм
који подразумијева учешће свих културних установа и организација које су у оквиру манифестације доприносе
унапређењу садржаја који је трајао од 5.12.2021. године до 6.1.2022. године. Испред Одјељења за привреду и
предузетништво и Туристичке организације дефинисан је Програм на отвореном, док је Кабинет
Градоначелника обезбједио финансијска средства у буџету и спонзоре, а извршење буџета манифестације
Одјељење за финансије града Приједора. Манифестација „Приједорска зима“ на отвореном подразумијевала
је организовање различитих садржаја, а између осталог и постављање новогодишњих кућица са
угоститељском понудом, штандова са понудом рукотворина, сувенира и домаћих производа, бине са
озвучењем у периоду 18.12 – 27.12.2021.године, те прикладан новогодишњи програм на тргу Мајора Зорана
Карлице.
У програму манифестације на отвореном учешће су узеле основне школе које су се представиле, пјесмом,
плесом, представом,као и наступи бендова и оркестара. Учешће у програму је узело осам основних школа са
подручја града Приједора, односно ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ „Бранко
Ћопић“, ОШ „Петар Кочић“ ОШ „Ћирило и Методије“ из Трнопоља, ОШ „Јован Дучић“ из Ламовите, ОШ „Вук
Караџић“ из Омарске и ОШ „Младен Стојановић“ из Љубије.

4.4.

Сједнице Управног одбора

(12.10. – 31. 12 .2021.год.);

У наведеном периоду Управни одбор Туристичке организације града Приједора засједао је 2 пута, а на
сједницама је донешен и низ одлука битних за функционисање и рад Туристичке организације града
Приједора.
4.5.

Практична настава

Туристичка организација града Приједора је потписала уговор за одржавање и организовање праксе за по два
ученика из II и III разреда Угоститељко-економске школе из Приједора, смјер туристички техничар. Практична
настава се одвија сваког уторка и сриједе у терминима од 13.30 до 15.30 у просторијама Туристичке
организације града Приједора.
5.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД АКТИВОСТИ ЗА ПЕРИОД 12.10.- 31.12.2021. ГОДИНЕ

Ред.
Бр.

1.

Опис

Планирано

Реализовано

Напомена

Сајмови туризма у
земљи

''Јесењи сајам туризма''
Бања Лука

''Јесењи сајам туризма''
Бања Лука

Сајам је реализован у
складу са околностима
пандемије

_____________

'' Практична примјена
закона о јавним
набавкама''
Бихаћ

Једнодневни семинар
из области јавних
набавки намијењен
руководиоцима,

2.

Семинар
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3.

4.

6.

Туристички форум

------------------

''WESTM'' Београдски
туристички и МИЦЕ
форум
Београд

Организација
манифестација

Приједорска зима

Приједорска зима

БОРАВИШНА ТАКСА

службеницима и
члановима комисија
за јавне набавке
и понуђачима
Панели и предавања
стручњака из
различитих области
туризма из
региона Југоисточне
Европе
Планирана активност
је реализована

(01.01.-31.12.2021.год.);

Законом о боравишној такси (Сл.гласник Републике Српске, број 78/11 и 106/15) дефинисано је да јединица
локалне самоуправе доноси Одлуку о висини боравишне таске, Одлуку о усвајању Програма употребе
средстава од боравишне таске и Закључак о Извјештају о реализацији Програма употребе средства од
боравишне таксе. Боравишна такса је накнада за кориштење комуналне, саобраћајне и туристичке
инфраструктуре и супраструктуре на подручју јединице локалне самоуправе или у туристичком мјесту, а коју
плаћа домаћи или страни држављанин који се изван свог мјеста пребивалишта користи услугама ноћења у
угоститељским објектима за смјештај.
Скупштина Града Приједора је донијела Одлуку о висини боравишне таксе града Приједора за 2021.годину,
број 01-022-48/21 којом је утврђено да је висина боравишне таске у износу од 2 КМ по сваком оствареном
ноћењу, а висина паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају смјештај у кући за одмор,
апартману и соби за изнајмљивање у износу од 15 КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу. Према
Програму употребе боравишне таксе за 2021. годину, Туристичка организација града Приједора је доставила
надлежном одјељену приједлог боравишне таске са расподјелом средства уз образложење у висини од 8.000
КМ. Скупштина Града Приједора је донијела Одлуку о усвајању Програма употребе боравишне таксе за 2021.
годину, број 01-022-48/21 у износу од 8.000 КМ. Након интерне контроле и прихода и расхода боравишне таксе
за 2021. годину од стране Одјељења за привреду и предузетништво града Приједора утврђено је:
- да су приходи од боравишне таксе су у складу са чланом 11. став 1. тачка а) Закона о боравишној такси у
периоду 01.01 до 31.12.2021. године и остварени су у износу 25.822 КМ, а што је за 17.822 КМ или 322,78
% (25.822/8.000 x 100 = 322,78) више од планираног по Програму употребе средстава од боравишне
таксе за 2021. годину (25.822 - 8.000 = 17.612 КМ);
- да учешће прихода од боравишне таксе у укупним приходима Туристичке организације града Приједора
на фонду 01 у 2021. години износи 22,48 % (25.822/114.874 x 100 = 22,48);
- да остварени расходи од боравишне таксе у 2021. години у износу од 21.612 КМ су усмјерени у
активности које су предвиђене Интегралном стратегијом развоја (1.3.1.3. – Унапређење остале
туристичке инфраструктуре и садржаја, 1.3.1.4 - Креирање и подстицај развоја нових туристичких
производа 1.3.1.5.- Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре);
- да разлика прикупљених прихода и остварених расхода од боравишне таксе у 2021. години у износу од
4.210 КМ (25.882 - 21.612 = 4.210) чини неутрошена намјенска средства боравишне таксе која се преносе
у 2022. години и евидентирана као почетно стање у 2022. години;
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да су намјенски приходи из боравишне таксе усмјерени искључиво за намјене предвиђене чланом 12.
Закона о боравишној такси, што је наведено под редним бројем 2. код дефинисања циљева ове
контроле;
да су намјенски приходи по Закључку Градоначелника број 02-10-7532/21 од 15.12.2021.године
усмјерени искључиво за намјене организовања манифестације „Приједорска зима“, а разлика прихода и
расхода у износу од 40 КМ су неискориштена средства и преносе се у 2022. годину;
да намјенски приходи на фонду 03 у 2021. чине пренешена неутрошена средства гранта из 2019. и 2020.
године у износу од 33 КМ и преносе се и у 2022. годину;
да укључивањем намјенских расхода по Закључку Градоначелника у износу од 11.960 КМ за учешће у
промотивним активностима и активностима на спровођењу пројеката из Интегралне стратегије града у
2021. години у укупним расходима Туристичке организације града Приједора, расходи за промоцију
туризма у 2021. години износе 33.572 КМ (21.612 + 11.960=33.572) или 30,27 % (33.572/110.664 x 100 =
30,27);

-

-

-

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. – 31.12.2021. ГОДИНЕ
Туристичка организација града Приједора се финансира из буџета града Приједора, боравишне таксе, грантова,
донација и осталих извора.
У оквиру буџета Града Приједора за 2021. годину за финансирање Туристичке организације града Приједора
планирана су буџетска средства у укупном износу од 109.720 КМ, ребалансом буџета одобрена су у износу од
115.970 КМ, а утрошено је 110.664 КМ односно 95,42% од одобреног буџета по ребалансу.
Туристичка организација града Приједора на фонду 01 није остварила приходе.

Приход од боравишне таксе у износу од 25.822 КМ је књижен на генералном коду (9999999) трезора Града.
Разлика прикупљених прихода и остварених расхода од боравишне таксе у 2021. години у износу од 4.210 КМ
(25.882 - 21.612 = 4.210) чини неутрошена намјенска средства боравишне таксе која се евидентирају и преносе
у 2022. годину као почетно стање.
Расходи се састоје од:
411

Расходи за лична примања запослених:

71.412 КM

4111

Расходи за бруто плате запослених

59.625 КМ

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост. лични примања запослених
- накнаде за топли оброк
- накнаде за регрес
- расхoди по основу дневница
- расходи за доприносе

8.169 КМ
3.730 КМ
1.615 КМ
216 КМ
2.608 КМ

4113

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања

1.452 КМ

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

2.166 КМ
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412

Расходи по основу коришћења роба и услуга:

4122

Расходи по основу утрошка енер, комун. коминкац.и транс. услуга
- расходи за електричну енергију
- расходи за централно гријање
- расходи за услуге водовода и канализације
- расходи за услуге одвоза смећа
- расходи за услуге одржавања чистоће
- расходи за услуге обезбјеђења имовине
- расходи за услуге кориштења фиксног телефона
- расходи за услуге кориштења мобилног телефона
- расходи за услуге кориштења интернета
- расходи за поштанске услуге
- расходи за РТВ претплату
- расходи за остале комуник.услуге
- расходи за остале услуге превоза

4123

Расходи за режијски материјал
- расходи за компјутерски материјал
- расходи за обрасце и папир
- расходи за регистраторе, фасцикле и омоте
- остали канц. материјал
- остали материјал за за одржавање чистоће

715 КМ
249 КМ
116 КМ
80 КМ
83 КМ
187 КМ

4125

Расходи за текуће одржавање
- расходи за текуће одржавање компј.опреме
- расходе за остало текуће одржавање

3.495 КМ
500 КМ
2.995 КМ

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја
- расходи по основу превоза личним возилом у земљи
- расходи по основу смјештаја на сл.путовањима у иностранству
- расходи по основу превоза личним возилом у иностранству
- остали расходи по основу сл.путовања у иностранству

1.013 КМ
407 КМ
205 КМ
334 КМ
67 КМ

4127

Расходи за стручне услуге
- расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања и сл.
- расходи за геодетско-катастерске услуге
- расходи за остале стручне услуге

6.140 КМ
4.962 КМ
28 КМ
1.150 КМ

4129

Остали непоменути расходи
- расходи за котизацију за семинаре
- расходи за бруто накнаде чланов.управних и наз.одбора
- расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу
- расходи за бруто накн.за прив.и повр.послове
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39.252 КМ
5.972 КМ
631 КМ
1.321 КМ
67 КМ
144 КМ
920 КМ
751 КМ
285 КМ
551 КМ
331 КМ
121 КМ
98 КМ
112 КМ
640 КМ

21.917 КМ
293 КМ
8.934 КМ
3.728 КМ
1.022 КМ

- расходи по основу организације пријема,манифестација и сл.
- расходи за поклоне
- расходи по основу доприноса за проф.рехабилитацију
- расходи по основу осталих накнада на терет послодвца
- остали непоменути расходи
4712

Расходи по основу амортизације
- расходи по основу амортизације канцеларијске опреме
- расходи по основу амортизације комуникационе опреме
- расходи по основу амортизације ост.постројења и опреме

419 КМ
437 КМ
122 КМ
262 КМ
6.700 КМ
680 КМ
25 КМ
590 КМ
65 КМ

Укупни расходи на фонду 01
41 – текући расходи
47 – расходи обрачунског карактера

111.344 КМ
110.664 КМ
680 КМ

Буџетски расходи на класи 41 у износу од
- расходи јавне установе Туристичке организације
- пројекти из Интегралне стратегије развоја града Приједора 2014-2024

110.664 КМ
88.702 КМ
21.962 КМ

Буџетски расходи на класи 47 у износу од
- расходи по основу амортизације
(за овај расход не планирају се средства буџетом)

680 КМ
680 КМ

Туристичка организација града Приједор на фонду 03 није остварила приходе.
На фондовима 02, 03, и 05, није било књиговодствених промјена.
Функционална класификација трошкова је 04 - економски трошкови,
односно 0473 – туризам и чини је фонд 01 у укупном износу од

110.664 КМ

Укупна имовина у износу од

333 КМ

I Нефинансијска имовина у сталним средствима:
0112 Постројења и опрема:
- набавна вриједност(бруто)
- корекција вриједности
- садашња вриједност
- 01123 – комуникациона опрема
- 01129 – остала постројења и опрема

314 КМ

II Финансијска имовина:
- 1211 – благајна
- 1236 – потраживања за више упл.порезе, допр. и непореске приходе
Укупне обавезе у износу од
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6.391 КМ
6.077 КМ
314 КМ
270 КМ
44 КМ
19 КМ
7 КМ
12 КМ
15.146 КМ

- 2221 - обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата
- 2222 - обавезе за бруто накнаде трошкова и ост. личних примања
- 2231 - обавезе из пословања у земљи
- обавезе према физичким лицима у земљи и обавезе за порезе и доприн.
на терет послодавца (управни одбор и уговор о дјелу - бруто)
- обавезе за набавку роба и услуга у земљи
- 2298 - кратк.обавезе и разгран. из трансак. унутар исте јединице власти

6.221 КМ
569 КМ
8.316 КМ
1.093 КМ
7.223 КМ
40 КМ

(намјенски приходи по Закључку Градоначелника број 02-10-7532/21 од 15.12.2021.године усмјерени
искључиво за намјене организовања манифестације „Приједорска зима“, а разлика прихода и расхода у износу
од 40 КМ су неискориштена средства и преносе се у 2022. годину):
Неизмирене обавезе у износу од 15.146 КМ се односе на обавезе за дванаести мјесец 2021. године, које су
достављене у извјештају пописне комисије и исте су измирене у јануару 2022. године.
Укупни властити извори у износу од
3111-Трајни извори средства (оснивачки улог)
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10.000 КМ
10.000 КМ

8. ЗАКЉУЧАК
У сектору туризма већина сајамских манифестација се одржава почетком године,а с обзиром на утицај корона
вируса и забране окупљања,исте се нису ни одржали.Када су епидемиолошке мјере укинуле ограничења
окупљања,одржан је ''Јесењи сајам'' у Бања Луци,а Туристичка организација града Приједора узела је учешће
на истом.
Туристичка организација града Приједора је у току 2021. године, а прије пандемије реализовала неколико
значајних активности, који се односе на промоцију,а то су:
- Промоција града Приједора путем Фондације Музеја манастира Житомислић
- Промоција града Приједора – емисија Туристички кутак Елта тв (15.07.- 31.07.2021. год.)
- Снимање, креирање и дистрибуција промотивних видео презентација града Приједора
У току 2021. године Туристичка организација је израдила и дистрибуисала различите врсте промотивног
материјала:
- брошура „Туристички водич града Приједора“;
- брошура „Туристички водич НП Козара“;
- брошура „Активан одмор и рекреација“;
- брошура „Културно-историјско насљеђе града Приједора“;
- брошура „Ловни и риболовни потенцијали града Приједора“;
- брошура „Поткозарска трпеза“;
- брошура за дјецу „Упознај Приједор“;
- брошура „Смјештајни и угоститељски капацитети Приједора“;
- туристичка мапа града Приједора;
- туристичке разгледнице;
- промотивне фасцикле;
- промотивне кесе и флајери.
У складу са епидемиолошким мјерама Туристичка организација града Приједора је у току 2021. године
спровела све планиране манифестације које су у њеној организацији и у којима је узела учешће,односно:
- 15. манифестације „Дани зиме на Козари“ 2021.
- Мали туристи Приједора
- Дјечији маскенбал – Ликовно такмичење
- Шеснаестомајска бициклијада и МТБ трка на Козари
- Златне руке Поткозарја
- „Kozara ultra trail“
- Дани Српске у Србији
- Обиљежавање Свјетског дана туризма
- Приједорска зима
Туристичка организација града Приједора спровела је низ других активности кроз 2021.годину са циљем
унапређења сектора туризма:
- Туристичка сигнализација
- Пројекат „Feel Kozara“ – ЕU4Bussines
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-

Викенд аутобуска линија за Козару
Креирање идејног рјешења уређења табли на аутобуским стајалиштима за градски саобраћај
Идентификација и прикупљање података за израду студије уређења јавних зелених површина на
подручју града Приједора
Извјештавање о ЕУ позивима и пројектима
Стратегија развоја туризма Републике Српске 2021 – 2027

Исто тако, Туристичка организација града Приједора се одазвала на сарадњу са другим туристичким
организацијама у Босни и Херцеговини и Србији,као и са привредним субјектима и удружењима.
Туристичка организација града Приједора се нада окончању корона вируса,те већем броју организовања
манифестација и учешћу у пројекатима са циљем унапређења и промоције туризма.

ОБРАЂИВАЧИ:
Туристичка организација Града Приједора
Директор
Лејла Муслимовић

_____________________________________

Одјељење за привреду и предузетништво
Начелник Одјељења
Раде Росић

_____________________________________
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ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора број: 12/17), и члана 137. Пословника скупштине града приједора („Службени
гласник града Приједора: број: 2/18), разматрајући Програм рада Туристичке организације
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I – УВОД И ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Као установа, основана ради вршења послова на промоцији и унапређењу туризма града Приједора,
програмом рада за 2022. годину, Туристичка организација града Приједора ће развијати ефикаснију
промоцију туристичких вриједности, дестинација и производа, те подстицати развој и унапређење
туризма.
У њеном спектру дјеловања значајан сегмент ће бити подршка туристичкој привреди кроз развој,
промоцију, заштиту туристичких вриједности од значаја за град Приједор.
Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину је у складу са циљевима и
задацима утврђеним Статутом Туристичке организације, Законом о туризму, Интегралном
стратегијом развоја града Приједора 2014-2024, Програмом рада Туристичке организације
Републике Српске, те другим законским и подзаконским актима.
Нa IX sjednici Скупштине општине Приједор, одржаној 29.06.2005. године, донешена је Одлука о
оснивању Туристичке организације општине Приједор.
Туристичка организација општине Приједор је регистрована код Основног суда у Бања Луци, дана
29.03.2006. године, када је и званично почела са радом.
Директор:
Управни одбор:
Aдреса:
Број уписа у судски регистар:
ЈИБ:
Oпштинско рјешење:

Лејла Муслимовић
Жељко Вуковић, Огњен Сиђак и Адиса Херцеговац
Академика Јована Рашковића 18, Приједор
5-71-00, Привредни суд, Бања Лука
4402265240009
05-171-51/06

Након измјене статуса општине у статус града Приједора, као и усклађивања са истим, Туристичка
организација општине Приједор у 2014. години мијења назив у Туристичка организација града
Приједора.
Након доношења новог Закона о туризму (Сл.гласник РС бр. 45/17), Туристичка организација је у
току 2019. године завршила са усклађивањем основних аката и пререгистрацијом у Основном суду.
Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину усвојен је на 96 сједници
Управног одбора Туристичке организације, одржаној 08.12.2021. године.
У изради Програма рада за 2022. годину полази се од:
1.Циљева и активности задатих Интегралном стратегијом развоја града Приједора 2014–2024;
2.Остварених резултата и активности у 2021. години и утицаја пандемије на сектор туризма;
3.Претпоставке за даљњим унапређењем и афирмацијом туризма;
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У досадашњем периоду, Туристичка организација града Приједора биљежила је континуирани раст у
својим промотивним активностима, односно рекламно пропагандним материјалом, организовањем
манифестација, учешћем на сајмовима, које су утицале на бољу промоцију града Приједора као
туристичке дестинације.
Појава пандемије изазване вирусом Корона почетком 2020. године узроковала је негативне
посљедице на сектор туризма у читавом свијету, па тако и у граду Приједору. Међутим, средином
2021. године дошло је до побољшања стања, те ублажавања епидемилошких мјера, а тиме и
могућности организовања манифестација и повећања броја посјетилаца.
Полазећи од предпоставке да ће се овај тренд наставити и у 2022. години, да ће пандемија изазвана
корона вирусом бити све слабија, а због вакцинисања становништва, Туристичка органиазција града
Приједора је свој Програм рада за 2022. годину креирала у складу са процијењеном ситуацијом у
нади да неће доћи до погоршања стања.
Туристичка организација ће и даље настојати да својим радом доприноси бољој валоризацији
туристичких капацитета града Приједора, а посебно је значајна и видљива активност на реализацији
пројеката који доприносе развоју туризма на подручју града Приједора.
Активности Туристичке организације града Приједора у 2022. години се односе на унапређење и
промоцију туристичке понуде и туристичког производа, подизање свијести о потреби снажнијег
учешћа привредних и других субјеката у развоју туристичке понуде.
Програм рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину ће се водити тренутним
положајем Приједора као туристичке дестинације са планом испуњења основних циљева:
- креирање и промоција туристичког производа града Приједора,
- подстицање и унапређење развоја постојећих туристичких производа,
- унапређење и развијање свијести о значају туризма на цјелокупни привредни систем,
- реализација активности предвиђених Статутом града Приједора, Стратегијом развоја града
Приједора, Стратегијом развоја туризма Републике Српске и другим законским и
подзаконским актима.
Програм рада Туристичке организације града Приједора заснива се на одобреним буџетским
средствима за рад Туристичке организације за 2022. годину од стране Скупштине града Приједора,
као и на планираним средствима која ће се остварити на основу наплате боравишне таксе и осталих
извора финансирања, које ће Туристичка организација града Приједора остварити у 2022. години.
Садржај програма рада допуњаваће се или смањивати у зависности од стања пандемије, активности
и догађаја који ће се одвијати у току 2022. године, а које ће Туристичка организација града Приједора
у оквиру својих дјелатности пратити и у њима активно учествовати.
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II – ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
1. СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ:
За праћење имплементације пројеката из Интегралне стратегије развоја града Приједора 2014-2024
из области туризма задужена је Туристичка организација града Приједора.
У 2022. години Туристичка организација града Приједора планира да прати и спроводи активности за
реализацију пројеката из Стратегије у оквиру својих могућности и одобрених средстава, и то:
1.3.1.3. – Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја
1.3.1.4. – Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа
1.3.1.5. – Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре

1.1. Пројекат „Унапређење продајног мјеста на подручју НП Kozara“
Пројекат „Унапређење продајног мјеста у НП Козара“ је релевантан са општим циљем „Via Dinarica“
програма који промовише значајне природне и културне ресурсе подручја Западног Балкана,
омогућавајући бављење авантуристичким активностима љубитељима природе из цијелог свијета, те
очување планинског подручја, јер је Козара дио „Via Dinarica“ концепта, а пројекат је усмјерен на
јачање садржаја у планинском подручју.
Пројекат је такође релевантан са Јавним позивом јер пружа подршку корисницима дуж бијеле,
зелене и плаве стазе „Via Dinarica“ с циљем интеграције домаћих традиционалних производа
(рукотворине, сувенири, итд.) у туристичку понуду. У складу је и са Приоритетном области 2. Јачање
продајних мјеста у циљу интеграције/укључивања домаћих традиционалних производа у туристичку
понуду дуж стаза „Via Dinarica“, ЈЛС Приједор. Поред тога пројекат је у складу са Интегралном
стратегијом града Приједора 2014.-2024. Стратешки циљ 1 „Изграђена снажна привреда која користи
све ресурсе града Приједора и окружења” као и са мјером 1.3 „Побољшање туристичке понуде
града Приједора, првенствено на подручју Националног парка Козара“. Посматрајући стратешки
оквир на нивоу републике, пројекат је такође у складу са стратешким опредјељењем Републике
Српске за развој планинског туризма у оквиру „Стратегије развоја туризма Републике Српске за
период 2011.- 2021.“ Такође је у складу са циљевима управљања националним парковима који су
дефинисани Законом о националним парковима РС.
Национални паркови, као и остала заштићена подручја, имају кључну улогу у привлачењу туриста
који желе да посјете очуване природне предјеле и доживе исконску природу. Обзиром на растући
тренд потражње за туризмом базираним на природи, Национални парк Козара постаје привлачна
туристичка дестинација. Све већа посјећеност овом подручју захтијева и унапређење садржаја како
би се задовољиле потребе посјетилаца, а једна од њих је могућност куповине рукотворина/сувенира
који осликавају традицију и културу подручја. Уколико се омогући приступ локалних произвођача
рукотворина/сувенира туристичком тржишту они могу значајно обогатити туристичку понуду не само
овог подручја већ и у оквиру иницијативе „Via Dinarica“.
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Проширењем продајних капацитета и постављање изложбено-продајних витрина омогућиће
локалним произвођачима пласман њихових производа на подручју НП Козара, а кроз „Via Dinarica“
иницијативу биће омогућен пласман производа и других произвођача са „Via Dinarica“ стаза.
Унапређењем продајних мјеста и пласманом рукотворина/сувенира посјетиоци ће бити у могућности
да купе производе који осликавају подручје, као и да економски помогну малим локалним
произвођачима.Проширењем продајног мјеста, који се налази у инфо центру на Козари, пружићемо
посјетиоцима већу могућност избора кроз разноврснији асортиман, те ојачати мале локалне
произвођаче.
Пројектом се омогућава јачање процеса продаје у циљу интеграције домаћих традиционалних
производа (рукотворине и сувенири) у туристичкој понуди дуж стаза „Via Dinarica“ кроз унапређење
продајног мјеста у Националном Парку Козара, ЈЛС Приједор. Такође, у продајном објекту пласираће
се на тржиште дио производа (рукотворине и сувенири) произвођача подржаних кроз приоритетну
област 1 Јавног позива, што ће бити регулисано уговорним односом и уз техничку подршку пројекта
„Via Dinarica“.
Пројекат је одобрен крајем септембра 2021. године, а његова имплементација се очекује у току 2022.
године.
НП „Козара“ је носиоц пројекта, док Туристичка организација града Приједор има улогу партнера, а
кроз слиједеће активности:
-контакт са локалним произвођачима рукотворина и сувенира и њихово повезивање са НП Козара
ради пласмана производа на продајно мјесто,
-организовање радионице за дјецу за израду сувенира/рукотворина,
- промоција.

1.2. Туристичка сигнализација
Туристичка сигнализација је намијењена обавјештавању о туристичким атракцијама и садржајима
туристичке понуде у оквиру туристичког простора или туристичке дестинације, односно упућује на
конкретно туристичко одредиште.
У циљу унапређења туристичког амбијента и задовољења општих услова за прихват и боравак
туриста, Туристичка организација града Приједора спроводи активности обиљежавања и
постављања туристичке сигнализације на подручју града Приједора.
На подручју града Приједора израђен је пројекат постављања туристичке сигнализација којим су
обухваћени најзначајнији објекти и локалитети,сигнализација је постављена у урбаном дијелу града
(90%) и у руралном дијелу (30%).
У току 2017. годинe извршена је ревитализација „смеђе“ туристичке сигнализације у складу са
посљедњим правилником о садржају и начину истицања туристичке сигнализације у Републици
Српској. Осим „смеђе“ туристичке сигнализације, Туристичка организација је у оквиру туристичке
сигнализације поставила билборд и два сити лајта са циљем промоције и информисања
посјетилаца. Билборд је био постављен на улазу у град из правца Бања Луке који је након
реконструкције и изградње кружног тока уклоњен. Два сити лајта су постављена у центру, један
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преко пута канцеларије Туристичке организације, други у парку преко пута Поште. За наведени
билборд и сити лајтове истекла је употребна дозвола.
Туристичка организација је у току 2021. године израдила локацијске услове за билборд, док је
Одјељење за просторно уређење одобрило израду локацијских услова за два сити лајта и очекује се
у 2022. години комплетна пројектна документација и сагласности за постављање.
Како се временом, због климатских услова и механичких оштећења наведени билборд и два сити
лајта је неопходно санирати и исто се планира у 2022. години.
Туристичка организација града Приједора је у 2021. године ревитализовала бициклистичку руту А1 –
„Цркве брвнаре“ која је у дужини од око 90 км. Основни циљ рута је промоција туристичких
потенцијала града Приједора представљањем више сеоских средина са посебном културноисторијском баштином у једну цјелину. Управо из тог разлога предлаже се и ревитализација
бициклистичке руте А2 - „Старе воденице“.
Рута А2 – „Старе воденице“ дужине од око 80 км. Полазна тачка руте је у граду Приједору на платоу
испред хотела „Приједор“ и пролази кроз насеља: Балтине баре, Чараково, Зецови, Расавци,
Бришево, Раљаш, Љубија, Жуне, Горња Равска, Доња Равска, Миска Глава, Доњи Волар, Шурковац,
Доња Љубија, Хамбарине, Тукови, хотел „Приједор“ (основна траса дужине 60 км). Поред основне
трасе на рути је пројектована једна премосница и два крака (дужине око 20 км).
Бициклистичка сигнализација на бициклистичким рутама је „плава сигнализација“, а како би се
пописало стање неопхподан је обилазак терена, снимање стања и попис оштећене бициклистичке
сигнализације, те замјена исте по прироритету и у оквиру планинарих средстава.
Поред прописа датих у Правилницима при дизајнирању сигналних елемената на рутама посебно се
водило рачуна да сигнализација буде и у складу са бициклистичком сигнализацијом у окружењу
(Словенија, Хрватска, Србија,...), јер руте на простору града Приједора чине дио мреже
међународних бициклистичких рута.
Осим наведеног, Туристичка организација града Приједора предлаже и ревитализацију инфо табли
на аутобусним стајалиштима. У оквиру мјера унапређења туристичког амбијента у 2021. години,
Туристичка организација града Приједора је израдила графички дизајн и креирала мапе са
информацијама о градским линијама које саобраћају на подручју града Приједора.
Након обиласка терена и прикупљања свих потребних информација увидјели смо да је на терену од
пописаних 84 стајалишта, постављено 54 “плава стајалишта“ од којих већина инфо табли нема лима
или је уништен, а на којим би се поставиле мапе, 5 стајалишта су од плексигла и 4 су бетонска
стајалишта.
За реализацију ове активности средства за имплемтацију обезбјеђују се из средства боравишне
таксе и овисе о прикупљеним приходима боравишне таске у 2022. години, а планирана
ревитализација ће се реализовати по приоритетима и динамици.
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1.3. Туристичко – промотивне активности
Jедан од неопходних видова промоције туристичких потенцијала града Приједора огледа се на
неколико начина, а то су:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Промотивни материјали и графичко обликовање (графички дизајн)
Сајамска промоција
Oрганизовање манифестација и помоћ у организовању манифестација
Oглашавање путем медија
Интернет промоција

Како би се посјетиоци града Приједора што боље упознали са туристичким садржајима и
локалитетима на подручју града, исте је неопходно на квалитетан начин презентовати. Повећање
посјећености овом подручју захтјева квалитетно пласирање информација о могућностима
кориштења туристичких садржаја.
Ради што боље и квалитетније валоризације и промоције свих туристичких вриједности, потребно је
квалитетно презентовати град Приједор, туристичке садржаје и понуду, те на прави начин креирати
имиџ. У сврху квалитетног начина презентације свих вриједности града Приједора неопходна је
израда општег и тематског промотивног материјала ради што боље комуникације са посјетиоцима,
пословним сарадницима, партнерима, као и учешћа на сајмовима туризма.
1.3.1. Промотивни материјали и графучко обликовање (графички дизајн)
Промотивни материјал Туристичке организације града Приједора (брошуре, публикације, каталози,
мапе, промотивни флајери, рекламне кесе, фасцикле и др.) дистрибуира се бесплатно путем инфоцентара, на сајмовима, специјализованим манифестацијама, конференцијама, берзама, као и
гостовањима КУД-ова, спортских друштава и осталих удружења у земљи и иностранству. На захтјев
локалних и државних органа, те других заинтересованих организација и институција, Туристичка
организација града Приједора такође обезбјеђује штампани промотивни материјал за међународне
скупове и делегације.
Промотивни материјал Туристичке организације мора да буде квалитетан и допадљив, а што је један
од основних предуслова за успјешну промоцију туристичке понуде града Приједора.
Промотивни материјали који је Туристичка организација до сада креирала је:
- брошура „Туристички водич града Приједора“;
- брошура „Туристички водич НП Козара“;
- брошура „Активан одмор и рекреација“;
- брошура „Културно-историјско насљеђе града Приједора“;
- брошура „Ловни и риболовни потенцијали града Приједора“;
- брошура „Поткозарска трпеза“;
- брошура за дјецу „Упознај Приједор“;
- брошура „Смјештајни и угоститељски капацитети Приједора“;
- туристичка мапа града Приједора;
- туристичке разгледнице;
- промотивне фасцикле;
- промотивне кесе и флајери.
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Након провјере стања на залихама промотивног материјала, предлаже се допуњавање тиража за
слиједеће промотивне материјале, односно за:
 брошуру „Туристички водич НП Козара“;
 брошуру „Упознај Приједор“
 остали промотивни материјал који подразумијева:
 промотивне фасцикле;
 промотивне кесе;
 мајице за дјецу вртића „Мали туристи Приједора“
 дипломе, захвалнице, плакати, календари и слично
Израда – штампање брошуре „Туристички водич НП Козара“ oбухвата све битне информације о
НП „Козара“ и садржи културно-историјске, природне вриједности, флору и фауну, туристичку
понуду, угоститељске објекте и све остале сервисне информације намјењене туристима.
Израда – штампање брошуре „Упознај Приједор“ – тематска брошура, односно дидактички
приручник прилагођен дјеци школског узраста од 1. до 5. разреда основне школе. За сваку тему
креиран је текст и ликовна креација коју је осмислило Удружење ликовних умјетника Приједор.
Остали промотивни материјал – подразумијева штампу израду промотивних фасцикла и кеса,
мајица за дјецу вртића која учествују у пројекту „Мали Туристи“, те диплома, натписа,захвалница за
манифестације, календара и слично овисно о потреби.
Табеларни приказ планиране израде и штампе промотивног материјала:
Р/Б

Назив промо материјала

Техничке карактеристике

Тираж/ком

1.

Формат: A5;
Oбим: 36 странице + корице;
Папир: 135 гр мат-књижни блок, 250 гр мат-корице;
Штампа: колор 4/4-књижни блок, 4/4-корице;
Пластификација: 1/0;
Увез: 2 x кламер;

1000 ком

2.

Упознај Приједор

Формат: А5;
Обим: 44 странице + корице;
Папир: 135 гр мат-књижни блок, 250 гр мат-корице;
Штампа: колор, 4/4-књижни блок, 4/4-корице;
Пластификација: 1/0;
Увез: 2 x кламер;

1000 ком

3.

Остали промотивни материјал

Туристички водич НП Козара

Промотивне фасцикле

Промотивне кесе

Формат: A4;
Oбим: 4 странице;
Папир: 300 гр мат;
Штампа: колор 4/4;
Пластификација: 1/0
Формат: A4;
Папир: 250 гр мат;
Штампа: колор 4/2;
Пластификација: 1/0
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250 ком

250 ком

Мајице за дјецу вртића
„Мали туристи Приједора“
Oстали промотивни материјал
(дипломе, захвалнице, плакати,
календари и друго)

Величина: 10
Боја: бијела
Двострана штампа у боји мурал „Шеширџија“, натписа
и лога

150 ком

Зависно од манифестацијаи догађаја

паушал

Графичка припрема је карика без које је немогуће замислити промотивни материјал. У току 2022.
године Туристичка организација града Приједора планира да изради редизајн и његово
прилагођавање процесу умножавања и то:

-

редизајн брошуре „Рекреација и активан одмор“
графичка припрема и дизајн промотивних летака Града Приједора
графички дизајн брошуре „Манифестације од значаја за град Приједор“

1.3.2. Сајамска промоција
Сајмови и берзе туризма значајан су сегмент у промоцији туристичке понуде једне земље. Иако
електронски модели промоције у новије вријеме су у великој мјери заступљени и у њих се улажу
много већа средства (виртуални маркетинг, интернет презентација, промотивни видео спотови,
кампање, и остали видови промоције), „живи/директан контакт“, разговори и договори који се
постигну на сајмовима још увијек су незаобилазан и неопходан сегмент у промоцији туристичке
понуде. Туристичка организација града Приједора своје наступе на сајмовима планира у складу са
планом наступа Туристичке организације Републике Српске, јер заједнички наступи на сајмовима
значајно доприносе смањењу трошкова организације, превоза и боравка, те закупа сајамског
простора.
Неизвјесна ситуација изазвана пандемијом Корона вируса и тренутне промјене у туристичком
сектору на глобалном нивоу захтијевају рационалан и одговоран приступ пословању, а планиране
активности у 2022. години могу бити подложне промјенама. Због спречавања ширења Корона вируса
уведене су посебне мјере, као и услови на граничним прелазима БиХ и земаља у региону.
Међународни сајмови туризма на којима Туристичка организација града Приједора планира учешће,
те присуствује на сајамским активностима су:
1.
„Natour Alpe Adria“ – Љубљана, Словенија (jaнуар – фебруар)
2.
„IFFTA“- Београд, Србија (фебруар)
3.
„Place2Go“ – Загреб, Хрватска (март)
4.
„Lorist“- Нови Сад, Србија (октобар)
5.
„Lorimes“ – Бања Лука, РС/БиХ (новембар)
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Уколико се наведени сајмови буду организовали и Туристичка организација Републике Српске
закупи излагачки простор, као и уколико услови за учешће на овим сајмовима буду повољни и не
превише ограничавајући за Туристичку организацију града Приједора, представници Туристичке
организације ће узети учешће на овим сајмовима и на тај начин промовисати град Приједор.
Што се тиче учешћа на сајмовима и берзама у земљи, Туристичка организација града Приједора
планира учешће и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Турист БН – Бијељина (aприл)
Сајам привреде и туризма – Дервента (август)
Сајам привреде – Брод (септембар)
Сајам привреде, пољопривреде и туризма – Челинац (септембар)
Јесењи улични сајам – Србац (септембар)
Међународни сајам привреде – Брчко (новембар)
Етно фестивал – Mркоњић Град (новембар)

Организација сајмова у земљи зависи од епидемиолошке ситуације и финансијске могућности
организатора. У сарадњи са радионицама које се баве израдом сувенира и рукотворина,
угоститељима, спортским и омладинским организацијама, Туристичка организација града Приједора
планира заједничко представљање свеукупне понуде на сајмовима и берзама у земљи.
1.3.3. Oрганизовање манифестација и помоћ у организовању манифестација
У оквиру програмских активности, Туристичка организација града Приједора посебну пажњу
посвећује развоју манифестационог туризма, а с циљем промовисања природних потенцијала и
заштите природних богатстава града Приједора, подизање еколошке и туристичке свијести
становништва.
Иако културно-забавне, спортске, привредне, друге манифесатције и догађаји на подручју града
Приједора доприносе развоју туризма кроз разноликост понуде и повећању броја туриста, због
вандредног стања, сигурности грађана и спречавању ширења вируса Корона од марта 2020. године
већи број манифестација које Туристичка организација града Приједора или у којима узима учешће,
су отказане.
Према процјенама и медијским најавама, пандемија ће трајати и у току 2022. године, што ће знатно
утицати на планирање, начин и могућност организовања различитих манифестација, а уз
истовремено осмишљавање безбједности и смањења могућности ширења вируса међу
посјетиоцима и учесницима.
У наредном дијелу Програма рада таксативно су дефинисани начини организовања манифестација
које организује и у којима учествује Туристичка организација града Приједора, а то су:
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1.3.3.1 Манифестације у организацији Туристичке организације града Приједора
Гастро фест
Манифестација ,,Гастро фест'' планирана је у љетном периоду 2022. године.Циљ манифестације је
промоција гастро понуде.На манифестацији ,,Гастро фест'' ће се представити домаћи произвођаћи
хране и пића(угоститељи).Манифестацију ,,Гастро фест'' употпуњаваће учећше КУД-ова,а затим
наступ локалног бенда. Манифестација ,,Гастро фест'' планирана је да једним дијелом буде
такмичарског духа гдје би се угоститељи такмичили са одређеним готовим јелом.Планирано је да
публика буде стручни жири и самим тим одреди побједника такмичења.Туристичка организација
града Приједора планира да промовише гастро богатсво на подручју града Приједора,а самим тим
да допринесе развоју туризма кроз разнолику и богату понуду и да повећа број посјетилаца.

Привредно-туристичка манифестација „Дани зиме на Козари“
Манифестација ,, Дани зиме на Козари” планира се одржати почетком фебруара 2022. године
(зависно од временских прилика), на планини Козари, а у сврху промовисања планине Козаре,
Националног Парка “Козара”, ловачких удружења, спортско - алпинистичких клубова, планинарских
удружења, одреда извиђача и свих осталих туристичких субјеката у окружењу. Циљ манифестације
је омасовљење посјете планини Козари у зимском периоду, првенствено младих и дјеце школског
узраста, како са подручја града Приједора, тако и са подручја осталих градова и општина које
гравитирају планини Козари, као и промоција и заштита планине Козаре и подизање еколошке
свијести становништва.
Манифестација “Дани зиме на Козари” садржи спортско такмичење градова/општина у зимским
играма, гастро такмичење у припремању котлића, као и богат културно - забавни програм.

Дјечији маскенбал „Свијет дјечије маште“
Туристичка организација града Приједора планира да организује манифестацију „Свијет дјечије
маште“ на којој учествују дјеца свих основних школа са подручја града Приједора. На маскенбалу се
дјецу основних школа представљају на задане теме које су везане за туризам, екологију, флору,
фауну, природу. Манифестација има и такмичарски карактер гдје се бирају најбоље маске. Након
проглашења побједника, школама побједницима се уручују пригодни поклони и дипломе за освојено
мјесто. Манифестација се планира организовати почетком јуна 2022. године, уколико епидемилошка
ситуација буде повољнија и уколико се настава буде нормално одвијала.

Планински доживљај
Манифестација ,,Планински доживљај'' планиран је у јесенским данима на планини Козари.Циљ
манифестације је промовисање планине Козаре и повећање броја посјетилаца.Манифестација је
планирана да буде забавног карактера уз музичку пратњу и представљање домаћих
произвођаћа.Манифестација ,,Планински доживљај'' има за циљ да промовише туристичке
потенцијале планине Козаре уз богат забавни програм.
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Етно изложба „Златне руке Поткозарја“
Eтно манифестација „Златне руке Поткозарја“ планирана је крајем јула 2022. године и чини саставни
дио „Приједорског љета културе“. Циљ манифестације је да промовише традиционалне етно
вриједности и да на једном мјесту окупи велики број ствараоца народних рукотворина. Учесници
изложбено-продајне манифестације излажу ручне радове, ношње и друге одјевне предмете,
предмете кориштене у домаћинству и на пољима, разни музички инструменти, сувенири са етно
дизајном и остале рукотворине, а осим изложбено-продајног карактера има и такмичарски. У
културно-умјетничком програму етно манифестације „Златне руке Поткозарја“, учествују КУД-ови, те
други учесници који својим наступом употпуњују програм пригодан за ову манифестацију. И ова
манифестација зависи од епидемиолошке ситуације.
1.3.3.2.

Манифестације у којима учествује Туристичка организација

Филмска ноћ на отвореном
Туристичка организација града Приједора у сарадњи са кином ,,Козара'' планира реализовање
манифетације ''филмска ноћ на отвореном''. Манифестација ,,Филмска ноћ на отвореном'' планирана
је у августу 2022.године и одржаће се једну ноћ у Љетној башти у Приједору. Кино Козара ће
одабрати филмски програм који је одговарајући и млађем и старијем узрасту,а туристичка
организација града Приједора ће обезбиједити одговарајући екстеријер гледаоцима филма.

Ша фест/ Ша улица
Ша улица је један од попратних садржаја Ша феста која се по први пут организовала у оквиру
Приједорског љета културе 2019. године и трајала је два дана.
Основни циљ Ша улице је обогаћење туристичких и културних садржаја у граду Приједору уз најаву
Ша феста.
Манифестација обухвата низ културних дешавања која се организује на различитим локацијама у
шеталишту, односно на три стејџа са позоришним, ликовним и музичким садржајима.
Туристичка организација града Приједора у 2022. години планира да настави сарадњу са Ша
удружењем, као и да узме учешће у организацији и промоцији, а са циљем обогаћења садржаја
током љетне туристичке сезоне.
Манифестација се планира организовати у августу 2022. године, а средства за организацију Ша
феста/Ша улице планирана су буџетом Ша удружења, Туристичке организације града Приједора и
спонзорским средствима. С обзиром да је организатор ове манифестације Ша удружење, Туристичка
организација града Приједора ће у договору са истим пратити епидемиолошку ситуацију и заједно
понудити рјешење за организовање или отказати исту.

Приједорска зима
С обзиром да град Приједор заслужује да има и зимску понуду, односно квалитетан програм
поводом новогодишњих празника, потребно је поставити већи циљ у 2022. години и организовати
манифестацију „Приједорска зима“ чија реализација ће обухватити све потребно (кићење, бину,
кућице, забавне садржаје, радну групу и спонзоре), као и детаљан концепт шта ће се реализовати у
току мјесеца децембра.
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За реализацију ове манифестације планирају се средства у оквиру буџета града Приједора, а
носилац активности би требало да буде Град Приједор са надлежним Одјељењима. Туристичка
организација ће дати свој допринос у организацији и реализацији наведене манифестације, а све
зависи од епидемилошке ситуације на крају наредне године.

1.3.3.3. Oстала промоција манифестација и догађаја од значаја за туризам

„Мали туристи Приједора“
Туристичка организација града Приједора је у 2016. години по први пут имплементирала пројекат
„Мали туристи Приједора“ у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске и Дјечијем
вртићем „Радост“. Успјешним реализовањем пројекта „Мали туристи Приједора“ се поставља
конкретна основа за обогаћење туристичке понуде града, а пројекат је намијењен искључиво дјеци
предшколског узраста. Напомињемо да не постоји сличан програм у Босни и Херцеговини, као и у
земљама у региону.
Сматрамо да овим посебно прилагођеним програмом дјеца на јединствен и специфичан начин имају
прилику да упознају свој град, да обогате своје знање и вјештине и понесу позитивне успомене и
сазнања о граду Приједору. Програми су креирани у складу са најважнијим природним и културноисторијским мотивима града Приједора, у трајању од 2-2,5 сата и прилагођене физичким
способностима најмлађих.
Као и у предходним случајевима, а зависно од епидемиолошких услова, Туристичка организација ће
се прилагођавати и тражити моделе за реализацију овог типа „едукације“ за најмлађе грађане и
упознавању најмлађих са најважнијим дестинацијама града.

Oбиљежавање Свјетског дана туризма
Свјетски дан туризма обиљежава се 27. септембра, а уз подршку Туристичке организације
Републике Српске и Министарства трговине и туризма РС-а. Туристичка организација града
Приједора ће узети учешће у обиљежавању Свјетског дана туризма у 2022. години, а мјесто
одржавања и обиљежавања Свјетског дана туризма одређује Координационо тијело Туристичке
организације Републике Српксе.
Oстале манифестације
Поред манифестација у којима је Туристичка организација града Приједора организатор и
суорганизатор, постоји и низ других једнако важних манифестација које имају своје мјесто у
туристичкој понуди града Приједора, а у организацији удружења, спортских клубова, културноумјетничких друштава који доприносе унапређењу понуде (дане олдтајмера,концерти изворне
музике у различитим руралним срединама на подручју града Приједора,комедијску ноћ,гастрономску
ноћ,кестенијаде у Љубији).
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1.3.4 Oглашавање путем медија
Промоција у медијима је битан сегмент промоције туристичке понуде. У 2022.години планира се
наставак сарадње са домаћим и регионалним медијским тржиштима, као и почетак нове сарадње.
Акценат на промоцији ставиће се на земље у региону. Осим тога, као и до сада наставиће се пракса
организације конфернеција за штампу, издавања саопштења, најава, гостовања и давања интервјуа
електронским и писаним медијима, како домаћим, тако и регионалним/иностраним медијима.
Промоција туристичке понуде путем медија намијењена је домаћој и иностраној јавности.
1.3.5. Интернет промоција
С обзиром да туристи све више користе интернет да истраже своја одредишта за одмор, односно
податке о самој дестинацији, садржајима, активностима и дешавањима у дестинацији, као и да
пронађу смјештај, интернет презентација је веома значајна за промоцију.
Туристичка организација је креирала интернет презентацију, која садржи све потребне информације
о граду Приједору, односно сервисне информације о смјештајним капацитетима (хотели, мотели,
приватни смјештај), туристичким агенцијама, културно-историјским споменицима, природним
љепотама, манифестцијама и другим знаменитостима). У циљу повећања броја посјетилаца на веб
страници Туристичке организације града Приједора и повећању интересовања за посјету граду
Приједору, у 2022. години се планира тај тренд унапређењем веб странице Туристичке организације
града Приједор.
С обзиром да туристи све више користе интернет да истраже своја одредишта за одмор, односно
податке о самој дестинацији, садржајима, активностима и дешавањима у дестинацији, као и да
пронађу смјештај, интернет презентација је веома значајна за промоцију. Туристичка организација је
креирала интернет презентацију, која садржи све потребне информације о граду Приједору, односно
сервисне информације о смјештајним капацитетима (хотели, мотели, приватни смјештај),
туристичким
агенцијама,
културно-историјским
споменицима,
природним
љепотама,
манифестацијама и другим знаменитостима). У циљу повећања броја посјетилаца на веб страници
Туристичке организације града Приједора и повећања интересовања за посјету граду Приједору, у
2022. години се планира тај тренд унапређењем веб странице Туристичке организације града
Приједора, фејсбук страници и инстаграму Туристичке органиазције града Приједора. Посебан
акценат ће се ставити на редовно уређење и обнављање садржаја интернет презентације о
актуелним дешавањима, а како би била од великог значаја потенцијалним домаћим и страним
туристима, као и на ревидирање постојећих информација.
Веб презентација је повезана путем линкова на битнијим републичким и градским институцијама,
спортским клубовима и удружењима, културно-умјетничким друштвима и осталим привредним
субјектима из области туристичко-угоститељске дјелатности.
Туристичка организација града Приједора ће наставити да ради и на промоцији понуде града
Приједора на веб страници ТОРС-а, као и на њиховим социјалним мрежама „Visit Srpska“ (Фејсбук) и
Republic of Srpska (Tвитер), као и на веб страницма и социјалним мрежама Града Приједора.
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2. БAЗA ПОДАТАКА
Туристичка организација града Приједора ће у оквиру редовних активности прикупљати податке који
су неопходни за унепрђење сектора туризма, а то се прије свега односи на детаљније информације:
o промету у угоститељству,
o броју, структури и поријеклу туриста,
o броју остварених ноћења,
o броју и категорији смјештајних капацитета и садржајима који се нуде туристима,
o уплатама боравишне таксе за текућу годину,
o анализама са сајмова, манифестација и догађаја,
o подацима са терена, односно са директним контактима туристичких субјеката.
У планском периоду као континуирана дјелатност вршиће се ажурирање базе података путем
сталног праћења промјена на туристичком тржишту у прикупљања новог материјала (фото и писани).
„База података“ Туристичке организације града Приједора у току 2022. године биће допуњена новим
информацијма, а на основу којих ће се увијек имати увид у све статистичке податке неопходне за
рад Туристичке организације града Приједора.
3. OСТАЛИ ПОСЛОВИ
3.1. Сарадња
Сарадња са субјектима туристичке привреде на подручју града Приједора, туристичким
организацијама на регионалном, ентитетском и државном нивоу, као и са државним институцијама
представља једну од најбитнијих активности промоције и презентације туристичких потенцијала
града Приједора.
У циљу квалитетније реализације планираних активности, Туристичка организација града Приједора
планира да настави сарадњу са Туристичком организацијом Републике Српске и туристичким
организацијама Поткозарја, са којима од самог почетка свог рада има веома успјешну сарадњу, али и
са осталим туристичким организацијама на државном нивоу, а све у циљу што боље промоције и
презентације туристичких потенцијала града Приједора.
У току 2022. години, Туристичка организација града Приједора планира да интензивира сарадњу са
туристичким агенцијама на локалном и републичком нивоу које се баве рецептивним туризмом, а
сарадња ће се базирати на изради комерцијалних програма, креирању туристичке понуде Приједора
и њеној промоцији, сарадњи на изради комерцијалних програма ђачких екскурзија и школа у природи,
те на заједничкој сарадњи на промоцији програма и производа туристичке понуде града Приједора и
РС-а.
3.2. Истраживање тржишта
У програмском периоду Туристичка организација града Приједора вршиће стални увид у туристичке
потенцијале и могућности развоја туризма Приједорске регије, као и у тренутно стање туристичког
тржишта. На основу резултата истраживања тржишта Туристичка оранизација града Приједора ће
вршити ажурирање базе података, а која ће служити за креирање развојних планова, информативно
- пропагандног материјала и других активности неопходних за развој туризма града Приједора.
Истраживање тржишта подразумијева истраживање понуде и потражње. За истраживање понуде
користиће се методе као што су аналитичка, статистичка и остале методе неопходне за добијање
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потпунијег увида у туристичку понуду града Приједора. Истраживање тржишта биће континуирано, а
имаће за циљ да се добије увид у туристичку потражњу на основу које ће се прилагођавати
туристичка понуда и усмјерити промоција туристичког производа. Истраживање потражње биће
спроведено на основу анкета и директних контаката са странкама.
3.3. Eдукација
У току 2022. године планирају се обављати едукације кадрова путем курсева и семинара, а у складу
са епидемилошком ситуацијом и финансијским могућностима. Едукације имају за циљ подизање
квалитете туристичких радника, туристичких услуга и туристичке културе становништва, а посебно
оних учесника туристичких кретања који директно пружају услуге туристима.
Ове активносит ће се проводити кроз ворк-шоп или радионице, тренинге и друге методе, а зависно о
темама утврђених према актуелним потребама.

III – ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
1. БУЏЕТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
За рад и функционисање Туристичке организације града Приједора планирана су средства у износу
од 114.850 КМ за бруто плате и накнаде личних примања, енергију, комуналне, комуникацијске и
транспортне услуге, режијски материјал, текуће одржавање, теренски рад, стручне услуге, остали
непоменути расходи. За реализацију пројеката из Интегралне стратегије планирана су средства у
укупном износу од 43.000 КМ за унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаје,
креирање и подстицај развоја нових туристичких производа и промоцију туристичке понуде
Приједора и Козаре. За реализацију програмских активности планирају се користити финансијска
средства одређена буџетом града Приједора за 2022. годину, боравишне таксе, потенцијална
средства од међународних и домаћих донатора и спонзора, као и средства из буџета Владе
Републике Српске. У оквиру буџета су приказани и процјењени приходи од прикупљених средстава
боравишне таксе.
ПРИХОДИ
Р/Б
1.
2.

ОПИС

ИЗНОС
132.850

Приходи из буџета града

25.000

Приходи од боравишне таксе
UKUPNI PRIHODI

157,850

РАСХОДИ
Р/Б

ОПИС
Редован рад: Укупно I (1-12)

ИЗНОС

114.850

1.

Бруто плате и накнаде

78.800

2.

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних приманја запослених

14.100

3.

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања

0

4.

Рахсоди за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

0

5.

Трошкови енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга

6.

Расходи за режијски материјал

6.000
950
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7.

Расходи за текуће одржавање

500

8.

Расходи по основу путовања

500

9.

Расходи за стручне услуге

10.

Остали непоменути трошкови

11.

Издаци за набавку потројења и опреме

12.

1.000
13.000
0

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (нето)
Накнаде за породиљско одсуство и за вријеме боловања које се рефундира
Пројекти из Стратегије развоја: Укупно II (13-18)

0
43.000

1.3.1.3. Унапређење остале туристичке инфраструктуре и садржаја
1.3.1.4. Креирање и подстицај развоја нових туристичких производа
1.3.1.5. Промоција туристичке понуде Приједора и Козаре
13.

Расходи за путне дневнице у земљи и иностранству

2.000

14.

Трошкови превоза по пројектима туристичких манифестација

7.000

15.

Унапређење и одржавање туристичке сигнализације

7.000

16.

Путни трошкови за посјете сајмовима

5.000

17.

Трошкови штампања промотивног материјала

7.000

18.

Трошкови промоције постојећих и нових пројеката из Стратегије развоја
УКУПНО РАСХОДИ

15.000
157.850

1.Расходи за запослене (1+2+3+4+12+13) планирају се у укупном износу од 94.900 КМ и
обухватају плате, топли оброк запослених и остале издатке запослених, припадајуће доприносе и
порезе на плату, те расходе по основу дневница за службена путовања, а по Упутама за израду
буџета за 2022. годину Одјељења за финансије града Приједора.

2.Расходи за трошкове енергије, комуналних, комуникацијских и транспортних услуга
(5+14) планирају се у висини од 13.000 КМ и обухватају трошкове електричне енергије, гријања,
водовода и канализације, одвоза смећа, обезбјеђења имовине, фиксног телефона, интернета,
поштанских услуга, превоза и осталих комуникационих услуга.

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

4.Расходи за текуће одржавање (7+15) планирани су у висини од 7.500 КМ и обухватају
трошкове одржавања компјутерске опреме, канцеларијског простора, као и трошкове одржавања и
унапређења туристичке сигнализације.

5.Расходи по основу путовања (8+16) планирани су у висини од 5.500 КМ и обухватају путне
трошкове у земљи и иностранству, трошкове смјештаја запослених за учешће на сајмовима туризма
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у окружењу, као и за теренски рад.

6.Расходи за стручне услуге (9+17) планирани су у висини од 8.000 КМ и подразумијевају
трошкове израде и штампања промотивног материјала, услуге графичке припреме, осигурања и
остале стручне услуге.

7.Остали непоменути расходи (10+18) планирани су у износу од 28.000 КМ и подразумијевају
трошкове уговорених услуга по уговору о привременим и повременим пословима, уговора о дјелу, те
уговора на основу организовања манифестација и пријема, накнаде члановима управног одбора,
репрезентације и осталих непоменутих трошкова.
2. БОРАВИШНА ТАКСА
Боравишна такса је накнада за кориштење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и
супраструктуре на подручју јединице локалне самоуправе или у туристичком мјесту, а коју плаћа
домаћи или страни држављанин који се изван свог мјеста пребивалишта користи услугама ноћења у
угоститељским објектима за смјештај. Висину боравишне таксе одређује јединица локалне
самоуправе, уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске.
Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун јавних прихода Републике
Српске. Обвезник уплате боравишне таксе је угоститељ који пружа услугу смјештаја, осим
угоститеља који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање и који
плаћају годишњи паушални износ боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у угоститељском објекту,
односно објекту у којем се пружају услуге смјештаја, у зависности од степена развијености јединице
локалне самоуправе. Средства прикупљена по основу боравишне таксе распоређују се тако што
80% средстава припада: 1) туристичкој организацији града или општине
2) 20% средстава припада ТОРС-у.
Средства прикупљена по основу уплате боравишне таксе, искључиво се користе за:
а) обезбјеђивање промотивног, односно информативно-пропагандног материјала којим се
промовишу туристичке вриједности јединице локалне самоуправе, односно Републике Српске, б)
обезбјеђивање и постављање туристичке сигнализације и
ц) реализацију осталих програмских активности туристичких организација на промоцији и
унапређењу туризма Републике Српске и јединица локалне самоуправе у складу са законом који
регулише област туризма.
На основу прихода боравишне таксе у 2021. години, Туристичка организација планира да прикупи
средства од боравишне таксе у 2022. више него у 2021. години. По свему судећи, пандемија ће
потрајати, и предвиђа се да ће најраније попустити средином 2022.године.

Програм употребе средстава из накнада по Закону боравишне таксе за 2021. годину
ПРИХОДИ
ЕК. КОД
722321

ОПИС
План намјенских средстава по Закону о воравишној такси
УКУПНО ПРИХОДИ

Приходи од
боравишне
таксе
25.000
25.000

РАСХОДИ
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ЕК.КОД

Расходи из
боравишне
таксе

ОПИС

412200

Расходи по основу превоза по пројектима и туристичким манифестацијама

3.000

412500

Расходи за текуће одржавање – туристичка сигнализација

7.000

412700

Расходи за стручне услуге (штампање промотивног материјала,граф. обликовање)

7.000

412900

Остали расходи (потребе за манифестације и догађаје

8.000

УКУПНО РАСХОДИ

25.000

IV – ЗАКЉУЧАК
План и програм Туристичке органиазције града Приједора за 2022. годину креиран је на основу
анализа и праћења епидемиолошког и економског стања кризе у туризму на локалном и
регионалном нивоу, те представља средство за спровођење развојне политике, праћења и мјерења
развоја наше дестинације.
Програмом рада утврђени су кључни циљеви туристичке промоције града Приједора, као и
оперативни механизми за њихово спровођење, а у складу са тренутном економском ситуацијом.
Приликом припреме и израде овог документа у обзир је узета Интегрална стратегија развоја града
Приједора 2014 – 2024, законски оквири и остали документи за унапређење сектора туризма.
За реализацију Програма рада Туристичке организације града Приједора за 2022. годину, поред
Туристичке организације, планира се кориштење свих расположових ресурса и остваривање
сарадње са туристичких и привредним субјекатима града Приједора, људских ресурса градске
администрације, као и других институција и организација на локалном и државном нивоу.
Туристичка организација града Приједора ће у 2022. години обавити низ значајних активности
везаних за промоцију, унапређење сектора туризма града Приједора, а у складу са кризом
изазваном појавом Корона вируса која оставља велике посљедице.
За реализацију наведених програмских активности планирају се користити финансијска средства
одређена буџетом града Приједора за 2022. годину за рад Туристичке организације града Приједора,
боравишна такса, потенцијална средства од међународних и домаћих донатора и спонзора, као и
средства из буџета Владе Републике Српске.

Директор
___________________
Лејла Муслимовић
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