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1. Obrazloženje 

 Obzirom da grad Prijedor ima potrebu za dugoročnim zaduženjem, radi finansiranja 
kapitalnih investicija, za 21. redovnu sjednicu Skupštine Grada, Odjeljenje za finansije je 
kandidovalo tačku dnevnog reda: „Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom 
zaduženju  grada Prijedora  broj:01-022-167/21 od 02.07.2021. godine. 
 
 Zakonski osnov za donošenje odluke, pored ostalih uslova, regulisan je i članom 69. 
Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike 
Srpske”, broj: 71/12,52/14, 114/17, 131/20 i 28/21) u kome je regulisano: “Kreditna sredstva 
mogu se koristiti samo za namjenu za koju su odobrena, a samo izuzetno, Skupština jedinice 
lokalne samouprave može promijeniti namjenu zaduženja uz saglasnost kreditora i 
Ministarstva finansija.” Međutim, da bi se dobila saglasnost Ministarstva finansija, nephodno 
je da projekti navedeni u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju grada 
Prijedora, takođe budu i u Planu kapitalnih investicija grada Prijedora. 
 
 Grad Prijedor je donio Odluku o kreditnom zaduženju  („Službeni glasnik Grada 
Prijedora“, broj: 13/21.), a zatim izmjene i dopune iste koja je objavljena u „Službenom 
glasniku Grada Prijedora“, broj: 14/21,17/21,19/21. Povlačenje sredstava na račun Grada 
Prijedora izvršeno je 27.12.2021. godine. Kako je poslednjom Izmjenom odluke projektovano 
da će kredit biti plasiran 31.10.2021. godine, Grad Prijedor je nastavio u novembru i decembru 
2021. godine plaćati anuitete za postojeće kredite i samim tim na datum plasmana kredita  
manje sredstava je bilo neophodno za refinansiranje postojećih kredita, te je ostvarena 
mogućnost da se ta razlika u iznosu od 245.994,00 KM preusmjeri u kapitalne projekte. 
 
 Obzirom da je jedan od uslova za dobijanja saglasnosti za kreditno zaduženje, od strane 
Ministarstva finansija Republike Srpske, usklađenost projekata u Odluci o izmjeni i dopuni 
Odluke o kreditnom zaduženju grada Prijedora sa Planom kapitalnih investicija grada 
Prijedora, Odjeljenje za finansije je uputilo zahtjev Odsjeku za strateško planiranje, upravljanje 
projektima i razvojem da izvrši  izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija grada Prijedor za 
period od 2021.– 2023. godine.  
 
 Pored gore navedenog, tokom realizacije pojedinih projekata u 2021. i 2022. godini, 
došlo je do povećanja vrijednosti pojedinih projekata uslijed rasta cijena,  ali i do toga da su 
određeni projekti realizovani u manjem obimu u odnosu na planirani, pa je i ovo jedan od 
razloga zbog kojeg je neophodna izmjena i dopuna Odluke o kreditnom zaduženju grada 
Prijedora i njeno usklađivanje sa Planom kapitalnih investicija grada Prijedora. 
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 2. Pregled izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija po 
oblastima i godinama investiranja ( 2021.-2023.) za 2022. i 2023. godinu 
 

Izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija grada Prijedora ( 2021.-2023. ) za 2022. i 
2023. godinu je kreirana u skladu sa Prijedlogom  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke                            
o kreditnom zaduženju grada Prijedor broj 01-022-167/21 od 02.07.2021. godine. 

Izmjenjen i dopunjen Plan kapitalnih investicija ( 2021.-2023. ) za 2022. i 2023. godinu 
godina obuhvata 68 projekta i podjeljen je u 13 oblasti investiranja i to: 

1. Privreda, 

2. Komunalna infrastruktura, 

3. Saobraćajna infrastruktura, 

4. Elektro infrastruktura, 

5. Kultura, 

6. Turizam, 

7. Obrazovanje, 

8. Sport, 

9. Zaštita životne sredine i energetska efikasnost, 

10. Zdravstvo, 

11. Društveni sadržaji  

12. Informacione tehnologije - IT i 

13. Ostali projekti. 

Ukupna vrijednost predloženih projekata u izmjenjenom i dopunjenom Planu 
kapitalnih investicija ( 2021.-2023.) za 2022. i 2023. godinu je 76.501.878,40 KM, od čega je iz 
budžeta grada Prijedora planirano da se obezbjedi 36.967.243,40 KM, dok je iz eksternih 
izvora planirano da se obezbjedi 39.534.635,00KM. 
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 Pregled finansijskih ulaganja u izmjenjenom i dopunjenom 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 

 

 
 Napomena: U koloni 2021. godina nalaze se vrijednosti projekata koji su planirani 
tokom 2021. godine kada se vršila izrada, te izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 
2021.-2023. godina za 2021. godinu 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. 

R/b Oblasti 
Broj 

projekata 
2021. 
(KM) 

2022. 
(KM) 

2023. 
(KM) 

Ukupno 
(KM) 

1. Privreda 9 3.701.087,00 11.782.000,00 200.000,00 15.683.087,00 

2. 
Komunalna 
infrastruktura 

6 2.690.000,00 2.130.922,00 200.000,00 5.020.922,00 

3. 
Saobraćajna 
infrastruktura 

13 2.670.514,00 6.986.141,00 2.550.000,00 12.206.655,00 

4. 
Elektro 
infrastruktura 

5 1.350.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.450.000,00 

5. 

Zaštita životne 
sredine i 
energetska 
efikasnost 

9 1.419.063,00 7.353.645,00 1.212.500,00 9.985.208,00 

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 6.290.072,00 126.335,00 6.552.793,00 

9. Sport 5 986.015,00 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 

11. 
Društveni 
sadržaji 

4 1.010.863,00 1.097.836,00 0,00 2.108.699,00 

12. 
Informacione 
tehnologije - IT 

2 106.050,00 160.000,00 6.000,00 272.050,00 

13. Ostali projekti 9 417.475,00 3.459.591,40 114.311,00 3.991.377,40 

UKUPNO 68 14.682.525,00 47.010.207,40 14.809.146,00 76.501.878,40 
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Pregled finansijskih ulaganja u izmjenjenom i dopunjenom Planu kapitalnih investicija 
2021.-2023. godine, prema izvorima finansiranja, dat je u tabeli broj 2.: 

 
Tabela 2.-Pregled finansijskih ulaganja u PKI, prema izvorima finansiranja 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost projekta 

2021-2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora 
Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 

transferi viših 
nivoa vlasti, 

javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor Redovna 

budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. 159.886,00 9.983.654,00 - 4.538.985,00 - 14.682.525,00 

2022. 3.524.576,00 21.816.316,40 - 21.669.315,00 - 47.010.207,40 

2023. 1.482.811,00 - - 13.326.335,00 - 14.809.146,00 

Ukupno 5.167.273,00 31.799.970,40 - 39.534.635,00 - 76.501.878,40 

 
 Napomena: Red 2021. godina predstavlja vrijednosti projekata koji su planirani tokom 
2021. godine kada se vršila izrada, te izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. 
godina za 2021. godinu 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 ). 
 Potrebno je imati u vidu da su u izmjenjenom i dopunjenom 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, je usklađen 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 sprovodi minimalno jednom 
godišnje, uz konsultacije sa predstavnicima javnog,  privrednog  i sektora civilnog društva. 
 U nastavku je tabelarni pregled projekata izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih 
investicija 2021.-2023. godina za 2022. i 2023. godinu po oblastima investiranja. 
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1. Tabelarni pregled projekata izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina                                                       

za 2022. i 2023. godinu po oblastima investiranja 

 
1.1. PRIVREDA 

Red. 
broj 

Naziv 
projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatranom 
periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno 
preduzeće 

odgovorno za 
implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 
transferi 

viših nivoa 
vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Regulacioni plan 
sportskog 
aerodroma "Urije" 

Unaprijeđenje 
uslova za privredni 
razvoj Grada 

2021. - 18.000,00 - - - 

50.000,00 50.000,00 
Odjeljene za 

prostorno 
uređenje 

2022. 32.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

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

Izgrađena 
saobraćajnica sa 
kompletnom 
komunalnom 
infrastrukturom 

2021. - - - 640.000,00 - 

840.000,00 840.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 
komunalne 

poslove i ZZS i ISP 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - - - 

3. 
Osnove korištenja 
poljoprivrednog 
zemljišta 

Pokretanje 
procedure 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 
Odjeljenje za 

privredu i 
preduzetništvo 

2022. 200.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

4. 
Šumskoprivredne 
osnove 

Pokretanje 
procedure 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 
Odjeljenje za 

privredu i 
preduzetništvo 

2022. - - - - - 

2023. 200.000,00 - - - - 
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5. 

Adaptacija i 
dogradnja aneksa 
Poslovnog centra 
Prijedor 

Multimedija 
studio, 
Radionički prostor, 
Start-up prostori 

2021. - - - - - 

430.000,00 430.000,00 

Agencija PREDA-
PD/Odjeljenje za 

privredu i 
preduzetništvo 

2022. 51.000,00 175.000,00 - 204.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Izgradnja fizičke 
infrastrukture u 
industrijskoj zoni 
Celpak 

Izgrađena 
tehnička, 
saobraćajna i 
komunalna 
infrastruktura 

2021. - - - - - 

1.045.000,00 1.045.000,00 
Odjeljenje za 

privredu i 
preduzetništvo 

2022. - 1.045.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

7. 

Izgradnja fizičke 
infrastrukture u 
industrijskoj zoni 
Aerodormsko 
naselje 

Izgrađena 
tehnička, 
saobraćajna i 
komunalna 
infrastruktura 

2021. - - - - - 

375.000,00 375.000,00 
Odjeljenje za 

privredu i 
preduzetništvo 

2022. - 375.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

8. 
Ulaganje u ribnjak               
„ Saničani“ 

Uspostavljen 
funkcionalan 
ribnjak 

2021. - - - - - 

9.500.000,00 9.500.000,00 
Odjeljenje za 

privredu i 
preduzetništvo 

2022. - 9.500.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

9. 

Izgradnja 
hladnjače za 
skladištenje voća 
u Omarskoj 

Stavljanje 
hladnjače u 
upotrebu 

2021. - 166.837,00 - 99.450,00 - 

266.287,00 800.000,00 
Odjeljenje za  

poljoprivredu i 
ruralni razvoj 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti PRIVREDA 

 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost projekta 

2021-2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 

grantovi, transferi 
viših nivoa vlasti, 
javna preduzeća) 

Privatni izvor 
Redovna 

budžetska sredstva 
Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. - 184.837,00 - 739.450,00 - 924.287,00 

2022. 283.000,00 11.095.000,00 - 404.000,00 - 11.782.000,00 

2023. 200.000,00 - - - - 200.000,00 

UKUPNO 483.000,00 11.279.837,00 0,00 1.143.450,00 0,00 12.906.287,00 
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1.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Red. 
broj 

Naziv projektnog 
prijedloga 

Planirani rezultati 
u posmatranom 

periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko Odjeljenje 
ili Javno preduzeće 

odgovorno za 
implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 

transferi viših 
nivoa vlasti, 

javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčan
a sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

2021. - 1.500.000,00 - 800.000,00 - 

4.000.000,00 9.397.951,41 

Odjeljenje za 
saobraćaj, komunalne 

poslove i zaštitu 
životne sredine i 

imovinsko-stambene 
poslove 

2022. - 1.100.000,00 - 600.000,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

Izgradnja 
vodovodne mreže u 
zaseoku Kukići, 
Donji Garevci 

Izgrađeno 5.048 m 
vodovodne mreže 

2021. - 100.000,00 - - - 

125.922,00 125.922,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, komunalne 

poslove i zaštitu 
životne sredine i 

imovinsko-stambene 
poslove 

2022. - 25.922,00 - - - 

2023. - - - - - 

3. 

Izgradnja 
vodovodne mreže u 
naselju Čarakovo - 
Gornje polje 

Izgrađeno 2.790 m 
vodovodne mreže i 
priključena 43 
domaćinstva 

2021. - - - - - 

105.000,00 105.000,00 
Odjeljenje za 

saobraćaj, komunalne 
poslove i ZZS i ISP 

2022. - 105.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

4. 
Nastavak izgradnje 
vodovodne mreže 
Tukovi - Žeger 

Izgrađeno 2.180 m 
sekundarne mreže i 
spojena 64 kućna 
priključka 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 
Odjeljenje za 

saobraćaj, komunalne 
poslove i ZZS i ISP 

2022. 100.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 
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5. 

Izgradnja 
kanalizacione mreže 
u naselju Janjića 
pumpa 

Izgrađeno 1.200 m 
kanalizacione mreže 
i priključeno cca 
150 domaćinstava 

2021. - - - 70.000,00 - 

270.000,00 270.000,00 
Odjeljenje za 

saobraćaj, komunalne 
poslove i ZZS  i ISP 

2022. - - - 100.000,00 - 

2023. - - - 100.000,00 - 

6. 

Rekonstrukcija 
vrelovodne i 
toplovodne mreže 
Grada Prijedora 

Rekonstruisana 
vrelovodna i 
toplovodna mreža u 
minimalno jednoj 
ulici godišnje 

2021. - - - 100.000,00 - 

300.000,00 300.000,00 AD "Toplana" 2022. - - - 100.000,00 - 

2023. - - - 100.000,00 - 

 
 

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 

(Donacije, grantovi, 
transferi viših nivoa 

vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni izvor Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna sredstva 
Nenovčana 

sredstva 

2021. - 1.600.000,00 - 970.000,00 - 2.570.000,00 

2022. 100.000,00 1.230.922,00 - 800.000,00 - 2.130.922,00  

2023. - - - 200.000,00 - 200.000,00  

UKUPNO 100.000,00  2.830.922,00  0,00  1.970.000,00  0,00  4.900.922,00  

 

 

 

 

 



12 

 

 
1.3. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 

Red. 
broj 

Naziv projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatranom 
periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno preduzeće 
odgovorno za 

implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 

grantovi, transferi 
viših nivoa vlasti, 
javna preduzeća) 

 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Rekonstrukcija ulica 
Vojvode Putnika i 
Muharema Suljanovića 
sa izgradnjom kružne 
raskrsnice na ukrštanju 
ulica Vojvode Putnika i 
Vožda Karađorđa 

Rekonstruisane 
navedene ulice i 
izgrađena kružna 
raskrsnica 

2021. - - - - - 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. 50.000,00 - - - - 

2023. 50.000,00 - - 900.000,00 - 

2. 

Završetak „Istočne 
gradske obilaznice I 
faza“, od magistralnog 
puta  Prijedor - Sanski 
Most do ukrštanja sa 
regionalnim putem  
Prijedor - Busnovi 

Završena 
zaobilaznica do 
regionalnog puta 
Prijedor - 
Busnovi 

2021. - - - - - 

400.000,00 400.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i  ISP 

2022. - - - - - 

2023. 100.000,00 - - 300.000,00 - 

3. 
Izgradnja parkirališta 
kod Srednjoškolskog 
Centra 

Izgrađeno 
parkiralište 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. - - - - - 

2023. 300.000,00 - - - - 

4. 

Rekonstrukcija 
raskrsnice „VILAKO“ sa 
postavljanjem 
semafora 

Rekonstruisana 
raskrsnica i 
postavljen 
semafor 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. 50.000,00 - - 100.000,00 - 

2023. 50.000,00 - - 100.000,00 - 
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5. 
Izgradnja kružne 
raskrsnice kod 
nadvožnjaka 

Izgrađena kružna 
raskrsnica 

2021. - - - - - 

500.000,00 500.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. - - - - - 

2023. 100.000,00 - - 400.000,00 - 

6. 

Izgradnja kružne 
raskrsnice na ukrštanju 
ulica Kozarske i Milana 
Vrhovca 

Izgrađena kružna 
raskrsnica 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. 50.000,00 - - - - 

2023. 250.000,00 - - - - 

7. 
Izgradnja i uvođenje 
parking servisa 

Uspostavljen 
funkcionalan 
parking servis 

2021. - - - - - 

40.000,00 40.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. - 40.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

8. 

Rekonstrukcija ulice 
Mitropolita Petra 

Zimonjica u naselju 
Pećani 

Rekonstruisana 
ulica 

2021. - - - - - 

1.370.000,00 1.370.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. - 1.370.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

9. 

Učešće Grada Prijedora 
u sufinansiranju 

izgradnje puteva u MZ, 
kao i sa Federalnim 

Ministarstvom 
raseljenih osoba i 

izbjeglica u iznosu  od  
40 % 

Izgrađeni i 
rekonstruisani 
putevi 

2021. 
 
- 
 

210.000,00 - 315.000,00 - 

1.400.000,00 1.400.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. 
 

200.000,00 
 

150.000,00 - 525.000,00 - 

2023. 
 
- 
 

- - - - 

10. 

 
Izgradnja i 

rekonstrukcija putne i 
komunalne 

infrastrukture iz 
kreditnih sredstava 

 
 

Rekonstruisani i 
izgrađeni putevi 

2021. - 911.864,00 - - - 

5.348.005,00 5.348.005,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. 1.200.000,00 1.183.115,00 - 2.053.026,00 - 

2023. - - - - - 
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11. 

Izgradnja pješačkog 
mosta ispod pijace koji 

povezuje Raškovac i 
Pećane 

Izgrađen pješački 
most 

2021. - - - - - 

15.000,00 15.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. - 15.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

12. 
Asfaltiranje putnog 

pravca u naselju Janjića 
pumpa 

Asfaltiran put 

2021. 
- 52.650,00 - 70.000,00 

- 

122.650,00 122.650,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. 
- - - - - 

2023. 
- - - - - 

13. 
Rekonstrukcija ulice 

Majora Milana Tepića 

Rekonstruisana 
vodovodna i 

kanalizaciona 
mreža, te 

kolovozni zastor 

2021. - 800.000,00 - - - 

800.000,00 800.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove 
i ZZS i ISP 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

 
 

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 
 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost projekta 
2021.-2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja (Donacije, 

grantovi, transferi 
viših nivoa vlasti, 
javna preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna sredstva 
Nenovčana 

sredstva 

2021. - 1.974.514,00 - 385.000,00 - 2.359.514,00 

2022. 1.550.000,00 2.758.115,00 - 2.678.026,00 - 6.986.141,00 

2023. 850.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.550.000,00  

UKUPNO 2.400.000,00  4.732.629,00 0,00  4.763.026,00 0,00  11.895.655,00 
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1.4. ELEKTRO INFRASTRUKTUA 

Red. 
broj 

Naziv 
projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatranom 
periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno 
preduzeće 

odgovorno za 
implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 
transferi 

viših nivoa 
vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

2021. - - - 550.000,00 - 

2.050.000,00 15,000.000.00 

MH ERS, AD 
Trebinje, ZP 

Elektrokrajina AD, 
Banja Luka 

2022. - - - 750.000,00 - 

2023. - - - 750.000,00 - 

2. 

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

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

2021. - - - 400.000,00 - 

1.400.000,00 8,000.000.00 

MH ERS, AD 
Trebinje, ZP 

Elektrokrajina AD, 
Banja Luka 2022. - - - 500.000,00 - 
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seoskim 
područjima i 
izmještanje 
NNM u putnu 
zonu i 
izmještanje 
mjernih mjesta 

NN mreža i 
postrojenja 

2023. - - - 500.000,00 - 

3. 

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

Rekonstruisana 
6,3kV 
rasklopnica, 
trafo stanica i 
dalekovod 

2021. - - - 100.000,00 - 

400.000,00 4,000.000.00 

MH ERS, AD 
Trebinje, ZP 

Elektrokrajina AD, 
Banja Luka 

2022. - - - 150.000,00 - 

2023. - - - 150.000,00 - 

4. 

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

Rekonstruisana 
6,3kV 
rasklopnica, 
trafo stanica i 
dalekovod 

2021. - - - 200.000,00 - 

600.000,00 1,000.000.00 

MH ERS, AD 
Trebinje, ZP 

Elektrokrajina AD, 
Banja Luka 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - 200.000,00 - 

5. 

Implementacija 
projekta 
daljinskog 
upravljanja SN 
postrojenjima - 
SCADA sistem 

Uspostavljeno 
daljinsko 
upravljanje SN 
postrojenjima 

2021. - - - 100.000,00 - 

1.000.000,00 2,000.000.00 

MH ERS, AD 
Trebinje, ZP 

Elektrokrajina AD, 
Banja Luka 

2022. - - - 450.000,00 - 

2023. - - - 450.000,00 - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ELEKTRO INFRASTRUKTURA 
 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost projekta 

2021-2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 

(Donacije, grantovi, 
transferi viših nivoa 

vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni izvor Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. - - -     1.350.000,00     
                            
-       

  1.350.000,00   

2022. - - -     2.050.000,00     
                            
-       

    2.050.000,00     

2023. - - -     2.050.000,00     
                            
-       

    2.050.000,00     

UKUPNO 0,00  0,00  0,00  5.450.000,00  0,00  5.450.000,00  
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1.5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST 

Red. 
broj 

Naziv projektnog 
prijedloga 

Planirani rezultati u 
posmatranom 

periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno preduzeće 
odgovorno za 

implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 

transferi viših 
nivoa vlasti, 

javna 
preduzeća) 

 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

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 

2021. - 88.000,00 - - - 

629.000,00 629.000,00 
Odjeljene za 

prostorno 
uređenje 

2022. 228.500,00 - - - - 

2023. 312.500,00 - - - - 

2. 

Izgradnja pločastih 
propusta kod 
pružnog željezničkog 
mosta, pruga 
Prijedor - Ljubija na 
rijeci Sani, u naselju 
Brezičani 

Izgrađena 4 pločasta 
propusta u cilju 
povećanja propusne 
moći rijeke Sane 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 
komunalne 

poslove i ZZS  i ISP 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - - - 

3. 

Projekat izgradnje 
drenažnog kanala  za 
odvodnju 
površinskih voda  sa 
prostora naselja  
Celpak, Topolik, 
Vrbice, Nova 
Orlovača - Rasteretni 
kanal 

Izgrađen drenažni 
kanal u dužini cca 
1.700 m 

2021. - - - - - 

800.000,00 800.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 
komunalne 

poslove i ZZS i ISP 

2022. - - - - - 

2023. - - - 800.000,00 - 
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4. 

Nastavak izgradnje 
nasipa sa desne 
obale rijeke Sane 
pored Žegerskog 
mosta 

Izgrađeno cca 150 m 
nasipa 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 
komunalne 

poslove i ZZS i ISP 

2022. - - - - - 

2023. - - - 100.000,00 - 

5. 

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 

2021. - - - - - 

269.700,00 269.700,00 
Agencija PREDA-

PD 
2022. - - - 269.700,00 - 

2023. - - - - - 

6. 
Uređenje korita 
rijeke Miloševice 

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

2021. - - - - - 

3.246.677,00 3.246.677,00 JU " Vode srpske" 2022. - - - 3.246.677,00 - 

2023. - - - - - 

7. 
Uređenje rijeke 
Gomjenice 

Uređenje rijeke 
Gomjenice od ušća u 
Sanu uzvodno 4 km 

2021. - - - - - 

2.500.000,00 2.500.000,00 JU " Vode srpske" 2022. - - - 2.500.000,00 - 

2023. - - - - - 

8. 
Izgradnja i 

rekonstrukcija javne 
rasvjete 

Izgrađena i 
rekonstruisana javna 

rasvjeta 

2021. - 771.875,00 - - - 

1.600.643,00 1.600.643,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 
komunalne 

poslove i ZZS i ISP 

2022. 828.768,00 - - - - 

2023. - - - - - 

9. 

Revitalizacija zelenih 
površina, kao i 

priprema za 
izgradnju novih i 

građvinske 
intervencije na 

postojećim 
parkovima 

Izgrađeni novi i uređeni 
postojeći parkovi 

2021. - - - - - 

80.000,00 80.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 
komunalne 

poslove i ZZS i ISP 

2022. - 80.000,00 - - - 

2023. - - - - - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST 
 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost projekta 

2021-2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 

(Donacije, grantovi, 
transferi viših nivoa 

vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021 - 859.875,00 - - - 859.875,00 

2022. 1.057.268,00 80.000,00 - 6.216.377,00 - 7.353.645,00 

2023. 312.500,00 - - 900.000,00 - 1.212.500,00 

UKUPNO 1.369.768,00 939.875,00 0,00  7.116.377,00  0,00  9.426.020,00 
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1.6.  KULTURA  

Red. 
broj 

Naziv 
projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatranom 
periodu 

Godina 
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta 

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno 
preduzeće 

odgovorno za 
implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 
transferi 

viših nivoa 
vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Izgradnja 
kulturnog 
centra                          
(projekat 
"Izgradnja 
biblioteke") 

Izgrađen 
Kulturni centar 

2021. - - - - - 

6.000.000,00 6.000.000,00 
Odjeljenje za 

društvene 
djelatnosti 

2022. - - - 3.000.000,00 - 

2023. - - - 3.000.000,00 - 

2. 

Izgradnja 
Koncertne 
dvorane u 
sklopu JU 
Muzička škola 
"Savo Balaban 

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

2021. - - - - - 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti, JU 
Muzička škola 

"Savo Balaban" 

2022. - - - 1.000.000,00 - 

2023. - - - - - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KULTURA  
 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 
Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja (Donacije, 

grantovi, transferi 
viših nivoa vlasti, javna 

preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. - - - - - 0,00  

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  7.000.000,00  0,00  7.000.000,00  
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1.7. OBRAZOVANJE 

Red. 
broj 

Naziv 
projektnog 
prijedloga 

Planirani rezultati u 
posmatranom 

periodu 

Godina  
realizacij

e 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno preduzeće 
odgovorno za 

implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 

transferi viših 
nivoa vlasti, 

javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Izgradnja 
objekta 
predškolske 
ustanove 
dječijeg vrtića 
u Prijedoru         
- naselje Pećani 

Izgrađen moderan 
dječiji vrtić u Prijedoru 

2021. - - - - - 

6.033.714,00 6.033.714,00 
Odjeljenje za 

društvene 
djelatnosti 

2022. - 2.000.000,00 - 4.033.714,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

Rekonstrukcija 
objekata 
predškolskog 
obrazovanja i 
objekata 
osnovnih i 
srednjih škola 

Postavljanje staklene 
stijene u OŠ "Desanka 
Maksimović", izdaci za 
sanaciju OŠ „Dositej 
Obradović“ u 
Rasavcima i izdaci za 
investiciono 
održavanje, 
rekonstrukciju i 
adaptaciju zgrada i 
objekata  

2021. 42.978,00 49.808,00 - 18.600,00 - 

241.409,00 241.409,00 
Odjeljenje za 

društvene 
djelatnosti 

2022. - 130.023,00 - - - 

2023. - - - - - 

3. 
Dogradnja JU 
"Centar Sunce" 
Prijedor 

Opremanje dodatnog 
prostora - kabinet za 
psihomotornu 
redukaciju 

2021. - - - - - 

252.670,00 252.670,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti, 
JU "Centar Sunce" 

Prijedor 

2022. - - - 126.335,00 - 

2023. - - - 126.335,00 - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OBRAZOVANJE 

 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora 
Ostali izvori 
finansiranja 

(Donacije, grantovi, 
transferi viših nivoa 

vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor Redovna 

budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. 42.978,00 49.808,00 -           18.600,00     - 111.386,00 

2022. - 2.130.023,00 - 4.160.049,00 - 6.290.072,00 

2023. - - -         126.335,00     -     126.335,00  

UKUPNO 42.978,00 2.179.831,00 0,00  4.304.984,00 0,00  6.527.793,00 
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1.8. SPORT 

Red. broj 
Naziv 

projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatrano
m periodu 

Godina  
realizacij

e 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjen
a 

vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjen
a  ukupna 
vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno preduzeće 
odgovorno za 

implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora  
Ostali 
izvori 

finansiranj
a 

(Donacije, 
grantovi, 
transferi 

viših nivoa 
vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatn
i izvor 

Redovna 
budžetsk

a 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovč
ana 

sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Rekonstrukcij
a i izgradnja 
sportske 
dvorane u 
Omarskoj 

Izgradnja 
dvorane 

2021. - - - - - 

1.700.000,00 1.700.000,00 
Odjeljenje za 

društvene 
djelatnosti 

2022. - - - 850.000,00 - 

2023. - - - 850.000,00 - 

2. 

Izdaci za 
izgradnju 
reflektora na 
glavnom 
stadionu i 
ostala 
infrastruktura 

Izgradnja 
reflektora 

2021. - - - - - 

800.000,00 800.000,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti,Odjeljenj
e za saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. - 800.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

3. 

Projekat 
izgradnje 
sportske 
dvorane u 
naselju 
"Urije" 

Izgradnja 
sportske 
dvorane 

2021. - - - - - 

4.500.000,00 8.360.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove i 
ZZS i ISP 

2022. - - - - - 

2023. - - - 4.500.000,00 - 
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4. 

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

Izgrađena trim 
staza 

2021. -  - - - 

50.000,00 50.000,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti,Odjeljenj
e za saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. - 50.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

5. 
Izgradnja 
stadiona u 
Gomjenici 

Izgrađen 
stadion 

2021. - 96.015,00 - - - 

96.015,00 96.015,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti,Odjeljenj
e za saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

  

 
Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SPORT 

 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 

(Donacije, grantovi, 
transferi viših nivoa 

vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. - 96.015,00 - - - 96.015,00 

2022. - 850.000,00 - 850.000,00 - 1.700.000,00  

2023. - - - 5.350.000,00 - 5.350.000,00 

UKUPNO 0,00  946.015,00 0,00  6.200.000,00  0,00  7.146.015,00 
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1.9. DRUŠTVENI SADRŽAJ 

Red. 
broj 

Naziv 
projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatranom 
periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili Javno 

preduzeće 
odgovorno za 

implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 
transferi 

viših nivoa 
vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 
Unutrašnje 
uređenje 
Polivalentne 
sale u sklopu 
Vatrogasnog 
doma 
 

Projekat 
unutrašnjeg 
uređenja i 
akustičkih 
karakteristika 

2021. - - - - - 

110.961,00 110.961,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti, Javni 
gradski hor Prijedor 

2022. - - - 110.961,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

 
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 

2021. - - - - - 

209.902,00 209.902,00 
Odjeljenje za 

društvene djelatnosti 

2022. - - - 209.902,00 - 

2023. - - - - - 

3. 

Rekonstrukcija 
domova i 
ostalih 
objekata u 
vlasništvu 
Grada 

Rekonstruisani 
domovi 

2021. - 101.027,00 - - - 

438.000,00 438.000,00 

Odjeljenje za 
društvene 

djelatnosti,Odjeljenje 
za saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. 168.000,00 168.973,00 - - - 

2023. - - - - - 
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4. 

Uređenje 
eksterijera oko 
boračkih 
zgrada na 
Pećanima 

Uređen 
eksterijer 

2021. - - - - - 

440.000,00 440.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. 20.000,00 420.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

 
 
 

Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti DRUŠTVENI SADRŽAJI 
 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja (Donacije, 

grantovi, transferi 
viših nivoa vlasti, javna 

preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. - 101.027,00 - - - 101.027,00 

2022. 188.000,00 588.973,00 - 320.863,00 - 1.097.836,00 

2023. - - - - - 0,00  

UKUPNO 188.000,00 690.000,00 0,00  320.863,00  0,00  1.198.863,00 
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1.10.  INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 

Red. 
broj 

Naziv 
projektnog 
prijedloga 

Planirani 
rezultati u 

posmatranom 
periodu 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta 

(KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno 
preduzeće 

odgovorno za 
implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 
transferi 

viših nivoa 
vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Pametni gradovi                   
(digitalna 
transformacija  
gradova u BiH) 

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

2021. - - - - - 

66.000,00 66.000,00 

Odsjek za 
informaciono -  
komunikacione 

tehnologije 

2022. - - - 60.000,00 - 

2023. 6.000,00 - - - - 

2. 

Softver za 
povećanje naplate 
prihoda i izdaci za 
ostalu 
nematerijalnu 
proizvedenu 
imovinu                      
( Licence, softveri, 
antivirusni 
programi, softver 
za naplatu 
parkinga 

Povećana 
naplata poreza 
na 
nepokretnost 
za 20 % i 
obezbjeđena 
ostala 
nematerijalna 
proizvedena 
imovina 

2021. - 26.050,00 - - - 

126.050,00 126.050,00 

Odsjek za 
informaciono -  
komunikacione 

tehnologije / 
Odjeljenje za 

finansije 

2022. 50.000,00 - - 50.000,00 - 

2023. - - - - - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 
 

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 
Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja (Donacije, 
grantovi, transferi viših 

nivoa vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. - 26.050,00 - - - 26.050,00 

2022. 50.000,00 - - 110.000,00 - 160.000,00  

2023. 6.000,00 - - - - 6.000,00  

UKUPNO 56.000,00  26.050,00 0,00  110.000,00  0,00  192.050,00 
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1.11. OSTALI PROJEKTI 

Red. 
broj 

Naziv projektnog 
prijedloga 

Planirani rezultati u 
posmatranom 

periodu 

Godina  
realizacij

e 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 
projekta          

2021-2023.  
(KM) 

Procjenjena  
ukupna 

vrijednost 
projekta (KM) 

Gradsko 
Odjeljenje ili 

Javno preduzeće 
odgovorno za 

implementaciju 

Sredstva Grada Prijedora  
Ostali izvori 
finansiranja 
(Donacije, 
grantovi, 

transferi viših 
nivoa vlasti, 

javna 
preduzeća) 

 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Prostorni plan 
grada Prijedora za 
period 2020 - 2040. 
godina 

Ispunjenje zakonske 
obaveze i olakšano 
rješavanje zahtjeva iz 
nadležnosti Odjeljenja 

2021. - 61.000,00 - - - 

195.803,00 195.803,00 
Odjeljene za 

prostorno uređenje 
2022. 58.400,00 - - - - 

2023. 76.403,00 - - - - 

2. 

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

Ispunjenje zakonske 
obaveze i olakšano 
rješavanje zahtjeva iz 
nadležnosti Odjeljenja 

2021. - 8.283,60 - - - 

16.567,00 27.612,00 
Odjeljene za 

prostorno uređenje 
2022. - 8.283,40 - - - 

2023. - - - - - 

3. 
GIS- Održavanje i 
unaprijeđenje 

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

2021. 37.908,00 - - - - 

113.724,00 250.000,00 
Odjeljene za 

prostorno uređenje 
2022. 37.908,00 - - - - 

2023. 37.908,00 - - - - 

4. 

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

Stvaranje tehničkih 
uslova za djelovanje u 
kriznim situacijama 

2021. - - - - - 

2.300.000,00 2.300.000,00 
Teritorijalna 
vatrogasno - 

spasilačka jedinica 
2022. - 2.300.000,00 - - - 

2023. - - - - - 
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specijalnog vozila 
za potrebe TVSJ 
Prijedor 

5. 
Efikasno pružanje 
javnih usluga u 
hitnim situacijama 

Stvoreni uslovi za 
efikasnije djelovanje 
javnih službi u kriznim 
situacijama 

2021. - - - - - 

80.000,00 80.000,00 

Teritorijalna 
vatrogasno - 

spasilačka jedinica; 
Rukovodilac OKC-a 

2022. - - - 80.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Izgradnja 
nadstrešice na 
Gradskoj tržnici 
Prijedor 

Izgrađena nadstrešica 

2021. - - - - - 

25.000,00 25.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. - 25.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

7. 

Sredstva za 
eksproprijaciju za 
gradske objekte             
( nepokretnosti ) 

Ekspropriatisani objekti 

2021. - 133.000,00 - - - 

333.000,00 333.000,00 

Stručna služba 
Gradonačelnika / 

Odsjek za imovinske 
poslove i evidenciju 

nekretnina 

2022. 200.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

8. 
Nabavka vozila za 
potrebe AD 
„Vodovod“ Prijedor 

Nabavljeno vozilo 

2021. - - - - - 

750.000,00 750.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. - 750.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

9. 

Izdaci za 
pribavljanje 
građevinskih 
dozvola, reviziju 
tehničke 
dokumentacije, 
tehnički prijem, 
geodetske usluge i 
izdavanje ekoloških 
dozvola za gradske 
objekte 

Obezbjeđene 
građevinske dozvole, 
izvršene revizije 
tehničke dokumentacije 
i tehnički prijem 

2021. - 24.000,00 - - - 

24.000,00 24.000,00 

Odjeljenje za 
saobraćaj, 

komunalne poslove, 
zaštitu životne 

sredine i imovinsko-
stambene odnose 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OSTALI PROJEKTI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
                           OBRAĐIVAČ                                                                                                                                                ŠEF ODSJEKA 
                          1. Odsjek za strateško planiranje,                                                                                              Zinajda Hošić, dipl.ecc                                                                                                                                         

                          upravljanje projektima i razvojem  

  2. Odjeljenje za finansije                                                                                                                                                              

Godina  
realizacije 

Izvori finansiranja (KM) 

Procjenjena 
vrijednost 

projekta 2021-
2023. (KM) 

Sredstva Grada Prijedora Ostali izvori 
finansiranja 

(Donacije, grantovi, 
transferi viših nivoa 

vlasti, javna 
preduzeća) 

Privatni 
izvor 

Redovna 
budžetska 
sredstva 

Kreditna 
sredstva 

Nenovčana 
sredstva 

2021. 37.908,00 226.283,60 - - - 264.191,60 

2022. 296.308,00 3.083.283,40 - 80.000,00 - 3.459.591,40 

2023. 114.311,00 - - - - 114.311,00 

UKUPNO 448.527,00 3.309.567,00 0,00  80.000,00  0,00  3.838.094,00 



 
 
 ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
На основу члана 39.  Закона о локалној самоуправи Републике Српске (Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 , 36/19 и 61/21), члана 39. Статута Града ( „Службени гласник 
Града Приједор“ број: 12/17) разматрајући приједлог Градоначелника  у вези са 
реализацијом Одлуке о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу број 01-022-
218/21 , Скупштина Града Приједора на XXI сједници одржаној дана 17.08.2022. године 
прихватила је 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПРИЈЕДОР 
 

Прихвата се информација о утрошку намјенских кредитних средстава по Одлуци о 
измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу бр. 01-022-218/21 од 27.10.2021. 
године ( Службени гласник Града Приједор број 19/21) у износу од 1.915.028 КМ. 
 
Образложење 
 
Град Приједор донио је Одлуку о измјени и допуни Одлуке оо кредитном задужењу  
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 19/21.), на коју је Министарство финансија 
Републике Српске дало Измјену сагласности број: 06.04/400-1051-1/21 од 05.11.2021. 
године. 
 
Повлачење средстава на рачун Града Приједора је извршено 27.12.2021. године. Како је 
последњом Измјеном одлуке пројектовано да ће кредит бити пласиран 31.10.2021. године, 
Град Приједор је наставио у новембру и децембру 2021. године плаћати ануитете за 
постојеће кредите и самим тим на датум пласмана кредита  мање средстава је било 
неопходно за рефинансирање постојећих кредита, а остварена могућност да се та разлика 
у износу од 245.994 КМ преусмјери у капиталне пројекте. Рефинансирање постојећих 
кредита извршено је у износу од 12.528.300 КМ.  За капиталне инветиције Града предвиђено 
је 7.471.700 КМ. 

 
Средства у износу од 1.915.028 КМ су утрошена по пројектима како слиједи: 
 
- Средства за експропријацију за градске објекте  110.652 КМ 
- Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину (Лиценце,  софтвери, 

антивирусни програми, софтвер за смс наплату паркинга, софтвер за бекап и 
репликацију постојећег сервера)  25.501 КМ 

- Изградња хладњаче у Омарској 142.331 КМ 
- Издаци за санацију ОШ "Доситеј Обрадовић" у Расавцима 18.231КМ 
- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 

31.577 КМ 
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- Изградња стадиона у Гомјеници 70.000 КМ 
- Набавка нематеријалне имовине (регулациони планови и сл) 183.317 КМ 
- Издаци за увођење лед расвјете 771.875 КМ 
- Трошкови за прибављање грађевинских дозвола, ревизија техничке документације, 

технички пријем,геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте 
22.492 КМ 

- Изградња водовода у селу Доњи Гаревци засеок Кукићи 100.000 КМ 
- Реконструкција домова и осталих објеката у власништву Града 101.027 КМ 
- Суфинансирање Града са Министарством за избјеглице из Федерације БиХ 112.947 КМ 
- Асвалтирање путног правца у насељу Јањића Пумпа 52.641 КМ 
- Реконструкција путева из кредитних  средстава 46.361 КМ 
- Реконструкција улице Мајора Милана Тепића 126.076 КМ 

 
 
Преостали износ од 5.556.672 КМ је расположив за капиталне пројекте који ће бити 
реализовани у складу са Одлуком о расподјели наутрошених средстава од реализованог 
кредита. 
 
 
Број:                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Датум:                                                                                                                    Мирсад Дуратовић  
 
 



 

 

                                 
 
                                                               ПРИЈЕДЛОГ 
 

 
 

 
На основу члана  69. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21), 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: 1/17), Скупштина Града Приједора на 
XXИ сједници одржаној 17.08.2022.2022. године, доноси 

 
 
 
 

 
ОДЛУКУ 

 
О расподјели неутрошених средстава од реализованог кредита по Одлуци о измјени и допуни Одлуке 

о кредитном задужењу Града Приједор   
 
 
 

1. 
 

Неутрошена средства по  Одлуци о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу Града Приједора 
број 01-022-218/21 од 27.10.2021. године („Службени гласник Града Приједора“ број 19/21)  износе  
5.556.672 КМ. 

 
 

 
 

 
2. 

Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се за слиједеће капиталне пројекте: 
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Ред. 
бр: 

Намјена кредита  Износ (КМ) 

1 2 3 

1 
Изградња надстрешнице на Градској тржници 25.000 

2 
Доградња зграде "Пословног центра Приједор"  175.000 

3 

Средства за санацију фасадних стаклених стијена 
на Ош "Десанка Максимовић" 

45.000 

4 

Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 

85.023 

5 

Изградња водовода у селу Доњи Гаревци засеок 
Кукићи 

25.922 

6 

Ревитализација зелених површина као и 
припрема и планирање за изградњу нових, 
израда техничких рјешења и грађевинске 
интервенције на постојећим парковима 

80.000 

7 

Изградња водоводне мреже у насељу Чараково - 
Горње Поље 

105.000 

8 

Реконструкција домова и осталих објеката у 
власништву Града 

168.973 

9 

Изградња путева из кредитних  средстава 506.115 

10 

Реконструкција Улице Митрополита Петра 
Зимоњића у насељу Пећани 

1.370.000 

11 
Изградња путева (суфинансирање са градом 40%) 150.000 

12 
Реконструкција путева из кредитних  средстава 180.639 

13 

Инфраструктура индустријске зоне Целпак 1.045.000 
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14 

Инфраструктура индустријске зоне Аеродромско 
насеље 

375.000 

15 

Рефлектори на Градском стадиону  800.000 

16 

Уређење екстеријера око борачких зграда на 
Пећанима 

420.000 

31 

УКУПНО: 5.556.672 

 
3. 
 

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

Број: 01-022- ____/2022.г.  ПРЕДСЈЕДНИК: 
         Приједор  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: __.08.2021.г.  Мирсад Дуратовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Извјештај о спровођењу препорука Главне службе за ревизију 

 

Информишемо Скупштину Града да су све препоруке из Акционог плана, које су имале рок отклањања 

недостатака до 01.03.2022. и 30.06.2022. године испоштоване. Слиједи детаљнији извјештај по 

препорукама: 

Градска управа – препоруке везане за финансијске извјештаје 

1. Препорука под редним бројем 1 - Приликом израде Консолидованог финансијског извјештаја 

Града Приједор за 2021. годину трансакције које су предмет елиминације ће се елиминисати у 

цијелости из консолидованог извјештаја и те ће се у консолидовани финансијски извјештај 

Града Приједор укључити финансијски извјештаји контролисаних ентитета сходно члану 122. и 

123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике. Одјељење за финансије и контролисани ентитети били су 

задужени за спровођење, рок је био 31.03.2022. године и реализовано кроз Завршни 

финансијски извјештај за 2021. годину. 

2. Препорука под редним бројем 2 - Сходно члану 61. став (4) 73. и 92 Правилника о рачуновству 

и рачуноводственим политима и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и члану 

67. Правилника о буџетским класификација, садржини рачуна и примјени контног плана за 

буџетске кориснике ће се ускладити евиденције у вези са корекцијом потраживања, учешћем 

у капиталу по основу оснивачког улога, ванбилансном евиденцијом, дугорочним зајмовима, 

потраживањима за неплаћене накнаде и таксе, осталим дугорочним обавезама и трансферима 

између различитих јединица власти. . Одјељење за финансије било је задужено за спровођење, 

рок је био 31.03.2022. године и реализовано је. 

3. Препорука под редник бројем 3 - Одјељење за финансије се обратило Министарству за 

финансије и тражило инструкције везане за евидентирање накнада за прикључење објеката на 

секундарну водоводну и канализациону мрежу. Након достављања инструкција извршиће се 

евидентирање и књижење накнада. 

4. Препорука под редним бројам 5 - Обрачунски приходи и потраживања за ненаплаћене порезе, 

доприносе и непореске приходе евидентирају у скалду са Упутством о примјени МРС-ЈС 23 – 

Приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси. Одјељење за 

финансије било је задужено за отклањање недостатака и препорука је реализована. 

5.  Препорука под редним бројем 8 - Биланс новчаних токова ће се сачинити у складу са чланом 

42. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника. Одјељење за финансије 

било је задужено за спровођење, рок је био 31.03.2022. године и реализовано је. 

6. Препорука под редним бројем 9 - Попис имовине и обавеза ће се ускладити са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза сходно препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора. Одјељење 

за финансије било је задужено за спровођење, рок је био 31.03.2022. године и реализовано је. 

7. Препорука под редним бројем 10 - Напоменама уз Финснсијске извјештаје објелодањују 

информације у потпуности у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација финансијских 

извјештаја и члановм 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника. 



 

 

Одјељење за финансије било је задужено за спровођење, рок је био 31.03.2022. године и 

реализовано је. 

8. Препорука под редним бројем 11 - Ревизији нису презентовани грађевински дневници и 

књиговодствене књиге , те записници о увођењу у посао код набавке радова на довршетку 

изградње ватрогасног дома у Приједору. Требало је ступити у контакт са извођачима радова и 

надзорним органом како би се пронашли грађевински дневници и грађевинске књиге. 

Старјешина ТВСЈ Приједор био је задужен за то. Рок је био 31.03.2022. године и препорука је 

реализована. 

Градска управа – препоруке везане за  усклађеност 

1. Препорука под редним бројем 1 - Заснивање радног односа на одређено вријеме врши у 

складу са чланом 61. став 1.тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима  у органима 

јединице локалне самоуправе. Препорука под редним бројем 2 - Правилник о унутрашњој 

организацији и системазицаији радних мјеста усклади са важећом законском регулативом, те 

да се запошљавање и распоређивање запослених врши у складу са истим. Препорука под 

редним бројем 3 -  Ангажовање извршилаца по уговору о дјелу врши у складу са чланом 205. 

Закона о раду .Стручна служба градоначелника/Одсјек за људске ресурсе и другостепени 

поступак задужени су за реализацију ових препорука. Реализовано је слиједеће: 

- У периоду након давања наведених препорука Градоначелник Града Приједор донио је 

нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 

управи Града Приједор ( „Службени гласник Града Приједора“ број 5/21), те План 

запошљавања у Градској управи Града Приједор за 2021. годину, број: 02-12-21/21 од 13. 

априла 2021. године. 

- У 2022 години, у  циљу адекватног планирања управлјања људским ресурсима, започет је 

поступак редовне ревизије  организације и систематизације радних мјеста Градске управе 

Града Приједор. Поступак ревизије треба да покаже у којој мјери постојећи Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града 

Приједор одговара стварним потребама Града, остваривању функција Града дефинисаних 

законским прописима, задовољењу потреба грађана и финансијским могућностима Града. 

- Град Приједор континуирано ради на унапређењу процеса управљања људским 

ресурсима, превазилажењу уочених неправилности и недостатака у истом, односно 

стварању услова за њихово уклањање у складу са датим препорукама. 

2. Препорука под редним бројем 4 - Приликом израде буџета за 2022. годину Одјељење за 

финансије примјенило је економске класификације у складу са Законом о буџетском систему 

РС, док ће се прерасподјела средстава  за 2021. годину вршити сходно члану 10. Одлуке о 

извршењу буџета Града Приједор. Реализовало Одјељење за финансије. 

3. Препорука под редним бројем 5 -Обрачун ПДВ-а за изнајмљивање паркинг простора врши 

сходно одредбама члана 3. став (1) тачка 1) и 12. став (6) и (7) Закона о порезу на додату 

вриједност. Одјељење за финансије било је задужено за реализацију. Од јула 2021. године 

обрачун ПДВ-а за изнајмљивање паркинг простора врши се у скалда са одредбама члана 3. став 

(1) тачка 1) и 12. став (6) и (7) Закона о порезу на додату вриједност 

4. Препорука под редним бројем 6 -Препоручује се Градоначелнику да на бази утврђених 

чињеница утврди питање статуса продатог стана као и пословног простора који је без накнаде 

дат у закуп. Стручна служба Градоначелиника -Одсјек за имовинске послове и евиденцију 

некретнина је задужен за реализацију препорука. 1. Стан – у току је поступак по жалби Града 

код РУГиП-а Бања Лука. Написати ургенцију за доношење одлуке по жалби, чиме ће се, уколико 



 

 

се усвоји захтјев Града, створити услови за реализацију одлуке о лицитацији. Отпремљена 

ургенција. Још увијек није достављено другостепено рјешење РУГиП-а по жалби Града.  

2.Пословни простор – упутити допис кориснику пословног простора, са приједлогом за 

закључивање уговора према подацима катастарског операта земљишта или закључити уговор 

о закупу до окончања поступка излагања на јавни увид података о непокретностима. 

Отпремљен допис кориснику простора за изјашњавање о начину рјешавања уговорног односа 

дана 8.3. 2022,године. Отпремљена и ургенција за доставу траженог изјашњења дана 

21.7.2022.године.Уколико се не достави одговор препорука је да се од стране Града предложи 

начин рјешавања уговорних односа и приједлог достави кориснику простора. 

5. Препорука под редним бројем 7 - Препоручује се Градоначелнику да изврши усаглашавање 

судских спорова са евиденцијама добијеним од Правобранилаштва Републике Српске. Стручна 

служба Градоначелиника - Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина задужен је 

за реализацију препорука. Упутити допис Правобранилаштву Сједиште замјеника Приједор, да 

достави тачне податке из евиденције о споровима у којима се Град појављује као тужилац или 

тужена страна. На основу тако добијених података усагласиће се евиденције о споровима. Дана 

14.2.2022.године Правобранилаштву Републике Српске Сједиште замјеника Приједор 

отпремљен захтјев за доставу информације о тачном броју судских спорова у којима је Град 

једна од страна. Како није достављена информација, отпемљена је и ургенција за доставу 

тражених података дана 21.7.2022.године. 

6. Препорука под редним бројем 9 - Стратегија развоја локалних путева и  улица у насељу и акт о 

управљању , грађењу и реконструкцији локалних путева, улица у насељу и путних објеката на 

њима у складу са чланом 13.став (4) и 16.став (6) Закона о јавним  путевима, као и да се донесе 

Програм заједничке комуналне потрошње сходно члану 21.став (2) и (3) Закона о комуналним  

дјелатностима. Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заш. животне средине и 

имовинско стамбене послове било је задужено за реализацију препорука. Рок је био 

31.07.2022. године и реализоване су тако што су кандидовани  у Програм  рада Скупштине за 

2022.годину. Годишњи план одржавања путева усвојен је на Скупштини, Програм ЗКП усвојен 

је на Скупштини. Исти план и програм усвојени су на Скупштини и за 2021. годину. 

7. Препорука под редним бројем 10 - Програм за намјенско трошење средстава по основу 

накнада од шума у складу са чланом 89.Закона о шумама, Програм коришћења средстава од 

накнаде за воде у складу са чланом 195. Закона о водама. Одјељење за саобраћај, комуналне 

послове и заш. животне средине и имовинско стамбене послове било је задужено за 

реализацију препорука. Рок је био 31.07.2022. године и реализоване су тако што су програми 

кандидовани у Програм рада Скупштине и припремљени за наредну сједницу Скупштине, јер 

се чекало на сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која је у 

међувремену пристигла. 

8. Препорука из Извјештаја која се односи на Одсјек за јавне набавке , а која гласи „препоручује 

се градоначелнику и директорима нижих буџетских корисника да обезбиједе да се поступци 

јавних набавки проводе примјењујући Закон о јавним набавкама,“ се такође проводи јер Град 

као уговорни орган поступке јавне набавке проводи поштујући одредбе Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), подзаконских и интерних аката уговорног 

органа. 

 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

 Маја Кунић, дипл.ецц.                                               



 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

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

Републике Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 

 

1. Милош Марјановић, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-70/22 од 28.4.2022. године, 

Милош Марјановић, дипломирани економиста из Приједора именован је за вршиоца 

дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

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

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 

 

1. Милош Марјановић, дипломирани економиста из Приједора, именује се за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 90 дана. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 

упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије именовања 

директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

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

Српске”, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став 2. тачка 35. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 143. 

Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18), 

Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној __.__2022. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈУ „Центра за приказивање филмова“  Приједор 

 

1. Анита Хоџић, дипл.ецц из Приједора, разрјешава се дужности директора ЈУ „Центра за 

приказивање филмова“  Приједор. 

 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-203/18 од 1.8.2018. године, Анита 

Хоџић, дипл.ецц из Приједора именована је за директора ЈУ „Центра за приказивање филмова“  

Приједор. 

Имајући у виду период који је протекао од дана именовања одлучено је као у 

диспозитиву, а на приједлог Комисије за избор и именовање.  

 
Поука о правном лијеку: 
 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

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

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став 2. тачка 35. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 143. 

Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18), 

Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној __.__2022. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор 

 

1. Сафира Карахоџић, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за 

приказивање филмова“ Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора директора, а 
најдуже у периоду до 90 дана. 
 

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

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и разрјешава оснивач, на 

период од четири године и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 

Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије именовања 

директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је као у диспозитиву. 

 
Поука о правном лијеку: 
 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 

 

Број: 01-111-       /22                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2022. године  



PRIJEDLOG 

Na osnovu člana 39. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj 12/17) i 

podnešene pismene ostavke na funkciju člana skupštine JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor 

Tomislava Prpoša, Skupština grada Prijedora na __. sjednici, održanoj dana __.2022. godine, donijela 

je   

 

 

RJEŠENJE 

o razrješenju jednog (1) člana skupštine JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor 

 

 

1. Tomislav Prpoš iz Prijedora, razrješava se funkcije člana skupštine JP „Zavod za izgradnju 

grada“ Prijedor. 

 

 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Prijedor“. 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

Tomislav Prpoš podnio je ostavku na članstvo u skupštini JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor dana 

22.7.2022. godine. 

Imajući u vidu da se o podnešenoj ostavci ne otvara diskusija već predsjednik Skupštine grada samo 

konstatuje podnešenu ostavku i naznači da je donešeno Rješenje o prestanku članstva rješeno je kao 

u dispozitivu. 

 

 

Broj: 01-111-/22 PREDSJEDNIK 
Prijedor SKUPŠTINE GRADA 
Datum: ___2022. godine Mirsad Duratović 

 



PRIJEDLOG 

Na osnovu člana 39. Statuta grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj 12/17) i člana 16. 

stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor (Službeni glasnik 

opštine Prijedor“, broj: 13/9, 9/11, 10/11 i 11/19), Skupština grada Prijedora na __. sjednici, održanoj 

dana __.2022. godine, donijela je   

 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju jednog (1) člana skupštine JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor 

 

 

1. U skupštinu JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor imenuje se Vasilj Stojanović, diplomirani 

inžinjer arhitekture iz Prijedora. 

 

2. Mandat imenovanog traje do isteka mandata skupštine na koji su imenovani ostali članovi. 

 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Prijedor“. 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

Na osnovu Inicijative JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, Komisija za izbor i imenovanja je utvrdila 

Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog (1) člana skupštine JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor da 

se umjesto dosadašnjeg Tomislava Prpoša koji je podnio ostavku, imenuje Vasilj Stojanović, diplomirani 

inžinjer arhitekture iz Prijedora. 

 

 

Број: 01-111-/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ___2022. године Мирсад Дуратовић 

 





































































































































На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник 
града Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на ........ сједници одржаној дана ............. 
2022.године , донијела  

П Р И Ј Е Д Л О Г 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о  приступању изради  

           Регулационог плана „Центар-Сјевер“ Блок 1  
 
 
Члан 1. 

             У Одлуци о приступању изради Регулационог плана „Центар-Сјевер“ Блок 1, члан 1. мијења се 
и гласи:  
 

,,Приступа се изради Регулационог плана „Центар-Сјевер“ Блок 1 („Сл. гласник Града Приједора 
“ бр. 17/21), ( даљем тексту: План).  

 Планом ће бити обухваћен простор у подручју између дијелова Видовданске улице, дијела 
улице Мајора Милана Тепића, нове саобраћајнице уз Градски стадион на дио улице Војводе Путника 
и Вожда Карађорђа, затим улице Мајора Милана Тепића, па поред постојећег стамбено-пословног 
објекта „М-1“ на дио улицe Краља Петра I Ослободиоца, те пјешачог пролаза који излази на Занататску 
улицу  и даљо окомито поред малог Парка на дио улице Академика Јована Рашковића до дијела 
Видовданске улчице у укупној измјењеној површини од 14,2 ha, који је приказан на карти у прилогу 
ове Одлуке. 

Обухват из претходног става није дефинитиван и коначне границе подручја из претходног става 
ће  бити одређене у току 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. 
Чл. 4. мијења се и гласи: 
 
„План ће се израдити у року од 10 мјесеци од доставе потребних података из чл. 24. Закона о 

уређењу простора и грађењу, носиоцу израде, избора носиоца израде Плана, закључења уговора о 
изради Плана и испуњења услова који уговором буду одређени. 

 
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана након одржавања јавне расправе 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 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града 

Приједора“ 
 
Број:  _______________                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                ГРАДА  
 
Датум: _____________                                                                                              Мирсад Дуратовић 

 



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

 
A. Правни основ   

 
Правни основ за доношење одлуке о приступању изради спроведбеног документа просторног 

уређења као и њене измјене, 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. 

 
Скупштина града Приједора је на 11. Сједници одржаној дана 07.10.2022.године донијела Одлуку  

о приступању изради Регулационог плана „Центар – Исток“ Блок 1. Одлука је објављена у Службеном  
гласнику Града Приједора број 17/21, чиме су се стекли услови за отпочињање припремне фазе 
прописане израде Плана.  

 
Б.  Разлози за доношење 
 
Након доношења Одлуке о приступању изради, у току прописаног прикупљања приједлога за 

планска рјешења по оглашавању Јавног позива прикупљен је мањи број приједлога упућен од стране 
правних и физичких лица. Такође, у међувремену је проведен дио прописаних припремних активности 
на прикупљању података за потребе формирања информационо-документационе основе Плана.   

 
У међувремену је Одјељењу за просторно уређење као Носиоцу припреме, упућен писмени Захтјев  

од стране власника објекта познатог као хотел „Балкан“ (стари хотел) и супосједник земљишта уз исти 
које укључује и дио постојеће саобраћајне површине која се у нарави користи као коловозна површина 
и паркинг путничких возила, који је тражио проширење обухвата предметног Плана у смислу укључења 
некретнина у његовом власништву и посједу у обухват Плана, како би могао приступити реализацији 
његових инвестиционих намјера које се разликују од важећег планског рјешења у дијелу његових 
некретнина. У свом захтјеву власник је навео да се касно укључује у израду Плана давањем приједлога 
за планско рјешење из разлога што је тек недавно завршио поступак рјешавања имовинско-правних 
послова. 

 
Носилац припреме ја размотрио захтјев и нашао да с обзиром да се некретнике власника налазе 

између саобраћајних и других јавних површина које се као такве користе у фактичком стању а на 
којиме нису ријешени имовински односи, постоји оправдан разлог да се исте укључе у обухват 
предметног Плана како из разлога коначно 

г уређеља саобраћајних површина и рјешавања имовинских-правних односа над истим тако и из 
разлога омогућавања планске изградње у склопу земљишта власника. Истовремено је извршено 
преиспитивање раније утврђеног обухвата у источном дијелу истог те је нађено да се треба укључити 
и дио централног подручја са западне стране улице Академика Рашковића, на потезу од „Малог парка“ 
пословног објекта РЖР Љубија до укрштања са Видовданском улицом. У том смислу се површина 
раније одређеног обухвата са 10,5 ха повећава се на 14,2 ха.       
 

Имајући у виду да се траженом измјеном обухвата Плана у смислу проширења површине ранијег 
обухвата мијењају услови кориштења земљишта које чини обухват Плана као и да се мијења укупна 
бруто развијена површине планираних објеката а тиме и урбанистички параметри, те да постоји 
потреба за утврђивањем јавних површина за потребе функционалног одвијања саобраћаја кроз 
реконструкцију саобраћајних површина и других јавних површина, била је потребна измјена раније 
донесене одлуке у смислу прецизнијег одређења измјењеног обухвата Плана као и додавања рока за 
израду предметног Плана. 

   
 
 



 

В. Циљеви и ефекти израде Плана 
 
Израдом Плана очекује се стварање планских претпоставки за привођење појединачних 

локација са подручја измјењеног обухвата Плана коначној намјени, према новим и измјењеним 
потребама и приједлозима за планска рјешења, а првенствено побољшање у области саобраћаја 
рјешавањем проблема паркирања и гаражирања возила у централној зони и подручју обухвата Плана, 
рјешавање проблема смјештаја централних функција и функција друштвеног стандарда, водећи 
рачуна нарочито о постојећим физичким структурама у окружењу и стању изграђености и уређености, 
уз уважавање законитости проистеклих из претодних фаза развоја, те усаглашавање јавног и приватног 
интереса, као и осталих принципа просторног и урбанистичког планирања. 

 
Такође, његовом израдом стварају се услови за планску изградњу, уређење, заштиту и 

унапређење услова кориштења земљишта у Планом утврђеним границама.  

 
 
 
                   ОБРАЂИВАЧ                                                                                                        ПРЕДЛАГАЧ  
       
Одјељење за просторно уређење 
    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                                      
           Данијел Зрнић                                                                                                        Слободан Јавор                         
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ОДЛУКЕ 

 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ 

ПО ОСНОВУ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приједор, јуни 2022. године 
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На основу 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), а у вези са чланом 195. став 3. Закона о водама (Службени гласник 
Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), Скупштина града Приједора  је на 21. 
сједници одржаној ___.08.2022. године донијела 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма кориштења прихода остварених 

 по основу водних накнада за 2022. годину 
 
 
 

Члан 1. 
Доноси се Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу 

водних накнада за 2022. годину са: 
 

1. Укупно утврђеним приходима....................................................... 390.000 КМ 
2. Укупно утврђеним расходима и издацима...................................... 390.000 КМ 

 
 
 

Члан 2. 
 Саставни дио ове одлуке је Програм  кориштења прихода остварених по основу водних 
накнада за 2022. годину, који је у прилогу Одлуке. 
 
       
 

Члан 3. 
 За реализацију ове Одлуке задужује се Градска управа - Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове и Одјељење за 
финансије. 
 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 
 
 
 
 
 
Број: 01-022- ____/22                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:______.2022. године  Мирсад Дуратовић 
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П Р О Г Р А М 
 

КОРИШТЕЊА  ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ВОДНИХ НАКНАДА 
ЗА   2022.ГОДИНУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                    
 

Приједор, јуни 2022. године 
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1.УВОД 
 
Овим Програмом утврђује се кориштење средстава прикупљених по основу водних накнада  за 
2022. годину. 
Закон о водама („Сл.гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) дефинисао 
је начин прикупљања и расподјеле наведене накнаде. Средства прикупљена по основу закупа 
јавног водног добра у складу са чланом 194. и водних накнада у складу са чланом 189. 
распоређују на следећи начин: 

- 70%  на рачун посебне намјене за воде, 
- 30 % на рачун посебних намјена у буџет јединице локалне заједнице и иста 

представљају извор финансирања. 
 
Прикупљена  средства према горе наведеном Закону могу се користити за: 
 
-   израду привремених планова управљања водама,  
-   одржавању водних објеката у власништву јединица локалне заједнице, 
-   спровођењу интервентних активности у сектору вода, 
-   развоју сектора кроз финансирање изградње водних објеката и система,  
-   побољшању техничких, материјалних, кадровских и других капацитета и сл. 
 
Град Приједор прати остваривање ових накнада на рачуну посених намјена у склопу система 
јединственог рачуна средстава Града Приједора.  
 
Остваривање и утрошак средстава планира се документом будзета Града за текућу и наредну 
годину, а ближе намјене одређују се и посебним Програмом употребе средстава од водних 
накнада које се предлажу од стране Градоначелника, а усвајају на Скупштини Града. 
 
2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
 
 Текући прилив у 2022. години и неутрошена средства очекујемо у износу од 390.000,00КМ. 
 
Како су Стратегијом Града Приједора, као и осталим планским документима предвиђена 
значајна улагања у област изградње, санације и одржавања инфраструктуре из области вода, 
Градоначелник Града Приједора утврдио је Програм  употребе намјенских средстава од 
накнада за воде за текућу 2022. годину у износу од 390.000,00 КМ и упутио за прибављање 
мишљења ЈУ Воде Српске у Бијељини. 
 
ЈУ Воде Српске, дала је сугестије у стручно оперативном дијелу и упутила на прибављање 
сагласности код Министарства пољопривреде, шумарства  и водопривреде. 
 
Град Приједор транспарентно и намјенски планира и врши утрошак намјенских средстава, те у 
складу са Законом о буџетском систему, у нацрту И Ребаланса буџета за 2022. планира 
кумулативне расходе и издатке у износу од 390.000,00 КМ, при Одјељењу за  саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове, (број 
потрошачке јединице: 00740171), позиције буџета: 385, 386, 367 и 388. 
 
Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско - 
стамбене послове предлаже Градоначелнику приоритете намјенских расхода по овом 
Програму и прати реализацију истих у току године.  
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3. ПРОГРАМ ПО НАМЈЕНАМА И ПРОЈЕКТИМА 
 

Програмом су предвиђене намјене и пројекти у укупном износу од 390.000,00 КМ, како 
слиједи: 

 

 

Ред 
бр. 

Број 
позиције 
2021. год 

Ек. код. ОПИС План прихода 
за воде за 2021. 

годину 

1 2 3 4 5 

  722400 Приходи од водних накнада у 2022. год 390.000 

   УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ: 390.000 

     
Ред. 
број 

Број 
позиције 
2021. год 

Ек. код ОПИС План расхода 
за воде за 

2022. годину 

1 2 3 4 5 

1 385 412500 Уређење мањих водотока на подручју града Приједора, 
отклањање штете усљед бујичних рјечица и слично  

100.000 

2 386 511100 Рехабилитација моста на Береку у насељу Стари Град  
65.000 

3 387 511100 Изградња терцијарне мреже и мреже  кућних 
прикључака у насељу Главице у I, II, III,IV 

 
175.000 

4. 388 511100 Реконструкција водоводне мреже у засеоцима Хорићи-
Пађени-Жегер 

50.000 

   УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 390.000 

 
 
 

 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на Програм 
кориштења прихода остварених по основу водних накнада за   2022. годину и исти се  доставља  
у прилогу овог Програма. 
 
Чланом 195. став 4. Закона о водама, дефинисано је да Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде координира и прати намјенски утрошак средстава  давањем 
сагласности на План утрошка средстава јединицама локалне самоуправе, те прибавља 
Извјештаје о њиховом утрошку и о томе једном годишње информише Владу Републике Српске. 
Из тога проистиче обавеза Града  Приједора да до 15. јануара 2023. године достави Извештај о 
утрошку средстава прикупљених од посебних водних накнада за 2022. годину, како би 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде могло информисати Владу 
Републике Српске о њиховом планском утрошку. 
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Програм ће реализовати Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне 
средине и имовинско- стамбене послове и Одјељење за финансије  у зависности од 
расположивих средстава у Буџету, те вршити извјештавање у законским роковима. 

 
 
 

 
ОБРАЂИВАЧИ:  ПРЕДЛАГАЧ: 
1.Одјељење за саобраћај,комуналне послове 
    и заштиту животне средине и имовинско- 
    стамбене послове  
                                                                                                                                                                                                   

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

2.Одјељење за финансије                 Слободан Јавор 
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        ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОДЛУКЕ 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ   

                    НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА   ЗА    2022. ГОДИНУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приједор, јуни 2022. године 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 
На основу 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), а у вези са чланом 195. став , Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 75/08, 60/13 и 70/20), Скупштина града Приједора  је на  21. сједници 
одржаној __.08.2022. године донијела 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма кориштења прихода остварених 

 по основу  накнада  за кориштење шума и шумског земљишта  за 2022. годину 
 
 
 
 
 

Члан 1. 
Доноси се Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених 

по основу  накнада  за кориштење шума и шумског земљишта  за 2022. годину са: 
  
 

1. Укупно утврђеним приходима....................................................... 490.000 КМ 
2. Укупно утврђеним расходима и издацима...................................... 490.000 КМ 

 
 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм  кориштења прихода остварених по основу   

накнада  за кориштење шума и шумског земљишта  за 2022. годину, који је у прилогу Одлуке. 
 
       
 

Члан 3. 
 За реализацију ове Одлуке задужује се Градска управа - Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове и Одјељење за 
финансије. 
 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 
 
 
 
 
 
Број: 01-022- ____/22                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:______.2022. године  Мирсад Дуратовић 
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 ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ  НАКНАДА ЗА 

КОРИШТЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА   ЗА    2022. ГОДИНУ 
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1.УВОД 
 
 Овим Програмом утврђује се кориштење средстава прикупљених  по основу накнада за 
кориштење шума и шумског земљишта за 2022. годину.  

Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/08, 60/13 и 70/20) у 
члану 89. став 3. дефинисао је да је корисник  шума и шумског земљишта   дужан плаћати 
надокнаду за развој неразвијених дијелова општине са које потичу продати сортименти у 
износу 10% финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената, 
утврђених по цијенама франко утоварено на камионском путу за одређену календарску годину 
у шумама које су додијељене на коришћење. 

Наведена  финансијска средства према горе наведеном Закону користе се за изградњу, 
реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката   у  руралним подручјима 
јединице локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, а на основу Програма 
кориштења прихода  кога доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 
2. ПЛАНИРАНА  СРЕДСТВА 
 

План остваривања прихода у текућој 2022. години и неутрошена средства очекује се око 
490.000,00 КМ. 
 

Град Приједор транспарентно и намјенски планира и врши утрошак намјенских 
средстава, те у складу са Законом о буџетском систему, у нацрту I Ребаланса буџета за 
2022.годину планира кумулативне расходе и издатке у износу од 490.000,00 КМ, при Одјељењу 
за  саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове, 
(број потрошачке јединице: 00740154), позиције буџета: 389, 390, 391, 392, 393. 

 
 

3. ПРОГРАМ ПО НАМЈЕНАМА И ПРОЈЕКТИМА 
  
 Планирана средстава у износу од 490.000,00 КМ, у складу са законским одредбама 
усмјеравају се за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре на руралном 
подручју других објеката руралног стандарда, на заштићено подручје Националног парка 
„Козара“ Приједор, као и стварања услова за рад ватрогасних јединица у служби заштите шума 
јединица локалне самоуправе са које потичу продати сортименти како слиједи: 
 
 

   ПРИХОДИ  
Ред бр. Ек. Код.  ОПИС План 

прихода од 
накнада за 
сјечу шуме 

1 2 3 4 5 

2 7224  План текућих прихода од накнада од шума у 
друштвеној својини за 2022. г. 

490.000 

   УКУПНО ПРИХОДИ: 490.000 

     

   РАСХОДИ  

Ред бр. Ек. Код. 
Број 

позициј
е 2022 

ОПИС 

План 
расхода од 
накнада за 
сјечу шуме 
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1 2 3 4 5 

1 412500 389 Одржавање путева из средстава од накнада за 
кориштење шума 

237.400 

3 412900 390 Заштита изворишта питке воде 15.000 

4 412900 391 Спречавање ерозија од бујица и одрона земљишта 200.000 

5 415200 392 Пројекат инфраструктурног уређења при 
"Националном Парку Козара" 

30.000 

6 511300 393 Опрема за гашење шумских пожара 7.600 

   УКУПНО РАСХОДИ: 490.000 

 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на 

Програм кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење  шума и шумског 
земљишта  за   2022. годину и исти се  доставља  у прилогу овог Програма. 
 

 
Програм ће реализовати Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту 

животне средине и имовинско - стамбене послове и Одјељење за финансије, у складу са 
расположивим средствима и динамиком пристизања текућег прилива намјенских средстава у 
Буџету за 2022. годину. 

 
 
 

 
ОБРАЂИВАЧИ:  ПРЕДЛАГАЧ: 
1.Одјељење за финансије  
 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

2.Одјељење за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и 

имовинско-стамбене послове 

 

             Слободан Јавор 
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          ПРИЈЕДЛОГ
          

 
На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку давања 
у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и Измјена и допуна Правилника 
о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 47/12,  65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о 
локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 
Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-
1916/22 од 10.08.2022. године, Скупштина Града Приједора, на 21. сједници одржаној дана 
17.08.2022. године доноси 
 

О Д Л У К У  О  И З М Ј Е Н И  О Д Л У К Е 
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта  

у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
 

 
Члан 1. 

 
Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 
број: 01-022-96-8/18, од 18.04.2018. године. 

  
Члан 2. 

 
Члан 2. мјења се и гласи: 

 
На име Јањић Драган из Омарске, Приједор (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: 
- к.ч. бр. 2021/2, воћњак 4 класе, површине 33.444 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131, 
- к.ч. бр. 2044, воћњак 4 класе, површине 4.720 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131, 
- к.ч. бр. 2065, њива 5 класе, површине 3.369 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131, 
- к.ч. бр. 2065, њива 6 класе, површине 12.622 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131. 

 
Укупна површина земљишта, додјељеног у закуп, износи 54.155 м², односно 5,4155 

хектара. 
Наведено пољопривредно земљиште додјељује се у закуп ради обављања сточарске 

производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује 
на уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 446,16 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана унапријед, за наредну годину. 
 

Члан 4. 
Члан 4. мјења се и гласи: 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске, градоначелник града Приједора и закупац ће 



закључити Анекс 1 Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, 
којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем било које од претпоставки из чл. 63. и 64. 
Закона о пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

 
Остале одредбе Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора број: 01-
022-96-8/18, од 18.04.2018. године остају неизмјењене. 

 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

града Приједора”.  
 
 

Број: 01-022-96-8/18                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дана: 17.08.2022. године                                                                                         Мирсад Дуратовић 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Образложење 
 

На основу Одлуке Скупштине Града Приједора број: 01-022-96-8/18, од 18.04.2018. 
године, са најповољнијим понуђачем Драганом Јањићем закључен је Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, број: 02-022-96-8/18, од 21.05.2018. 
године, на период од 12 година, ради обављања сточарске производње. 

 
Ради привођења земљишта трајној намјени у складу с планским документом — Измјена 

и допуна Регулационог плана ужег урбаног подручја насела Омарска („Службени гласник 
општине Приједор” бр. 12/09), уговорне стране су сагласне да приступе закључивању Анекса 
уговора — у смислу смањења површине земљишта које је предмет закупа. 

Из одлуке се изузима к.ч. бр. 397/4, њива 6 класе, површине 56.770  м², КО Омарска, ПЛ 
бр.131. 

Како би се извршиле наведене измјене уговора, неопходно је извршити измјену 
постојеће одлуке. 

Уважавајући све горе наведено предлаже се Скупштини града Приједора да усвоји 
предложену одлуку.  
 
                                                                                                                                   

                          ОБРАЂИВАЧ       ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за пољопривреду и рурали развој                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК           

                   Начелник Одјељења                                    

                        Данијел Егић                         Слободан Јавор                                              
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