Број: 01-013-1/19
Датум: 12.02.2019. године
На основу чланова 87., 89. и 90. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“ број: 2/18) сазивам
22. СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
за 13.02. 2019. године (СРИЈЕДА),
у сали Скупштине града Приједора, са почетком у 10,00 часова
За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Актуелни час;
2. Приједлог Програма рада Скупштине града Приједора за 2019. годину,
Извјестилац: Сеад Јакуповић, предсједник Скупштине града;
3. Приједлог Одлуке о доношењу Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу Националног парка
„Козара“,
Извјестилац: Мирјана Комљеновић, начелница Одјељења за просторно уређење;
4. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за изреду Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка
станица, Топлана и ТС Приједор 1,
Извјестилац: Мирјана Комљеновић, начелница Одјељења за просторно уређење;
5. Приједлог Одлуке о оснивању организационих јединица ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор,
Извјестилац: Моња Касаловић, начелница Одјељења за друштвене дјелатности;
6. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2018. години,
Извјестилац: Моња Касаловић, начелница Одјељења за друштвене дјелатности;
7. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 2018. години ,
Извјестилац: Моња Касаловић, начелница Одјељења за друштвене дјелатности;
8. Информација о пружању правне помоћи у 2018. години,
Извјестилац: Месур Исламовић, начелник Одјељења за општу управу;
9. Информација о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју Града Приједор у
2018. години,
Извјестилац: Месур Исламовић, начелник Одјељења за општу управу;
10. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у предузетништву, малим и
средњим предузећима у 2018. години,
Извјестилац: Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду;

11. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње
за 2018. годину,
Извјестилац: Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду;
12. Приједлог Одлуке о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2019. годину,
Извјестилац: Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду;
13. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор корисника буџетских средстава за
подршку повратку, број: 01-111-36/17 од 22.02.2017. године,
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник;
14. Приједлог Рјешења о разрјешењу Александра Дрљаче, вршиоца дужности директора Агенције за
економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“,
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник;
15. Приједлог Рјешења о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције за
економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“,
Извјестилац: Миленко Ђаковић, Градоначелник;
16. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и именовања Скупштине града
Приједора,
Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања;
17. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједор,
Извјестилац: Оливера Брдар Мирковић, предсједница Комисије за избор и именовања;
18. Реферати из имовинско-правне области
1) Приједлог Одлуке о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде - ЈП Завод за изградњу
града Приједор,
2) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - „МГ МИНД“,
3) Приједлог Одлуке о куповини земљишта- Коврлија Весна,
4) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта-„Еdna Metalworking“,
5) Приједлог Одлуке о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту
додјељеном по Пројекту „Приједор 2000 -Дом за све људе“,
6) Приједлог Одлуке о преносу права својине без накнаде – Шаренгаћа Ђорђе,
7) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе „Bytres“,
8) Приједлог Одлуке о замјени непокретности – Град Приједор и Морина Блерим,
9) Приједлог Мишљења за изградњу инфраструктурног објекта – надземно-подземни вод 20 kv од TS
110/20 Kv/Kv „Приједор 5“ – РТС „Козарац“.
Извјестилац: Дијана Стојић, шеф Одсјека за имовинске послове и евиденцију некретнина

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број:
12/17) и чланова 130., 131., 132., 133. и 134. Пословника Скупштине града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“ број: 2/18) Скупштина Града Приједора на ____ сједници одржаној дана
_______________2019. године донијела је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
I УВОД
Програмом рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине Града Приједора, начин
и рокови њиховог извршавања као и носиоце тих активности.
Програм рада Скупштине Града Приједора за 2019. годину садржи активности Скупштине
којe произилазе из Устава, Закона, Статута Града и других прописа, утврђене политике, економског
развоја и усвојене Стратегије Града, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса
за грађане.
У припреми за израду Програма рада прибављени су приједлози и мишљења
Градоначелника Града Приједора и политичких партија и странака које партиципирају у Скупштини
Града, те јавних установа и организација.
Скупштина Града Приједора ће у 2019.години, своје активности усмјерити у складу са овим
Програмом рада који обухвата најактуелнија питања друштвено економског развоја која су од
интереса за грађане, предузећа, установе и друге облике организовања живота и рада у Граду
Приједору.
Током цијеле године Скупштина ће водити активности у стварању услова за бољи рад
многих установа, предузећа, спортских клубова и културно умјетничких друштава, те удружења
грађана као и пројеката који се реализују у Градској управи (MEG, BFC).
Скупштина ће разматрати и друга питања која нису предвиђена овим Програмом, за која
током године покрену иницијативу грађани, политичке странке и партије и други легитимни
субјекти, а у складу са Законом, Статутом Града и Пословником Скупштине Града.

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у том смислу је и потребно пратити његово извршење.
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I – Јануар – Март 2019.године
1. Приједлог Програма рада Скупштине града Приједора за 2019. годину,
Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града
Предлагач: Предсједник Скупштине града.
2. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Приједор за 2018.годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана градског гробља
„Пашинац“,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Зонинг плана радне зоне на потезу
жењезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Одлуке о доношењу Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу
Националног парка „Козара“,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог Одлуке о Програму уређења грађевинског земљишта за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у
2019.години,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања
градског грађевинског земљишта за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског
земљишта за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
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11. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова
уређења градског грађевинског земљишта за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
12. Информација о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
13. Информација о реализацији Плана редовног одржавања, реконструкције и
изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју
Града Приједора за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
14. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
15. Приједлог Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева,
некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
16. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и именовања,
Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града,
Предлагач: Предсједник Скупштине града.
17. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине
града Приједора,
Обрађивач: Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града,
Предлагач: Предсједник Скупштине града.
18. Информација о реализацији Програма кориштења
пољопривредне производње за 2018. годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

средстава

за

унапређење

19. Информација о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај
у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2018.години,
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
20. Извјештај о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2018.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
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21. Извјештај о раду Агенције за економски развој ПРЕДА- ПД Приједор за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Агенција за
економски развој "ПРЕДА-ПД" Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
22. Приједлог Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2019.годину
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација
Града Приједора,
Предлагач : Градоначелник.
23. Извјештај о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2018.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација Града
Приједора,
Предлагач : Градоначелник.
24. Приједлог Одлуке о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација Града
Приједора,
Предлагач : Градоначелник.
25. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима
који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност.
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.
26. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у
2018.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
27. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у
2018.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
28. Информација о раду културно-умјетничких друштава за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
29. Приједлог Акционог плана за рјешавање проблема Рома у области запошљавања,
стамбеног збрињавања и здравствене заштите на подручју Града Приједора за период
2019-2023.година,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
30. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о градским административним
таксама,
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.
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31. Информација о пружању правне помоћи у 2018.години.
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.
32. Информација о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју
града Приједора у 2018.години,
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.
33. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на
подручју града Приједора за 2018.годину.
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
34. Информација о здравственом стању дјеце до 18 година живота у 2018.години,
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
II – Април – Јуни 2019.године
1. Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар – децембар 2018.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу водних накнада за
2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
3. Нацрт Одлуке о усвајању I Ребаланса буџета Града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Одлуке о усвајању I Ребаланса буџета Града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Програма употребе средстава од накнада по Закону о заштити од пожара Града
Приједор за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог Одлуке о доношењу Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Плана парцелације „Пашини конаци“,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
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8. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Зонинг плана подручја посебне намјене
сјеверно-западног дјела урбаног подручја Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана градског гробља „Пашинац“,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог Одлука о додјели награда и признања
- Плакета града,
- Повеља почасног грађанина,
- Награда града,
Обрађивач: Комисија за награде и признања,
Предлагач: Градоначелник.
12. Приједлог Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на
подручју града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
13. Приједлог Одлуке о безбиједности саобраћаја на путевима града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
14. Извјештај о пословању јавних комуналних предузећа у 2018. години
- АД „Топлана“ Приједор,
- АД „Градска тржница“ Приједор,
- АД „Водовод“ Приједор,
- АД „Комуналне услуге“ Приједор,
Обрађивач : Одјељење за привреду и пољопривреду и Јавна комунална
предузећа,
Предлагач : Градоначелник.
15. Извјештај о раду Туристичке организације града Приједор за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Туристичка организација
града Приједора,
Предлагач: Градоначелник.
16. Извјештај о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2018.годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и „Аутотранспорт Приједор“
а.д Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
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17. Извјештај о пословању ЈУ Завод за изградњу града „Приједор“ за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и ЈУ Завод за изградњу
града Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
18. Информација о пословању привредних субјеката града Приједора за
2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Агенција „ПРЕДА-ПД“
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
19. Извјештај о спровођењу Акционог плана превенције кривичних дијела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017 -2021.година,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач: Градоначелник.
20. Информација о раду матичних јавних установа из области културе у 2018.години,
- ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“
- ЈУ Музеј Козаре Приједор
Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности и директори установа културе,
Предлагач: Градоначелник.
21. Извјештај о раду јавних установа из области културе у 2018.години,
- ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор
- ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор,
- ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности и директори установа културе,
Предлагач: Градоначелник.
22. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју града
- Приједора у 2018.години,
- ЈЗУ Дом здравља Приједор,
- ЈУ Градска апотека Приједор,
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор,
- ГО Црвени крст Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности, директори јавних установа,
Предлагач: Градоначелник.
23. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“Приједор за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
24. Информација о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2018.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач: Градоначелник.
25. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ЈУ СД
„Младост“ Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
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26. Извјештај о реализацији Одлуке о допунским правима ратних
породица погинулих и умрлих бораца,
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
Предлагач: Градоначелник.

војних инвалида,

27. Информација о раду Савјета мјесних заједница у 2018.години,
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице,
Предлагач: Градоначелник.
28. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједор (2018-2020) за
2018.годину,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
29. Извјештај о реализацији Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града
Приједор (2014-2024.година) за 2018.годину,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
30. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор
у 2018.години,
Обрађивач: Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
31. Информација о раду Полицијске управе Приједор у 2018.години,
Обрађивач:Полицијска управа Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
32. Извјештај о раду, кадру и опреми Службе хитне медицинске помоћи,
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор,
Предлагач:Градоначелник.
33. Извјештај о раду Одбора за жалбе града Приједора у 2018. години
Обрађивач: Одбор за жалбе,
Предлагач: Градоначелник.
III – Јули – Септембар 2019.године
1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – јуни
2019.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Козарац и контакт подручје
2019-2039.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана спортског аеродрома „Урије“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
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4. Приједлог Одлуке о приступању изради Просторног плана града Приједора 20202040.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Просторног плана града Приједора
2020-2040.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
6. Информација о раду Пореске управе РС Подручни центар Приједор у 2018.години
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Пореска управа РС,
ПЦ Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
7. Информација о раду ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Приједор у 2018.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Завод за запошљавање
РС , Филијала Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
8. Информација о стању у области аматеризма у култури на подручју града Приједора,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
9. Програм развоја спорта у граду Приједору за период 2019 - 2023.година,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач: Градоначелник.
10. Извјештај о активностима везаним за превенцију масовних незаразних болести,
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор,
Предлагач:Градоначелник.
IV – октобар – децембар 2019.године
1. План рада Градоначелника и Градске управе Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
2. Нацрт Одлуке о усвајању II Ребаланса буџета града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Одлуке о усвајању II Ребаланса буџета града Приједора за 2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
4. Нацрт Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
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6. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
града Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
8. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг плана подручја
западног дјела урбаног подручја Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.

посебне намјене

сјеверно-

9. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Зонинг плана радне зоне на
потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Одлуке о доношењу Плана Парцелације „Пашини конаци“,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана спортског
аеродрома „Урије“,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
12. Приједлог Одлуке о водоводу и канализацији,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
13. Информација о раду Привредног савјета града Приједор у 2018.години,
Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопривреду и Агенција „ПРЕДА-ПД“,
Предлагач: Градоначелник.
14. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2018/2019.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и директор ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор
Предлагач: Градоначелник.
15. Стратегија развоја културе града Приједора 2019-2024.година,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
16. Информација о школској 2018/2019.години са приједлогом мјера за побољшање
васпитно-образовног процеса,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
17. Приједлог Одлуке о избору приоритетних области за финансирање пројеката, удружења и
фондација за 2020.годину,
Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
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18. Приједлог Одлуке о мртвозорству на подручју града Приједора за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
19. Информација о стипендирању ученика и студената у школској 2018/19. години и
награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и средњим школама,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
20. Стратегија развоја образовања на територији града Приједора за период 20202024.година,
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
21. План имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за
период 2020-2022.године,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање, управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
22. Извјештај о активностима везаним за рад Хигијенско-епидемиолошке службе,
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Приједор,
Предлагач: Градоначелник.

III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Скупштина Града Приједора ће за планирани период, односно у 2019. години, на основу
захтјева одборника, политичких партија и странака, те других субјеката који креирају политику
локалне заједнице покренути питања и по потреби одржати тематске сједнице Скупштине Града из
области гдје је Град надлежан да их уређује и дјелује у складу са Законом.
У току календарске године, Полицијска управа Приједор поднијеће
информацију о
безбједносној ситуацији на подручју Града Приједора.
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма, а у циљу
ефикаснијих припрема сједница Скупштина:


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



да материјале претходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након тога, у
случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, најкасније
10 дана прије одржавања сједнице, доставе материјале Одсјеку за стручне и
административне послове Скупштине ради благовремене доставе и дистрибуције
материјала за засједање Скупштине Града како би Скупштина могла одржавати сједнице
према Програму,
11



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

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

Број: 01-022-__/19
Приједор,
Датум:_____.02.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић
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ПРИЈЕДЛОГ
У складу са чланом 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 ) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ број 12/17), Скупштина Града Приједора је на XXII
редовној сједници одржаној дана ----------- 2019.године, донијела

ОДЛУКУ

о доношењу Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу Националног парка
„Козара“

I
Доноси План парцелације за локацију „Растичани“ у склопу Националног парка
„Козара“ (у даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у графичком дијелу елабората
Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и Графичког дијела.
ЕЛАБОРАТ ПЛАНА
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:
А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Г. ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д.1.Намјена површина
Д.2.Концепт парцелације по зонама
Д.3. Критеријуми за формирање грађевинских парцела
Д.4. Минималне и максималне величине грађевинских парцела
Д.5. Поступак парцелације
Д.6. Услови коришћења, уређења и градње на грађевинским парцелама
Д.7. Услови изградње објекта према врсти
Д.8. Потребе за јавним површинама и објектима
Д.9. Потребе за комуналним опремањем и капацитирањем инфраструктуре са условима
прикључка
Д.10. Природне карактеристике
Д.11. Биланси површина
Ђ. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
E. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА И ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:

Карте стања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Постојеће стање изграђености са границом обухвата
Постојећи план парцелације са подацима о власништву над
земљиштем
Намјена површина по зонама
Инжењерскогеолошка , хидрогеолошка и сејзмолошка карта
Синхрона мрежа постојећих инфраструктурних система
Извод из Просторног плана подручја посебне намјене
Национални парк “Козара

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

Карте планираног рјешења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Граница обухвата плана са планом организације простора
План парцелације
План намјене површина
План организације јавних површина
План саобраћаја
План хидротехничких инсталација
План електроенергетских и телекомуникационих инсталација
Синхрони план инфраструктуре
План регулационих и грађевинских линија

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

III
Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор у мјесецу јануару
2019.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење Градске
управе Града Приједор, надлежног за послове просторног уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из тачке IV ове Одлуке.
VI
Планско рјешење Плана усаглашено је са Просторним планом подручја посебне
намјене Национални парк „Козара“ као стратешким документом просторног уређења ширег
подручја.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број:
Приједор

/19.

Датум: ………… 2019.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ

A. Правни основ
Правни основ за доношење Одлуке о доношењу Плана парцелације за локацију
„Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“, у даљем тексту: План, садржан је у члану 38.
став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број
40/13, 106/15 и 3/16).
Поступак припреме и израде Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу
Националног парка „Козара“ покренут је на основу Одлукe о приступању изради бр. 01-022150/17 од 21.12.2017.год. („Сл. гласник Града Приједор“ бр.14/17), у даљем тексту: План.
План је рађен за мањи дио подручја Националног парка „Козара“, тј. подручје звано
„Растичани“. У просторном смислу, подручје обухвата Плана које чине шумске површине под
четинарима и високим шумама са природном обновом и запуштено пољопривредно
земљиште-пашњаци, налази се југозападно од Спомен комплекса и меморијалне зоне на
Мраковици и јужно од комплекса хотела „Монумент“
Обухват Плана има површину од 10,6 ha. Просторним планом подручја посебне намјене
Национални парк „Козара“, као стратешким документом ширег подручја одређено је да се за
подручја Националног парка на којима предстоји интензивна изградња доноси спроведбени
документ просторног уређења.

Приказ обухвата Плана

Према Одлуци о приступању изради, Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење а за Носиоца израде Плана изабрано је ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор.
Након доношења Oдлуке о приступању изради, Скупштина Града је именовала Савјет
Плана задужен за праћење израде Плана. Рјешењем бр. 01-111-14/18 од 07.02.2018. године
у Савјет Плана су именовани:
 Тадић Владо, дипл.инж.арх.
 Обрадовић Славиша, дипл.инж.грађ.
 Шврака Бранко, дипл.инж.саобр.
 Шарић Радан, дипл.информ.
 Врањеш Сњежана, дипл.техн.
 Ромчевић Драган, представник Националног парка „Козара“
 Ганић Амира, Туристичка организација града Приједора
 Јојић Бојан, представник Агенције „ПРЕДА“
 Милетић Душко, одборник
 Кабић Драгослав, одборник
 Тубин Милан, одборник
 Трњанин Месуд, одборник
 Колар Ранко, одборник
Плански период за који се План израђује је 10 година, тј. 2019-2029. година и представља
период изражен у годинама, за који су извршени анализа и оцјена потреба и могућности
просторног развоја и утврђени циљеви и програм, односно концепција развоја обухваћеног
подручја са оријентационим трошковима уређења грађевинског земљишта.
У припремној фази израде плана прикупљани су приједлози за планска рјешења.
Приједлог за планско рјешење достављен је од стране Сагановић Душка, као
заинтересованог инвеститора који је преко Националног парка „Козара“ покренуо Иницијативу
за израду Плана и финансирао изради истог. Иницијатива се односила на дио простора у
обухвату Плана - Локација Растичани на ком се тражи изградња туристичко-спортско
рекреативног комплекса.
За остатак подручја у обухвату Плана коришћени су приједлози за планска рјешења
исказани у процедури израде Регулационог плана „Бенковац“. На радним састанцима и
стручној расправи везаним за израду Регулационог плана „Бенковац“ многи учесници су
инсистирали на садржајима „здравственог туризма“ на Козари. С обзиром да у
планираним зонама за изградњу у границама Националног парка „Козара“ према
Просторном плану подручја посебне намјене Национални парк „Козара“ нису планирани
слични садржаји, Носилац израде Плана, Носилац припреме Плана као и представници
Националног парка „Козара“ су се усагласили да се ови
садржаји планирају на
локалитету Растичани.
Просторним планом подручја посебне намјене -Национални парк Козара 2011-2031
(Службени гласник Града Приједора бр. 9/14) локалитет Растичани је дефинисан као зона
изградње. У текстуалном дијелу плана наведено је да је на локалитету Растичани
планирана изградња излетишта са смјештајним капацитетима у функцији туризма.
У току активности на изради Плана, у фази израде преднацрта Плана, вршено је
усаглашавање са надлежним органима, Члановима Савјета Плана као и организацијама и
правним лицима од којих се у складу са Законом прибављају мишљења на приједлоге
планских рјешења за простор обухвата Плана.
По формирању преднацрта Плана, прибављено је и Мишљење Министарства просвјете и
културе, тј. Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа,

Министарства унутрашњих послова - Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од
пожара кад је у питању примјена прописаних мјера зажтите од пожара на простору обухвата
Плана као и мишљење Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде .
Такође, према Закону о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр.
40/13, 106/15 и 3/16), затражено је усаглашавање начина израде предметног спроведбеног
документа са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, према
одредбама чл. 179 став (3) Правилника о начину израде, садржају и фомирању документа
просторног уређења (Сл. гласник Републике Српске бр. 69/13).
У складу чл. 47. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС бр. 40/13, 106/15
и 3/16) након проведних прописаних активности укључујући и одржавање стручне расправе
дана 06.11.2018.год., на приједлог Градоначелника и Носиоца припреме, Скупштина Града је
утврдила нацрт документа просторног уређења у овом случају Нацрт Плана парцелације за
локацију „Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“, Закључком број 01-022-184/18 од
28.11.2018. године.
Утврђивањем Нацрта предметног документа почела је јавна расправа која се састојала
од више активности а главне активности односиле су се на организовање јавног увида,
прикупљање писмених примједби, приједлога и мишљења на материјал Нацрта и
организовање и одржавање јавне расправе. Комплетан материјал Нацрта Плана био је
изложен у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управа Града Приједора,
просторијама новиоца израде, ЈП „Завод за изградњу града „Приједор и просторијама Инфо
центра Националног парка „Козара“ на Мраковици, као Законом одређеним мјестима за
излагање материјала нацрта докумената просторног уређења.
Јавни увид је трајао од 30.11. до 31.12.2018.године. У току јавног увида сви
заинтерсовани су имали могућност да изврше увид у понуђено планско рјешење и евентуално
дају своје примједбе, сугестије и приједлоге на материјал Нацрт Плана. За вријеме трајања
јавног увида а у остављеном року, Носиоцу припреме није упућена нити једна писмена
примједба-сугестија а није било ни уписаних примједби у изложене Књиге примједби.
Након завршетка јавног увида, проведене су прописане активности на оглашавању и
организацији јавне расправе на приједлог Плана.
Јавна расправа на приједлог Плана одржана је 23.01.2019.године уз учешће,
представника Носиоца израде и Носиоца припреме, чланова Савјета Плана, представника
одређених органа и правних лица као и заинтересованог инвеститора који је покренуо
иницијативу за израду предметног Плана. На одржаној јавној расправи није било примједби од
присутних учесника који су предходно информисани да није било упућених писмених
примједби на материјал Нацрта Плана током јавног увида. У том смислу присутни су се
сложили се материјала Нацрта може у форми приједлога Плана упутити у даљу прописану
процедуру.
Након провођења свих наведених прописаних активности стекли су се услови за
утврђивање приједлога Плана од стране Носиоца припреме. По утврђивању Приједлога Плана
Закључком Одјељења бр. 06-363-2/17 од 23.01.2019.године, израђен је приједлог Одлуке о
доношењу Плана са образложењем.

Б. Разлози за доношење
Просторним планом подручја посебне намјене Национални парк „Козара“ (Сл. гласник
Републике Српске бр. 9/14), простор одређен као обухват предметног спроведбеног документа
утврђен је као зона планиране изградње у оквиру зоне са режимом трећег степена заштите.
Такође, Просторним планом општине Приједор (Сл. гласник општине Приједор бр. 10/09),
подручје обухвата је одређено као подручје планиране изградње у функцији туризма

(изградња кампа, излетишта и сличних садржаја у функцији туризма) и рекреације у границама
Националног парка „Козара“.
За подручје обухвата Плана раније није било у примјени докумената просторног
уређења спроведбеног нивоа.
Иницијатива за израду Плана је покренута од стране ЈУ Национални парк „Козара“
Приједор за израду документа просторног уређења спроведбеног нивоа за локацију
„Растичани“ у оквиру подручја Националног парка „Козара“, а на основу захтјева
заинтересованог инвеститора, Сагановић Душка из Расаваца који је изразио интерес за
изградњу угоститељско-спортског комплекса на наведеној локацији. Сагановић Душко је
предходно прибавио Стручну анализу за утврђивање могућности изградње туристичкоспортско рекереативног комплекса са бутик хотелом, бунгаловима и спортским теренима у
склопу Националног парка „Козара“ на локалитету Растичани бр. 0803-8/17 од априла
2017.године. Исту је израдила стручна организација ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор.
На основу резултата Стручне анализе и Мишљења Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, бр. 15.02-052-4117/17 од 08.09.2017.године, које је Одјељење у
међувремену прибавило, прихваћена је иницијатива ЈУ Национални парк „Козара“ Приједор
као управљача Националним парком у складу са чланом 12. Закона о Националном парку
„Козара“ (Сл. гласник Републике Српске бр. 121/12), за израду спроведбеног документа, нивоа
план парцелације за предметно подручје.
Трошкове израде предметног документа сносио је заинтересовани инвеститор.
Законом о уређењу простора и грађењу, чл.86 став (1) („Сл. гласник РС“ бр. 40/13,
106/15 и 3/16), одређено да сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са
документима просторног уређења.
Да би се могло приступити прибављању прописане документације за изградњу
планираног туристичко-спортско рекреативног комплекса и самој изградњи истог, у поступку
израде спроведбеног документа дефинисани су сви потребни услови за планирану изградњу и
заштиту околног подручја као и заштиту животне средине у складу са режимом заштите трећег
степена зоне којој припада подручје обухвата Плана.

В. Циљеви и ефекти израде плана
Израдом предметног спроведбеног документа просторног уређења створиће се потребни
прописани услови за покретање активности на изградњи планираног комплекса као и уређењу
предметног подручја.
Код израде планског рјешења водило се рачуна да се задрже природне вриједности,
карактер и намјена околног подручја и његових дијелова који су одређени важећим
документом вишег реда, са дефинисањем детаљне организације и услова изградње и уређења
простора у оквиру граница обухвата Плана, све за плански хоризонт за који се План ради (10
год.).

I План организације, уређења и коришћења простора
Концепција Плана ослања се на максимално активирање постојећих просторних
потенцијала (земљиште) уз ограничене услове изградње и уређења простора обухвата у
складу са затеченим природним условима, значејем предметног подручја и прописаним
условима заштите.
Постојеће стање
Предметна локација се налази у границама Националног парка Козара, на
локалитету Растичани, јужно од локалитета Мраковица и хотела Монумент. Прилаз

локацији је могућ са регионалног пута Козарац- Подградци преко постојећих шумских
шумских путева.
Локалитет Растичани се налази на надморској висини од 660 -760 м им. Ради се о
јужној и југоисточној падини на којој се прије 70-их година прошлог вијека налазило
сеоско насеље. До истог је водио и стари пут који је због неодржавања временом
уништен а за потребе одржавања Националног парка изграђени су други шумски путеви.
Постојећи шумски пут до локације Растичани је неуслован за одвијања моторног
саобраћаја. Ради се о колотрагу са великим подужним нагибом који се само повремено
користи.
На терену не постоје остаци ранијег насеља.
Комунална инфраструктура
Предметно подручје није у контакту са функционалном саобраћајном мрежом.
Средиштем подручја у обухвату плана пролази импровизовани шумски пут са великим
уздужним нагибом. Некадашњи путеви у функцији сеоских насеља су у потпуности
девастирани и нису у функцији. Најближа саобраћајница је макадамски пут Мраковица Гола Планина и даље Регионални пут Козарац- Мраковица -Подградци.
Преко подручја у обухвату Плана пролази 20 кВ далековод и не постоје други
инфраструктурни објекти.

II Потребе, могућности, циљеви и правци просторног развоја
По дефиницији национални паркови су подручја посебних природних вриједности и
својстава од еколошког, научног, културног, историјског, образовног, здравственорекреативног и туристичког значаја, која карактерише присуство репрезентативних биолошких,
геоморфолошких, геолошких и хидролошких појава и процеса, станишта и врста од посебног
значаја и припадајућих културно-историјских вриједности.
Национални паркови и у њима садржане природне вриједности, природни ресурси и радом
створене вриједности, укључујући и културно-историјске споменике, у својини су Републике и
као добра од општег интереса уживају посебну бригу и заштиту (извод из Закона о
националним парковима).
У складу са Законом о националним парковима циљ је створити услове:
- за развој, презентацију и популаризацију вриједности овог дијела Националног парка,
- успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у
коришћењу природних вриједности Националног парка у границама и на начин којим ће се
обезбиједити заштита, очување и унапређивање тих вриједности по принципу одрживог
развоја користећи постојеће потенцијале:
• позиција локалитета у оквиру шире цјелине (близина меморијалне зоне
Мраковица),
• изузетно атрактиван природни амбијент са отвореним визурама према Голој
планини,
• надморска висина која пружа погодности планинске климе и коришћења у
различитим годишљим добима
• постојећа вегетација која уноси разноликост ( црногоричне и бјелогоричне шуме) и
даје
могућност
одвијања
различитих
рекреативних
активности,
• морфологија терена са умјереним нагибима ,
• неискоришћеност подручја и удаљеност од постојећих капацитета на подручју
Националног парка

План организације, уређења и коришћења простора
Имајући у виду природне и створене услове, имовински статус земљишта,
препоруке Просторног плана, као и изражене захтјеве за садржајима туризма и
здравственог туризма на Козари просторна организација подручја у обухвату Плана треба
да омогући изградњу смјештајних , спортско-рекреативних и других туристичких садржаја
уз максималну заштиту шумсних површина - аутохтоне шуме. За планирану изградњу
потребно је обезбједити одговарајучу инфраструктуру , првенствено саобраћајну како би се
побољшала приступачност подручја и створили услови за будуће саобраћајно повезивање
осталих планираних зона изградње у границама Националног парка.
С обзиром да се ради о новом излетишту, све активности око пројектовања и
изградње садржаја треба да обезбједе јединствен и препознатљив визуелни идентитет
који ће се огледати у препознатљивом обликовном стилу и одабиру материјала како за
изградњу објекта тако и за вањско уређење.
Подручје у обухвату Плана парцелације се према намјени површина дијели на:
А. Туристичко спортско-рекреативна зону
Б. Зону здравственог туризма
В. Зона шумског земљишта - аутохтоне површине
Г. Зона шумског земљишта -пошумљене површине
Д. Зона пољопривредних површина са природним покривачем –травњаци
Ђ. Саобраћајне површине

ZASTUPLJENOST ZONA

turističko
sportsko
rekreativna
zona

zona
zona šumskog zona šumskog poljoprivredno
zdravstvenog zemljišta zemljišta zemljište
turizma
autohtone
pošumljene
šume
površine

saobraćajne
površine

А. Туристичко-спортско рекреативна зона
У овој зони се планира изградња смјештајних капаситета у категорији бутик
хотела са максимално 50 смјештајних јединица као и изградња бунгалова. Поред
смјештајних капацитета планира се изградња отворених спортских терена и дјечијих
игралишта. Садржаји нису груписани већ распоређени на површини од цца 9000 м2,
повезани пјешачким стазама. Сви објекти треба да чине јединствену и усаглашену
обликовну цјелину .
Б. Зона здравственог туризма
Здравствени туризам један је од најстаријих специфичних облика туризма у оквиру
којег се стручно и контролирано користе природни љековити услови и поступци физикалне
терапије у циљу очувања и унапређења здравља, те побољшања квалитета живота. Основу

здравственог туризма чини коришћење природних љековитих услова (надморска висина,
ваздух, амбијент, клима).
У овој зони се планира изградња смјештајних капацитета са пратећим садржајима
у централном објекту и бунгаловима, уређење стаза за шетњу , постављање мобилијара и
др. Дио ове зоне представљају и зелене површине са природним покривачем -травњаком.
Ове површине се могу користити за одмор, пасивну и спонтану рекреацију.
В. Зона шумског земљишта – аутохтоне шуме
Природне шуме су углавном изграђене од интермедијалних зајединица, а мањим
дијелом од климарегионалне мјешовите шуме букве и јеле. Према затеченом стању,
неопходна је интервенција човјека са становишта уређења структуре и регулисања омјера
смјесе.
На овим површинама није планирана изградња објекта изузев инфраструктурних.
Површине се могу користити за спонтану рекреацију и одмор са мобилијаром. Такође, на
овим површинама се могу уредити пјешачке и трим стазе и одморишта, бициклистичке
стазе. Може постављати опрема за рекреацију и други мобилијар у складу са амбијентом.
Г.Зона шумског земљишта –пошумљене површине
Вјештачки засади обухватају културе смрче и борова, које су на ширем подручје
Растичани унешене прије 40-50 година. Чланом 11. Законом о националним парковима РС,
забрањено је уношење алофтоних врста, између осталих и смрче и бора. С обзИром на
затечено стање вјештачких засада неопходна је интервенција човјека у виду прореда и
санитарних сјеча са циљем очувања здравственг стања и унапређења естетске функције шума.
Шумске културе смањене виталности нужно је уклонити и пошумити одговарајућим домаћим
врстама дрвећа.
На овим површинама није планирана изградња објекта изузев инфраструктурних.
Површине се могу користити за спонтану рекреацију и одмор са мобилијаром.
Д.Пољопривредно земљиште са природним покривачем
Ради се о површинма захваћеним природном сукцесијом и у много мањој мјери
постојећим травњацима. Појава природне сукцесије везана је за зарастање травњака и
осталих зелених површина у шумски покривач. Одсуство активности на одржавању зелених
површина је резултирало ширење шумског покривача.
У границама Плана ове површине се задржавају у оквиру постојећих и сукцесијом
захваћених пољопривредних површина и травњака као и на привремено непродуктивним
површинама (шкарпе, усјеци , камењари).
На овим површинама није планирана изградња објеката изузев инфраструктурних .
Исте се могу користити као површине за спонтану и активну рекреацију и одмор. Такпђе,
на овим површинама се могу уредити пјешачке стазе и одморишта, бициклистичке стазе,
може постављати опрема за рекреацију и други мобилијар.
Ђ. Саобраћајне површине
У обухвату Плана саобраћајне површине се могу подијелити на постојеће и
планиране.
Постојеће саобраћајне површине су присутне у сјеверном дијелу обухвата. Ради се
о макадамском путу Мраковица - Гола планина који је потребно реконструисати у смислу

замјене завршног застора, проширења попречног профила на појединим дионицама и
каналисањем површинске одводње.
Планираране саобраћајне површине су у функцији повезивања излетишта
Растичани са јавном саобраћајном мрежом и боље интерне повезаности у склопу
излетишта. Може се подијелити на примарму мрежу, односно на примарну или сабирну
саобраћајницу која излетиште повезује са постојећом саобраћајницом Мраковица – Гола
планина – Kрак 1, у I Фази , односно директно са регионалним путем –Kрак 2– у II Фази
Планирани објекти
•

•
•
•
•

На подучју у обухвату Плана предвиђа се изградња нових:
пословних објекта са садржајима туризма и угоститељства (исхрана и смјештај ) у
категорији бутик хотела са 3-5 звјездица и максимално 50 смјештајних јединица
са бунгаловима
пословних објекта са садржајима здравственог туризма (исхрана, смјештај,
медицински, физиотерапеутски третман и др. )
спортских објекта – отворени спортски терени
објеката
саобраћајне
инфраструктуре
(саобраћајнице, паркинг простори,
бициклистичке и пјешачке стазе, трим стазе
осталих инфраструктурних објеката - МБТС, ЕЕ мрежа, водовод, канализација,
телекомуникације

Планирани биланси површина
Површина под објектима у туристичко спортско рекреативној зони…………………......... 954 м²
Површина под објектима у зони здрваственог туризма...............…………………........... 1.351 м²
Површина под инфраструктурним објектима – трафостанице......................................... 40 м²
Укупна површина под објектима................................................................................ 2.345 м²
БГП у туристичко спортско рекреативној зони ............................................................... 3.383 м²
БГП у зони здравственог туризма..................................................................................... 4.981 м²
УКУПНА БГП…………………………………………….................................................................... 8.364 м²
План парцелације
Концептом парцелације јасно су дефинисане двије парцеле за изградњу објеката
два планирана комплекса и парцеле за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре :
-парцела за изградњу и уређење туристичко спортско рекреативног комплекса
-парцела за изградњу и уређење комплекса здравственог туризма
-Парцела за изградњу примарне саобраћајнице
-Парцеле за изградњу приступних саобраћајница
-парцела за реконструкцију постојеће саобраћајнице
-парцеле за изградњу планираних трафостаница
Основни критеријуми за формирање парцела су произашли из планираних намјена
објекта и потреба будућих корисника предметног подручја.
Кад су у питању парцеле за изградњу саобраћајне инфраструктуре због сложене
конфигурације терена, запуштености и неприступачности, дефинисане парцеле се могу
кориговати у складу са стварним стањем на терену, односно са техничким захтјевима за
изградњу саобраћајне инфраструктуре на неповољним дионицама (изградња потпорних
зидова, стабилизација усјека, стабилизација насипа итд.)

Хидротехничка инфраструктура
С обзиром да никада нису рађена детаљнија истраживања на овом подручју, чињеница
је да је то први корак који би требао да се реализује како би се добили сви релевантни подаци
о постојању питке воде, капацитетима и сл., те би ти подаци били основ за све даљње
активности, како за израду документације тако и за саму градњу.
Оно што је у овом тренутку познато је то да у обухвату постоји један извор који није
великог капацитета и треба га испитати и истражити).
Планом је предвиђена изградња два резервоара питке и противпожарне воде
постављена у двије висинске зоне који треба да функционишу независно један од другог.
Снабдјевање водом ових резервоара би се могло обезбједити преко бунара или довожењем
питке воде са друге локације. Након проведених истражних радњи постојаће јаснија слика о
капацитетима и могућностима за водоснабдјевање како питком тако и противпожарном
водом.
Фекална канализација је предвиђена да се води засебно и да се изгради биолошки пречистач
отпадних вода те се онда тако пречишћене воде могу упустити у реципјент.
Атмосферске отпадне воде са манипулативних површина се након третмана (сепаратора
зауљених и замашћених вода) могу такође упустити у отворени водоток или користити такође у
технолошке сврхе.
Електроенергетика
Да би снабдевање електричном енергијом у планском периоду било задовољавајуће,
потребно је изградити нове МБТС, те поставити нове подземне СН 20 KV водове, те делимично
нови 20 KV ваздушни вод.



МБТС »Мраковица 1« за западни део подручја које обухвата План парцелације
МБТС »Мраковица 2« за јужни део подручја које обухвата План парцелације

Телекомуник ације
За потребе планираних садржаја предвиђа
iнфраструктуре у профилима планираних саобраћајница.

се

изградња

савремене

ТК

Термоенергетика
Планом није
предвиђена топлификација због разуђености подручја. Код
пројектовања објеката може се планирати локални систем загријавања објеката под
условом да се користе обновљиви еколошки прихватљиви извори енергије и без
негативних утицаја на животну средину. У циљу рационалног коришћења расположивих
природних погодности потребно је максимално коришћење соларне енергије за потребе
загријавања воде, објекта, за јавну расвјету или производњу електричне енергије.

План парцелације за локацију „Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“ је
израђен по методологији прописаној Законом о уређењу простора и грађењу (Сл.гласник
РС бр.40/13, 106/15, 3/16) и Правилником о садржају начину израде и доношења документа
просторног уређења (Сл.гласник РС бр. 69/13).
Графички дио Плана рађен је на геодетским плановима у векторском облику за
предметно подручје, размјере 1:2500. Осим геодетских планова кориштен је и орто-фото
снимак Приједора. Графички дио Нацрта Плана парцелације одштампан је у размјери
1:1000.

Израдом овог спроведбеног документа стварају се услови за изградњу нових објекта
планиране намјене, дефинисање потребних услова за уређење, заштиту и унапријеђење
начина кориштења предметног подручја у складу са принципима: одрживог развоја,
интегралног планирања, усаглашавања природних вриједности са људским дјеловањем,
заштите животне средине, заштите културно-историјског и природног наслијеђа, усаглашавање
законитости проистеклих из предходних фаза развоја и планирања, усаглашавање приватног и
јавног интереса и др.
Такође, израдом овог Плана на предметном простору се омогућава дефинисање
грађевинских парцела за редовну употребу објеката у склопу планираних дијелова комплекса
и утврђивање намјене дијелова подручја обухвата Плана, изградња потребне инфраструктуре,
те планско уређење предметног простора који се обрађује овим документом, тј. формирање
планираних зона по намјенама.
Израда плана парцелације као посебног и самосталног докумената просторног
уређења, његов садржај и разлози за његову израду утврђени су чл.37. Закона о уређењу
простора и грађењу ("Сл.гласник РС" бр. 40/13, 106/15 и 3/16 ), а припрема, начин израде и
доношења те садржај плана уређени су Правилником о начину израде, садржају и фомирању
докумената просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр. 69/13).

ОБРАЂИВАЧ :
Одјељење за просторно уређење

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике
Српске бр.40/13, 106/15 и 3/16) и члана 39. Статута Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора,
бр.12/17), Скупштина Града Приједор на XXII редовној сједници одржаној дана .................... 2019.
године, донијела је
ПРИЈЕДЛОГ

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1
I
Образује се Савјет за израду Зонинг плана на потезу жељезничка станица, Топлана и
ТС Приједор 1

II
У Савјет се именују:
1. Тадић Владо , дипл.инж.арх.
2. Стојанчић Бошко, дипл.инж.грађ.
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
4. Врањеш Сњежана, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
5. Шарић Радан, дипл.информ.
6. Граховац Жељко, Одјељење за привреду и пољопривреду
7. Саша Каралић, Привредни савјет Града Приједора
8. Бојан Јојић, „ПРЕДА Приједор“
9. ..................................., одборник
10. ..................................., одборник
11. ..................................., одборник
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 40/13, 106/15 и 3/16).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Града
Приједора.

Број: _______________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА

Датум: _____________
Сеад Јакуповић

ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката невладиних организација
у 2018. години

Приједор, фебруар 2019. године

УВОД

Одјељење за друштвене дјелатности, у складу са Правилником о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени гласник
града Приједор“, број: 05/18) и Одлуком о избору приоритетних области за финансирање
пројеката удружења и фондација у 2018. години („Службени гласник Града Приједора“,
број: 13/17), је почетком године предложило Стручној служби Градоначелника
расписивање Јавног конкурса за избор најповољнијег пројекта у областима:
запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања, јачања демократског друштва,
људских права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде.
Конкурс је објављен 23.03.2018. године у недјељном листу „Козарски вјесник“ и
официјелној страници града Приједора (www.prijedorgrad.org), а рок за подношење
пријава био је 15 дана од дана објављивања истог.
Објављивање конкурса дало је могућност већем броју удружења и фондација да понуде
своје пројекте, што се показало и бројем примљених пријава на конкурс. На конкурс се
пријавило 50 удружења са укупно 50 пројектних приједлога.
Комисија именована рјешењем Градоначелника Приједора, а у складу са Правилником о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама, по
затварању конкурса, размотрила је све пристигле пријаве.
Комисија је извршила бодовање пројеката, сачинила ранг листу и предложила
Градоначелнику да се од 32 пројектна приједлога, који су испунили тражене услове
финансира - суфинансира првих 28 пројеката у оквиру буџетом планираних средстава за
2018. годину у укупном износу од 60.000,00 КМ (18 пројектних приједлога одбачено је
због непотпуне документације). Услиједило је припремање и потписивање уговора са
удружењима и фондацијама за одобрене пројекте. Будући да су новчана средства
невладиним организацијама дозначена у различитим фазама, услиједиле су и различите
фазе реализације пројеката. Tакође, именована Комисија за праћење провођења пројеката
у мјесецу новембру и децембру 2018. године обишла је просторије удружења/фондација
која су добили средства по наведеном конкурсу и извршила мониторинг, те сачинила
Извјештај Градоначелнику о реализованим пројектима и Информацију о избору и
реализацији пројеката невладиних организација у 2018. години за Скупштину града
Приједора.
У даљем тексту слиједи приказ пројеката подржаних путем Јавног конкурса за
избор најповољнијег пројекта у областима: запошљавања, социјалне заштите, културе,
образовања, јачања демократског друштва, људских права, развоја спорта, екологије,
здравства, туризма, привреде и пољопривреде (листа пријављених удружења/фондација
и листа одобрених средстава - табеларна и описна):
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Списак пријављених удружења/фондација са пројектима на Јавни конкурс
за сарадњу са удружењима и фондацијама у 2018. години

Рб.

Удружење/фондација

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Вриједност
пројекта
Бодовање
(сума тражена од
града Приједора)
9.780 КМ
(6.780 КМ)
10.500 КМ
(5.000 КМ)
6.916 КМ
(6.916 КМ)
2.672 КМ
(2.672 КМ)
17.610 КМ
(2.000 КМ)
5.930 КМ
(5.280 КМ)
10.000 КМ
(10.000 КМ)
8.096 КМ
(8.096 КМ)
50.950 КМ
(3.000 КМ)

Одобрена
средства

1

Ловачко удружење „Срндаћ“

Надоградња постојећег ловачког дома у
ловишту „Кумбаруша“ Јелићка

2

УГ „Кнежевина“ Горња Драготиња

34. Драготињске вечери

3

Нансен Дијалог Центар (НДЦ)

Мир је наш избор

4 мјесеца

4

Ронилачки клуб „Сана“

Млади рониоци у служби животне
средине

6 мјесеци

5

Друштво „Манифест“

Музичари без граница

1 година

6

Коло српских сестара

Чувари српске традиције

4 мјесеца

7

ХУСР „Осмијех анђела“

Нови лист

6 мјесеци

8

ОФК „Слога“ Ракелићи

Побољшање услова боравка на стадиону

2 мјесеца

9

ХО Срби за Србе

Тројка из блока за помоћ породици Лукић

6 мјесеци

10

Еколошко друштво „Козара“

Унапређење заштите животне средине
кроз ефикасније управљање чврстим
отпадом

6 мјесеци

4.800 КМ
(4.800 КМ)

-

-

11

Удружење грађана „LIFE“

Побољшање пословног окружења до
развоја креативне индустрије

6 мјесеци

4.900 КМ
(4.900 КМ)

-

-

12

Удружење родитеља дјеце са
посебним потребама „Невен“
Приједор

Дневно збрињавање одраслих лица са
интелектуалним тешкоћама

6 мјесеци

26.118 КМ
(11.700 КМ)

-

-

2 мјесеца
jули-август

-

3

13

Удружење жена „Нада“

Дневни центар за дјецу и омладину у
ризику

6 мјесеци

14

КЕС „Албатрос“

АВАНТУРА парк

4 мјесеца

15

УГ „Жене у умјетности“

1 година

16

ФК „Брзи“ Буснови

17

УГ „Брезичани“

Школа позоришног луткарства – Мала
Луткарска Сцена „Да ли слике спавају“
Завршетак радова на објекту свлачионица
на игралишту ФК Брзи, уређење простора
око терена
Радови на проширењу и уређењу гробља у
насељу Жилавица у Брезичанима

18

Одред извиђача др Младен
Стојановић

65 година постојања и рада Одреда
извиђача „Др Младен Стојановић“

19

Планинарско друштво „Клековача“

Топлификација планинарског дома
„Котловача“ на Козари

1 мјесец

20

Гимнастички клуб „ЛИДЕР“

Дани гимнастике – Приједор 2018

2 дана

21

Удружење Параплегичара

Помоћ обољелим од параплегије, дјечије
парализе и осталим инвалидима

6 мјесеци

22

Градски фудбалски савез

Мала школа фудбала ГФС Приједор

6 мјесеци

23

ОК „ВОЖД“

Одбојка на пијеску

5 мјесеци

24

Центар за лични раст и развој

Промоција менталног здравља у локалној
заједници

25

Ловачко удружење Мраковица

Ловачка кућа

6 мјесеци

26

Радио клуб Козара Приједор

Радио канал за хитне случајеве

6 мјесеци

27

УОМС

Персонална асистенција – предуслов за
квалитетни живот

6 мјесеци

28

ФСА Приједор

Набавка спортске опреме

1 мјесец

29

УГ „Анемона“ Приједор

Вјежбе дисања и астма школа за обољелу
дјецу

2 мјесеца

2 мјесеца
3 мјесеца
12 мјесеци

12 мјесеци

12.714 КМ
(9.974 КМ)
21.645 КМ
(7.869 КМ)
11.200 КМ
(5.000 КМ)
2.000 КМ
(2.000 КМ)
6.800 КМ
(4.000 КМ)
12.230 КМ
(5.000 КМ)
8.075 КМ
(8.075 КМ)
4.362 КМ
(3.000 КМ)
3.270 КМ
(3.270 КМ)
12.580 КМ
(5.180 КМ)
15.000 КМ
(5.106 КМ)
3.000 КМ
(3.000 КМ)
9.046 КМ
(4.000 КМ)
12.500 КМ
(10.000 КМ)
9.400 КМ
(9.400 КМ)
4.011 КМ
(4.011 КМ)
7.800 КМ
(7.000 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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30

Народна кухиња Оптимисти

Пријатељи у невољи

3 мјесеца

31

Удружење грађана „Берек“

Успјешне и едуциране жене –
просперитетан Град Приједор

3 мјесеца

32

Фондација „Заједнички пут“

SOCIETES – инклузивно предузетништво

8 мјесеци

33

УГ „Спир Босанске Крајине“

34

ХУСР „Осмијех анђела“

35

Актив жена „Меџлис“ Козарац

36

ОК ПРИЈЕДОР

37

Удружење за очување традиције

38

Удружење жена „Доња Пухарска“

39

Удружење воћара Приједор

40

УГ „Алтруист“ Љубија

41

Удружење Ветерани РС

42

СКУД Др „Младен Стојановић“

43

КУД Милан Егић Брезичани

44

КУД Чигре Петрово

45

Удружење тешких ратних војних
инвалида и породица палих бораца РС

46

УГ „Анемона“ Приједор

Формирање експертног тима за
едукацију, менаџмент и мониторинг за
предузетништво Града Приједора
ОДБИЈЕН – ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Трачак Наде
ОДБИЈЕН – ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Декупаж радионице за почетнике
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Здравствено описмењавање спортиста и
спортских клубова Града Приједора
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Приједор Град културе, традиције и
умјетности
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Изложба рукотворина међуентитеских
удружења жена
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Дани воћа и воћних производа
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Економска самоодрживост пројеката
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Инфо канцеларија ВРС Приједор
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Радионица за израду народних ношњи
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Светковање о Огњеној Марији
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Ћеланске ноћи
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Социјална заштита, јачање
демократског друштва, људска права
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Опоравак обољеле дјеце
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

12.400 КМ
(6.880 КМ)
3.945 КМ
(3.945 КМ)
47.531 КМ
(3.911 КМ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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47

КУД „Осман Џафић“

Дани пријатељства
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

-

-

-

-

48

Међуопштинска организација савеза
слијепих и слабовидих Приједор

Једнократна помоћ члановима Савеза
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

-

-

-

-

49

Савез инвалида рада Града Приједор

-

-

-

-

50

Удружење Дијабетичара

-

-

-

-

Побољшање материјално-здравственог
стања чланова
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
Континуирано мјерење HbA1C –
превенција дијабетеса
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

6

Листа одобрених средстава за пројекте НВО-а пријављених на
Јавни конкурс за сарадњу са удружењима и фондацијама у 2018. години

Рб.

УДРУЖЕЊЕ/ФОНДАЦИЈА

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Вриједност
пројекта
(средства тражена од
Града Приједора)

Бодовање

Одобрена
средства

229

3.500 КМ

222

3.500 КМ

220

3.000 КМ

208

3.000 КМ

206

3.000 КМ

192

2.500 КМ

189

2.500 КМ

188

2.500 КМ

188

2.000 КМ

186

2.500 КМ

1

Удружење родитеља дјеце са
посебним потребама „Невен“
Приједор

Дневно збрињавање одраслих лица са
интелектуалним тешкоћама

6 мјесеци

2

Удружење жена „Нада“

Дневни центар за дјецу и омладину у
ризику

6 мјесеци

3

ХО Срби за Србе

Тројка из блока за помоћ породици Лукић

6 мјесеци

4

Ловачко удружење Мраковица

Ловачка кућа

6 мјесеци

5

УГ „Брезичани“

Радови на проширењу и уређењу гробља у
насељу Жилавица у Брезичанима

3 мјесеца

6

Планинарско друштво „Клековача“

Топлификација планинарског дома
„Котловача“ на Козари

1 мјесец

7

Ловачко удружење „Срндаћ“

Надоградња постојећег ловачког дома у
ловишту „Кумбаруша“ Јелићка

2 мјесеца

8

ОК „ВОЖД“

Одбојка на пијеску

5 мјесеци

9

ФК „Брзи“ Буснови

Завршетак радова на објекту свлачионица
на игралишту ФК Брзи, уређење простора
око терена

2 мјесеца

10

Коло српских сестара

Чувари српске традиције

4 мјесеца

11

Еколошко друштво „Козара“

Унапређење заштите животне средине
кроз ефикасније управљање чврстим
отпадом

6 мјесеци

4.800 КМ
(4.800 КМ)

185

2.500 КМ

12

ФСА Приједор

Набавка спортске опреме

1 мјесец

4.011 КМ
(4.011 КМ)

184

2.500 КМ

26.118 КМ
(11.700 КМ)
12.714 КМ
(9.974 КМ)
50.950 КМ
(3.000 КМ)
9.046 КМ
(4.000 КМ)
6.800 КМ
(4.000 КМ)
8.075 КМ
(8.075 КМ)
9.780 КМ
(6.780 КМ)
15.000 КМ
(5.106 КМ)
2.000 КМ
(2.000 КМ)
5.930 КМ
(5.280 КМ)
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13

УГ „Кнежевина“ Горња Драготиња

34. Драготињске вечери

14

Друштво „Манифест“

Музичари без граница

15

Одред извиђача др Младен
Стојановић

65 година постојања и рада Одреда
извиђача „Др Младен Стојановић“

16

КЕС „Албатрос“

АВАНТУРА парк

4 мјесеца

17

Удружење грађана „LIFE“

Побољшање пословног окружења до
развоја креативне индустрије

6 мјесеци

18

Радио клуб Козара Приједор

Радио канал за хитне случајеве

6 мјесеци

19

Удружење Параплегичара

Помоћ обољелим од параплегије, дјечије
парализе и осталим инвалидима

6 мјесеци

20

УГ „Жене у умјетности“

Школа позоришног луткарства – Мала
Луткарска Сцена „Да ли слике спавају“

1 година

21

ОФК „Слога“ Ракелићи

Побољшање услова боравка на стадиону

2 мјесеца

22

Ронилачки клуб „Сана“

Млади рониоци у служби животне
средине

6 мјесеци

23

Фондација „Заједнички пут“

SOCIETES – инклузивно предузетништво

8 мјесеци

24

УГ „Анемона“ Приједор

Вјежбе дисања и астма школа за обољелу
дјецу

2 мјесеца

25

Гимнастички клуб „ЛИДЕР“

Дани гимнастике – Приједор 2018

26

Нансен Дијалог Центар (НДЦ)

Мир је наш избор

4 мјесеца

27

Удружење обољелих од мултипле
склерозе - УОМС

Персонална асистенција – предуслов за
квалитетнији живот

6 мјесеци

28

Удружење грађана „Берек“

Успјешне и едуциране жене –
просперитетан Град Приједор

3 мјесеца

УКУПНО

jули-август
1 година
12 мјесеци

2 дана

10.500 КМ
(5.000 КМ)
17.610 КМ
(2.000 КМ)
12.230 КМ
(5.000 КМ)
21.645 КМ
(7.869 КМ)
4.900 КМ
(4.900 КМ)
12.500 КМ
(10.000 КМ)
3.270 КМ
(3.270 КМ)
11.200 КМ
(5.000 КМ)
8.096 КМ
(8.096 КМ)
2.672 КМ
(2.672 КМ)
47.531 КМ
(3.911 КМ)
7.800 КМ
(7.000 КМ)
4.362 КМ
(3.000 КМ)
6.916 КМ
(6.916 КМ)
9.400 КМ
(9.400 КМ)
3.945 КМ
(3.945 КМ)

180

2.500 КМ

179

2.000 КМ

178

2.500 КМ

178

2.500 КМ

171

2.500 КМ

168

2.000 КМ

168

2.000 КМ

165

2.000 КМ

163

2.000 КМ

163

1.000 КМ

160

1.000 КМ

159

1.000 КМ

158

1.000 КМ

156

1.000 КМ

155

1.000 КМ

148

1.000 КМ
60.000 КМ
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1. Удружење родитеља дјеце са посебним потребама „Невен“ Приједор, пројекат под
називом „Дневно збрињавање одраслих лица са интелектуалним тешкоћама“. Град Приједор
је подржао исти у износу од 3.500,00 КМ. Пројекат се реализује у Дневном центру за лица са
сметњама у развоју, а односи се на њихово дневно збрињавање које укључује низ активности
према њиховим могућностима. Потреба за пројектом произилази из обавезе да се лицима са
сметњама у развоју омогуће иста права и пружи прилика да учествују у догађајима у
друштвеном животу и допринeсе властитом и општем напретку. Дневно збрињавање пружа
им шансу да побољшају функционалне способности, те кроз стручни рад се оснажују и уче
вјештине које користе свакодневно, а родитељи у вријеме њиховог боравка у дневном центру
могу се посветити радним и друштвеним обавезама. Пројекат је везан за активности из
претходног периода у сарадњи са Градом Приједором, Центром за социјални рад,
Аутотранспортом Приједор, ArcelorMittal који превозе кориснике из руралних подручја и
волонтерима-стручњацима који својим бесплатним радом доприносе квалитету услуга
Центра. Постигнути резултати су побољшане функционалне способности, смањена
социјална искљученост, побољшано здравствено стање корисника, смањене предрасуде и
информисана јавност ТВ и штампа. Трошкови добијени од стране града Приједора утрошени
су за радног терапеута, материјал, дефектолог, превоз, храна, хигијена, накнада за рад
координатора.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
2. Удружење жена „Нада“, пројекат под називом „Дневни центар за дјецу и омладину у
ризику“. Град Приједор је подржао исти у износу од 3.500,00 КМ. Овај превентивни програм
пружиo je дјеци и омладини у ризику сигурност у одрастању кроз активности „Дневног
центра“, стручну подршку у учењу, те смањио њихову социјалну искљученост и осигурао
предуслове за трајни превентивни рад. Пројекат се реализује на подручју града Приједора
кроз рад са директним корисницима пројекта, групом од 30 дјеце и омладине са ризичним
асоцијалним понашањем која долазе из породица са вишеструким проблемима. Такође,
пројектом је обухваћен и рад са 39 родитеља/старатеља ове групе дјеце. Кроз рад Дневног
центра за дјецу и омладину омогућује се континуирана подршка младима у њиховој
интеграцији, помоћ у учењу и ојачавању самопоуздања, повећање интереса за школу,
побољшање школског успјеха, унапређењу њиховог положаја међу вршњацима и јачању
социјалне контроле. Постигнути резултати су пружена подршка дјеци и омладини са
ризичним и социјалним понашањем кроз активности у Дневном центру, постигнути бољи
резултати и успјех у савладавању школског градива, остварена интеграција и социјализација
дјеце, смањење социо-патолошких појава код дјеце и омладине, смањење вршњачког
насиља, остварена позитивна промјена у понашању дјеце корисника Дневног центра и већа
социјална укљученост, сензибилисана јавност за помоћ и подршку малољетницама са
ризичним и асоцијалним понашањем. Средства су утрошена на креативне радионице и
едукације са дјецом, теренске посјете породицама, индивидуални рад са дјецом, излети у
природу, културне, забавне и спортске активности, одржавање хигијене, струја, гријање,
телефон, интернет, одржавање хигијене, накнаде за психолога, педагога, координатора
дневног центра и набавку канцеларијског материјала.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
3. Хуманитарна организација Срби за Србе, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса
под називом „Тројка из блока за помоћ породици Лукић“. Град Приједор је подржао исти у
износу од 3.000,00 КМ. Пројекат је реализован у склопу редовних активности Хуманитарне
организације Срби за Србе која помаже социјално-угрожене породице. Обухватао је
изградњу нове породичне куће породице Лукић из Горњег Јеловца. Претходно су чланови
посјетили породицу и увидјели детаљно стање у којем се породица налази и одредили која
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помоћ би била најадекватнија за породицу, а то је изградња нове куће. Након тога објављен
је извјештај на интернет страницама Организације и иста је покренула кампању прикупљања
неопходних средстава за реализацију пројекта путем својих донаторских платформи.
Прикупљене су донације, а остатак неопходних средстава прикупљен је путем турнира
„Тројка из блока“ и осталих активности, те подршке града Приједора. Средства су утрошена
на грађевински материјал, електроинсталације, уградњу столарије, унутрашњег уређења и
намјештаја.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
4. Ловачко удружење „Мраковица“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса
„Ловачка кућа“. Град Приједор је подржао исти у износу од 3.000,00 КМ. Реализован је на
локацији ловачке куће у Брезичанима. Налази се у власништву ловачког удружења
„Мраковица“ Приједор и на територији ловачке секције „Каран“. У протеклих неколико
година утрошена су средства за обнављање и уређење, како саме ловачке куће, тако и
комплетног локалитета дворишта. Кућа се налазила у завршној фази изградње. Радови су
обухватали санацију купатила, те од вањских радова урађена је фасада, плочице и ограда на
тераси и степеницама. Ангажовано је лице грађевинске струке по пројекту који је помогао
око планова за извођење неопходних радова и цијене коштања истих. Реализацијом пројекта
завршена је и уређена ловачка кућа са свим садржајима неопходним, како за ловце, тако и за
остале кориснике коју посјећују многи мјештани, како града Приједора, тако и шире.
Средства су утрошена на набавку посуђа за потребе ловачког дома, те урађени су фасадерски,
керамичарски, лимарски и браварски радови.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
5. Удружење грађана „Брезичани“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је
„Радови на проширењу и уређењу гробља у насељу „Жилавица“ у Брезичанима“. Град
Приједор је подржао исти у износу од 3.000,00 КМ. Пројекат је реализован у МЗ Брезичани,
насеље Жилавица. Потреба за проширењем капацитета изразили су грађани овог насеља,
односно формирани одбор гробља за наведену локацију. Пројекат је обухватао радове на
уређењу и проширењу гробља који обухвата земљане радове: укрчивање земљишта за
проширење капацитета, насипање паркинга и израду пјешачких стаза, те ангажовање
грађевинских машина за радове. Средства су утрошена за наведене радове.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
6. Планинарско друштво Клековача, пројекат под називом „Топлификација планинарског
дома „Котловача“ на Козари“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.500,00 КМ.
Планинарски дом „Котловача“ обновљен је 2013. године средствима Свјетске банке,
властитим новчаним средствима и подршком Града. Пројекат је реализован у планинарском
дому са циљем топлификације објекта (спаваонице, соба и осталих просторија) како би у
зимском периоду могао примити већи број планинара, извиђача, домаћих и страних гостију
на спавање. Потреба за већим бројем креветних јединица указала се све већим
интересовањем планинара за планинарски дом и Национални парк „Козара“. Топлификација
планинарског дома омогућиће нормално функционисање и оживјети планинарске и
туристичке активности, како у дому, тако и у НП „Козара“ и локалној заједници. Највећа
планинарска манифестација у РС је „Поздрав прољећу“, у организацији ПД „Клековача“, и
окупља сваке године на Козари све већи број учесника. Средства су утрошена на котловницу,
цјевоводни систем и радијаторе.
Финансијски и наративни извјештај није достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
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7. Ловачко удружење „Срндаћ“, пројекат под називом „Надоградња постојећег ловачког
дома у ловишту „Кумбаруша“ - Јелићка“. Град Приједор је подржао исти у износу од
2.500,00 КМ. Пројекат је реализован на подручју ловишта којим газдује Ловачко удружење
„Срндаћ“, односно МЗ Јелићка. Потреба се указала са повећањем заинтересованости
физичких лица за бављењем ловством и унапријеђењем ове дјелатности. Надоградњом
постојећег ловачког дома оспособљено је кориштење истог за потребе чланова ЛУ „Срндаћ“,
као и угошћавање осталих чланова ловачких удружења из окружења и шире. Средства су
утрошена у грађевинске радове, водоинсталацију, канализацију, намјештај, туш кабине,
санитарију и плочице.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
8. ОК Вожд, пројекат под називом „Одбојка на пијеску“. Град Приједор је подржао исти у
износу од 2.500,00 КМ. Пројекат има за циљ развој одбојке на пијеску и побољшање
инфраструктуре на теренима одбојке, односно укључивање што већег броја дјевојчица и
дјечака млађег узраста до 14 година. Пројекат је обухватао изградњу другог дијела трибине,
насипање додатног слоја пијеска, те уређење и одржавање околног дијела терена и
обезбјеђивање машине за равнање терена. Одржана је Школа одбојке на пијеску –
Међународни турнир, микс лига града Приједора и турнир три на три. Средства су утрошена
на наведене радове и трошкове за организацију турнира.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
9. ФК „Брзи“ Буснови, пројекат под називом „Завршетак радова на објекту свлачионица на
игралишту ФК Брзи“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.000,00 КМ. Средства
добијена овим пројектом искориштена су за реновирање свлачионица на игралишту, како би
се створили бољи услови за такмичење и подстакли млади на активно учешће у спорту.
Средства добијена од Града утрошена су за намјештај у свлачионицама, камен за паркинг и
грађевински материјал.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
10. Добротворна задруга Српкиња – Коло српских средстава Приједор, пројекат под називом
„Чувари српске традиције“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.500,00 КМ.
Пројектна идеја развијена је у складу са потребом да се сачува традиционална српска кухиња,
својеврсна ризница укуса и мириса која је настала мијешањем традиције и обичаја народа
који су овдје пролазили и живјели. Обухватао је припремање традиционалних јела,
сакупљање и записивање оригиналних рецепата и обуку младих жена и дјевојака које желе
усвојити специфична знања о традиционалној српској кухињи. Средства су утрошена на
опрему, намирнице, трошкове струје, воде, гријања и књиговодства.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
11. Еколошко друштво „Козара“, пројекат под називом „Унапређење заштите животне
средине кроз ефикасније управљање чврстим отпадом“. Град Приједор је подржао исти у
износу од 2.500,00 КМ. Реализација пројекта је утицала на подизање свијести о важности
правилног одлагања отпада код ученика средњих школа на подручју града Приједора.
Образовне институције су мјеста у којима долази до развоја нових идеја и оне су најчешће
покретачи иновација и развоја у својим срединама. Пројектом је остварен директан утицај на
младе у сврху подизања њихове свијести у области заштите животне средине. Реализовано
је укупно 10 едукативних радионица, 5 на тему заштите животне средине и 5 на тему
управљања чврстим отпадом. Ангажовани експерти израдили су видеопрезентациони
материјал који је остао у трајном власништву Еколошког друштва „Козара“. Такође, из
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средстава пројекта штампан је и пропагандни материјал који је дијељен учесницима.
Едукацијом је обухваћено преко 200 ученика Угоститељско- економске школе и
средњошколског центра Приједор. Добијена средства од Града утрошена су у наведене
активности.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
12. ФСА Приједор, пројекат под називом „Набавка спортске опреме“. Град Приједор је
подржао исти у износу од 2.500,00 КМ. Потреба за пројектом указала се почетком такмичења
у прољећном дијелу сезоне. Клуб је тренутно члан регионалне лиге Фудбалског савеза РС
већ четврту годину, док се млађе категорије такмиче у лигама Подручног фудбалског савеза
Приједор. Опрема је неопходна за тренинг и званичне утакмице свих категорија које броје
112 чланова у три такмичарске сезоне. Средства добијена од града Приједора су утрошена за
куповину спортске опреме играчима.
Финансијски и наративни извјештај није достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
13. УГ „Кнежевина“ Горња Драготиња, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван
је „34. Драготињске вечери“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.500,00 КМ.
Пројекат је реализован у Горњој Драготињи, а активности су спроведене на уређењу подручја
око централне зоне гдје се одржавају Драготињске вечери. Извршена је модернизација
освјетљења централне позорнице, организован је парастос погинулим борцима, израђена је
одежда за новог кнеза и извршена поправка униформи за Кнежеву гарду. Манифестација је
окупила 68 учесника програма. Средства су утрошена на набавку електроматеријала за
позорницу, смјештај, храну, пиће, превоз и материјал за шивање Кнежеве одежде.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
14. Друштво „Манифест“, пројекат под називом „Музичари без граница“. Град Приједор је
подржао исти у износу од 2.000,00 КМ. У оквиру пројекта музичари из Приједора, Бихаћа,
Мостара и Брчког обрадили су у етно маниру двије популарне поп-рок пјесме, за које су
снимани и видео спотови. Промовисани су природни, културни и туристички ресурси
поменутих градова. Дизајниран је интернет сајт на којем су постављени производи пројекта,
те организован дводневни семинар за младе музичаре из поменутих градова на тему етно
музике у БиХ и њене могуће употребе у поп-рок музици. Средства су утрошена за храну,
пиће и преноћиште музичара, водитеља семинара и радионице.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
15. Одред извиђача „Др Младен Стојановић“ Приједор, у оквиру расписаног конкурса
удружење је реализовало пројекат под називом „65 година постојања и рада Одреда
извиђача Др Младен Стојановић“. Град Приједор је подржао исти са 2.500,00 КМ. Поводом
обиљежавања 65 година постојања и рада Одреда одржано је више извиђачких
манифестација масовнијег карактера, презентовано је јавности 4 изложбе тематског
карактера, израђен документарни филм о раду Одреда, додјела захвалница, диплома и
признања организацијама и појединцима који су својим доприносом, ангажманом помагали
и подржавали рад, те израђена фотомонографија – 65 година постојања. Добијена средства
од Града су утрошена за наведене активности.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
16. КЕС АЛБАТРОС, пројекат под називом „Авантура парк“. Град Приједор је подржао исти
у износу од 2.500,00 КМ. Пројекат је реализован на подручју Мраковице. Авантура парк чини
спортско-рекреативни садржај намијењен дјеци и одраслима са циљем унапређења и
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осавремењивања садржаја на отвореном. Састоји се од различитих висећих препрека
(платформе и стазе) које су позициониране на високим стаблима у шуми. Постављена је 21
платформа и 9 елемената, од тога 10 платформи за дјецу од 12 – 16 година, а дјеци од 5 до 12
година на располагању је 9 елемената. Прва дионица прилагођена је за наведене узрасте, а
остатак могу да користе старији. Користи се у циљу рекреације, одржавања добре физичке
кондиције, спортског усавршавања, те бављења спортом у природи. Управљање Авантура
парком је у надлежности Националног парка „Козара“. Средства су утрошена на грађевинске
радове, радне машине, инсталацију платформи и елемената, постављање сигнализације,
материјал и опрему.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
17. Удружење грађана „ЛИФЕ“, пројекат под називом „Побољшање пословног окружења до
развоја креативне индустрије“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.500,00 КМ.
Основна компонента пројекта је мапирањем и побољшаном комуникацијом са субјектима из
креативне индустрије повећати видљивост у сврху креирања мјера за подршку локалних
власти. Успостављен је пројектни и надзорни тим, остварена је комуникација са
заинтересованим странама, израђен анкетни упитник од стране експерта из предметне
области, интервјуисане заинтересоване стране, урађена анализа потреба, те организоване
радионице за незапослена лица у сврху њиховог самозапошљавања, као и постојећи пословни
субјекти, иноватори и МСП. Добијена средства од Града су утрошена на наведене
активности у пројекту.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
18. Радио-клуб „Козара“, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса је „Радио канал за
хитне случајеве“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.000,00 КМ. Пројекат обухвата
покривање Националног парка „Козара“ радио каналом за потребе јављања хитних ситуација
код планинара, бициклиста, скијаша, ловаца, извиђача и туриста који се налазе на овом
подручју, а требају помоћ у датом тренутку. Претходно су извршена мјерења простирања
радио сигнала фреквенције (ПМР8), тестирање повезивања са локацијом у граду Приједору,
те постављене информативне ознаке на планинарским и одређеним локацијама како би
посјетиоци били упознати са могућношћу да се преко овог канала могу јавити у ситуацијама
када им је потребна помоћ. Канал је повезан директно на ОКЦ (Оперативно Комуникативни
Центар) формиран у ТВЈ Приједор, тако да је дежурни оператер одмах у могућности
успоставити комуникацију и упутити одговарајућу помоћ. Добијена средства су утрошена за
уређаје (радио станице), антене, материјал и опрему.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
19. Удружење Параплегичара Приједор, пројекат под називом „Помоћ обољелим од
параплегије, дјечије парализе и осталим инвалидима„. Град Приједор је подржао исти у
износу од 2.000,00 КМ. Реализацијом пројекта оснажена је изабрана група лица са
инвалидитетом и подигнута свијест јавности о потребама ове категорије. Потреба за
пројектом произилази из чињенице да лица са параплегијом и церебралном парализом у
цијелости зависе од других. Налазе се у кућним азилима, о њима се брину родитељи,
супружници и најужа родбина. Поред тога прати их сиромаштво, јер средства која добијају
на основу права из социјалне заштите не задовољавају ни минимум њихових потреба.
Средства добијена од Града су утрошена на набавку и дистрибуцију прехрамбених и
хигијенских пакета члановима удружења.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
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20. УГ „Жене у умјетности“, пројекат под називом „Школа позоришног луткарства – Мала
Луткарска Сцена – Да ли слике спавају“. Град Приједор је подржао исти у износу од 2.000,00
КМ. Удружење је основано са намјером да креира умјетнички простор који ће у континуитету
омогућити израз савремених умјетничких тенденција. Пројекат је конципиран на
умјетничким и едукативним елементима, а његова реализација базирана је на
информативном, анимативном и забавном процесу. Реализује се у граду Приједору, у
просторијама удружења, библиотеке и Позоришта Приједор са циљем стварања услова за
континуиран рад градске Мале луткарске сцене, чијим би представама интензивно
популарисали позоришно луткарство, као и читање литературе међу дјецом и омладином.
Пројекат траје 12 мјесеци. Пошто је у протеклом периоду, кроз претходне пројекте, већ
формирана одржива група дјеце, омладине одраслих заинтересованих за рад у позоришту
лутака, активности и рад су конципирани у два правца: припремање нове луткарске
представе „Да ли слике спавају“ и Школа позоришног луткарства (зимске и љетне
радионице). Средства добијена од града Приједора утрошена су за рекламе и пропаганде
пројекта, трошкове графичке опреме, радионица, представа и превоза.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
21. ОФК „Слога“ Ракелићи, пројекат под називом „Побољшање услова боравка на стадиону“.
Град Приједор је подржао исти у износу од 2.000,00 КМ. Пројекат је реализован на подручју
МЗ „Саничани“, на стадиону Фудбалског клуба „Слога“, са циљем унапријеђивања спортске
инфраструктуре у раралним подручјима ради стварања услова за квалитетно провођење
слободног времена, промоције здравих и безбједних стилова живота младих. Добијена
средства од града Приједора утрошена су на грађевински материјал, односно за почетак
изградње новог објекта на стадиону фудбалског клуба.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
22. Ронилачки клуб „Сана“, пројекат који је реализован у оквиру јавног конкурса под називом
„Млади рониоци у служби животне средине“ . Град Приједор је подржао исти у износу од
1.000,00 КМ. Средства добијена овим пројектом искориштена су за ронилачку обуку шест
младих особа (узраста 18-25 година) за рониоца са једном звијездом, која подразумијева
сертификат (ронилачка картица) Међународне подводне асоцијације CMAS. Активности су
обухватале чишћење корита ријеке Сане на најпосјећенијим плажама на територији Града.
Ријека Сана сваке године нанесе велику количину отпада, укључујући и неексплодирана
убојна средства, као и поломљено стакло, што представља велику опасност за купаче и
риболовце. Обуку је вршио акредитовани инструктор. Полазници су обучавани у
просторијама РК „Сана“. По завршетку теоретске обуке учесници пројекта приступили су
практичној обуци која се одржавала на базену у Приједору, на ријеци Сани, као и језеру у
Љубији. Средства су утрошена на опрему, изнајмљивање компресора, инструкторе роњења,
путне трошкове, освјежење, храну, ронилачке картице, дипломе и семинар о еколошким
аспектима ронилачког спорта.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
23. Фондација „Заједнички пут“, пројекат реализован у оквиру конкурса под називом
„SOCIETES – Инклузивно предузетништво“. Град Приједор је одобрио средства у износу од
1.000,00 КМ. Реализација пројекта је омогућила инклузију младих са инвалидитетом из
приједорске регије у привредне активности, и на тај начин допринијео достизању њихове
независности и једнакости у друштву. Унапријеђене су вјештине 60 младих људи са
менталним и физичким потешкоћама за израду рукотворина и унапријеђена видљивост
Заштитне радионице као најбољег модела праксе за постизање самоодрживог запошљавања
особа са инвалидитетом. Пројекат је реализаван у сарадњи са ЈУ Центар „Сунце“ Приједор,
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Удружењем „Невен“ Приједор и Удружењем „Заједно“ за подршку породицама, лицима и
заједници у менталном здрављу Бања Лука. Средства су утрошена за набавку материјала за
израду рукотворина, храну, пиће, координатора у пројекту, трошкове струје и интернета.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
24. УГ „Анемона“ Приједор, пројекат реализован у оквиру јавног конкурса назван је „Вјежбе
дисања и астма школа за обољелу дјецу“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00
КМ. Реализација пројекта обухватала је боравак 60 малишана на планини Козара. Пројекат
је позитивно утицао на побољшање здравственог стања обољеле дјеце, те су организована
стручна предавања у виду школе астме, као и практичне вјежбе дисања. Активности су
обухватале школу астме и вјежбе дисања едукативног карактера, ликовно литерарни радови,
гимнастика и вечерње дружење забавног карактера. Средства добијена од града Приједора
утрошена су за смјештај, храну и гориво.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
25. Гимнастички клуб „Лидер“, пројекат под називом „Дани гимнастике – Приједор 2018“.
Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. У оквиру пројекта организовано је
пријатељско такмичење у којем су учествовала дјеца из Приједора и Градишке са циљем
презентације и промоције гимнастичког спорта. Други дан одржан је Дан отворених врата
гдје су сва дјеца која желе да вјежбају на справама имала прилику да се упознају са овим
спортом и тренирају. Пројекат је реализован у Спортској дворани „Младост“, а средства
добијена од града Приједора утрошена су за спортску опрему (мајице и торбе).
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
26. Нансен Дијалог Центар (НДЦ), пројекат у оквиру јавног конкурса под називом „Мир је наш
избор“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00 КМ. Пројекат се реализује од
2010. године кроз институционалну сарадњу са основним и средњим школама уз подршку
релевантних министарстава и директора школа. Наставници и ученици приједорских
основних школа укључени у програме мировног образовања учествују у едукативнокреативној активности са колегама из Оштре Луке и Санског Моста и заједнички
обиљежавају Међународни Дан мира (21. септембар). Циљ пројекта је континуирана
едукација у превенцији и рјешавању конфликта и кроз заједничке организоване активности
наставника, ученика основних школа, усмјерене на јачање мировног активизма и града
Приједора као лидера у Приједорској регији. Поводом обиљежавања Међународног Дана
мира у Приједору и Санском Мосту учествовало је 500 ученика и наставника из 3
града/општине. Средства добијена од Града утрошена су на трошкове превоза ученика.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
27. Удружење обољелих од Мултипле склерозе, пројекат под називом „Персонанлана
асистенција – предуслов за квалитетан живот“. Град Приједор је подржао исти у износу
од 1.000,00 КМ. Персонална асистенција је савремен модел услуге неопходан особама са
тешким облицима инвалидитета које нису у могућности самостално обављати основне
животне потребе. Пројекат се проводи на подручју града Приједора, а омогућио је
социјализацију и задовољавање свакодневних животних потреба одабраној групи особа које
због степена инвалидности зависе од помоћи другог лица. Ангажована су два персонална
асистента, која пружају услуге изабраним корисницима (6 корисника). Организован је
састанак са представницима Центра за социјални рад који два пута мјесечно обилазе
кориснике, да би се стекао увид у функционисање услуге, као и потребе унапређења исте.
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Средства су утрошена на помоћ члановима удружења и куповину витаминских
медикамената.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
28. Удружење грађана „Берек“ подржано је за пројекат под називом „Успјешне и едуковане
жене – просперитетан град Приједор“. Град Приједор је подржао исти у износу од 1.000,00
КМ. Пројекат се проводио кроз тромјесечни курс кројења и шивања. Курс је похађало 10
жена које имају потребу да науче шивати и кројити како би биле конкурентније на тржишту
рада и лакше дошле до запослења. Реализација пројекта се одвијала на подручју МЗ
Рашковац у просторијама друштвеног дома. Стручни тим у пројекту је успоставио добру и
професионалну сарадњу пројекта са Фондом за запошљавање, текстилним и сличним
фирмама у нашем граду, а резултат сарадње је запошљавање полазница курса. Велики број
полазница нашло је запослење у локалним текстилним фирмама, а неке полазнице су
започеле и властити бизнис. Битно је напоменути да је Удружење жена „Берек“ (31.10.2018.
године) уручило 10 комплета постељине ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ (Одјел
хирургија). Завршна активност је обухватала додјелу цертификата, презентацију сашивених
радова и медијску презентацију уз учешће гостију из друштвено-политичког, приватног и
НВО сектора. Средства добијена од стране Града утрошена су у наведене активности.
Финансијски и наративни извјештај достављен Одјељењу за друштвене дјелатности.
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ЗАКЉУЧАК
Невладине организације имају велики значај за развој цивилног друштва,
владавину права и развој демократије, како у локалној заједници тако и у друштву у
цјелини. Између Града Приједора и НВО сектора постоји успјешна и коректна сарадња
дуги низ година. Још у 2009. години, потписан је Спорaзум о међусобној сарадњи и
партнерству, између Града Приједора, Скупштине града и невладиног сектора на основу
којег је генерисан заједнички приступ рјешавању приоритетних проблема локалне
заједнице и, као крајње настојање, подизање квалитета услуга грађанима Приједора.
Градска управа сваке године расписује Jавни конкурс за финансирање или суфинансирање
најповољнијих пројекaта невладиних организација. Конкурс се расписује у складу са
Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и
фондацијама за најповољнији пројекат у областима: запошљавања, социјалне заштите,
културе, образовања, јачања демократског друштва, људских права, развоја спорта,
екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде. Град на официјелној страници
објављује информације о невладиним организацијама којима су одобрена средства са
износима. Права и обавезе невладиних организација која добију средства за
имплементацију пријављених пројеката регулишу се уговором.
Издвајање средстава из Буџета за финансирање и суфинансирање НВО сектора
сваке године се повећава и омогућује њихов бољи и квалитетнији опстанак и рад. Исти се
кроз транспарентан процес расподјељује свим удружењима која су понудили квалитетне
пројекте, што је протеклих година знатно ојачало институционалне механизме расподјеле
оваквих средстава. Кроз суфинансирајуће или друге видове подршке по пројектним
линијама, дат је значајан замајац оснаживању невладиног сектора и унапређењу
партнерског односа са нашом локалном заједницом. Велики број грађана, представника
власти, локалних институција, невладиног сектора, као и младих људи у нашој заједници
осјетио је добробит кроз разнолик дијапазон активности кроз пројекте финансијски
подржане од стране града Приједора. Напријед наведено је видљиво из пројеката који су
реализовани и сви су у интересу за Град и грађане.
Невладине организације имају општи интерес за град Приједор, што се види из
досадашњих резултата. Радом и јачањем невладиног сектора јача цивилно друштво у
цјелини. Град Приједор је у складу са могућностима помагао њихов рад, а тако ће бити и
у наредном периоду.
Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
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ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној управи и самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 18. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“ број: 79/15), и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина града Приједора је на ________ сједници, одржаној
дана______________ донијела

ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ ПРИЈЕДОР
Члан 1.
Оснивају се организационе јединице ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, као организациони
дијелови Установе, посредством којих Установа обавља дјелатност у складу са законом (у даљем
тексту: Организационе јединице).
Члан 2.
У саставу ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, као цјелини, оснива се пет (5) организационих
јединица, и то:
- Дјечији вртић „Ђурђевак“, у насељу Урије, ул. Светозара Марковића,
- Дјечији вртић „Цврчак“, у насељу Пећани, ул. М. П. Зимоњића / зграда Ц3,
- Дјечији вртић „Сњежана“, у насељу Пећани, ул. Меше Селимовића / зграда Б2,
- Дјечији вртић „Палчић“, у насељу Омарска,
- Дјечији вртић „Бамби“, у насељу Козарац, ул. А. Мелкића.
Члан 3.
Организационе јединице обављају дјелатности у оквиру регистроване дјелатности Установе.
Члан 4.
Организационим јединицама из члана 2.ове одлуке, руководи директор ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор.
Члан 5.
Организационе јединице, које се организују у саставу ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, немају
статус правног лица.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број:_______________
Датум:_____________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Сеад Јакуповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се у члану 18. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/15), којим је прописано
да Предшколска установа пружа услуге за васпитање и образовање, његу, заштиту, подстицање
интересовања и развијања способности дјеце у цјелодневном, полудневном или краћем и
повременом трајању за дјецу од шест мјесеци до поласка у школу, са различитим програмским
садржајима: спортским, музичким, ликовним, драмским, фолклорним, језичким и
комуниколошким, информатичким, рекреативним и другим садржајима. У ставу 3. наведеног
члана даље се наводи да Дјечији вртић као организациона јединица предшколске установе
оснива се у простору одговарајуће намјене, те у ставу 5., 6. и 7. наводи се да предшколске
установе могу имати једну или више организационих јединица, те да организационе јединице у
оквиру предшколске установе могу имати називе али немају својство самосталног правног лица.
Поступајући према дефинисаној обавези, Град Приједор, као оснивач ЈУ Дјечији вртић
“Радост” Приједор, је у складу са чланом 16.став 2. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/15), покренуо код надлежног
органа, Министарства просвјете и културе Републике Српске, процедуру везану за излазак
Комисије на терен како би се утврдила испуњеност услова за наставак рада ЈПУ и обављање
регистроване дјелатности. Према горе наведеном члану Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/15), оснивач је дужан једном у
четири године затражити излазак Комисије на терен како би се утврдила испуњеност услова за
наставак рада ЈПУ и обављање регистроване дјелатности. С обзиром да 2019.године истиче рок
за све предшколске установе и њихове осниваче да ускладе своја акта са Законом о
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/15),
неопходно је донијети одлуку у предложеном тексту.

Обрађивач:
Одјељење за друштвене дјелатности
ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор

ИНФОРМАЦИЈА
о избору и реализацији пројеката омладинског сектора
Града Приједора у 2018. години

Приједор, фебруар 2019. године

Увод
Омладински сектор града Приједора у 2018. години, подржан је путем Јавног
конкурса за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих
Града Приједора, који је објављен 30.03.2018. у недјељном листу „Козарски вјесник“ и
званичној страници Града Приједора, а рок за подношење пријава је био 15 дана од
објављивања у средствима јавног информисања. Конкурсна процедура је проведена у
складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за
пројекте младих који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града
Приједора.
Конкурсом су подржане омладинске организације да путем дефинисања и
релизације пројектних идеја, развијају властите капацитете, истовремено
унапријеђујући статус омладинског сектора. Конкурс је омогућиo свим категоријама
омладинског рада, да аплицирају према средствима намијењеним за младе и то
омладинским организацијама и неформалним групама младих.
Путем наведеног конкурса од 26 пристиглих пројектних приједлога, подржано је
укупно 14 апликаната, а укупан износ одобрених средстава је 38.410 КМ. Усљед
одређених организационих проблема једна неформална група (ученици Музичке
школе), није реализовала пројекат који им је одобрен, тако да је реализовано укупно 13
пројеката. Због формалних недостатака 12 апликаната није уврштено у процес
разматрања и бодовања.
Будући да су новчана средства организацијама уплаћивана у различитим фазама,
услиједила је и различита динамика реализације пројеката. Комисија за праћење
провођења пројеката именована од стране Градоначелника, у новембру и децембру
2018. године обишла је омладинске организације и извршила мониторинг. Истовремено
је извршен увид у просторије за рад и опремљеност организација. Организације су
представиле планове и програме за 2019. годину. У разговорима је учествовао и
одређени број активиста организација. Исти су презентовали идеје и властиту визију
омладинског рада у њиховој МЗ. Представници Комисије су изразили задовољство
одзивом младих и представљеним идејама. Разговарало се и са представницима савјета
ученика школа, гдје је објашњена суштина омладинског рада и организовања, те
указано на могућност укључивања ученика путем неформалних група.
Децембра 2018. године успостављена је Канцеларија за младе у просторијама
Омладинског савјета гјде су младим људима на располагању представник Градске
управе и представници Омладинског савјета. На овај начин настоји се синергијским
дјеловањем свих механизама омладинског рада, олакшати приступ свим младима који
желе да се активно укључе у развој омнладинског сектора. Простор је веома активан по
питању организовања радионица, округлих столова и различитих курсева. Сви млади
који су заинтересовани за било какав вид креативног рада, едукације или обичног
дружења, имаће цјелодневни приступ наведеној канцеларији.
У даљем тексту слиједи бодовна листа и oпис пројеката, подржаних путем Јавног
конкурса за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих на
подручју Града Приједора у 2018. години.
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Листа одобрених средстава за пројекте oмладинских организација и неформалних група младих пријављених на
Јавни конкурс за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих Града Приједора у 2018. години

Рб.

Омладинска организација/
неформална група

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Вриједност
пројекта

Бодовање

Одобрена
средства

1

НГ „Ђаци Музичке школе„

„Мјесто за тебе„

2 мјесеца

505 КМ

171

505 КМ

2

ОК „Бабићи„

„Уредимо нашу школицу„

2 мјесеца

5.636 КМ

160

3.500 КМ

3

Удружење младих „УМ„

„Физичка активност – здравија
будућност“

7 мјесеци

6.639 КМ

150

3.400 КМ

4

НГ Мадих „Ја Грађанин„

„Ја грађанин“

6 мјесеци

3.000 КМ

143

3.000 КМ

5

ОО „Горња Ламовита„

30 дана

4.046 КМ

133

3.300 КМ

6

ОЦ „Љубија„

6 мјесеци

4.560 КМ

132

3.200 КМ

7

ОО „Сана – Брезичани„

„Парк Брезичани„

6 мјесеци

6.160 КМ

128

3.200 КМ

8

НГ „Кораком за Приједор Град –
пењемо Монблан„

„Успон на Монблан„

2 мјесеца

4.000 КМ

127

3.100 КМ

9

ОО „Глиде„

„Бланик фест„

30 дана

6.000 КМ

110

3.100 КМ

„Уређење и надоградња спортског
комплекса„
„Јачање еколошке одговорности
младих и грађана кроз видљиву акцију„

10 ОО „Пулс„

„Образовањем до самозапошљавања„

4 мјесеца

7.110 КМ

107

3.000 КМ

11 НГ „Снага воље„

„Међународни дан младих„

3 мјесеца

4.400 КМ

102

2.900 КМ

12 ОО „Дом младости„

„ДОМ - Драготињска олимпијада
младости„

1 мјесец

5.550 КМ

101

2.800 КМ

13 НГ „Брезичани„

„Школа фудбала„

5 мјесеци

2.000 КМ

78

2.000 КМ

14 НГ „Усмјеримо младе„

„Куда даље„

2 мјесеца

1.405 КМ

71

1.405 КМ

УКУПНО

38.410 КМ
3

Списак пријављених омладинских организација и неформалних група младих са пројектима на Јавни конкурс
за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја младих Града Приједора у 2018. години
Рб.
1

Омладинска организација/
неформална група

Назив пројекта

Трајање
пројекта

Вриједност пројекта Бодовање

Одобрена
средства

НГ „Ђаци Музичке школе„

„Мјесто за тебе„

2 мјесеца

505 КМ

-

-

ОК „Бабићи„

„Уредимо нашу школицу„

2 мјесеца

5.636 КМ

-

-

Удружење младих „УМ„

„Физичка активност – здравија будућност“

7 мјесеци

6.639 КМ

-

-

НГ Мадих „Ја Грађанин„

„Ја грађанин“

6 мјесеци

3.000 КМ

-

-

5

ОО „Горња Ламовита„

„Уређење и надоградња спортског
комплекса„

30 дана

4.046 КМ

-

-

6

ОЦ „Љубија„

„Јачање еколошке одговорности младих и
грађана кроз видљиву акцију„

6 мјесеци

4.560 КМ

-

-

ОО „Сана – Брезичани„

„Парк Брезичани„

6 мјесеци

6.160 КМ

-

-

НГ „Кораком за Приједор Град –
пењемо Монблан„

„Успон на Монблан„

2 мјесеца

4.000 КМ

-

-

ОО „Глиде„

„Бланик фест„

30 дана

6.000 КМ

-

-

ОО „Пулс„

„Образовањем до самозапошљавања„

4 мјесеца

7.110 КМ

-

-

НГ „Снага воље„

„Међународни дан младих„

3 мјесеца

4.400 КМ

-

-

ОО „Дом младости„

„ДОМ - Драготињска олимпијада младости„

1 мјесец

5.550 КМ

-

-

НГ „Брезичани„

„Школа фудбала„

5 мјесеци

2.000 КМ

-

-

2
3
4

7
8
9
10
11
12
13

4

14

НГ „Усмјеримо младе„

„Куда даље„

15

Омладинска организација
„АФРОДИТА-СТИЛ“

„Позорница и ми“

16

Омладинска организација „Доња
Пухарска“

Едукативна радионица „Пробудите се
вријеме је“

17

Савез студената Рударског
факултета

„Уређење ентеријера Савеза студената
Рударског факултета“

18

Неформална група „Ученици
Гимнaзије“

„Набавка интерактивног телевизора“

19

Неформална група „ОЦ Доња
Љубија“

„Реновирање и реконструкција стадиона“

20

Удружење „Санус“ Приједор

2 мјесеца

1.405 КМ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

„Млади волонтери у служби животне
средине“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

21

22

Удружење „Нада“ Приједор
Удружење жена „Липа“ Доња
Љубија

„Здраво живјети са плодовима природе“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

„Здрав и активан живот локалног
становништва кроз спортско-рекреативни
центар“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

23

Фондација „Заједнички пут“

Школа лидерства
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

24

Одред извиђача „Др Младен
Стојановић

25

Омладинска организација
„Младост“ Бистрица

Извиђачки вишебој „Козара 2018“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ
„Млади за своје село“
ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

5

26

ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ
ПРИЈЕДОР (ОСП)

„Јачање капацитета Омладинског савјета
Приједор“

-

-

-

-

ОДБИЈЕН - ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ

6

НГ „ Ђаци музичке школе“
Пројекат „Мјесто за тебе“ Град је подржао у износу од 505 КМ. Циљ пројекта је
био уљепшавање улица нашег града на креативан и јединствен начин. Исти није
реализован, усљед одређених организационих проблема. Одобрена средства су враћена
Граду Приједору у складу са важећим Правилником.

ОО „ БАБИЋИ“
Организацију је представила предсједница Драгана Грубан. Иста поседује
просторије у оквиру подручне школе „Јован Дучић“, а дјелује од 2006. У протеклом
периоду реализован је велики број пројеката и одржано неколико манифестација.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Уредимо нашу школицу„ и
финансијски je подржан у износу од 3.500 КМ. Исти се односио на реконструкцију
унутрашње столарије ОШ „Јован Дучић“. Потреба се указала прије више од десет
година, због стања школе коју је нарушио зуб времена. Вањска врата се нису могла
квалитетно закључавати, па је постојала могућност неовлаштених улазака и отуђивања
имовине. Унутрашња врата су такође била у веома лошем стању.
Активности у пројекту су се односиле на припрему простора, набавку материјала и
постављање опреме.
Пројекат је успјешно реализован. Наративни и финансијски извјештаји су уредно
достављени.
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „ УМ“
Организацију је представио предсједник Зоран Мршић. Иста дјелује од 2005. године
и усмјерена је на рад са омладином у правцу рјешавању друштвено-социјалних
проблема. Такође раде на унапређењу културних, спортских и других животних циљева
младих.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Физичка активност здравија будућност“ и подржан је у износу од 3.400 КМ. Исти је обухватао двије мјесне
заједнице, Петров Гај и Врбице. Млади из поменутих МЗ као највећи проблем истакли
су запуштеност спортских терена, непостојање дјечијих игралишта и теретане на
отвореном. Табле за кошарку су се под утицајем временских прилика распале,
конструкције за голове су уништене. Игралишта за дјецу не постоје, као ни теретана
отвореног типа. На ове проблеме су млади указивали већ дуже вријеме, као и на значај
активирања и укључивања у друштвени живот, у циљу останка младих на селу.
Пројекат се односио на сљедеће:
- Израда и монтирање дјечијег игралишта и теретане на отвореном у Горњем
Петровом гају,
- Реконструкција и репарација кошева и конструкција за голове у Врбицама.
Пројекат је успјешно реализован. Све активности су извршили чланови удружења
„УМ“ и омладинци из поменутих мјесних заједница.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
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НГ „ Ја Грађанин“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „ Ја Грађанин“. Носиоци су
били ученици III1 разреда ЈУ „Средњошколски центар“ Приједор. Финансијска
подршка износила је 3.000 КМ. Пројекат се односио на набавку 6 школских табли, у
циљу побољшања квалитета наставе и наставног процеса.
Наративни и финансијски извјештаји уредно достављени.
ОО „ ГОРЊА ЛАМОВИТА“
Организацију је представио предсједник Дејан Прпош. Иста посједује властите
просторије у оквиру МЗ Горња Ламовита која броји 2.000 становника, од чега је око
200 младих.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Уређење и надоградња
спортског комплекса“ и покренут је на иницијативу женских чланова организације.
Кроз разговор се указала потреба да се изгради игралиште, на коме би млади могли да
проводе слободно вријеме. Истовремено се настојало утицати на останак младих на
селу и на подизање нивоа омладинског активизма. Град је пројекат подржао у износу
од 3.300 КМ.
Све активности у оквиру пројекта успјешно су реализоване (уређење терена,
обиљежавање, набавка клупа и постављање расвјете). Млади волонтери, чланови
организације, одазвали су се у великом броју и узели учешће у многим активностима.
Мониторинг над свим активностима вршили су предсједник организације и задужени
чланови.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОЦ „ ЉУБИЈА“
Центар је презентовала Санела Авдић, извршни директор. Организација дјелује већ
15 година, кроз различите програме и пројекте који се тичу дјеце и младих. У питању
су радионице, различити облици неформалног образовања, курсеви страних језика,
школа глуме, музичке радионице, волонтерске активности, љетни кампови за
иностране волонтере, облици психосоцијалне подршке дјеци и младима.
У активностима Центра учестовало је више од 1500 корисника. У различитим
манифестацијама учешће су узели умјетници и спортисти из неколико европских
земаља ( Енглеска, Француска, Италија, Шпанија ). Многе активности су реализоване у
самом Центру, а одређен број на вањским локацијама. Центар располаже са
квалитетним и опремљеним просторијама, те са квалитетним и едукованим кадровима.
По потреби се ангажују стручни сарадници из БиХ или иностранства.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Јачање еколошке
одговорности младих и грађана кроз видљиве акције у локалној заједници“ у износу од
3.200 КМ.
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Активности у оквиру пројекта:
- Креирање календара активности и формиране групе партиципаната
- Едукативне радионице из области екологије (7)
- Арт радионице од рециклираног материјала (7)
- Организовање ликовне изложба на тему „Природа и ја“
- Три мале акције у локалној заједници (уљепшајмо парк, уништавање алергених
биљака, израда и подјела промотивног материјала о љековитим биљкама са
нашег подручја)
- Кино пројекција тематског садржаја – екологија, околиш, природни ресурси
- Обиљежавање битних датума (Дан планете земље, Свјетски дан паркова,
Међународни дан заштите вода).
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОО „ САНА“ Брезичани
Организацију је представио предсједник Огњен Сиђак. У оквиру МЗ Брезичани
посједују властите просторије, гдје се млади окупљају друже и организују едукативне
радионице.
Пројекат који је Град подржао 2018. год. назван је „Парк Брезичани“. Исти је
подржан у износу од 3.200 КМ. Извршено је темељно и комплетно уређење парка, како
је и планирано у пројекту. У првој фази извршено је чишћење, равнање и припрема
терена. У сљедећој фази набављен је сав неопходан грађевински материјал. Финална
активност односила се на набавку и постављање модерне дјечије играонице (тобоган,
љуљашка и остали садржаји).
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „ Кораком за Приједор“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Успон на Монблан“.
Финансијска подршка износила је 3.100 КМ.
У оквиру пројекта извршене су потребне кондиционе и висинске припреме, које су
резултирале самим успоном на Монблан, највиши европски врх, на који се годишње
пење близу 30.000 планинара из цијелог свијета. Сам успон је трајао 10 дана, а
цјелокупне припреме 2 мјесеца. Укупно је учестовало 7 приједорских планинара. Веома
значајна је и компонента медијске промоције града Приједора. Пројекат је успјешно
реализован.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОО „ГЛИДЕ“
Организацију је представио предсједник Милан Марковић. Пројекат који је Град
подржао 2018. године назван је „Бланик Фест“, у износу од 3.100 КМ.
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Пројекат се одвијао на приједорском Аеродрому у оквиру „Бланик купа“
(такмичарски дио пројекта у прецизном слијетању једрилицом Бланик). Фестовском
дијелу догађаја присуствовало је преко 2.000 младих. Истовремено је одржано
такмичење у екстремним спортовима и Cost Share летови за младе. Све је било
медијски попраћено.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
ОО „ ПУЛС“
Пројекат који је Град подржао 2018. године. назван је „Образовањем до
самозапошљавања“. Исти је подразумијевао реализацију образовних активности за
лица млађе животне доби (до 26 година), која имају интерес да покрену властити
бизнис. Град је пројекат подржао са 3.000 КМ.
Методолошки, пројекат је подразумијевао реализацију низа радионица и
промотивних активности, којима је претходио одабир учесника. Реализоване су три
радионице у складу са расположивим средствима. Општи циљ пројекта био је
промоција предузетништва, као инструмента запошљавања младих незапослених лица.
Укупно су учестовала 24 лица.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „Снага воље“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „ Међународни дан младих - 12.
август“. Финансијска подршка износила је 2.900 КМ. Исти је обухватио Приједорске
омладинске игре, добровољно давање крви и одржавање округлих столова на тему
„Млади, јуче, данас, сутра – проблеми и рјешење“.
Наративни и финансијски извјештаји нису достављени.
ОО „ ДОМ МЛАДОСТИ “ Г. Драготиња
Организацију је представио Радован Егић, предсједник. Иста дјелује од 2005. године.
Од тада је реализовала бројне пројекте и учестовала у неколико манифестација, било
као носилац или кроз њене представнике. Организацију карактерише волонтерски
допринос матичној мјесној заједници, путем физичких радова или еколошких
активности. Иста посједује властите просторије које су реновирали и опремили кроз
пројекте „Мала сала“ и „Рачунарски центар“. Финансијску подршку обезбиједио је
Град Приједор.
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Драготињска олимпијада
младости“ и исти је подржан је у износу од 2.800 КМ. Састојао се од неколико
активности: набавка материјала и опреме, уређење простора око централне зоне гдје су
се одржавале игре, уређење и означавање пјешачких стаза, означавање и обезбјеђивање
пунктова и контролних тачака. Пројекат је окупио шест екипа (30 учесника), са
територије града Приједора и Општине Нови Град. У истом су учестовала 22
волонтера из саме организације. Они су, у склопу својих активности, учестовали у
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уређењу простора око централне зоне, и као контролори на контролним тачкама гдје је
вршено бодовање екипа и такмичара.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „ Брезичани“
Пројекат који је Град подржао 2018. године назван је „Школа фудбала“. Финансијска
подршка износила је 2.000 КМ.
Сам пројекат обухватио је школу фудбала за сву дјецу из Брезичана и околних села,
која тренутно тренирају фудбал у разним клубовима из Приједора и Новог Града.
Пројекат је укључио и потпуно сређивање травнате подлоге, куповину голова и мрежа
за голове, те обиљежавање игралишта.
Наративни и финансијски извјештаји су уредно достављени.
НГ „ Усмјеримо младе“
Пројекат који је Град подржао 2018. години назван је „Куда даље“. Финансијска
подршка износила је 1.405 КМ.
Циљ пројекта био је да се предочи средњошколцима, шта им се нуди након
завршене средње школе. Намјера је била да се утиче на будуће студенте, у правцу
избора занимања која ће им лакше обезбиједити посао, након завршетка факултета.
Неопходне информације и подаци добијени су од универзитета у РС, и Завода за
запошљавање РС.
Наративни и финансијски извјештаји нису достављени.
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ЗАКЉУЧАК
На темељу праћења активности унутар омладинског сектора, одржаних семинара,
округлих столова, радионица и непосредних контакта са омладинским организацијама
и неформалним групама младих, неоспорна је чињеница да Град Приједор садржи
солидан потенцијал младих људи. Град Приједор је максимално подржавао наведени
сектор у протеклим годинама, у складу са реалним могућностима.
У наредном периоду могуће је, додатно унаприједити омладински сектор, а у погледу
подршке пројектима којима се суфинансирају омладинске организације и неформалне
групе младих у сљедећим правцима:
- У свим преуређеним домовима културе обезбиједити просторију за младе (путем
пројеката из оквира Јавног конкурса за омладинске пројекте, постепено опремати
наведене просторије за младе),
- Путем медија позвати младе да се укључе у осмишљавање омладинских
манифестација (подржати формирање омладинских организација, које би се
бавиле тематиком омладинских манифестација),
- Јавно подстицати и финансијски подржати формирање нових урбаних
организација (тренутна структура омладинског сектора је 90% рурални, 10%
урбани),
- Пројекте подржане из ставке намијењене за финансирање односно
суфинансирање активности медијски презентовати и објавити,
- Утицати на културу писања и достављања у року предвиђеним Уговором,
извјештаја за пројекте омладинских организација и неформалних група
подржаних од стране Града,
- Неформалне групе младих, првенствено ученици средњих школа, под водством
професора, код аплицирања на пројекте, потребно да остваре бољу комуникацију
са надлежним Одјељењем и Омладинским савјетом.
Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
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INFORMACIJA
O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI
U 2018.GODINI

Grad Prijedor, februar 2019.godine

INFORMACI JA
o pružanju pravne pomoći
za period od 01.01. do 31.12.2018. godine
U skladu sa članom 31. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike
Srpske“ broj: 97/16) i članom 34. Statuta Grada Prijedor ( „ Službeni glasnik Grada Prijedor“
broj: 12/17), u Gradskoj upravi Grada Prijedor u Odjeljenju za opštu upravu organizovana je
kancelarija za pružanje pravne pomoći, radi zaštite i ostvarivanja prava i interesa građana.
Pravo na pružanje pravne pomoći imaju građani - isključivo fizička lica sa prebivalištem
na teritoriji Grada Prijedor u svim pravnim postupcima, osim u postupcima krivične i prekršajne
odgovornosti, osnivanja i prestanka rada privrednih društava i preduzetničkih radnji.
Pravna pomoć se pruža u USMENOM OBLIKU gdje se odmah po obraćanju korisniku
daju pravni savjeti i PISMENO sastavljanjem podnesaka u raznim postupcima te sastavljanjem
isprava. Kancelarija se ne bavi pravnim zastupanjem građana pred sudovima, državnim i
drugim organima, fondovima i drugim upravnim organizacijama.
Svi usmeni pravni savjeti koje kancelarija pravne pomoći pruži građanima su besplatni.
Pisani predmeti koji se uzmu u rad su oslobođeni ili se za iste naplaćuje gradska
administrativna taksa na osnovu Odluke o visini naknade za usluge pružanja pravne pomoći
(„Službeni glasnik Grada Prijedora“broj: 09/18).
Tarifa gradske administrativne takse za pružanje pravne pomoći iznosi od 5,00 KM do
50,00 KM, što je vrlo povoljno za naše građane.
Kancelarija za pružanje pravne pomoći je u 2018. godini primila i izvršila identifikaciju
na osnovu lične karte 1.605 stranaka ( u 2017. godini 1.959 stranaka).
U usmenom obliku dati su savjeti za 1.014 lica (u 2017. godini za 1.484 lica). Zadužen
je i formiran 591 predmet radi davanja pismene pravne pomoći (u 2017. godini 475 predmeta).
Za 1 zaduženi predmet uskraćena je pravna pomoć zbog očigledne neosnovanosti zahtjeva a u
skladu sa članom 8. Odluke o visini naknade za usluge pružanja pravne pomoći.
Od svih predmeta koji su zaprimljeni u pisani rad, za 264 predmeta je plaćena taksa u
iznosu od 5.020,00 KM (u 2017. godini za 164 predmeta plaćena je taksa u iznosu od 3.785,00
KM).
U 327 predmeta su stranke oslobođene plaćanja takse po raznim osnovama (u 2017.
godini za 311 predmeta) u skladu sa navedenom Odlukom o visini naknade za usluge pružanja
pravne pomoći.
Plaćanje naknade za pruženu pravnu pomoć su oslobođeni:
1. Korisnici stalne socijalne pomoći, invalidne osobe, osobe pod starateljstvom i
korisnici najnižih starosnih penzija u Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
2. Borci Vojske Republike Srpske, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata, porodice
poginulih i nestalih boraca i to u predmetima iz oblasti boračko invalidske zaštite, nezaposlena
lica u predmetima ostvarivanja prava iz radnih odnosa i zaposlenja, izbjeglo i raseljeno
stanovništvo i povratnici u predmetima rješavanja njihovih statusnih pitanja.
Pismenu pravnu pomoć građani su najčešće tražili radi sastavljana podnesaka:
a) U PARNIČNIM POSTUPCIMA radi sastavljanja tužbi i drugih podnesaka iz oblasti
porodičnog prava ( postupci razvoda, utvrđivanje i osporavanje očinstva, priznavanje
očinstva, zakonsko izdržavanje i ukidanje obaveza izdržavanja), zatim tužbi: zbog

povreda prava iz radnog odnosa, za utvrđivanje prava vlasništva, radi povrata duga, kao
i odgovora na tužbe, te žalbe na presude. U parničnim postupcima je bilo ukupno 202
predmeta.
b) U VANPARNIČNIM POSTUPCIMA radi pokretanja ostavinskih postupaka,
prijedloga za donošenje dopunskog rješenja o nasljeđivanju, proglašenja nestalog lica
umrlim, prijedloga za sastavljanje testamenta, prijedloga za uređenje međe, razvrgnuće
suposjedničke/suvlasničke
zajednice nekretnina, prijedloga za fizičku diobu
nekretnina, prijedloga za dozvolu zaključenja braka prije punoljetstva. U vanparničnim
postupcima je bilo ukupno 42 predmeta.
c) U IZVRŠNIM POSTUPCIMA najčešći predmeti su bili prijedlozi za izvršenje,
prigovori protiv rješenja o izvršenju i žalbe u izvršnom postupku u ukupnom broju od
51 predmet.
d) U UPRAVNIM POSTUPCIMA najčešći predmeti su bili žalbe na rješenja Fonda
penzijskog i invalidskog osiguranja RS, Žalbe na rješenja Fonda zdravstvenog
osiguranja RS, kao i tužbe u ukupnom broju od 255 predmeta.
e) U ZEMLJIŠNO KNJIŽNIM POSTUPCIMA su najčešći predmeti bili u vezi
sastavljanja zemljišno knjižnih prijedloga u vezi upisa, brisanja, predbilježbi i zabilježbi
nekih prava u ukupnom broju od 20 predmeta.
Kod sastavljanja isprava su najčešći predmeti sastavljanje ugovora o poklonu i kupoprodajnih
ugovora pokretnih stvari.
Pored navedene pravne pomoći, građanima usluge besplatne pravne pomoći, svakog prvog
petka u mjesecu u vremenskom periodu od 10,00 do 14,00 sati u kancelariji pravne pomoći
Odjeljenja za opštu upravu, pružaju i stručni savjetnici Centra za besplatnu pravnu pomoć
osnovanog od strane Ministarstva pravde Vlade Republike Srpske. Pravo na usluge Centra za
besplatnu pravnu pomoć ostvaruju socijalno ugrožene kategorije, kao i ostali građani a koji
moraju da ispunjavaju određene uslove da njihova primanja ne premašuju mjesečni iznos od
800,00 KM, da ne posjeduju nekretnine niti registrovanu djelatnost na svoje ime. Pravna pomoć
Centra za besplatnu pravnu pomoć obuhvata pored pismene pravne pomoći i zastupanje pred
nadležnim sudovima i drugim organima sve do pravosnažnosti odluke.
Besplatnu pravnu pomoć građanima Grada Prijedor iz određenih oblasti prava pruža i
kancelarija „ Vaša prava“ u Prijedoru.
Usluge pružanja pravne pomoći građanima Grada Prijedor od strane Opštinske odnosno
Gradske uprave pružaju se još od 1965. godine te građani na raspolaganju imaju i navedene
usluge besplatne pravne pomoći. Smatramo da je i dalje evidentna velika potreba građana za
ovom vrstom usluga, koja znatno utiče na poboljšanje pravne zaštite naših građana, ostvarivanje
njihovih prava a vrlo evidentno jednim dijelom i zaštite standarda naših građana.

OBRAĐIVAČ:
Odjeljenje za opštu upravu

PREDLAGAČ :
GRADONAČELNIK
Milenko Đaković
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1. Uvod
U svrhu podsticanja zapošljavanja novih radnika i samozapošljavanja, za postizanje nivoa
samoodrživosti i profitabilnosti privrednih subjekata u periodu od 2009.-2018. godine realizovan je
veći broj strateški planiranih projekata.
Realizovani projekti u 2018. godini, koji su predmet ove Informacije, su projekti koji su
ugrađeni u Integralnu strategiju razvoja grada Prijedora za period 2014.-2024. godine.
Projekti usmjereni na podsticanje razvoja preduzetništva i proizvodnih djelatnosti, otvaranje
novih radnih mjesta, zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i žena preduzetnica, te
standardizaciji proizvodnog procesa, su:
-

Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika,
Podrška samozapošljavanju,
Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija),
Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i
Podrška ženskom preduzetništvu.

U 2018. godini započela je implementacija još jednog novog projekta pod nazivom „Dodjela
podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkuretnosti MSP“ koji ima za cilj da kreira nova
radna mjesta ( zaposlenih 10 novih radnika u 2018. godini), kroz podršku u nabavci mašina, opreme i
alata za potrebe proizvodnih procesa u sektorima drvoprerade i metaloprerade.
Efekat projekata se ogleda u smanjenju broja nezaposlenih lica, promociji i razvoju
preduzetništva, promociji i podršci samozapošljavanju, te povećanju konkurentnosti prijedorske
privrede.
Metodologija realizacije navedenih projekata se zasniva na:
- izradi pojedinačnih programa,
- raspisivanju Javnih poziva,
- formiranju Komisije za dodjelu podsticajnih sredstava, koja analizom pristiglih prijava i
terenskim obilascima vrši izbor korisnika, uz saglasnost gradonačelnika,
- organizaciji medijske promocije i
- dodjeli podsticajnih sredstava odabranim podnosiocima prijava/korisnicima, koji
ispunjavaju uslove.
Javni pozivi za dodjelu podsticajnih sredstava su objavljeni u listu „Kozarski vjesnik“, oglasnim
tablama Gradske uprave i na zvaničnom internet sajtu Gradske uprave Prijedor. Za navedene projekte
bili su propisani opšti i posebni uslovi, a prijave sa potrebnom dokumentacijom su se podnosile u šalter
sali Gradske uprave Prijedor. Finansiranje navedenih projekata je planirano Budžetom Grada Prijedora
za 2018. godinu, u okviru sredstava za razvojne projekte Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, a
realizacija istih je izvršena u 2018. godini.
Za projekte, u 2018. godini, zajednički-opšti uslovi bili su sljedeći:
- na Javni poziv može se prijaviti samo jedan član porodičnog domaćinstva,
- na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja se bave proizvodnom djelatnošću ili uslugama u
oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog zanatstva,
- pravo prijave na Javni poziv ne mogu ostvariti subjekti iz oblasti kućne radinosti, trgovine i
ugostiteljstva – osim za zapošljavanje novih radnika i
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-

pravo na podsticajna sredstva mogu ostvariti subjekti, koji po osnovu istih projekata, nisu
dobijali podsticajna sredstva od Grada Prijedora u poslednje 3 (tri) godine, osim podsticaja
za zapošljavanje novih radnika.
Posebni uslovi, po projektima, detaljnije su opisani u daljem dijelu teksta ove Informacije.
2. Projekti „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“ i
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“ u 2018. godini
Projekti „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“ i
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“ imaju za cilj dodjelu podsticajnih sredstava
poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno smanjenje broja nezaposlenih lica na
evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor.
Ciljne grupe projekata su registrovani privrednici (pravna i fizička lica) sa područja grada
Prijedora, uz napomenu da jedan poslodavac može dobiti podsticajna sredstva za zapošljavanje od 1
(jednog) do najviše 5 (pet) novih radnika.
Finansiranje projekata planirano je Budžetom Grada Prijedora za 2018. godinu, u okviru
sredstava za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja, u ukupnom iznosu od 105.000 KM i to po
sljedećim stavkama:
- projekat 1.4.3.3 - „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih
kadrova“ pod stavkom 414100, u iznosu od 25.000,00 KM i
- projekat 1.4.3.2 - „Podsticaj zapošljavanju novih radnika“ pod stavkom 414100, u iznosu
od 80.000,00 KM.
Sredstva za subvencioniranje po jednom zaposlenom radniku, zavisno od stručne spreme, su:



za projekat „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“
2.500 KM – po jednom zaposlenom radniku sa VSS, Mr i Dr,
Za projekat „Podsticaj zapošljavanju novih radnika“:
- 1.000 KM – po jednom zaposlenom radniku sa NK, PK, KV i SSS spremom,
- 2.500 KM – po jednom zaposlenom radniku sa VSS spremom.

Javnim pozivom za dodjelu podsticajnih sredstava je definisan rok za prijem prijava korisnika
od 01.06.2018. do 31.08.2018. godine, a za učešće u dodjeli podsticajnih sredstava po navedenim
projektima poslodavac je trebao, pored opštih uslova, ispuniti i posebne uslove i to:
- da novozaposlene radnike zadrži u stalnom radnom odnosu najmanje 1 (jednu) godinu, od
dana zaključenja ugovora;
- da novozaposlene radnike prijavi na radno vrijeme od 8 (osam) radnih sati;
- da ne smanji broj stalno zaposlenih radnika, u periodu od 1 (jedne) godine, od dana zaključenja
ugovora;
- da broj zaposlenih nije manji u poslednjih 6 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je
podnešena prijava za dodjelu podsticajnih sredstava;
- sredstva se neće odobravati poslodavcima za radnike za koje su već dobili sredstva od Zavoda
za zapošljavanje RS u tekućoj godini po istom osnovu;
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-

da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 12
mjeseci;
da su novozaposleni radnici, prije zapošljavanja, bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,
Biro Prijedor.

Dokumentacija koju je bilo neophodno priložiti uz prijavu za učešće u dodjeli podsticajnih
sredstava je:
-

-

rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
potvrda o registraciji poreskog obveznika;
spisak novozaposlenih radnika, sa navedenom stručnom spremom i opisom radnih mjesta;
godišnji bilans poslovanja za prethodnu godinu;
uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;
uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor-Biro Prijedor, da su lica koja se
zapošljavaju po ovim projektima bila evidentirana kao nezaposlena, prije stupanja u radni
odnos kod poslodavca, osim za mlade VSS do 30 godina starosti,
uvjerenje od Poreske uprave RS, PC Prijedor o zaposlenim novoprijavljenim radnicima i
potvrda banke o likvidnosti (samo za privredna društva).

Prava i obaveze su definisane ugovorima između Gradske uprave i korisnika, po čijem se
zaključivanju – septembar 2018. godine, sredstva uplaćuju na račune korisnika.
Implementaciju, praćenje i kontrolu ugovorenih obaveza po osnovu projekata provode
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odjeljenje za finansije i imenovana Komisija.
Po osnovu navedenih projekata zaprimljene su 37 prijava korisnika, kojima su se tražila
podsticajna sredstva za 96 novozaposlenog radnika. Nakon provedenih komisijskih aktivnosti utvrđeno
je da pravo na podsticajna sredstva ispunjavaju 35 podnosioca prijava, za 93 novozaposlena radnika i
to za:



83 radnika stručne spreme NK-SSS i
10 radnika stručne spreme VSS

Na osnovu naprijed konstatovanog, podnosiocima prijava su isplaćena podsticajna sredstva u
ukupnom iznosu od 108.000,00 KM ( Budžetom planirana sredstva za ovu namjenu u 2018. godini su
bila 105.000, 00 KM. Razlika od 3.000,00 KM namirena je sa drugih stavki namijenjenih za podsticaje iz
Budžeta grada).
Planirani ciljevi i očekivani rezultati projekta (smanjenje broja nezaposlenih lica na evidenciji
Zavoda za zapošljavanje RS-Biro Prijedor, poboljšanje rada poslodavaca, povećanje broja zaposlenih
lica i razvijanje javno-privatnog partnerstva) postignuti su ovim načinom implementacije projekata i
realizacijom budžetskih sredstava.
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3. Projekat „Dodjela podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkuretnosti
MSP“ (MEG-projekat)
Projekat „Dodjela podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkuretnosti MSP“
ima za cilj da kreiranje novih radnih mjesta ( zaposlenih 10 novih radnika u 2018. godini), kroz podršku
u nabavci mašina, opreme i alata za potrebe proizvodnih procesa u sektorima drvoprerade i
metaloprerade.
Metodologija za realizaciju ovog projekata se zasniva na:
-

izrada Pravilnika o dodjeli sredstava,
raspisivanju Javnog poziva,
formiranju Komisije za dodjelu podsticajnih sredstava, koja analizom pristiglih prijava i
terenskim obilascima vrši izbor korisnika, uz saglasnost gradonačelnika,
organizaciji medijske promocije i
dodjeli podsticajnih sredstava odabranim podnosiocima prijava/korisnicima, koji
ispunjavaju uslove.

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava je objavljen 16.07.2018. godine u listu „Kozarski
vjesnik“, oglasnim tablama Gradske uprave i na zvaničnom internet sajtu Gradske uprave Prijedor. Za
navedeni projekat bili su propisani opšti i posebni uslovi, a prijave sa potrebnom dokumentacijom su
se podnosile u šalter sali Gradske uprave Prijedor. Projekat se realizuje iz sredstava Grada Prijedora u
okviru Projekta opštinskog, ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švajcarske,
a provodi program Ujedinjenih nacija u BIH (UNDP BiH). Planirano je da ukupna vrijednost projekta
iznosi 139.922,84 KM (učešće Grada Prijedora 99.906,84 KM, a MEG projekata 40.016,00 KM).
Realizovana vrijednost projekta iznosi 99.200,00 KM od čega učešće Grada Prijedora iznosi
59.200,00 KM a MEG projkta 40.000 KM.
Javnim pozivom za dodjelu podsticajnih sredstava je definisan rok za prijem prijava korisnika
od 16.07.2018. godine do 07.08.2018. godine, a za učešće u dodjeli podsticajnih sredstava za navedeni
projekat potencijalni korisnici su trebali, ispuniti i posebne uslove i to:
-

spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća u skladu sa definicijom datom u Pravilniku
obavljaju svoju poslovnu aktivnost u okviru djelatnosti metaloprerade i drvoprerade kao
što je definisano u Pravilniku,
- imaju sjedište na području Grada Prijedora,
- planiraju povećanje broja zaposlenih,
- da su ostvarili pozitivne finansujske rezultate poslovanja u 2017. godini,
- da odgovorno lice poslovnog subjekta nije osuđivano pravosnažnom sudskom odlukom za
bilo koje kažnjivo djelo vezano za njihovu profesiju, prevaru, korupciju, učešće u
kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu protivzakonitu aktivnost koja šteti finansijskim
interesima RS/BiH,
- da nemaju dugovanja po osnovu obaveza koje se odnose na uplate poreza i doprinosa i
drugih poreskih davanja prema propisima RS/BiH.
Dokumentacija koju je bilo neophodno priložiti uz prijavu za učešće u dodjeli podsticajnih
sredstava je:
- popunjene aplikacione forme (aneks A i aneks B)
- kopiju rješenja o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
- kopija potvde o registraciji poreskog obveznika (JIB);
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-

-

-

fotokopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha podnosioca prijave za 2016. i 2017. godinu
(ukoliko je obavezna posjedovati) ili bruto bilans za prethodni period ukolikoje korisnik
novoosnovani poslovni subjekt;
potpisanu izjavu ovlaštenog lica, ovjerenu pečatom firme o broju zaposlenih u trenutku
podnošenja prijave, izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa i
drugih dr.) sa 30.06.2018. godine, te da je korisnik likvidan u trenutku podnošenja prijave;
potpisanu izjavu da odgovorno lice poslovnog subjekta nije osuđivano pravosnažnom
sudskom odlukom za bilo koje kažnjivo djelo vezano za njihovu profesiju, prevaru,
korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu protivzakonitu aktivnost koja
šteti finansijskim interesima RS/BiH.

Aplikanti koji su odabrani za sklapanje ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava dužni su da u
roku od 15 dana od prijema obavještenja dostave još dodatnu dokumentaciju :
-

-

original ili ovjerenu fotokopiju potvde o broju zaposlenih izdate od strane nadležne
poreske uprave ili drugog nadležnog organa, ne stariju od osam (8) dana;
uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, ne stariju od osam (8) dana;
uvjerenje izdato od nadležne institucije da odgovorno lice poslovnog subjekta nije
osuđivano pravosnažnom odlukom za bilo koje kažnjivo djelo vezano za njihovu profesiju,
prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu protivzakonitu
aktivnost koja šteti finansijskim interesima RS/BiH i
potvdu o likvidnosti , ne stariju od osam (8) dana (samo za privredna društva).

U roku predviđenom za dostavljanje prijava po javnom pozivu do 07.08.2018. godine u
šalter sali Gradske uprave Prijedor pristiglo je ukupno 12 prijava uredno zapakovanih, od kojih je 5
aplikanata dobilo bespovratna sredstva.
Podsticajna sredstva po jednom aplikantu iznose maksimalno 20.000,00 KM.

Prikaz realizovanih podsticajnih sredstava, u periodu od 2009.-2018. godine, za projekte
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“, „Podsticaj
poslodavcima za zapošljavanje novih radnika i projekat „Dodjela podsticajn. sredstava za zapošljavanje
kroz jačanje konkurentnosti MSP (MEG-projekat) , dat je tabeli broj 1.
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Tabela br. 1 – Realizovana podsticajna sredstva u periodu od 2009.-2018. godine, za projekte
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“,
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“ i projekat „Dodjela podsticajnih
sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkuretnosti MSP“ (MEG-projekat)
NAZIV PROJEKTA
Dodjela podsticajn.
„Podsticaj
„Podsticaj
sredstava za
poslodavcima za
poslodavcima za
zapošljavanje kroz
zapošljavanje mladih
zapošljavanje novih
jačanje
visokoobrazovanih
R.br. God.
radnika“
konkurentnosti MSP
kadrova“
(MEG-projekat)
Broj
Broj
Broj
Iznos
Iznos
Iznos
novozap
novoza
novoza
Ukupno KM
sredstava u
sredstava u
sredstava
oslenih
poslenih
poslenih
po godinama
KM
KM
u KM
radnika
radnika
radnika
1.
2009
10
47.000,00
2
6.000,00
53.000,00
2.
2010
8
36.000,00
2
6.000,00
42.000,00
3.
2011
11
47.500,00
5
12.500,00
60.000,00
4.
2012
49
82.000,00
7
17.750,00
99.750,00
5.
2013
46
85.000,00
3
9.000,00
94.000,00
6.
2014
86 181.500,00
13
30.000,00
211.500,00
7.
2015
46
69.000,00
11
27.500,00
96.500,00
8.
2016
76 114.000,00
17
44.000,00
158.000,00
9.
2017.
111 124.500,00
3
7.500,00
132.000,00
10. 2018.
92 105.500,00
1
2.500,00
24 99.200,00
207.200,00
UKUPNO
535 892.000,00
64 162.750,00
24 99.200,00 1.153.950,00
Iz tabele br. 1 je vidljivo da je u periodu od 2009.-2018. godine, po osnovu navedenih projekata,
realizovano ukupno 1.153.950,00 KM (892.000,00 KM po projektu „Podsticaj poslodavcima za
zapošljavanje novih radnika“ , 162.750,00 KM po projektu „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje
mladih visokoobrazovanih kadrova“ i 99.200,00 KM po MEG- projektu), odnosno da je subvencionisano
zapošljavanje 623 novih radnika (73 visokoobrazovana radnika i 550 radnika ostalih kvalifikacija).

4. Projekti „Podsticaj
u 2018. godini

samozapošljavanju“

i

„Podrška

ženskom

preduzetništvu“

Projekti „Podsticaj samozapošljavanju nezaposlenih lica“ i „Podrška ženskom preduzetništvu“
imaju za cilj pružanje podrške registraciji neke proizvodne ili uslužne djelatnosti u toku 2018. godine
(osim kućne radinosti, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti), na području grada Prijedora.
Projektima se omogućava subvencioniranje troškova zapošljavanja nezaposlenim licima sa
evidencije Zavoda za zapošljavanje RS-Biro Prijedor, a ciljne grupe projekata su lica koja su u toku
tekuće godine registrovala zanatsko preduzetničku djelatnost ili privredno društvo, kao osnovno
zanimanje.
Finansiranje projekata planirano je Budžetom Gradske uprave Prijedor za 2018. godinu, u
okviru sredstava za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja, u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM i
to po sljedećim stavkama:
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-

projekat 1.4.3.4 - „Podsticaj samozapošljavanju nezaposlenih lica“ pod stavkom 414100, u
iznosu od 100.000,00 KM i
- projekat 1.4.4.2 - „Podrška ženskom preduzetništvu“ pod stavkom 414100, u iznosu od
20.000,00 KM.
Sredstva za subvencioniranje po jednom licu iznosila su od 3.000,00 do 5.000,00 KM.
Javnim pozivima za dodjelu podsticajnih sredstava je definisan rok za prijem prijava korisnika
od 01.06. do 31.08.2018. godine, a za učešće u dodjeli podsticajnih sredstava po navedenim projektima
potencijalni korisnici su trebali, pored opštih uslova, ispuniti i posebne uslove i to:
-

da su u toku tekuće godine registrovali djelatnost u oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog
zanatstva na području grada Prijedora;
da su prije registracije zanatsko preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva bili evidentirani
kod Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor-Biro Prijedor, kao nezaposlena lica;
nakon provedene obuke, dostave biznis plan.

Dokumentacija koju je bilo neophodno priložiti uz prijavu za učešće u dodjeli podsticajnih
sredstava je:
- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor-Biro Prijedor, da je lice koje se
prijavljuje za podsticajna sredstva bilo evidentirano kao nezaposleno lice prije registracije
poslovnog subjekta;
- uvjerenje o registraciji poreskog obveznika;
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda od datuma registracije
preduzetnika ili privrednog društva.
Prava i obaveze su definisane ugovorima između Gradske uprave i korisnika, po čijem se
zaključivanju – septembar 2018. godine, sredstva uplaćuju na račune korisnika.
Implementaciju, praćenje i kontrolu ugovorenih obaveza po osnovu projekata provode
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odjeljenje za finansije i imenovana Komisija.
Po osnovu navedenih projekata zaprimljeno je 28 prijave korisnika, kojima su se tražila
podsticajna sredstva za novopokrenuti biznis. Nakon provedenih komisijskih aktivnosti utvrđeno je da
pravo na podsticajna sredstva ispunjava 24 podnosioca prijava, od čega se 4 prijavе odnosе na žene
preduzetnice, a kojima su isplaćena podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 81.000,00 KM (od čega
69.000,00 za Projekat „Samozapošljavanje“ a 12.000,00 za Projekat „Zensko preduzetništvo“).

Prikaz realizovanih podsticajnih sredstava, u periodu od 2009.-2018. godine, za projekte
„Podrška samozapošljavanju“ i „Podrška ženskom preduzetništvu“, dat je tabeli broj 2.
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Tabela br. 2 – Realizovana podsticajna sredstva u periodu od 2009.-2018. godine, za projekte
„Podsticaj samozapošljavanju “ i
„Podrška ženskom preduzetništvu“
NAZIV PROJEKTA
„Podrška ženskom
„Podsticaj samozapošljavanju“
preduzetništvu“
R.br. Godina
Broj
Iznos
Broj
Iznos
Ukupno KM
novozaposlenih
sredstava u
novozaposlenih
sredstava u
po godinama
radnika
KM
radnica
KM
1.
2009
17
83.000,00
83.000,00
2.
2010
23
100.000,00
100.000,00
3.
2011
18
90.000,00
2
6.000,00
96.000,00
4.
2012
22
92.000,00
1
4.000,00
96.000,00
5.
2013
21
74.000,00
2
8.000,00
82.000,00
6.
2014
32
118.500,00
6
20.000,00
138.500,00
7.
2015
29
87.000,00
8
24.000,00
111.000,00
8.
2016
11
33.000,00
3
9.000,00
42.000,00
9.
2017
27
81.000,00
8
24.000,00
105.000,00
10.
2018
24
69.000,00
4
12.000,00
81.000,00
UKUPNO
224
827.500,00
34
107.000,00
934.500,00
Iz tabele br. 2 je vidljivo da je u periodu od 2009.-2018. godine, po osnovu navedenih projekata,
realizovano ukupno 934.500,00 KM i to:
-

po projektu „Podsticaj samozapošljavanju“ realizovano je 827.500,00 KM, čime je izvršeno
subvencioniranje 224 pokrenutih biznisa, odnosno novotvorena radna mjesta i
po projektu „Podrška ženskom preduzetništvu“ realizovano je 107.000,00 KM, čime je
izvršeno subvencioniranje 34 pokrenutih biznisa, odnosno novotvorenih radnih mjesta za
žene preduzetnice.

5. Projekat „Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“ u 2018. godini
Projekat „Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“ ima za cilj pružanje podrške
izvozno orijentisanim i proizvodnim poslovnim subjektima (preduzetnicima i privrednim društvima),
kako bi se usaglašavanjem sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodno priznatih
standarda-sistema upravljanja kvalitetom, povećala njihova konkurentnost, a samim tim i
konkurentnost domaće privrede.
Projekat omogućava subvencioniranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta za
poslovne subjekte sa područja grada Prijedora, a koji su izvršili sertifikaciju u toku 2018. godine.
Finansiranje projekta planirano je Budžetom Gradske uprave Prijedor za 2018. godinu, u okviru
sredstava za razvojne projekte i podsticaj zapošljavanja, u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM i to pod
stavkom 415200 - „Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“.
Sredstva za subvencioniranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta po jednom korisniku
iznosila su 3.000,00 KM.
Javnim pozivom za dodjelu podsticajnih sredstava je definisan rok za prijem prijava korisnika
od 01.06. do 31.08.2018. godine, a za učešće u dodjeli podsticajnih sredstava po navedenom projektu
potencijalni korisnici podsticajnih sredstava trebali su da ispunjavaju sljedeće uslove:
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-

-

da su registrovani i obavljaju djelatnost na području grada Prijedora;
da su u toku tekuće godine dobili odgovarajući sertifikat od ovlaštene sertifikacijske kuće
koja je registrovana u RS i BiH, čije dostavljanje je uslov za potpisivanje ugovora o dodjeli
podsticajnih sredstava;
da su prethodni obračunski period završili sa dobitkom;
da redovno izmiruju zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
da nisu dobijali podsticajna sredstva od Gradske uprave Prijedor po istom osnovu;
podsticajna sredstva se ne dodjeljuju za resertifikaciju.

Dokumentacija koju je bilo neophodno priložiti uz prijavu za učešće u dodjeli podsticajnih
sredstava je:
- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
- ugovor sa sertifikacijskom kućom zaključen u tekućoj godini;
- uvjerenje o izmirenim obavezama prema Poreskoj upravi RS i Upravi za indirektno
oporezivanje;
- završni račun za prethodnu godinu.
Prava i obaveze su definisane ugovorima između Gradske uprave i korisnika, po čijem se
zaključivanju – septembar 2018. godine, sredstva uplaćuju na račune korisnika.
Implementaciju, praćenje i kontrolu ugovorenih obaveza po osnovu projekata provode
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odjeljenje za finansije i imenovana Komisija.
Po osnovu navedenog projekta zaprimljene su 3 prijave korisnika, a nakon provedenih
komisijskih aktivnosti utvrđeno je da 1 aplikant ispunjava pravo na podsticajna sredstva, kojem su
isplaćena podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM.
Prikaz realizovanih podsticajnih sredstava, u periodu od 2009.-2018. godine, za projekat
„Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija), dat je tabeli broj 3.
Tabela br. 3 – Realizovana podsticajna sredstva u periodu od 2009.-2018. godine, za projekat
„Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“
NAZIV PROJEKTA
R.br.
Godina
„Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“
Broj sertifikovanih korisnika
Iznos sredstava u KM
1.
2009
5
24.000,00
2.
2010
6
30.000,00
3.
2011
5
20.000,00
4.
2012
2
5.000,00
5.
2013
1
5.000,00
6.
2014
6
14.816,00
7.
2015
5
16.000,00
8.
2016
1
3.000,00
9.
2017
1
3.000,00
10.
2018
1
1.500,00
UKUPNO
33
122.316,00
Iz tabele br. 3 je vidljivo da je u periodu od 2009.-2018. godine, po osnovu navedenog projekta,
iz Budžeta Gradske uprave realizovano ukupno 122.316,00 KM, čime je izvršeno subvencionisanje
uvođenja standarda kvaliteta (sertifikacija) kod 33 privredna subjekta sa područja grada Prijedora.
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6. Rezime
Prikaz realizovanih podsticajnih sredstava iz Budžeta Grada, za svih 6 (šest) projekata, za period
2009.-2018. godine, dat je u tabeli broj 4.
Tabela br. 4 – Realizovana podsticajna sredstva, po projektima, za period od 2009.-2018. godine
Naziv projekta/Iznos sredstava u KM

R.br.

God.

1.

2009

6.000,00

47.000,00

83.000,00

0,00

24.000,00

Dodjela
podsticajn.
sredstava
za
zapošljava
nje kroz
jačanje
konkurent
nosti MSP
(MEGprojekat)
-

2.

2010

6.000,00

36.000,00

100.000,00

0,00

30.000,00

-

172.000,00

3.

2011

12.500,00

47.500,00

90.000,00

6.000,00

20.000,00

-

176.000,00

4.

2012

17.750,00

82.000,00

92.000,00

4.000,00

5.000,00

-

200.750,00

5.

2013

9.000,00

85.000,00

74.000,00

8.000,00

5.000,00

-

181.000,00

6.

2014

30.000,00

181.500,00

118.500,00

20.000,00

14.816,00

-

364.816,00

7.

2015

27.500,00

69.000,00

87.000,00

24.000,00

16.000,00

-

223.500,00

8.

2016

44.000,00

114.000,00

33.000,00

9.000,00

3.000,00

-

203.000,00

9.

2017

7.500,00

124.500,00

81.000,00

24.000,00

3.000,00

-

240.000,00

10. 2018
Ukupno po
projektu u
KM

2.500,00

105.500,00

69.000,00

12.000,00

1.500,00

99.200,00

289.700,00

162.750,00

892.000,00

827.500,00

107.000,00

122.316,00

99.200,00

Podsticaj
poslodavci
ma za
zapošljava
nje mladih
visokoobra
zovanih
kadrova

Podsticaj
poslodavcima
za
zapošljavanje
novih radnika

Podsticaj
samozapo
šljavanju

Podrška
ženskom
preduzetni
štvu

Podrška
uvođenju
standarda
kvaliteta
(sertifik.)

Ukupno po
godinama
u KM

160.000,00

2.210.766,00

SVEUKUPNO

Iz tabele br. 4 vidljivo je da su, u periodu od 2009.-2018. godine, izdvajana značajna finansijska
sredstva iz Budžeta Grada za razne vidove podrške i podsticanja lokalne privrede, a sve u cilju
smanjenja broja nezaposlenih lica, povećanja zaposlenosti i unapređenja privrednog ambijenta.
U navedenom periodu za analizirane projekte izdvojeno je ukupno 2.210.766,00 KM, a najveći
dio podsticajnih sredstava izdvojen je za program „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih
radnika“ u iznosu od 892.000,00 KM, te za program „Podsticaj samozapošljavanju“ u iznosu od
827.500,00 KM.
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7. Zaključak
U Informaciji o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i
srednjim preduzećima u 2018. godini, analizirani su i prezentirani programi podrške preduzetništvu i
MSP, odnosno programi dodjele podsticajnih sredstava u periodu od 2009.-2018. godine, kroz
podsticanje razvoja preduzetništva i proizvodnih djelatnosti, otvaranje novih radnih mjesta,
zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i žena preduzetnica, te standardizaciji proizvodnog
procesa, a to su:
-

„Podsticaj poslodavcima zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova“,
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“,
„Podsticaj samozapošljavanju“,
„Podrška ženskom preduzetništvu“
„Podrška uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“ i
„Dodjela podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkuretnosti MSP“

U svrhu poboljšanja i unapređenja demografske strukture i razvoja tržišta rada, u periodu od
2009.-2018. godine, iz Budžeta Grada Prijedora, za navedene programe/projekte, izdvojeno je
2.210.766,00 KM, od toga u 2018. godini 289.700,00 KM.
Opravdanost realizovanih projekata se ogleda u smanjenju broja nezaposlenih lica, povećanju
zaposlenosti, razvijanju javno-privatnog partnerstva Gradske uprave i poslovnih subjekata, te realizaciji
projekata za koje je predviđeno godišnje budžetsko finansiranje.
Navedene aktivnosti ukazuju na pozitivan stav Gradske uprave Prijedor da se maksimalno
provode planirane podsticajne mjere i postižu postavljeni ciljevi – registracija novih poslovnih
subjekata i zapošljavanje novih radnika na području grada Prijedora.
Gradska uprava Prijedor, putem podsticaja za razvoj preduzetništva i proizvodnih djelatnosti,
nastoji poboljšati i unaprediti trenutnu privrednu situaciju u korist proizvodnog sektora.

Obrađivač
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Predlagač
Gradonačelnik
Milenko Đaković
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о реализацији Програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње, за 2018. годину

Приједор, јануар, 2019. године
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1. УВОД
Развоју пољопривредне производње доприноси директна материјално-финансијска подршка
пољопривредним произвођачима, реализацијом намјенских буџетских средстава, како са републичког,
тако и са локалних нивоа.
Реализација подстицаја из Буџета Републике Српске регулисана је „Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села“, а подстицаја из Буџета Града
Приједора путем „Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду“, за текућу годину.
Када су у питању подстицајна средства која се пољопривредним произвођачима исплаћују из Буџета
Републике Српске, запослени у Одјељењу за привреду и пољопривреду Града Приједора - Oдсјек за
пољопривреду, осим информисања пољопривредних произвођача о могућности остварења наведених
подстицаја, обављају едукацију корисника и дају техничку помоћ при подношењу захтјева корисника.
Када су у питању подстицајна средства која се пољопривредним произвођачима исплаћују из Буџета
Града Приједора, запослени у Oдсјеку, осим одређивања услова и начина за остваривање права на
подстицаје, проводе и активности на промоцији и реализацији наведеног Програма.
Осим наведеног, у информацији су презентоване и остале програмске активности Одсјека за
пољопривреду проведене у 2018. години.

2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, У 2018. ГОДИНИ
Буџетом Града Приједора за 2018. годину, планирана су средства за унапређење пољопривреде у
износу од 484.000,00 КМ и средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања у износу од 60.000,00
КМ. Преглед планиране расподјеле наведених средстава, дат је у табели број 1.
Табела бр.1. План расподјеле буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години
Назив потрошачке јединице: Средства за унапређење пољопривреде
414100 155 Подстицај и развој у пољопривредној производњи
414100 156 Пројекат унапређења воћарске производње

План 2018.г.,
КМ
250.000,00
50.000,00

414100 157 Пројекат производња поврћа и цвијећа у затвореном простору

60.000,00

414100 158 Регрес за обнову пољопривредне механизације

10.000,00

414100 159

Суфинансирање пројеката у пољопривреди из средстава од накнада
за претварања пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе

50.000,00

415200 160

Учешће у финансирању ЈП "Противградна превентива Републике
Српске" а.д.Градишка

39.000,00

511300 161

Издаци за набавку постројења и опреме - Набавка аутомобила за
теренски рад Пољопривредне службе

25.000,00

Назив потрошачке јединице: Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања
414100 132 1.2.1.1. "Подршка увођења система за наводњавање код
пољопривредних произвођача"
414100 134 1.2.1.5. "Подршка подизању нових засада воћа"
1.2.1.7. „Подршка изградње складишних објеката и набавци опреме за
414100 135
воћарске произвођаче“
УКУПНО

20.000,00
20.000,00
20.000,00
544.000,00
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3. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Реализација буџетских средстава, на име подстицаја у пољопривредној производњи, проводи се
континуирано од 2007. године према програму рада Одјељења, а у оквиру Одсјека за пољопривреду. У
току 2018. године, проведена је у складу са „Програмом кориштења буџетских средстава за
пољопривреду“ – у даљем дијелу текста Програм (Одлука број: 02-40-1168/18 од 18.04.2018. године).
Програм прописује услове које пољопривредни произвођачи (физичка лица, предузетници и правна
лица) требају испунити при остваривању права на новчане подстицаје, као и врсту и висину подстицаја,
потребну документацију и поступке за њихово остваривање.
Програмом за 2018. годину је планирано да се дио од укупних буџетских средстава за унапређење
пољопривреде, у износу од 370.000,00 КМ (табела број 2) пласира на два начина:
- директно - пољопривредним произвођачима, у виду новчаних подстицаја, за остварене
резултате у пољопривредној производњи и
- индиректно, као подршка и помоћ организованим видовима пољопривредне производње,
финансирање трошкова противградне, спонзорство манифестација.
Табела бр.2. План расподјеле буџетских средстава према Програму кориштења буџетских средстава
за пољопривреду у 2018. години
Р.б.
Опис
Буџетска ставка
Износ, КМ
1
Подстицај и развој у пољопривредној производњи
414100
250.000,00
2
Пројекат унапређења воћарске производње
414100
50.000,00
Пројекат производња поврћа и цвијећа у затвореном
3
414100
60.000,00
простору
4
Регрес за обнову пољопривредне механизације
414100
10.000,00
УКУПНО
370.000,00

Право на остваривање подстицајних средстава према Програму остварују корисници који испуњавају
следеће услове:
1. да пољопривредну производњу обављају на територији града Приједора;
2. да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстав АПИФ Приједор, као комерцијална или
некомерцијална газдинства;
3. да благовремено, у предвиђеном року, за сваку производњу посебно, поднесу пријаву за
подстицаје;
4. да испуне посебне услове Програма по производњама.
Пријаве за остварење подстицајних средстава, на прописаном обрасцу, са неопходном
документацијом, подносиле су се у шалтер сали Градске управе.
Испуњеност услова, по свакој појединачној пријави утврђивала је и записником констатовала Стручна
комисија за провођење Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години,
именована Рјешењем градоначелника број: 02-111-115/18 од 30.04.2018. године.
На основу комисијских записника, сачињен је писмени Извјештај и приједлог за реализацију
Програма, који је достављен градоначелнику на увид и одобрење.
Максимални износ подстицаја за све врсте производње за календарску годину је износио:
- за физичка лица 2.000,00 КМ и
- за предузетнике и/или правна лица 4.000,00 КМ,
За особе женског пола или лица до 40 година старости, износ подстицајних средстава увећан је за
10% од предвиђеног износа подстицајних средстава, с тим да укупан износ подстицајних средстава за
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текућу годину не прелази максималан износ који је предвиђен за физичка лица и предузетнике и правна
лица.
Реализацијом Програма планирано је остварење сљедећих циљева:
- повећање броја регистрованих дјелатности у области пољопривредне производње;
- повећање броја запослених пољопривредних произвођача;
- повећање броја регистрованих газдинстава;
- повећање количине крајњег производа;
- повећање сјетвених површина;
- повећање висине прихода пољопривредних произвођача и
- стварање позитивне климе у области пољопривредне производње.
Програмом је предвиђено да се буџетска средства пољопривредним произвођачима пласирају као:
3.1. Подстицај и развој у пољопривредној производњи у износу од 250.000,00 КМ, која ће се користити
за:
3.1.1. подстицање постојеће производње у области сточарства;
3.1.2. подстицање производње гљива;
3.1.3. подстицање производње поврћа на отвореном пољу;
3.1.4. подстицање произвoдње пшенице;
3.1.5. подстицање организацијама пољопривредних произвођача;
3.1.6. суфинасирање набавке нових пластеника;
3.1.7. суфинасирање набавке нових музних апарата;
3.2. Пројекат унапређења воћарске производње у износу од 50.000,00 КМ, која ће се користити за
подстицање производње у постојећим, интензивним засадима воћа, по хектару производне површине;
3.3. Пројекат производње поврћа и цвијећа у затвореном простору у износу од 60.000,00, која ће се
користити за континуирано бављење пластеничком производњом;
3.4. Регрес за обнову пољопривредне механизације у износу од 10.000,00 КМ, која ће се користити за
исплату подстицаја за набавку нове пољопривредне механизације.

3.1. ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

3.1.1. ПОДСТИЦАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
У области сточарства у току 2018. године, подстицао се развој пољопривредних газдинстава
оријентисаних на робну производњу, а пажња је усмјерена на говедарство, овчарство, свињарство,
перадарство и пчеларство.

3.1.1.1. Говедарство
А) Право на подстицајна средства за узгој музних крава остварили су произвођачи млијека, за најмање
6 музних грла, отељених у периоду од 01.01.2007. године до 31.12.2016. године.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

75,00 КМ за 1 музно грло и
150,00 КМ за 1 музно грло.
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По овом основу поднесено је 77 пријава, од којих су 74 ријешене позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 102.030,00 КМ.
Б) Право на подстицајна средства за узгој стеоних јуница остварили су пољопривредни произвођачи,
који су одгојили, минимално 2 (два) женска грла у току године, старости код прве оплодње од 14-20
мјесеци.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

75,00 КМ за 1 грло,
150,00 КМ за 1 грло.

По овом основу поднесено је 8 пријава, од којих су 6 ријешене позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 1.425,00 КМ.
В) Право на подстицајна средства за узгој товне јунади остварили су пољопривредни произвођачи који
су утовили и продали најмање 4 (четири) грла у току године. Пријава се подносила у вријеме това, за
минимално 4 грла по пријави, минималне старости од 6 мјесеци по грлу, на дан подношења пријаве.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

100,00 КМ за 1 товно грло и
200,00 КМ за 1 товно грло.

По овом основу поднесено је 21 пријава, од којих је 20 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 13.000,00 КМ.
Из наведеног је видљиво, да је за реализацију подстицаја у говедарској производњи, у току 2018.
године, издвојено укупно 116.455,00 КМ.

3.1.1.2. Овчарство
Право на подстицајна средства у области овчарства остварили су пољопривредни произвођачи за
узгој оваца, под условом да њихово, основно стадо броји најмање 50 (педесет) грла оваца.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

5,00 КМ за 1 овцу и
10,00 КМ за 1 овцу.

По овом основу поднесено је 27 пријава, од којих је 25 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 12.777,50 КМ.

3.1.1.3. Свињарство
А) Право на подстицајна средства за узгој расплодних крмача и назимица, остварили су произвођачи
чије основно стадо чини најмање 5 грла уматичених крмача и назимица (заједно), минималне старости
грла 6 мјесеци на дан подношења пријаве.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

50,00 КМ за 1 расплодну крмачу и
100,00 КМ за 1 расплодну крмачу.
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По овом основу поднесено је 23 пријаве и све пријаве су ријешене позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 14.040,00 КМ.
Б) Право на подстицајна средства за тов свиња имају пољопривредни произвођачи који се баве
производњом и продајом најмање 50 (педесет) товљеника годишње.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

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

По овом основу поднесене су 4 пријаве и све су ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 6.760,00 КМ.
Из наведеног је видљиво да је за реализацију подстицаја у свињарској производњи, у току 2018.
године, издвојено укупно 20.080,00 КМ.

3.1.1.5. Пчеларство
Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела имала су Удружења пчелара са територије
града, односно чланови удружења који посједују најмање 50 кошница/ пчелињих друштава и који су
уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској.
Подстицајна средства су износила 2,00 КМ за једну кошницу/друштво.
По овом основу поднесена је пријава удружења пчелара „Прва пчела Приједор“, која је ријешена
позитивно, а из Буџета Града је издвојен износ од 6.656,00 КМ.
Резиме
У сточарској производњи, укупно је поднесенa 161 пријава пољопривредних произвођача, од којих су
153 ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен износ од 156.688,50 КМ.

3.1.2.

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГЉИВА

Право на подстицајна средства за произведене и продате гљиве остварили су пољопривредни
произвођачи, који су у 2018. години организовали производњу, од најмање 500 килограма гљива, ради
даље продаје откупљивачима.
Подстицајна средства су износила 5%, од вриједности укупног новчаног износа ипорученог
производа.
По овом основу поднесена је 1 пријава која је ријешена позитивно, а из Буџета Града је издвојен износ
од 4.000,00 КМ.

3.1.3. ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА НА ОТВОРЕНОМ ПОЉУ
Право на подстицајна средства за производњу поврћа на отвореном пољу, остварили су
пољопривредни произвођачи за узгој једне повртларске културе, на минималној површини од:
- 0,3 ха - за пласман на локалном тржишту или
- 0,1 ха - за пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп поврћа.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

100,00 КМ за 0,1 ха површине;
150,00 КМ за 0,1 ха површине;
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По овом основу поднесено је 13 пријава, од којих је 11 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 7.970,00 КМ.

3.1.4. ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПШЕНИЦЕ
Право на подстицајна средства остварују пољопривредни произвођачи за произведене меркантилне
пшенице, које предају регистрованом откупљивачу.
Подстицајна средства су износила:
- за физичка лица
- за предузетнике и правна лица

100 КМ за 1 т предане пшенице,
200 КМ за 1 т предане пшенице.

По овом основу поднесено је 5 пријава, од којих су 3 ријешене позитивно, а из Буџета Града је издвојен
износ од 1.560,80 КМ.

3.1.5.

ПОДСТИЦАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Подстицање организованих облика пољопривредних произвођача подразумијевало је захтјеве за
материјалну помоћ засновану на објективним потребама и то за:
- организоване посјете пољопривредним манифестацијама у региону;
- суфинансирање активности удружења (организација семинара, предавања и практичних вјежби,
израда брошура, летака и осталог рекламног материјала);
- спонзорство манифестација које промовишу пољопривредну производњу.
За ову врсту подстицаја из Буџета је у току 2018. године издвојено 13.104,00 КМ за 6 захтјева.

3.1.6. СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ НОВИХ ПЛАСТЕНИКА
Мјера „Суфинансирање набавке нових пластеника“ намијењена је незапосленим особама, које се
баве пољопривредном производњом и које су заинтересоване за набавку пластеника површине 100 м².
Мјером је планирана набавка укупно 20 нових пластеника, површине по 100 м², са пратећом опремом.
Предвиђено је да Градска управа Приједор финансира 80%, а одабрани корисници 20%, укупне
вриједности за 20 нових пластеника.
Према наведеној мјери у периоду од 01.08. до 31.08.2018. године пристигло 34 пријавe. Код 11
поднесених пријава утврђено је да није приложена документација у складу са Програмом, и исте пријаве
нису узете у разматрање. На преосталим пријавама, извршено је бодовање приложене документације,
према предвиђеним критеријумима. Од укупног броја, 20 подносилаца остварило је број бодова у
распону од 6 - 37 бодова, а 3 подносиоца су остварили број бодова испод прага од 6 бодова. Након
бодовања, Комисија је извршила теренски обилазак 20 корисника који су остварили највећи број бодова
за реализацију набавке нових пластеника.
Након проведеног поступка јавних набавки потписан је Уговор број: 02-404-150/18 од 24.12.2018.
године између Града Приједора и ИТЦ Зеница д.о.о. Средства из Буџета Града Приједора у износу од
39.920,00 КМ (Назив потрошачке јединице: Средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања,
економски код 414100, број позиције 133 - Подршка подизању пластеника и стакленика), као и средства
20 корисника неопходна за финансирање 20% вриједности пластеника, у укупном износу од 9.980,00 КМ
(499,00 КМ по кориснику), уплаћена су на рачун ИТЦ Зеница д.о.о., који је изабран као најповољнији
понуђач. Комисија је након постављања пластеника, у року предвиђеном Уговором, извршила теренски
обилазак корисника како би се отклониле евентуалне примједбе произвођача.
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3.1.7.

СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ НОВИХ МУЗНИХ АПАРАТА

Мјера „Суфинансирање набавке нових музних апарата“ намијењена је произвођачима млијека, који
посједују од 5-7 музних крава, отељених у периоду од 01.01.2007. године до 31.12.2016. године, а који
су заинтересовани за набавку новог музног апарата.
Предвиђено је да Градска управа Приједор финансира 80%, а одабрани корисници 20% од укупне
вриједности за 12 нових покретних музних апарата.
Према наведеној мјери у у периоду од 01.08. – 31.08.2018. године пристигло је укупно 5 пријава.
Разматрајући поднесене пријаве, приложену документацију и записнике сачињене приликом теренског
обиласка подносилаца пријава, утврђено је да 4 подносиоца испуњавају услове за остваривање права за
набавку нових музних апарата, а 1 подносилац не испуњава услове. Подносиоцима пријава који су
испунили услове дата је могућност да изаберу одговарајући тип музних апарата.
Након потписаног Уговора број: 02-404-171/18 од 13.11.2018. године између Града Приједора и ИТЦ
Зеница д.о.о., средства из Буџета Града Приједора у износу од 4.256,00 КМ (Назив потрошачке јединице:
Средства за унапређење пољопривреде, економски код 414100, број позиције 155 – Подстицај и развој
у пољопривредној производњи), као и средства 4 корисника неопходна за финансирање 20%
вриједности музних апарата, у укупном износу од 1.064,00 КМ, уплаћена су на рачун ИТЦ Зеница д.о.о.
Комисија је након достављања музних апарата, у року предвиђеном Уговором, извршила теренски
обилазак корисника како би се отклониле евентуалне примједбе произвођача.

3.2. ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Планирана буџетска средства за 2018. годину, за воћарску производњу су се користитила за исплату
подстицаја за подстицање производње у постојећим, интензивним засадима воћа, по ха површине.
Право на подстицајна средства остварили су подносиоци пријава, који у воћњаку обављају
интензивну производњу, у складу са одговарајућим бројем садница за различите воћне врсте на
прописаној површини.

-

Подстицајна средства су износила:
за засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа
за засаде јагодичастог воћа, винове лозе, ароније и боровнице

300,00 КМ/ха и
100,00 КМ/дунуму.

По овом основу поднесено је 112 пријава, од којих је 105 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 47.662,80 КМ.

3.3. ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Планирана буџетска средства за 2018. годину, за пластеничку производњу су се користитила за
исплату подстицаја за континуирано бављење пластеничком производњом.
Право на подстицајна средства остварили су пољопривредни произвођачи поврћа, цвијећа, садног
материјала цвијећа и јагода у заштићеном простору, на минималној површини од 300 м².

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

1,50 КМ за м2 пластеника или стакленика и
2,50 КМ за м2 пластеника или стакленика.
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По овом основу поднесено су 46 пријава, од којих је 45 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 48.999,75 КМ.

3.4. РЕГРЕС ЗА ОБНОВУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Право на на подстицајна средства остварили су пољопривредни произвођачи који су току 2018.
године купили нове пољопривредне машине и прикључке.
Подстицајна средства за све подносиоце пријава износила су 30% од вриједности купљене робе.
По овом основу поднесено је 48 пријава, од којих је 47 ријешено позитивно, а из Буџета Града је
издвојен износ од 34.529,10 КМ.
У табели број 3, дат је, приказ реализованих средстава за унапређење пољопривредне производње
у 2018. години, индиректно или директно, пољопривредним произвођачима, путем Програма
кориштења средстава за унапређење пољопривредe у укупном износу од 358.690,95 КМ.

Табела бр.3. Буџетска средства за унапређење пољопривредe у 2018. години реализована путем
Програма

Р.б.

НАЗИВИ БУЏЕТСКИХ
СТАВКИ

ПРЕДВИЂЕНО
БУЏЕТОМ, КМ

УКУПАН
БРОЈ
БРОЈ
КМ по
ИЗНОС
ПОДНЕСЕНИХ ОДОБРЕНИ
буџетским
ПОДСТИЦА
ПРИЈАВА
Х ПРИЈАВА
ставкама
ЈА
102.030,00
77
74

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

1

МУЗНЕ КРАВЕ

2

СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ

8

6

1.425,00

3

ТОВНА ЈУНАД

21

20

13.000,00

4

ОВЦЕ

27

25

12.777,50

5

ПШЕНИЦА

5

3

1.560,80
14.040,00

6
7
8

Подстица ј и ра звој у
пољопривредној
производњи

КРМАЧЕ
250.000,00

23

23

ПЧЕЛЕ

1

1

6.656,00 227.499,30

ГЉИВЕ

1

1

4.000,00

13

11

7.970,00
6.760,00
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ПОВРЋЕ НА ОТВОРЕНОМ

10

СВИЊЕ

4

4

11

СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МУЗИЛИЦА

5

4

4.256,00

12

СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПЛАСТЕНИКА

34

20

39.920,00

6

6

13.104,00

46

45

48.999,75

48.999,75

112

105

47.662,80

47.662,80

48

47

34.529,10

34.529,10

13
14
15
16

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЉ.ПРОИЗВ.
Пројека т производња
поврћа и цвијећа у
за твореном простору
Пројека т уна пређења
воћа рске производње
Регрес за обнову
пољопривредне
меха низа ције

60.000,00

ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВ.

50.000,00

ИНТЕНЗИВНИ ЗАСАДИ ВОЋА

10.000,00

МЕХАНИЗАЦИЈА

370.000,00

УКУПНО

431

395 358.690,95 358.690,95

Из табеле је видљиво да је путем Програма кориштења буџетских средстава у 2018. години, од
планираних 370.000,00 КМ, реализовано укупно 358.690,95 КМ.
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*Напомена
Према Ребалансу буџета Града Приједора за 2018. годину, средства за реализацију мјере
„Суфинансирање набавке нових пластеника“ исплаћена су у износу од 39.920,00 КМ са нове буџетске
ставке БП 133 - Подршка подизању пластеника и стакленика.

4. УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ГРАДИШКА
За потребе одржавања система противградне заштите Буџетом за 2018. годину планирана су и
реализована средства у износу од 39.000,00 КМ.
ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ Градишка, на подручју града Приједора
функционише од 1994. године, са системом од 13 противградних станица штити подручје града, чиме се
знатно умањује евентуална штета - не само у области пољопривреде, већ и на осталим материјалним
добрима.
Уговором између града Приједора и ЈП „Противградна превентива Републике Српске“, дефинисани
су права и обавезе потписника и накнада према ЈП „Противградна превентива Републике Српске“
Градишка је у току 2018. године измирена у потпуности.

5. ПОДРШКА УВОЂЕЊУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Програм „Подршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних произвођача“ имаo je за
циљ пружање подршке пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који се баве
пољопривредном производњом и који су извршили улагања у куповину нове опреме за наводњавање
и/или извршили радове, неопходне за успостављање система за наводњавање у воћарској, ратарској,
повртлатској или пластеничкој производњи, у току 2018. године.
Програмом је омогућена додјела средстава у висини 40%, од укупно уложених средстава у опрему и
извршене радове за успостављање система за наводњавање, а износ по једном кориснику није могао
бити већи од 4.000,00 КМ.
Јавни позив број: 02-111-360/18, од 14.03.2018. године за подношење пријава објављен је у
недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за привреду и пољопривреду, те интернет
страници Града Приједора. Комисија за провођење програма, именована је Рјешењем градоначелника,
број 02-111-360/18. дана 14.03.2018.године.
У периоду од 14.03. до 31.07.2018. године, по Јавном позиву пристигло је 10 пријава. Разматрајући
поднесене пријаве, приложену документацију и записнике сачињене приликом теренског обиласка
подносилаца пријава, комисија је констатовала да сви подносиоци испуњавају услове.
Укупан износ средстава за субвенционисање трошкова наводњавања за 10 корисника износио је
26.739,23 КМ.
Финансирање програма „Подршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних
произвођача“, планирано је Буџетом Градске управе Приједор за текућу годину, у оквиру средстава за
развојне пројекте и подстицај запошљавања под ставком 414100, БП 132 – Подршка увођења система за
наводњавање код пољопривредних произвођача, у износу од 20.000,00 КМ.
Разлика средстава од 6.739,23 КМ, обезбјеђена је са буџетске позиције 155 „Подстицај и развој у
пољопривредној производњи“, која је планирана у износу од 250.000,00 КМ.
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6. ПОДРШКА ПОДИЗАЊУ НОВИХ ЗАСАДА ВОЋА
Циљ Програма „Подршка подизању нових засада воћа“ је да се пружи подршка пољопривредним
произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима
воћарске производње и који су у току 2018. године извршили куповину и садњу садница воћа.
Програмом је омогућена додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног
материјала, која не могу бити већа од 4.000,00 КМ, по једном кориснику.
Јавни позив број: 02-111-359/18, од 14.03.2018. године за подношење пријава године објављен је
недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за привреду и пољопривреду, те интернет
страници Града Приједора. Комисија за провођење Програма „Подршка подизању нових засада воћа“
именована је рјешењем градоначелника број 02-111-359/18 од 14.03.2018. године.
У периоду од 14.03. до 31.10.2018. године, по Јавном позиву пристигло је 9 пријава. Разматрајући
поднесене пријаве, приложену документацију и записнике сачињене приликом теренског обиласка
подносилаца пријава, комисија је констатовала да сви подносиоци испуњавају услове.
По завршетку рада на терену утврђено је и по свакој појединачној пријави записнички констатовано,
да су засади уредни, да је у складу са поднесеним пријавама извршена садња и да су испуњени услови
за извршење исплате за 9 корисника у износу од 6.219,44 КМ.
Финансирање Програма „Подршка подизању нових засада воћа“, планирано је Буџетом Градске
управе Приједор за текућу годину, у оквиру средстава за развојне пројекте и подстицај запошљавања
под ставком 414100, БП 134 – Подршка подизању нових засада воћа, у износу од 20.000,00 КМ, са које је
за 9 корисника исплаћен износ подстицаја од 6.219,44 КМ.

7. РЕЗИМЕ
Из наведеног је видљиво да је Буџетом Града за 2018. годину, у оквиру средстава за унапређење
пољопривреде, средстава за развојне пројекте и подстицај запошљавања, планирана средства од
544.000,00 КМ, те да је укупно реализовано 430.649,62 КМ, што је приказано у табели број 4.

Р.б.
1

2

3
4
5

6
7

Табела бр.4. Реализација буџетских средстава у области пољопривреде у 2018. години
Опис
Планирано, КМ Реализовано, КМ
Програм кориштења буџетских средстава за
пољопривреду у 2018. години
Суфинансирање пројеката у пољопривреди из
средстава од накнада за претварања
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе
Противградна превентива Републике Српске
Издаци за набавку постројења и опреме Набавка аутомобила за теренски рад
Пољопривредне службе
Подршка увођења система за наводњавање
Подршка подизању нових засада воћа
Подршка изградње складишних објеката и
набавци опреме за воћарске произвођаче
УКУПНО

370.000,00

358.690,95

50.000,00

0,00

39.000,00

39.000,00

25.000,00

0,00

20.000,00
20.000,00

26.739,23
6.219,44

20.000,00

0,00

544.000,00

430.649,62
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8. ЗАКЉУЧАК
Према Буџету Града Приједора за 2018. годину, у оквиру средства за унапређење пољопривреде и
средства за развојне пројекте и подстицај запошљавања, од планираних 544.000,00 КМ реализована су
средства у износу од 430.649,62 КМ. По различитим основама запримљено је 450 пријава, од којих је
позитивно ријешено 414, односно 92%.
Реализацијом буџетских средстава у области пољопривреде у 2018. години, наведеним
активностима, повећана је висина прихода пољопривредних произвођача и настављен тренд стварања
позитивне климе у области пољопривредне производње на подручју града Приједора, чиме се утиче на
њихово пословање и одрживост, те са реализацијом средстава треба наставити у будућности уз
финансијску подршку истих или сличних Програма.

Обрађивач
Одјељење за привреду и пољопривреду

Градоначелник
Миленко Ђаковић
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ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број : 97/16), члана 8. Закона о боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске„ број: 78/11), члана 4. Закона о измјенама и допунама закона о боравишној такси
„Службени гласник Републике Српске„ број: 106/15) и члана 88. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора број: 12/17), Скупштина Града Приједора, доноси :
ОДЛУКУ
о висини боравише таксе на подручју Града Приједора за 2019. годину
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања боравишне таксе, висина боравишне таксе,
обвезници плаћања боравишне таксе и начин кориштења финансијских средстава
прикупљених по основу уплате боравишне таксе.
Члан 2.
Домаћи или страни држављани који користе услугу ноћења у угоститељком објекту за
смјештај плаћају боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту за
смјештај, осим у угоститељском објекту врсте „сеоско домаћинство“.
Члан 3.
Висина боравишне таксе на подручју Града Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ
по сваком оствареном ноћењу.
Члан 4.
Висина паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја
у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање износи 15,00 КМ за сваки кревет (лежај)
на годишњем нивоу.
Члан 5.
Обавеза плаћања боравишне таксе примјењује се од 01. јануара 2019. године.
Члан 6.
Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун трезора Града
Приједора за уплату накнада од боравишне таксе града Приједора.

Члан 7.
На сва питања која нису уређена овом Одлуком примјењују се одредбе Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“ број : 78/11 и 106/15).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број : 01- _________/19
Приједор
Датум :
2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ
Правни основ за доношење Одлуке о боравишној такси садржан је у одредбама Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/11, 106/15) и члана 88.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора број: 12/17).
Законом о боравишној такси прописано је да висину боравишне таксе одређује
јединица локалне самоуправе, уз претходно прибављено Мишљење Привредне коморе
Републике Српске, што је исто и прибављено.
Чланом 39. Статута Града Приједора прописано је да Скупштина Града, између осталог
доноси одлуке у области туризма.

ОБРАЂИВАЧИ :
Одјељење за привреду и пољопривреду
и Туристичка организација Града Приједора

ПРЕДЛАГАЧ :
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Mиленко Ђаковић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној
дана 13. фебруара 2019. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града
Приједор „ПРЕДА-ПД“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 01- /19
Датум: 13.фебруар 2019.године

Предсједник Скупштине
Сеад Јакуповић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНА ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), те члана 39. Статута Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној
дана 13. фебруара 2019. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Александар Дрљача, дипломирани економиста из Приједора именује се за
вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједор
„ПРЕДА-ПД“ на период до 90 дана, почевши од 14. 2. 2019. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01- /19
Датум: 13. фебруар 2019. године

Предсједник Скупштине
Сеад Јакуповић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), те
члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број 2/18), а
на захтјев Клуба одборника Савеза независних социјалдемократа, Скупштина града Приједора је на 22.
сједници, одржаној ______________ године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и именовања
Скупштине града Приједора
број: 01-111-187/16

1. У Рјешењу о именовању Комисије за избор и именовања Скупштине града Приједора број: 01111-187/17 („Службени гласник Града Приједора“, број: 7/16) тачка 1. подтачка 2. мијења се и
гласи: „Далибор Павловић“
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број:
Приједор,
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Након престанка мандата одборника у Скупштини града Приједора Кабић Драгослава остала је
упражњена позиција у Комисији за избор и именовања.
Клуб одборника Савез независних социјадемократа је упутио захтјев за попуну упражњене позиције и
предложио да се:
-

У Комисију за избор и именовања именује Далибор Павловић

Комисија за избор и именовања је на сједници одржаној дана 08.02.2019. године разматрала
горе наведени захтјев и утврдила приједлог рјешења, те предложила Скупштини града да исто донесе у
предложеном тексту.

,

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17), те
члана 143. Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број 2/18), а
на захтјев Клуба одборника Савеза независних социјалдемократа и захтјев Градског одбора Српске
демократске странке Приједор, Скупштина града Приједора је на 22. сједници, одржаној ______________
године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела
Скупштине града Приједора број 01-111-18/17

1. У Рјешењу о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора број: 01-111-18/17
(„Службени гласник Града Приједора“, број 01/17, 11/17, 1/18 и 5/18), врши се измјена тачке I
како слиједи:
-

У Комисију за мјесне заједнице именује се Ненад Гвозден умјесто Драгослава Кабића.
У Комисији за екологију и заштиту животне средине именује се Маја Марковић умјесто
Горане Босанчић.
У Одбор за друштвени надзор и представке именује се Горана Босанчић умјесто Далибора
Павловића.
У Одбор за регионалну и међународну сарадњу именује се Горана Босанчић умјесто Дражена
Врховца и Славко Шврака умјесто Милана Тубина.
У Савјет за спорт именује се Раденко Стијепић умјесто Милана Тубина.
У Савјет за безбједност именује се Славко Шврака умјесто Милана Тубина.

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

Број:
Приједор,
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Након престанка мандата одборника у Скупштини града Приједора Кабић Драгослава , Дражена
Врховца и Тубин Милана остале су упражњене позиције у сталним радним тијелима Скупштине града.
Клуб одборника Савез независних социјалдемократа је упутио захтјев за попуну упражњених
позиција и предложио да се:
-

У Комисију за мјесне заједнице именује Ненад Гвозден умјесто Драгослава Кабића
У Комисији за екологију и заштиту животне средине именује Маја Марковић умјесто Горане
Босанчић
У Одбор за друштвени надзор и представке именује Горана Босанчић умјесто Далибора
Павловића.
У Одбор за регионалну и међународну сарадњу именује се Горана Босанчић умјесто Дражена
Врховца

Градски одбор Српске демократске странке је упутио захтјев да се :
-

У Одбор за регионалну и међународну сарадњу именује Славко Шврака умјесто Милана
Тубина.
У Савјет за безбједност именује се Славко Шврака умјесто Милана Тубина
У Савјет за спорт именује се Раденко Стијепић умјесто Милана Тубина.

Комисија за избор и именовања је на сједници одржаној дана 08.02.2019. године разматрала
горе наведене захтјеве и утврдила приједлог рјешења, те предложила Скупштини града да исто донесе у
предложеном тексту.

