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       ГРАД ПРИЈЕДОР 

       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________ 

   

   ИНФОРМАТОР 
       Издање за новембар 2014.године 

 

Скупштина града- Нацрт буџета за 

2015. 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су на  22.засједању  Нацрт 

буџета за 2015. годину у износу од 

33.318.025 КМ који би у форми 

приједлога требало да разматрају 

половином децембра. Тим Нацртом је 

буџет за 2015. годину за 8,26 одсто 

мањи у односу на ребаланс буџета за 

2014. годину, а за око два одсто већи од 

плана буџета за 2014. годину. 

 

 
  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је у ребаланс за 

2014.годину уврштено кредитно 

задужење од 3,2 милиона марака и 

буџетски суфицит из 2013. од пола 

милиона марака, те да је , без те двије 

ставке , буџет за 2015.већи од 

овогодишњег буџета. 

„ Као и ранијих година буџет за 

2015.годину је реално пројектован  и 

највеће повећање прихода очекујемо  од 

индиректних пореза и то додатних  око 

два милиона марака односно за готово 

14 одсто прихода од ПДВ-а више након 

што је увећана пореска стопа за 

Приједор “, казао је Павић. 

 Одборници Скупштине града 

Приједора усвојили су на овом 

засједању и ребаланс буџета за 2014. 

годину којим је планирани буџет увећан 

са 31.290.233 КМ на 36.318.791 односно 

за 16,07 одсто. 

 Одборници Скупштине града Приједор  

усвојили су измјену раније донесене 

одлуке о задужењу ради реализације 

пројеката комуналне инфраструктуре од 

3,2 милиона марака.Том одлуком  је 

предвиђено да се у изградњу и 

реконструкцију путне мреже уложи 1,8 

милиона КМ умјесто 2,7 милиона КМ, у 

изградњу пијаце на Пећанима 970.000 

КМ умјесто пола милиона КМ, а у 

реконструкцију зграде Позоришта 

Приједор 430.000 КМ. 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су и  Одлуку о утврђивању 

пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју Приједора за 

2015. годину у износу од 0,18 одсто, као 

и претходне двије године колико је 

Закон о порезу на непокретности 

Републике Српске у примјени. 

 „Сматрамо да је износ стопе од 0,18 

одсто оптималан за грађане и правна 

лица и да не представља додатно 

пореско оптерећење, али и да ће 

Пореска управа додатним мјерама 

успјети наплатити знатан дио износа 

неуплаћеног и непријављеног пореза на 

непокретности“, наводи се у 

образложењу одлуке. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да порески обвезници у 

Приједору дугују 1.064.000 КМ за порез 

на непокретности за 2012. и 2013. 

годину или скоро трећину укупног 

износа обавеза по овом основу за те 

двије године. 

 

Пораст броја запослених 

 

Завод за запошљавање Филијала 

Приједор биљежи  значајно 

запошљавање у октобру ове године које 

је у односу на исти период  прошле 

године веће  за 21 одсто. Руководилац 
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Филијале Здравко Сувајац истиче да је 

путем бироа Приједор у октобру ове 

године запослено  189 лица  која 

активно траже посао,  што је за 40 одсто 

више него у истом периоду прошле 

године.  

„Значајно запошљавање биљежи се и у 

другим градовима које покрива ова 

Филијала: Новом Граду, Дубици, 

Костајници. - Највећи број запослених, 

када је у питању Приједор, у посљедње 

вријеме забиљежено је у грађевинарству 

посебно нискоградњи захваљујући 

„Фортис“ групацији, потом у Митал 

рудницима,  Творници текса „Мира“ и 

индустрији текстила и коже“  истакао је  

Сувајац. 

 Он је додао и да би се на основу 

досадашњих показатеља, до краја ове 

године, могло очекивати запошљавање 

 какво је било  прије почетка велике 

економске кризе. 

„Нових радних мјеста могло би бити и 

почетком идуће године и то код 

 успјешних компанија са подручја 

Приједора“ казао је Сувајац. 

Он је потврдио да се повећењем броја 

 запослених истовремено на 

приједорском бироу биљежи и смањење 

броја оних који траже посао, додајући 

да је закључно са  октобром ове године 

на нивоу Филијале посао тражило 15 

445 активних тражиоца посла што је за 

12 одсто мање него лани, док је на 

нивоу бироа Приједор посао тражило 6 

одсто мање него 2013. године. 

 

 

9.11. Чеховљеве"Три сестре" 

отвориле 62. позоришну сезону 

  

Премијерним извођењем комада  "Три 

сестре" Антона Чехова у режији Марка 

Мисираче  у Позориште Приједор  

отворена  је 62. позоришна сезона. 

 

 
 

Директор ове установе Зоран Барош је 

истакао да је постојала жеља да се на 

сцену приједорског позоришта изнесу 

Чеховлљеве дубоке мисли, вјечите 

истине о људској природи, смислу и 

бесмислу живота, недостижној радости, 

чежњи, вјешто закамуфлиране међу 

баналним дијалозима и прозаичним 

догађајима, тражећи  од гледаоца  да 

допре до њих, да их протумачи, 

размишља о њима. 

„ Зато је вјероватно велики изазов 

постављати  и играти његове драме. 

Гравитирати око тривијалности, а 

показати суштину. Према првим 

реакцијама чини ми се да смо успјели“ 

рекао је Барош. 

Режисер Марко Мисирача рекао је да 

представа дубоко кореспондира са овим 

временом и овом средином, да говори о 

озбиљним проблемима, милитантном 

духу и ономе шта војска представља. 

 

 
 

 "Чехов је имао ту једну зебњу у 

костима када је писао овај комад и 

наслућивао је шта војска значи и зато 

смо увели моменат ратних дејстава", 

појаснио је Мисирача. 
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 Према његовим ријечима, представа се 

бави и темом нечињења коју смо и сами 

прошли у разним бурним догађајима 

наше стварности  као што су ратови и 

рушења система вриједности. 

 " Сви смо имали критички став о томе, 

а мало ко је конкретно шта предузео. И 

Чехов заправо говори о тој појави 

нечињења, колико је то заправо 

опасније и лошије него неко активно 

чињење зла", казао је Мисирача. 

У представи играју и Јелена Сексен, 

,Сабина Халиловић,  Борис Томић 

,Дарко Цвијетић, Срђан Кнегињић, Деан 

Батоз ,Синиша Вучићевић, Раденко 

Билбија, Раде Ступар и Злата Когелник. 

 

Музеј Козаре-  Изложба "Град од 

жељеза и седефа" 

 

У Музеју Козаре у Приједору отворена 

је  изложба "Град од жељеза и седефа" 

аутора Братислава Теиновића, вишег 

кустоса Музеја Републике Српске из 

Бањалуке.Директор Музеја Козаре 

Зоран Радоњић појаснио је да је ријеч о 

изложби експоната и војне опреме 

османских Турака у Бањалуци и 

обухвата период од 1527. до 1878. 

године.  

 

 

"Значај ове изложбе за музеј је 

првенствено у томе што она не тражи 

посебну ликовну писменост и 

умјетничко образовање већ је 

намијењена обичном човјеку, посебно 

ученицима основне и средње школе 

који ће на овај начин практично имати 

један квалитетан час историје", навео је 

Радоњић.  

Аутор Братислав Теиновић истакао је да 

је идеја о овој изложби зачета још прије 

15 година.  

"Ријеч је о збирци предмета неколико 

стотина примјерака експоната 

различите провинијенције и хладног и 

ватреног оружја које илуструје 

прошлост Бањалуке од њеног пада у 

ропство под турску власт, па до 

аустроугарске окупације", рекао је 

Теиновић.  

Он је додао да се на изложби могу 

видјети експонати попут цијеви 

бронзане пушке "кукаче" која потиче из 

16. вијека, а нађена је на Кастелу прије 

20 година, па до посљедњих експоната 

модерних система пушака "винчестер" 

из 19. вијека.  

"Ова изложба носи у себи двије теме, па 

је она историјско-дидактичка, јер 

приказује прошлост Бањалуке кроз 

пресјек њене војне историје за 350 

година владавине Турака, а са друге 

стране треба да подсјети на постанак 

музеја Врбаске бановине одакле су ови 

предмети стигли и чувају се у Музеју 

Републике Српске као баштина 

Бањалуке", рекао је Теиновић.  

Он је додао да експонате прате и 

илустрације које су прикупљене током 

вишегодишњег истраживачког процеса, 

а у питању су бакрорези пронађени у 

разним књигама који приказују војску, 

спахије и јањичаре који су користили 

ово изложено оружје. 

 

Уговор за квалитетнију практичну 

наставу 

 

Машинска школа Приједор и осам 

локалних предузећа из области 

дрвопрераде,  чланица Удружења 

дрвопрерађивача „ДРВО-ПД“ из 

Приједора потписали су уговоре којима  

се ученицима који похађају смјер 

техничар за обраду  дрвета омогућава да 

обављају практични наставу  у тим 

предузећима. 
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Помоћник министра за предшколско, 

основно и средње образовање Радмила 

Коцић-Ћућић  је  овом приликом 

истакла да је Министарство просвјете и 

културе РС подржало ову иницијативу 

те најавила могућност  измјене 

наставног плана и програма  којом би се 

омогућила већа заступљеност практичне 

наставе. 

 „Према Закону о средњем образовању 

имамо могућност да модуларно, у 

обиму до 30 одсто, измијенимо 

наставни план и програм“ казала је 

Коцић-Ћућић. 

Она је додала да је министарство  

подржало иницијативу да се у 

потпуности измијени наставни план и 

програм за ово занимање јер постоји 

потреба за увођењем нових предмета, 

попут хемије, али и за што више 

практичне наставе, нарочито за трећи и 

четврти разред. 

„До сада  су као практична настава 

постојале вјежбе из три предмета, што 

свакако није било довољно и спремни 

смо да  сваку потребу коју школе 

искажу претворимо  у нови наставни 

план и програм“ казала је она. 

 Предсједник Управног одбора Кластера 

„ДРВО-ПД“ Ратко Мацановић рекао је 

да су дрвопрерађивачи  ову иницијативу 

покренули  још  прије неколико година 

и да ће на овај начин будући техничари 

за обраду дрвете осим праксе у 

учионицама у првом и другом разреду, 

кад се углавном ради ручна обрада 

дрвета, сада имати у праксу у 

радионицама у 3. и 4. разреду. 

 „Ми  тако добијамо обученог радника 

спремног да ради на десетинама 

различитих машина јер ће  током праксе 

проћи  комплетну обуку на 

механизацији од примарне прераде 

дрвета до финализације, гдје могу да 

заволе тај посао“, казао је Мацановић. 

Он је додао и да је овим пилот 

пројектом омогућено  

ђацима коришћење капацитета 

приватног сектора - професионалне 

индустријске опреме, алата и 

инфраструктуре за 

потребе похађања практичне наставе. 

Машинска школа Приједор има , поред 

осталих,  и два одјељења са по 30 ђака 

који се школују за занимање техничар 

за обраду дрвета. 

 

Засједао Организациони одбор за 

Избор спортисте за 2014.годину 

 

Традиционална спортска манифестација 

Избор спортисте Приједора за 2014. 

годину  биће одржана  24. децембра у 

сали Позоришта Приједора.На 

конститутивној  сједници 

Организационог одбора манифестације 

потврђено је да ће и ове године град 

Приједор бити генерални покровитељ 

манифестације чији је буџет 10 000 КМ. 

Члан Организационог одбора 

манифестације Љиљана Бабић  је 

истакла да су спортски радници прави 

амбасадори града, што овој 

манифестацији и награђивању најбољих 

даје још већи значај. 

„ Када једна манифестација траје 45 

година то већ довољно говори и ми на 

овај начин желимо да неки начин 

верификујемо и наградимо све најбоље 

резултате  и да се истовремено јавност 

упозна са њиховим успјесима те да су 

оно достојни награде локалне 

заједнице“ рекла  је Бабићева. 

Она је додала  да  су разматране 

примједбе на  Правилник о избору 

најбољег спортисте године, изабран је 

жири  који ће разматрати приједлоге за 

избор спортиста и трошковник 

манифестације. 

„ Оно што је новина је да је организатор 

манифестације ИПЦ „ Козарски 

вјесник“ провео јавну расправу о 

Правилнику избора спортисте  како би 

спортски клубови и појединци дали 

примједбе , али будући да њих није 

било , на снази је остао постојећи 

правилник“ казала је Бабићева. 

Директор  ИПЦ „ Козарски вјесник“  

Зоран Совиљ је  истакао  да се нада да 

ће и ове године процедура избора 
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спортисте године бити проведена 

професионално и коректно, будући да 

град Приједор има писани правилник о 

награђивању и да није било прим једби 

на досадашњи избор спортиста. 

„Бираћемо као и до сада најуспјешнију 

мушку и женску спортску екипу, 

најуспјешнијег спортисту, спортског 

радника , тренера и младог спортисту, “, 

казао је Совиљ. 

 

 
Он је додао да будући да се ради о 

малом јубилеју, тачније 45.избору 

спортисте града бити и неких новина 

као што је избор пет најбољих младих 

спортиста који ће бити награђени у 

сарадњи са Фондацијом Арселор Митал. 

Он је позвао све спортске клубове и 

спортске раднике да обрасце са 

пријавом и приједлогом  најбољих 

спортиста  доставе најкасније до 

29.новембра, будући да је прва сједница 

жирија заказана за 1.децембар. 

 

___________________________    
 Издавач: Град  Приједор 


