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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за новембар 2012.године 

 

1.11.Посјета швајцарских 

парламентараца 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  да охрабрују развојни 

планови које Швајцарска има за 

балкански регион. 

 "И себе видимо у тим плановима које 

Швајцарска има према другим 

земљама", рекао је Павић новинарима у 

Приједору након разговора са 

парламентарцима Швајцарске, те 

представницима швајцарске амбасаде у 

БиХ и Швајцарске канцеларије за 

сарадњу . 

 

 
 

 Он је додао да је госте упознао са 

побољшањем животних услова за 

грађане Приједора на бази пројеката у 

којима је Швајцарска учествовала, 

посебно пројекта водоснабдијевања за 

који је Швајцарска даровала више од 14 

милиона швајцарских франака. 

 "Разговарали смо и о проблемима јер 

ми имамо довољне количине воде, али 

немамо пречистаче отпадних вода и 

због тога имамо загађење околине", 

истакао је Павић. 

 Он је додао да је Приједор 

мултиетнички град који тежи ка животу 

грађана у другим европским градовима 

и да има циљ да привлачи домаће и 

стране инвеститоре како би се смањила 

незапосленост која је највећи проблем 

ове локалне заједнице. 

 Шеф делегације швајцарских 

парламентараца Ханс Герман рекао је да 

се увјерио да велики пројекат 

водоснабдијевања одлично 

функционише и да ће бити велики 

успјех. 

 "Свјесно кажем да ће бити јер 

водоводна мрежа може још да се развија 

и да још више људи профитира од овог 

пројекта који је на веома добром путу", 

казао је Герман који је предсједник 

Комисије за спољне послове Горњег 

дома швајцарског парламента. 

 Према његовим ријечима, у БиХ је 

потребно јачати економију и тако 

отварати нова радна мјеста, посебно за 

младе људе који тако могу искористити 

своје знање и образовање. 

 "БиХ има потенцијал који може 

искористити и Швајцарска је спремна 

да у томе помогне", додао је Герман. 

 Швајцарски амбасадор у БиХ Андре 

Шалер навео је да се су гости из 

Швајцарске путем реализованих 

пројеката данас увјерили да постоји 

добра сарадња са Приједором и Унско-

санским кантоном. 

 "Ови пројекти не само да доводе питку 

воду до грађана него и повезују грађане, 

општине и кантоне. И на примјерима 

доброг управљања видимо да БиХ има и 

да може искористити своје 

потенцијале", истакао је Шалер. 

 Састанку са руководством града 

Приједора присуствовали су министар 

управе и локалне самоуправе Републике 

Српске Лејла Решић, делегција Унско-

Санског кантона и представници 

"Водовода" Приједор. 

 

У Буснове стигао асфалт 
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Градоначелник Приједора Марко Павић 

свечаним пресјецањем врпце отворио је  

дионицу  од 3400 метара 

новоасфалтираног пута  у Бусновима 

код Приједора  за шта је издвојено око 

400 000 КМ. 

„ Драго ми је што смо након седам 

година поново у ситуацији да радимо 

нешто у Бусновима и вјерујем да је ово 

тек почетак радова које ћемо радити и 

градити у овом селу“ казао је Павић. 

Вршилац дужности начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне 

послове Радан Вукадиновић истакао  је 

да су временски услови били повољни 

за завршетак започетих радова на путу 

који ће повезивати дионицу од основне 

школе „ Петар Петровић Његош“ у 

центру села  до засеока Пађени. 

Мјештанин Раде Радановић је истакао 

да су мјештани срећни што је локална 

власт препознала њихове потребе и да је 

у село дошао дуго очекивани асфалт. 

 

 
 

„ Пут је до сада само насипан, тако да се 

љети дизала велика прашина која је 

отежавала дисање и несметан живот и 

рад у овом селу, поготово ђацима 

пјешацима“ казао је Радановић. 

Он је додао да се мјештани Буснова 

надају да ће ускоро бити ријешен и 

велики проблем напона струје  на 

нисконапонској мрежи који често 

варира и наноси штете уређајима у 

домаћинству. 

Свечаности због доласка асфалта у 

Буснове присустовао је и министар 

саобраћаја и веза РС Недељко 

Чубриловић. 

                       

2.11. Локална заједница партнер 

привредницима  

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

поручио је привредницима овога града 

да у локалној администрацији имају 

партнера. 

"Не желимо да мрзите општину и оне 

чиновнике кад уђете у зграду општине, 

него желимо да будемо партнери и да 

отклањамо баријере које имате, јер ми 

немамо други циљ него да развијамо 

привреду и да тако смањујемо 

незапосленост која нам је највећи 

проблем", рекао је Павић у обраћању 

приједорским  привредницима. 

 Он је нагласио да до увођења Закона о 

порезу на непокретности Приједор није 

имао порез на земљиште, да ни дан-

данас нема комуналну таксу, те да је 

смањио таксе за рекламирање фирми и 

техничке пријеме. 

 "Максимално се одричемо свог дијела 

прихода, снизили смо многа давања, а у 

томе смо спремни ићи и даље", истакао 

је Павић. 

 Он је поновио да ће се наставити  да се 

залаже  да Приједор постане центар 

нове регије у Републици Српској 

будући да у садашњој ситуацији, када 

овај град припада бањалучкој регији, 

једна регија јесте јача и већа од остатка 

Републике Српске. 

 

 
 

 "Дошло је вријеме да се формира 

привредна комора регије Приједор јер 
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регија Приједор може одлучивати о 

свом развоју. Садашња бањалучка 

регија већа је од остатка Републике 

Српске што није добро јер значи и 

неравноправност и неравнотежу и 

неравномјеран развој", казао је Павић. 

 

 
 

 Он је додао да постоји и друга група 

питања, а то су законска и законодавна. 

 "Локалне заједнице немају никакве 

ингеренције за привредни развој, а 

постоје бројне баријере које 

привреднике удаљују од инвестиција, а 

за те баријере локалне заједнице немају 

надлежности", појаснио је Павић. 

 Из буџета општине Приједор за 2012. 

годину за разне видове подстицаја у 

привреди издвојено је 2,1 милион 

марака.   

 Предсједник Подручне привредне 

коморе Бањалука Никола Толимир 

рекао је да  

Приједор, и поред тешке ситуације, има  

позитивну билансу у 

спољнотрговинској размјени јер има 

извозно оријентисану привреду. 

Састанак са привредницима града 

Приједора организовали су приједорска 

канцеларија Подручне привредне 

коморе Бањалука и Град Приједор.  

 

6.11. Захвалнице за успјешно 

организовано Културно љето 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

организовао је пријем за представнике  

образовних установа  и установа 

културе , културно –умјетничких  

друштава, пјевачких  група, туристичке 

организације  те медијске спонзоре 

манифестације „ Културно љето 2012“ и 

уручио им пригодне захвалнице и  

билтен који садржи фотографије са свих 

четрдесетак  разних садржаја који су 

обиљежили ову манифестацију. 

 

 
 

 

„Општина Приједор је ове године по 

четврти  пут организовала ову 

манифестацију и све наше установе и 

институције су нашле начина да се 

током четири мјесеца представе 

Приједорчанима и њиховим 

гостима.Култура је нешто што се у 

Приједору његује и развија и што се 

презентује и ван општине , тако да они 

који су заслужни за то морају добити  

признање“ казао је Павић. 

Он је најавио да ће општина Приједор и 

идуће године организовати ову 

манифестацију садржајно још богатију 

и разноврснију. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић је истакла  

да град Приједор и у овим кризним 

временима издваја значајна средства за 

културу и помаже свим културно 

умјетничким друштвима  и јавне 

установе које се финансирају из 

буџета,а да невладине организације 

финансира путем пројеката. 

„ Сви они су дали свој допринос у 

организацији ове вишемјесечне 

манифестације по којој је Приједор 

постао препознатљив“ казала је 

Бабићева. 

Приједоско културно љето 2012.године 

почело је 18.маја, а завршено 26. августа 
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, а обиљежили су га маскенбали,  ревије 

дјечијих, археолошких и етнолошких 

филмова, концерти музичара и етно 

група, изложбе, књижевне вечери  и 

вечери фолклора уз  гостовања  

братских друштава из Житишта, 

Шамца, Трента, Копра. Смедерева, 

Градишке и Козарске Дубице . Мјеста 

догађања су била два градска трга, 

лапидаријум музеја, позориште и љетна 

башта  те сеоске мјесне заједнице  гдје 

су  се  током минулог љета окупило  

више хиљада Приједорчана и њихових 

гостију.За организацију свих поменутих 

садржаја издвојено је око 23 000 КМ. 

 

 26.11. Обука за самосталне 

предузетнике 

  

Агенција за економски развоје општине 

Приједор "ПРЕДА-ПД" започела је 

петодневну обуку у оквиру пројеката 

"Подстицај самозапошљавању" и 

"Подршка за повезивање и 

предузетничке иницијативе за жене" 

коју похађа десет кандидата одабраних 

путем јавног позива. 

 Директор Агенције "ПРЕДА-ПД" 

Мишо Рељић рекао је да су то већ 

традиционални пројекти које финансира 

општина Приједор и који помажу 

самосталним предузетницима да лакше 

раде. 

 "У овом кругу имамо кориснике који се 

баве веома разноврсним дјелатностима: 

штампарија, пјескарење, такси услуге, 

производња хљеба, пецива и колача, 

текстилна индустрија, уградња 

столарије, сервисирање рачунара, кућна 

радиност и произвдоња производа од 

бетона", навео је Рељић у обраћању 

полазнциима обуке. 

 Шеф Одсјека за пољопривреду 

општине Приједор Татјана Марић рекла 

је да је у првом кругу ове године 

општина Приједор додијелила 70.000 

КМ подстицаја суграђанима који имају 

регистровану дјелатност у производњи 

и пружању услуга. 

 "За други круг на располагању имамо 

50.000 КМ, а бизнис планови кандидата 

који прођу ову обуку одлучиваће о томе 

ко ће остварити право на подстицаје и у 

којем износу", казала је Марић. 

 Кандидати ће, након обуке из 

пословног планирања и вођења бизниса, 

израдити властити бизнис план и 

предати га надлежној општинској 

комисији која ће оцјењивати, између 

осталог, самоодрживост бизнис плана и 

која ће одабрати кандидате којима ће се 

додијелити новчана средства. 

 

26.11.Приједорске златна 

мажореткиње 

 

Чланице мажорет-секције приједорске 

Основне школе “Бранко Ћопић” 

освојиле су прво мјесто на недавном 

Међународном мажорет-шампионату 

“Бањалука опен 2012”. Успјех 

Приједорчанки остварен је у јакој 

конкуренцији професионалних 

мажорет-група из 10 градова Босне и 

Херцеговине и Хрватске. 

Када су се укључиле у мажорет-секцију, 

Марија Миодраговић и Драгана 

Гаврановић нису ни слутиле да ће бити 

дио деветочлане екипе која ће своме 

граду и школи донијети златну медаљу 

са међународног такмичења. Истичу да 

им ништа не пада тешко: ни 

дисциплиновано увјежбавање 

кореографије нити наступи, јер раде оно 

у чему уживају: 

-Допадају нам се униформе, покрети, 

држање, једноставно, све што је везано 

за мажореткиње – кажу оне. 

Такмичење на Мажорет-шампионату 

“Бањалука опен 2012” било им је прво, 

па су тим поносније што су освојиле 

жири и златну медаљу. За успјех 

приједорских мажореткиња заслужна је 

учитељица Сенка Спасојевић. 

Напомиње да су на међународном 

такмичењу једине наступиле као 

школска секција, док су конкуренти 

дошли из професионалних мажорет-

група из БиХ и Хрватске. 
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- На свом првом такмичењу освојиле 

смо злато у категорији јуниора, велика 

формација пом-пон. У ствари смо се 

једине представиле корачницом и 

добиле комплименте и од других 

тренера. То нам је веома импоновало, 

јер они имају дугу мажорет традицију – 

каже Спасојевићева. Велику подршку 

им је пружило руководство школе које 

је финансирало униформе. 

- Изабрали смо комбинацију плаве и 

жуте боје, уз то одговарајуће капе и 

чизмице. Све је то веома скупо, па и 

потрошни реквизити попут пом-пона. 

Само за један штап, којим бисмо 

проширили кореографију, потребно је 

издвојити 50 КМ. Од новца зависи и 

учешће на наредним такмичењима, као 

и бројност наших мажореткиња у 

такмичарској групи – објашњава Сенка 

Спасојевић. 

За двије године постојања, кроз 

Мажорет-секцију Основне школе 

“Бранко Ћопић” прошло је педесетак 

ученица, углавном осмих и деветих 

разреда. 

Тренутно на седмичне пробе у школу 

редовно долази њих петнаестак. 

Побједом на “Бањалука опену” постале 

су чланице Интернационалне мажорет 

асоцијације и стекле право за даља 

такмичења.  

 

Сарадњом до већих приноса воћа 

 

Воћари  приједорске  и бањалучке 

регији који су учествовали у студијској 

посјети воћара Поткозарја 

међународном сајму воћарства 

"Интерпома 2012" у италијанској регији 

Трентино Алто Адиђе сматрају да у РС 

не постоји активно праћење понуде воћа 

са доступним количинама воћних врста 

током године и зато је на овом подручју 

неопходна обнова сарадње. 

"У регији дјелују два удружења воћара, 

неколико већих предузећа ради готово 

самостално и не постоји активна 

сарадња, не ради се довољно на 

брендирању и стварању заједничог 

наступа на тржишту", сматрају воћари. 

 

 
  

Наглашено је да се сарадња мора 

остварити, било кроз задруге, 

удружења, кооперативу или 

конзорцијум, са циљем успостављања 

повјерење међу произвођачима, 

организованог и професионалног 

наступа на тржишту и стварања услова 

за лакшу производњу домаћег воћа. 

Седамдесет учесника из Поткозарја 

боравило је од 15. до 17. новембра на 

једном од најпрестижнијих свјетских 

сајмова воћарства који се 

традиционално одржава сваке двије 

године у италијанском граду Болзано. 

 "Нашим произвођачима је понуђена 

активна размјена информација гдје би 

`Ла Трентина`, други по величи 

конзорцијум у Италији, иницирала 

сарадњу која би у наредном периоду 

захтјевала активније праћење 

производње у нашој регији", истичу 

воћари. 

 Италијанска регија Трентино Алто 

Адиђе представља једно од најбоље 

организованих воћарских подручја у 

свијету. Убрзан развој регије почео је 

осамдесетих година прошлог вијека 

када се пољопривредна производња у 

Трентину усмјерила искључиво у 
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производњу јабуке и грожђа, уз веома 

активно организовање произвођача у 

самосталне задруге. 

 Поред посјете сајму, путовање је 

обухватило и посјету неким од кључних 

пољопривредних произвођача у регији 

Трентино, а посјетиоци су могли кроз 

директан контакт са домаћинима да се 

упознају са актуелностима које се тичу 

производње, наводњавања, исхране, 

заштите, технологије, резидбе, чувања, 

сортирања и паковања воћа, а посебно 

са питањима организовања произвођача, 

брендирања и пласмана воћа на 

тржиште. 

 Организатор посјете било је Удружење 

“Интегрална производња” из Лакташа у 

сарадњи са Удружењем "Пројекат 

Приједор" и АЛД Приједор. 

 Посјету су финансијски помогли 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике 

Српске и Град Приједор.  

 

Расписан конкурс за стипендије 

 

Административна служба града  

Приједор   објавила је  конкурс за  

додјелу 100  нових стипендија колико 

ће их из  градског буџета бити 

додијељено за школску 2012/13. годину 

.Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић је потврдила  

да је ријеч  о 50  студентских   и исто 

толико   стипендија за ученике средњих 

школа  , као и  да ће  конкурс бити 

отворен 21 дан. 

„Прошле школске године додијелили 

смо  90  нових  стипендија ,а укупно је 

стипендирано 238 ученика и 

студената.Од овог броја право на даље 

стипендирање остварило је 60 

студената, 23 студента-апсолвента  и 33 

ученика док 52 студента нису доставила 

потврду о упису у нову школску годину 

због социјалних испитних рокова који 

су одобравани на појединим 

факултетима “ казала је Бабићева. 

Она је додала да је  за додјелу нових 

стипендија потребна средства од око 

150 000 КМ, те да  ће пројекцијом 

буџета града за 2013.годину ставка за 

стипедирање ученика и студената бити 

на овогодишњем нивоу од 300 000 КМ. 

„Критеријуми за додјелу стипендија су 

прецизно дефинисани Правилником  о 

стипендирању , међу којима су 

дефицитарни кадрови, студенти виших 

година факултета природних и 

техничких наука, студенти и и ученици 

слабијег имовног стања, а  један од 

критеријума  је  просјечна оцјена  

студирања односно успјех у школи“,  

рекла је Бабићева. 

Она је додала да је испоштован 

приједлог приједорске филијале Завода 

за запошљавање тако да се међу 

занимањима која ће бити стипендирана 

налазе  поред правника  и економиста и 

дефектолози, математичари ,физичари, 

грађевинци, професори њемачког 

језика,ветеринари,  љекари и 

фармацеути. Студентска стипендија 

износи 120, а ученичка 70 КМ. 

Поред овог, расписан је и конкурс за 

додјелу стипедија   из  шеме 

стипедирање града за школску 2012/13. 

годину . Бабићева је потврдила да је 

ријеч  о сарадњи градске управе и 

предузећа са подручја града да 

заједнички финансирају младе људе 

који су потребни тим предузећима. 

„По том конкурсу биће додјељено 6 

стипедија и то четири за студенте 

Машинског, Грађевинског и Шумарског 

факултета и двије за ученике Машинске 

школе , смјер техничка обрада дрвета „ 

казала је Бабићева. 

 

Едукацијом до запослења Рома 

Удружења Рома из Приједора и 

Козарске Дубице окончала су 

реализацију партнерског пројекта 

„Едукацијом до запослења" које је у 

протеклих пет мјесеци са близу10.000 

КМ финансирао Фонд "Отворено 

друштво БиХ".Предсједник 

приједорског Удружења Рома Рамо 

Салешевић је истакао да је кроз 12 
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одржаних  радионица у Приједору и 

Козарској Дубици прошло је око 150 

припадника ромске популације. 

 

„Истовремено смо упознали послодавце 

у овим двијема локалним заједницама са 

подстицајима на које имају право ако 

радно ангажују Роме",рекао је 

Салешевић.Он је најавио да би 

наредних дана Завод за запошљавање 

Републике Српске требало да објави 

јавни конкурс на који ће се моћи 

пријавити сваки послодавац и сваки Ром 

у Републици Српској.  

"Сваки послодавац има право на 

субвенцију од 6.000 КМ ако радно 

ангажује Рома на годину дана однсоно 

10.000 КМ на двије године, док сваки 

Ром има право на субвенцију од 8.000 

КМ за самозапошљавање у трајању од 

годину дана", појаснио је Салешевић. 

Он је додао да субвенције за 

запошљавање и самозапошљавање Рома 

обезбјеђује Министарство за људска 

права и избјеглице БиХ. Само у 

Приједору живи око 700 Рома од којих 

је запослено свега њих седам. 

____________________________      

Издавач: Град  Приједор 


