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1.3.2010. Делегација Владе РС у 

посјети Приједору 

 

Делегација Владе Републике Српске на 

челу са потпредсједником Антоном 

Касиповићем и министрима у Влади РС 

Недељком Чубриловићем, Алекснадром 

Џомбићем и Проком Драгосављевићем 

боравила је  у радној посјети општини 

Приједор гдје су са начелником 

општине Марком Павићем  договорили 

наставак инвестиционог улагања у ову 

поткозарску општину иу средстава 

Развојног програма Владе РС  

вриједним око 25 милиона КМ. 

Потпредсједник Владе РС Антон 

Касиповић је потврдио да је ријеч о 

заједничким улагањима и Владе РС из 

Развојног програма и општине 

Приједор. 

 

 
 

-Ријеч је о неколико значајних пројеката 

који су из различитих области и у 

разним фазама реализације, али  оно 

што охрабрује је визија коју има 

руководство општине Приједор и 

опредијељеност да се даље ради  и у 

овим тешким временима, да се развија 

овај град и овај крај, рекао је 

Касиповић. 

Он је додао и да је јучерашњи разговор 

био прилика да се потврди квалитет 

досадашње сарадње Владе РС и ове 

локалне заједнице и договоре 

активности у наредне двије године. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је ово био изузетно 

знајачном састанку на којем су 

анализирани пројетки за које је општина 

Приједор сматрала да ће их моћи 

реализовати уз помоћ Владе РС. 

-Ово је био изузетно значајан  дан за 

Приједор јер смо сачинили анализу 

пројеката које је локална власт 

доставила Влади РС  и  договорили 

наставак инвестиционих улагања без 

обзира на изузетна кризна времена и 

надам се да ће ово само подстаћи и 

друге гране   да се кроз ове пројекте 

развијају, казао је Павић. 

Он је потврдио да је ријеч о петнаест 

изузетно значајних пројеката који ће 

значајно побољшати квалитет жвитоа 

становника ове поткозарске општине. 

-Ријеч је о пројектима чија је оквирна 

вриједност око 25 милиона КМ,а које ће 

у наредне двије године инвестирати и 

Влада РС и општина Приједор, рекао је 

Павић. 

Он је потврдио да ће већ ових дана 

почети радови на уређењу раскрсница 

код „ Сатка“ и „ Југобанке“ за које је 

јуче потписан уговор те пресвлачењу 

једног дијела градских улица , углавном 

магистралних путева који пролазе кроз 

центар града. 

-Од саобраћајне инфраструктуре ,биће 

расписан тендер  за изградњу 

саобраћајнице код „ црвеног солитера“ 

којом би се растеретиле градске 

саобраћајнице од теретних возила, а 

сагледан је  статус пројекта регулације 

ријеке Милошевице и Гомјенице и 

договорена изградња подружетка 

парапетног зида, потом  изградња 

надвожњака на Пећанима, код пружног 

прелаза званог „тринаеста“ што је 
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мјесто сабораћајних удеса са трагичним 

посљедицама, казао је Павић. 

Он је додао да је договорена и  санација 

колектора и изградња зелене пијаце у 

насељу Пећани, изградња подручне  

школе у Бистрици, која креће на 

прољеће,  изградња Специјалне школе 

те покривање зградње Позоришта и  

изградња спротских дворана на Уријама 

и у Омарској . 

 

19.3.Предсједник Републике Срспке 

Рајко Кузмановић у посјети 

Приједору 

 

Предсједник Републике Српске Рајко 

Кузмановић изјавио је да је Приједор 

један од оних градова који снажно и 

брзо израста, те да је већ и израстао у 

проевропски град. 

-Руководство општине, начелник, 

предсједник Скупштине и остали 

сарадници, имају визију и програме које 

не заснивају на лијепим жељама и 

ријечима, већ су написани и 

верификовани тако да могу да издрже 

стандарде било које свјетске или домаће 

банке, или било ког органа и 

институције који одобравају средства, 

рекао је Кузмановић након састанка са 

руководством ове општине. 

Предсједник Српске посебно је 

потенцирао пројекте водоснабдијевања 

који су у току и који ће ријешити један 

од највећих проблема приједорске 

општине.  

 

 

-Проблем Приједора су и поплаве и 

снабдијевање водом за пиће и на једном 

и другом програму се ради, истакао је 

Кузмановић. 

Предсједник РС је поздравио настојање 

општине да воду за пиће обезбиједи не 

само градском подручју, него и великим 

насељима као што су Козарац и Љубија, 

те Омарска, гдје ће ово питање бити 

ријешено заједничким пројектом 

водоснабдијевања који реализују 

Приједор и Бањалука. Као 

специфичност града на Сани, 

предсједник Српске Рајко Кузмановић 

нагласио је и велики повратак људи у 

Приједор, те истакао да је општина 

успјела да обезбиједи велико учешће 

страног капитала за опоравак ове 

локалне заједнице.  

-Значајне су финансијске везе са 

Норвешком, Швајцарском, Аустријом, 

те добра прекогранична сарадња са 

градовима у сусједним државама, навео 

је Кузмановић, закључивши да се може 

пожељети што више оваквих општина и 

људи који знају развијати свој град. 

Осврћући се на питање незапослености, 

као један од горућих проблема, 

предсједник Кузмановић је рекао да је 

Приједор, ипак, у предности у односу на 

остале општине, јер има бољи однос 

запослених и пензионера.   

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да је од предсједника 

Кузмановића тражио подршку за 

реализацију пројеката из Развојног 

програма РС и петогодишње Стратегије 
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развоја општине који ће помоћи развоју 

града и повећању стопе запослености.  

-Тражио сам од предсједника Српске да 

и у законодавним активностима већу 

пажњу посвети локалним заједницама, 

односно да не треба дозволити 

централизацију, било на нивоу 

Републике, било на нивоу државе, 

нагласио је Павић. 

 
 Приликом посјете општини Приједор, 

Кузмановић је обишао бунар 

”Приједорчанка” у Брезичанима, чију 

градњу је донаторским средствима 

помогла Норвешка и један је од 

водоводних објеката који је побољшао 

снабдијевање водом за пиће дијела 

општине Приједор. 

 

 

19.3. Засједала Скупштина општине- 

Штедња се наставља 

 

Начелник општине Марко Павић  

изјавио је  да је  смањење трошкова 

општинске администрације који су 

износили 77 одсто односно  23 одсто 

мање него што је било планирано 

ребалансом  буџета постигнуто  далеко 

више него што је мјерама штедње било 

предвиђено, тако да у том сегменту неће 

бити више  простора за штедњу. 

 

 
 

-То у основи значи да ,поред ранијег 

смањења плата запослених у 

општинској Административној служби 

од десет одсто , неће бити нових 

смањења плата, потврдио је Павић. 

Он је додао да сматра да је смањење 

плата привремена мјера, која само 

генерише кризу , а не доприноси њеном 

крајњем сузбијању.Павић сматра  и да 

се смањивањем плата смањује куповну 

моћ становништва,да тиме производња 

у предузећима опада , а  да то доводи до 

отпуштања радника. 

Друга група мјера штедње за сузбијање 

ефеката економске кризе  које су 

одборници Скупштине општине 

усвојили прије годину дана, а чије су 

ефекте разматрали на  15. 

скупштинском засједању односила  се 

на мјере стимулације у циљу одржавања 

нивоа  производње и број запослених на 

нивоу општине. 

-Кроз Фондацију за развој   смо 

омогућили да око 50 субјеката добије 

средства од око милион КМ, са каматом 

од само један одсто, а ту су и 

подстицаји у пољопривреди које је 

искористило око 390 произвођача  за 

оснивање или одржавање  производње, 

обучили смо око 360 ученика за неки 

почетни бизнис  те подстицали 

самозапошљавање, рекао је Павић. 

Он је додао да није било 

заинтересованих  субјеката да 

искористе средства за 

преквалификацију незапослених који са 

непрофитабилним струкама чекају 

запослење, као и  подстицајна средства 

за запошљавање високообразованих 
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кадрова, тако да иако их је на бироу око 

240 , посао су добила сам два. 

Павић је додао да иако су ефекти 

штедње очигледни, због ситуације 

смањеног пуњења буџета који од 

јануарских 95 у фебруару износи свега 

67 одсто значи да се са мјерама штедње 

наставља. 

Коментаришући   једногласан избор 

седам  директора  јавних установа чији 

је оснивач општина , Павић је истакао 

да је мишљења да њихов мандат овога 

пута неће износити четири године већ 

да ће сваке године бити на провјери. 

 

 
 

-То су лица који уз општинску 

администрацију представљају општину 

и они су одговорни становништву за 

извршавање многих одлука.На почетку 

њиховог  мандата нагласио сам да 

њихов мандат  сваке године бити на 

провјери и сваки извјештај о раду који 

буду доставили је провјера тога како 

они раде или не раде. Очекујем да она 

предузећа која могу и постану 

профитабилна, да буду у рангу 

приватних предузећа ,ефикасни у раду  

и на услузи грађанима, а ако се  њихови  

програми не реализују, биће смијењени, 

казао је Павић и додао 

-Нећемо дозволити да именовања 

дирекора буду страначка ствар и да када 

их странке пспотвае буду заштићени 

као „ медвједи“. Неће бити заштићен 

нико, само ће их рад заштитити . 

 

Расписан Јавни позив за општинске 

награде и признања 

 

Комисија за награде и признања 

Скупштине општине Приједор  

расписала је јавни позив којим се 

позивају сви заинтересовани  

предлагачи , појединци , 

предузећа,установе и други субјекти   да 

доставе своје приједлоге за додјелу 

награда и признања поводом 16. маја 

Дана општине Приједор.  

 Одлука о наградама и признањима  

предвиђа као општинске награде и 

признања плакету, награду почасни 

грађанин општине Приједор, награду 

општине за посебан допринос развоју 

општине, захвалницу и похвалу.   

За додјелу награда утврђени су основни 

критеријуми, а између осталих  изузетан 

допринос у развоју општине , рад и 

заслуге  у изградњи,у стварању и 

његовању односа и традиција са другим 

локалним заједницана, постигнути 

изузетни резултати у привређивању, 

освајању нових технологија, техничких 

унапређења, иноваторства и 

рационализације, изузетна остварења и 

резултати у области образовања, науке, 

културе, умјетности, спорта и физичке 

културе.             

Награде и признања могу се 

додјељивати појединцима, предузећима, 

установама и другим субјектима. Рок за 

подношење приједлога  , уз детаљно 

образложење којим се потврђује 

испуњење услова  за добијање одређене 

награде , је 31. март, а након проведене 

процедуре поменуте награде и 

признања биће уручене  16. маја  на 

Свечаној академији поводом Дана 

општине Приједор . 

 

Предузетничка обука за младе 

 

Развојна агенција „ Преда“ и општина 

Приједор већ шесту  годину проводе 

пројекат „ Предузетничка обука за 

младе“  који  од прошле  године има 

регионални карактер.  

 Директор  приједорске развојне 

агенције Мишо Рељић  потврдио је  да 
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су претходна позитивна  искуства у 

реализацији овог пројекта и велика 

заинтересованост омладине из средњих 

школа за ову тему, утицали да се 

пројекат прошири на читаву регију. 

 

 
 

- Провођењем такмичења у изради 

бизнис планова, код ученика се 

изграђује или појачава такмичарски дух, 

они се дубље уводе у проблематику 

пословног планирања, и наводе да 

размишљају озбиљно о пословној идеји 

коју би преточили у властити бизнис, 

казао је Рељић. 

Он је потврдио и да пројекат има за циљ 

подизање свијести код младих о значају 

предузетништва за развој економије 

одређеног подручја, указивање на 

могућности које предузетништво нуди 

појединцу, те пружање специфичних 

знања за планирање, покретање и 

вођење властитог бизниса (израда 

бизнис плана, истраживање тржишта, 

маркетинг, организација пословања, 

финансије, процес регистрације 

предузећа и предузетничке 

дјелатности). 

 Пројекат је вриједан 10 000 КМ, а 

након обуке професора слиједи 

едукација ученика од којих ће 10 

најбољих бизнис планова бити 

награђено пригодним новчаним 

наградама.Имајући у виду да је прошле 

године у такмичењу учествовало 500 

ученика средњих школа, 

имплементатори пројекта очекују да ће 

ове године одзив ученика бити још 

већи. 

 

24.3. Кључеви за обновљене кућа 

повратника 

 

Министар за људска права и избјеглице 

БиХ Сафет Халиловић и начелник 

општине Приједор Марко Павић јуче су 

на пригодној свечаности уручили 

кључеве  за 15 корисника , повратника 

којима су  санирани ,у рату порушени, 

стамбени објекти.Ријеч је о 

корисницима у оквиру Пројекта „ 

Заједнички пројекат 08“ које је 

средствима од 350 000КМ финансирало 

Министарство за људска права и 

избјеглице БиХ преко Фонда за 

повратак . 

 
 

-Људи су срећни што су  коначно 

добити кров над главом , а ово је само 

потврда опредјељености ове локалне 

заједнице да омогући повратак свим 

заинтересованим пријератним 

становницима, казао је Павић. 

Он је додао  да је сарадња општине 

Приједор и овог министарства веома 

добра, те најавио нове пројекте санације 

стамбених објеката повратника у оквиру 

програма „ Заједнички пројекат 09“  

који ће се ове године реализовати  

средствима у износу од 460 000 КМ, за 

обнову нових стамбених јединица. 

-У наредним пројектима за 2010. годину 

планирали смо и изградњу неких 

пројеката инфраструктуре као што је 

мост на Жегеру,водовод на потезу 

Чараково-Хамбарине-Зецови и Бишћани 

, реконстркуцију два друштвена дома у 

Пухарској и Ћели и неколико путних 
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праваца који су од значаја за повратак, 

казао је Павић. 

Министар за људска права и избјеглице 

БиХ Сафет Халиловић је потврдио 

добру сарадњу са општином Приједор и 

потврдио да  у овом министарству 

постоји још око 1036  захјтева са око 

3236 чланова породица за обновом 

стамбених јединица на подручју 

општине Приједор. 

-Добра сарадња са овом општином 

кандидује је да даље аплицира за 

средства из овог министарства , рекао је 

Халкиловић додајући да је од  

укупно порушених  преко 8000 

стамбених јединица , до сада 

обновељено преко 4000. 

Он је потврдио и да је на нивоу БиХ 

девастирано око 450 000 објеката и да је 

до сада обновљено око   325  000 

објеката, гдје спадају стамбени објекти , 

али и објекти  инфраструктуре, путеве, 

школе, те да је потребно одговорити на 

још око  47 000 захтјева за обнову  у 

рату порушене имовине. 

-У процедури је ревидирана Стратегија 

повратка односно провођење Анеска 

7Дејтонског мировн ог споразума   која 

ће покушати да сва питања  везана за  

повратак, останка и компензацију 

надоканде штете  ријеши до 2014. 

године  за шта ће бити потреба и већа 

материјална средства од  око 500 

милиона КМ  кроз буџете, па и кредитна 

задужења, казао је Халиловић. 

Радове   на обнови кућа углавном  у  

приједорским повратничким насељима 

Трнопоље , Зецови , 

Кевљани,Камичани, Козарац , Чараково 

и Раковчани изводило је  предузеће 

„Прогрес“ из Бања Луке , а радови на 

стамбеним објектима почели су 

новембра прошле године . 

 

 

Редукција уличне расвјете 

 

Са првим данима марта почела је 

редукција јавне расвјете с намјером да 

се смање трошкови електричне енергије 

за јавну расвјету за шта су  ове године 

планирана средства у износу од 750 000 

КМ.Начелник Одјељења за стамбено-

комуналне послове Драго Тадић 

потврдио је  да је предузетим мјерама 

штедње планирана уштеда од око 20 

одсто. 

-У центру града, односно у првој 

градској зони неће бити редукција,али 

ће зато у свим  осталим зонама и 

насељима бити редукована улична 

расвјета тако што ће бити угашена свака 

друга сијалица и то тамо гдје сматрамо 

да то неће утицати на протоко људи и 

саобраћаја,  потврдио је Тадић. 

Он је додао да ће након једномјесечне 

примјене ове мјере штедње бити 

анализиран степен уштеде, који би 

требао да ниво трошкова за утрошену 

електирчну енергију сведе на 

прошлогодишњи ниво од око 600 000 

КМ годишње. 

Тадић је нагласио  да су поред ове 

мјере, а због штедње већ прошле године 

обустављене све инвестиције . 

-Општина Приједор је прије економске 

кризе уложила значајна инвестициона 

средства у побољшање јавне расвјете 

.Познато је да је урађена расвјета на  

магистралним путевима на  свим 

прилазима граду, а и у мјесним 

заједницама и у граду рађено је доста на 

уређењу јавне расвјете.Та инвестиција 

је била вриједна око 1,5 милиона КМ, а 

свеукупно број сијаличних мјеста јавне 

расвјете  је повећан са 3000 на 4000 што 

је значајно повећало и трошкове 

одржавања и  плаћања електирчне 

енергије, казао је  Тадић. 

Он је додао да у општини Приједор и 

сада постоји 40 нових захтјева грађана и 

мјесних заједница за увођење нове 

расвјете. 

-Све док су на снази свеопште мјере 

штедње у општини Приједор,неће бити 

нових улагања у овој области,  све 

инвестиције у јавну рАсвјету смо 

обуставили и  на располагању су нам 

само средства од 70 000 КМ за редовно 

одржавање . 
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15.3.  Јавна расправа о Нацрту закона 

о инспекцијама 

 

Одјељење за правне послове у 

Републичкој управи за инспекцијске 

послове  организовало је  у Приједору 

јавну расправу о Нацрту Закона о 

инспекцијама у Републици 

Српској.Начелник овог Одјељења  

Зоран Микановић је потврдио да је 

новина што овај Закон предвиђа , поред 

постојећих 12 , још једну инспекцију и 

то за храну која би требала да врши 

инспекцијски надзор умјесто 

досадашње  четири: пољопривредне, 

ветеринарске, санитарне и тржишне 

инспекције 

-Из саме  те чињенице видимо да ће овај 

закон имати  за  циљ, а и за посљедицу 

краћи боравак инспектора код 

послодаваца, односно код субјеката 

контроле, а да ће једна инспекција, 

односно  једни инспектори обављати 

инспекцијски надзор у овој области, 

казао је Микановић. 

Он је  додао да је значајна новина коју 

уводи овај Закон  смањење рока за 

улагање жалбе  на рјешења инспектора 

са садашњих 15 на осам дана, с тим да 

скраћивање рока не одлаже извршење 

рјешења, чиме се убрзава инспекцијски 

поступак. 

-Тако ће уочене неправилности  код 

субјеката бити уклоњене  јер није 

логично да се чека завршетак поступка 

да би оне биле отклоњене, рекао је 

Микановић. 

Он је потврдио да су јавне расправе 

проведене у пет регија те да је ово била 

посљедња и да ће сумирати све 

примједбе, а оне најквалитетније 

сумирати у Приједлог Закона о 

иснпекцијама који би требао да буде 

усвојен до краја прве половине  ове 

године. 

 

24.3.-Почели радови на мјесту будуће 

зелене пијаце 

 

У оквиру активности  премјештања 

зелене пијаце  на нову локацију  у 

највећем приједорском насељу Пећани  

јуче су  почели земљани радови на 

уређењу канала  отпадних вода који се 

налази на мјесту будуће пијачне 

локације. Начелник општине Марко 

Павић потврдио је  да ријеч о великом 

захвату  уређења простора   при чему ће  

канал бити насут и покривен   у дужини 

300 метара све  до  ушћа Пухарске, а 

земљиште  потом  и ограђено земљиште 

за нову пијацу. 

- Ово је прва фаза којом ћемо уредити 

двије ствари , покрити канал отпадних 

вода и уједно отворити нову зелену 

пијацу, казао је Павић. 

Он је додао да је укупна вриједност 

радова  1,2 милиона КМ од чега је 

половину средстава обећала Влада 

Републике Српске и на основу тог обе 

обећања  су и почели радови. 

-Друга фаза   асфалтирања простора и  

кружног тока саобраћајнице ће 

услиједити нешто касније, а зависиће од 

тога да ли ће предузеће „ Рудници 

Љубија“ почети са најављеном градњом 

пословно стамбене зоне на простору 

гдје је сада смјештена пијаца, рекао је 

Павић. 

Он је потврдио да ће простор нове 

пијаце износити око 10 дунума и да ће 

прва фаза њеног уређења бити завршена 

за  три мјесеца. 

       Иначе, зелена пијаца на Пећанима 

једна је од двије градске пијаце која је  

на садашњем  простору пијаца 

привремено смјештена  прије преко 20 

година и на њој се тренутно налазе 52 

робна штанда, 48 штандова на којима 

пољопривредници продају своје 

производе, 30 продајних мјеста пиљара, 

десет киоска са прехрамбеним 

производима, четири грила, 

пољопривредна апотека и десет мјеста 

за велике камионе. 

Пијаца ће, и након премјештања бити 

доступна и становницима овог највећег 

приједорског насеља Пећани, али и 

осталих грађана општине који је готово 
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с вакодневно посјећују што потврђује и 

податак да она доноси готово 60 одсто 

укупног годишњег прихода предузећа „ 

Градска тржница“. 

 

 

16.3. -Потврђен сертификат ИСО 

9001:2008 

 

Представници њемачке 

сертификацијске куће „ТУВ НОРД“ 

позитивно  су оцијенили примјену  

система управљања квалитетом у 

административној служби општине 

Приједор.Начелник општине Приједор 

Марко Павић потврдио  је да је   

завршена друга надзорна провјера која 

је  уједно подразумијевала  и увођење 

новог стандарда  ИСО 9001:2008. 

-Ова  позитивна оцјена  значи да је 

општина Приједор  испунила  скуп 

захтјева  које је  било неопходно 

испунити како би се одржао  

успостављен  одређени систем и ниво 

пружања услуга и да  су све процедуре 

по којима радимо у складу са европским 

стандардима. И даље сматрам да ћемо 

одржавањем  овог система лакше  

кандидовати   пројекте према Европској  

Унији  , али прије свега квалитетно 

пружати  услуге грађанима, казао је 

Павић. 

Он је додао да  је  општина Приједор  

потврдила своју опредијељеност да 

развија и побољшава систем управљања 

квалитетом и постиже већи степен 

задовољства грађана.  

Представници њемачке 

сертификацијске куће  надзорну 

провјеру и контролу документације и 

свих активности на  примјени уведених 

стандарда и  европских критеријума у 

рад локалне управе обавили у свих 

седам општинских одјељења и четири 

службе, затим руководиоца, ресурса као 

и примјене Политике квалитета 

општине Приједор. 

Општина Приједор је сертификат 

стандарда  добила у марту 2008. године, 

а циљ његовог увођења је био повећање 

задовољства грађана  квалитетом услуга 

општинске администрације и  смањење 

трошкова пословања. 

 

25.3. Поткозарска трпеза  

 

Туристичка организација општине 

Приједор и телевизисјка екипа серијала 

„ Туризам плус“ организовали су у  

Хотелу „ Приједор“  гастро-културну 

презентацију аутохтоних и 

традиционалних јела и пића под 

називом „Поткозарска трпеза“. 

На овом  јединственом гастро-

културном   перформансу учествовали  

су представници  20 удружења, хотела, 

мотела и ресторана са  подручја 

општине Приједор.Отварајући ову 

манифестацију начелник општине 

Приједор Марко Павић је рекао да је 

ово прилика да се  промовише туризам 

као привредна грана, која није довољно 

развијена ни у Приједору ни у БиХ. 

-Ово је повољна прилика да се прикажу 

све разноликости  туристичке понуде 

овог дијела Републике Српске које могу 

допринијети развоју туристичког 

привређивања и на овим просторима, 

казао је Павић. 

Он је изразиозадовољство што су се у 

гастро понуди нашло и више старих, 

традиционалних , готово заборављених 

јела овог краја, као и јела мањина које 

вјековима живе на овим просторима , 

али његују своје националне кухиње . 

-Све су ово специјалитети које када 

пробају туристи и сви гости нашег града 

сигурно дуго не могу заборавити, додао 

је Павић. 

Директор Туристичке организације 

Приједора Амира Ганић је истакла да је 

ово била прилика да се  презентује 

богатство гастро понуде овог дијела 

Српске, али  и културних и забавних 

садржаја општине Приједор. 

У културно-умјетничком дијелу 

програма учествовали су чланови Етно 

групе „ Молитва“, Културно-

умјетничког друштва „Козара“ и 
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Удружења Украјинаца „ Козак“ те 

бањалучке мажореткиње. 

Поред презентације, одржавана је и  

радионица на тему „ Подршка   

креирања еко развоја на пдорчју БиХ“ 

под називом „ Туризам и 

комуникација“, а коју  је организовала  

италијанска невладина организација 

„Уцодеп“ која је у БиХ присутна од 

2003.године, а главни сектори  
дјеловања су: рурални развој ,подршка 

традиционалним и локалним 

производима, еко-туризам и одрживи 

туризам и локални економски развој. 

 

26.3. Уручена рјешења за стипендије 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић уручио је јуче на пригодној 

свечаности рјешења  о додјели 

стипендија за 73 студента  и 32 ученика 

колико ће их  општина Приједор 

стипендирати од  школске 2009/10 

године. 

-Ове године је  на конкурсу  који смо 

расписали  за стипендирање  било 

далеко више захтјева, тако да ћемо 

поред ових ,  и ове године ћемо путем 

једнократних помоћи   још једном броју 

ученика и студената омогућити   да 

могу учити и студирати јер смо кроз 

пристигле пријаве увидјели  да многи 

желе да се школују, а њихове породице 

то  нису у могућности, казао је Павић. 

 
 

Општина Приједор ће за  нових  105 

стипендиста и 95 студената и ђака које 

стипендира од раније издвојити преко 

200 000 КМ. 

-Сматрам да улагање у образовање је 

једно продиктивно улагање, да ћемо на 

овај начин добити свршене студенте 

односно стручњаке који ће у 

будућности радити на развоју општине 

и ова средства са задовољством 

издвајамо овим ученицима и 

студентима, рекао је Павић. 

 

29.3.Обновљен рад занатско-

предузетничког удружења 

 

У Приједору је  јуче  избором новог 

руководства  обновљен   рада  

некадашњег  Занатско -предузетничког 

удружења  који би на основу  

регистрованих  предузетника требао  да 

броји  око  2000 предузетника који 

запошљавају око 4600 радника. 

Начелник општине Марко Павић  који 

је присуствовао оснивачкој скупштини 

овог удружења је истакао  да ће  

предузетници преко Удружења  моћи  

заједнички  да наступе  према  

институцијама ,али  и према 

потенцијалним  пословним партнерима. 

-Предузетништво  је најздравији  дио 

привреде  РС  јер  они који се њим баве  

користе властити капитал и  објекте  и 

стога ће  им Занатско -предузетничка 

комора РС  преко регионалних комора и 

општинских удружења пружати  

стручну  помоћ   из области правне 

регулативе , оспособљавања 

квалификоване радне снаге  а 

предузимаће  и активности  на  очувању  

многих заната којима пријети  

гашење,казао је  Павић. 

Предузетник Драган Кнежевић  рекао је  

да је за  оне који се баве 

предузетништвом   један  од највећих 

проблема  њихова  неорганизованост и  

изразио наду  да ће Занатско-

предузетничка комора РС  бити уистину  

комора предузетника  којима ће помоћи 

да њихови пројекти  буду  усклађени са  

са укупним  програмима  друштвено-

економског развоја РС. 

Он је  нагласио да је потребно знатно 

више и брже радити  на  промјени  
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садашње изразито неповољне  

структуре  у предузетништву  РС ,у 

којем  доминирају трговина и 

угоститељство. 

Милан Пилиповић, вуновлачар, а сада и 

предсједник Скупштине 

Удружења,рекао је да ће Удружење 

предузетнике окупљати у шест секција. 

Члан Управног одбора предузетничке 

коморе  РС Армин Хасанагинић,, навео 

је да у предузетничком пословању има 

много проблема везаних за 

оптерећеност порезима, доприносима, 

монополским цијенама струје, 

комуналија, гријања који су се дуже 

гомилали и условили негативни тренд 

затварања предузетничких и занатских 

радњи. 

-Покушаћемо са општином и 

надлежним институцијама наћи 

заједнички језик и подршку јер значајно 

пунимо буџете', нагласио је 

Хасанагинић. 

За предсједника  Управног одбора 

Занатско-предузетнићчко удружења 

изабран је Борко Грујић. 

 

Велики успјех ученика Музичке 

школе 

 

Ученици  приједорске Музичке школе „ 

Саво Балабан“ су на недавно одржаном 

такмичењу музичких школа Републике 

Српске у Бањалуци остварили  изузетан  

успјех освојивши 31 прво, 15 других и 

шест тређих награда.Директор школе 

Гојко Рађеновић је потврдио да је ово 

до сада  

 највећи успјех  ове школе на 

републичком такмичењу који су до сада 

традиционално били међу најбољима. 

-Поносан сам на успјех наших ученика  

јер ниједан од њихова  52 наступа није 

остао без награде жирија, поготово ако 

се има у виду да је конкуренција била 

веома јака и да су се такмичили ученици 

15 музичких школа из Републике 

Српске, казао је Рађеновић. 

Он је додао да су се приједорски 

уленици такмичили и свим категоријама 

и то соло инструменти  гитара, 

хармоника, виолина ,те клавирски и 

камерни дуо. 

-Оно на шта смо посебно поносни је да 

смо једини наступили у категорији 

хорова основне и средње музичке школе 

и за те наступе освојили прве награде 

Међу побједницима је и гитаристкиња 

Мила Стојнић ученика другог разреда 

средње школе . 

-Не могу рећи да сам  очекивала, али 

сам задовољна првом наградом и са 

овог такмичења нових одличне утиске., 

казала је Стојнићева. 

 Наступ неких од награђених ученика  

Приједорчани ће моћи да виде на 

годишњем  концерту који се 

традиционално организује на крају 

школске године. 

Музичку школу „ Саво Балабан“  похађа 

400 ученика од чега 60 средњошколаца, 

а велико интересовање и углед школе 

потврђује и податак да припремну 

наставу похађа преко 60 малишана, а у 

први разред  их  може бити уписано 

свега  33. 
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