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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јуни    2008.године 
 

Усвојена Стратегија развоја општине 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су 5.6.2008.  

Стратегију развоја општине Приједор 

која за период од 2008-2013. предвиђа 

реализацију 111 пројеката чија је укупна  

планирана вриједност 1,2 милијарде 

КМ. 

    „Сматрам да  је ово  кључан 

стратешки  документ  и полазна основа 

и за све  будуће инвеститоре  који желе 

инвестирати у нашу општину  . Наша 

стратегија је рађена са ослонцем на 

властите снаге и у њој су преточене   

идеје , пројекти  и програми  домаћих 

институција уз постојеће људске и 

природне ресурсе“ казао је   начелник 

општине Приједор Марко Павић. 

     Он је потврдио да је за предвиђених 

111  програма   предвиђено  учешће 

општине  од око 129 милиона КМ или 

9,2 одсто буџетских средстава.        

      „Стратегијом развоја  постављена су  

четири стратешка циља  од којих су 

највећа улагања предвиђана  у пројекте 

инфраструктуре и гдје  општина 

учествује са свега пет одсто буџетских 

средстава“ казао је Павић и додао да је 

за развој привреде, малих и средњих 

предузећа и  предузетништву као 

стратешког циља превиђено учешће 

општине  са  20 одсто буџетских 

средстава,  пољопривреде  50 одсто и 

социјалног збрињавања   са 25 одсто 

средстава. 

         „Стратегија је снимила постојеће  

стање и уочила кључне проблеме 

општине,те дефинисала стратешке 

циљеве,програме и пројекте „ казао је 

професор Економског факултета у Бања 

Луци Здравко Тодоровић, додајући да се 

ради о  живом  документ у који се може 

мијењати у свим фазама реализације 

пројеката у пракси. 

         У изради Стратегије општине 

учествовало је преко 300 стручних лица, 

рађена  је по методологији Свјетске 

банке, а поред улагања средстава из 

буџета општине Приједор, планирана су 

и средства из предпристуних фондова 

ЕУ, фондова из  прекограничне 

сарадње,   средства која ће се 

обезбиједити путем приватно-јавног 

партнерства и давањем концесија, као и 

средства из развојних програма Влада 

РС и Савјета министара БиХ. 
 

11.6.2008. 

Одржана сједница Предсједништва 

Савеза општина и градова Републике 

Српске 

 

Министарство управе и локалне  

самоуправе ће подржати иницијативу 

Савеза општина и градова Републике 

Српске  да се при Народној скупштини 

формира нови одбор за локалну 

самоуправу  рекао је министар   Зоран 

Липовац који је у Приједору 

присуствовао  33. редовној сједници 

Предсједништва Савеза општина и 

градова РС. 

        „ Иницијативу покреће Савез , како 

би се формирао одбор који би разматрао 

питање локалне самоуправе и 

територијалне организације , а што је до 

сада рађено у оквиру одбора за 

политички систем, а у свјетлу будућих 

уставних промјена и што ће нагласити 

већи значај локалне самоуправе“ казао 

је Липовац. 

Предсједник Савеза општина и градова 

РС  Радомир Кезуновић  је истакао да 

ова асоцијација локалне власти има 

привилегију да има значајну подршку  

ресорног министарства и да је израсла у 

институцију која је уважавана не само у 

РС већ и шире кад је ријеч о европским 

интеграцијама. 
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 „ Оно што посебно истичем је наша 

иницијатива покренута на данашњој 

сједници  за промјеном актуелне праксе 

издавања сагласности за кредитна 

задужења локалним заједницама“ казао 

је Кезуновић и додао да актуелна пракса 

дозвољава појединим општинама 

задужења и преко 25 одсто вриједности 

буџета, док друге општине ту 

сагласност никако не могу добити. 

 Кезуновић је додао и да је поред низа 

актуелних питања, на сједница 

Предсједништва Савеза договорено и да 

се крајем новембра мјесеца одржи 

изборна скупштина Савеза на којој би 

се обиљежила и 10. годишњица његовог  

постојања и рада .  

 

Суфицит у пословању 

 

Већ трећу годину за редом општина 

Приједор у свом пословању  остварује 

суфицит који за 2007. годину износи  

2.869.509 КМ, подаци су из Извјештаја 

о извршењу буџета за прошлу годину 

који су на 44. сједници усвојили 

одборници Скупштине општине  

      „ Извјештај је усвојен без примједби 

што би требало да значи да је 

пословање било добро, што је извјештај 

и показао , али и да су одборници 

схватили да није вријеме политизарања, 

већ усвајања још једног извјештаја који 

приказује   још једну годину доброг и 

успјешног рада“ казала је Биљана 

Малбашић начелник општинског  

Одјељења за финансије.  

    Она је потврдила и да су изворни 

приходи  за 2007. годину планирани у 

износу 29.443.892 КМ,  те да је остварен 

износ од 26.574.383 КМ. 

   „ Остварен  је суфицит  од готово три 

милиона КМ, уз редовно сервисирање 

свих наших обавеза  и улагања 

значајних средстава за инфраструктурне 

пројекте, поред намјенски усмјерених 

кредитних средстава“ рекла је 

Малбашићева додајући да ће суфицит 

бити распоређен за развојне пројекте, 

али и финансирање обавеза општинске 

администрације . 

            Иако се пред одборницима јуче 

нашао  и дуго очекивани документ 

омладинске политике општине 

Приједор за период 2008-2012 године, 

али због недостатка договора о томе да 

ли ће извјестилац бити надлежно 

општинско одјељење, Омладински 

савјет општине или скупштинска 

комисија за младе, ова тачка је скинута 

са дневног реда. 

 

Велики интерес за школовање 

столара  

 

У односу на прошлу школску годину, 

када је  у Машинској школи пропао 

план уписа  ученика за смјер 

дрвопрерађивача, ове године  

захваљујући активностима општине на 

промјени уписне политике и школовање 

ученика за производна занимања, те 

медијској кампањи  имамо чак 44 

ученика која су конкурисала за 

школовање у оквиру планираног једно 

одјељења техничара финалне обраде 

дрвета, потврдио је Никица Дошен , 

предсједник Актива директора средњих 

школа. 

     Он је на јучерашњој сједници Актива 

истакао да  је у  новонасталој  ситуацији 

када је  Министарство  просвјете 

одобрило упис једног одјељења са 24 

ученика  ,  потребно ову активност 

довести до краја. 

     „ О томе да ли ће сви пријављени 

ученици почети школовање за занимање 
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техничар финалне обраде дрвета 

одлучиће даље активности локалне 

заједнице, која има интерес за школује 

овај кадар, а коначни суд о томе ће дати 

ресорно министарство“ казао је Дошен 

додајући да је и школама у интересу да 

школују ученике који ће касније бити у 

прилици да наставе школовање, али и да 

добију запослење. 

           Стручни сарадник за образовање 

у  Административној служби општине  

Приједор Оливера Росић рекла је да ће 

локална заједница, која је опредијељена 

да подржава школовање кадрова који 

недостају привреди, упутити 

Министарству просвјете и културе 

Републике Српске иницијативу за 

пријем свих ученика, односно отварање 

још једног одјељења дрвних техничара. 

   „У предузећима окупљеним у Кластер 

дрвопрерађивача "Дрво ПД" из 

Приједора у наредном периоду биће 

инвестирано око 20 милиона КМ, због 

чега највише и инсистирамо на упису 

још једног одјељења техничара финалне 

обраде дрвета“   рекао је  предсједник 

Управног одбора овог кластера Ратко 

Мацановић, на чију је иницијативу и 

покренута активност промјене плана 

уписа и отварања одјељења 

дрвопрерађивача. 

  "Дрвопрерађивачима приједорске 

регије тренутно је потребно 150 

школованих  техничара финалне обраде 

дрвета ,а то је кадар који се у 

приједорским школама није школовао 

пуне 22 године" нагласио  је 

Мацановић. 

 Он је истакао  да су дрвопрерађивачи 

уз помоћ њемачке организације "ГТЗ" 

инвестирали 107.500 КМ у адаптацију и 

опремање простора за практичну 

наставу, те нагласио да су спремни и 

кадровски помоћи у организацији 

наставе. 

 "Машинска школа је спремна да прими 

све пријављене ученике за ово 

занимање, обезбијеђена је намјенска 

радионица у предузећу`Јавор` , као и 

адекватан наставни кадар техничке 

струке за квалитетан рад са  ученицима 

ове струке “ додао је Здравко 

Ковачевић, директор Машинске 

школе.Било како било, на потезу је 

Министарство просвјете, коме је 

Кластер„ Дрво-ПД“ већ упутио захтјев 

за отварањем још једног одјељења,а 

према најавама ову иницијативу би 

требала да подржи и локална власт. 

 

Почиње акција „ Уреди свој врт“ 

 

У циљу љепшег изгледа града и 

околине, Административна служба 

општине Приједор је  и ове године 

покренула  акцију „ Уреди свој врт“ . 

 „Циљ акције је да се пропагира  

уређење животног и радног постора у 

граду и приградским насељима , те 

буђење свијести становника града и 

околине за стварање навика о уређењу 

свог животног простора“ рекла је  

еколошки  инспектор Општинске 

административне службе Приједор 

Сњежане Врањеш . 

 Према њеним ријечима,  као и ранијих 

година расписан је конкурс који ће бити 

отворен до 30.јуна , до када би требале 

да пристигну  пријаве свих 

заинтересованих  за учешће у овој 

акцији. Комисија формирана од стране 

надлежног општинског одјељења 

вршиће избор најљепших дворишта и 

балкона, као и школских дворишта, по 

пријавама заинтересованих грађана и 

школа, а према критеријумима које ће 

утврдити комисија. 

  „Претходне акције су показале велику 

заинтересованост  како градског, тако и 

сеоског становништва, па  је акција 

проширена и на околна подручја како 

би сви имали могућност да покажу 

колико се старају о уређењу своје 

околине, а новина је да ће ове године 

вршити избор и најуређенијег простора 

око стамбених зграда „  истакла је 

Врањешева . 

        Она је додала да се и ове године 

очекује значајан број заинтересованих , 

тим прије што су за прва три  мјеста , 
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односно за највредније руке и за љепоту 

коју дају граду у  све три категорије,  

предвиђене и новчане награде те робна 

награда за најуређенији простор око 

стамбене зграде. 

   

 

30.6.  Отворена туристичка сезона 

 

Представљањем туристичке и гастро 

понуде, те богатим културно-забавним 

програмом, у Приједору је званично 

отворена туристичко-угоститељска 

љетна  сезона. Манифестацију, коју су 

организовали Удружење угоститеља 

"Хорека - Пд" и Туристичка 

организација, отворио је начелник 

општине Марко Павић, који је рекао да 

је  овај град  препознао могућности које 

туризам пружа једној општини, 

истичући да су природна богатства као 

што су планина  Козара и ријека Сане,  

те културно-историјско наслијеђе 

Поткозарја  и љубазни домаћини 

предуслови за развој туризма. 

  "Зато подржавамо настојања 

организатора  овакве манифестације јер 

сматрамо  да   туризам, као привредна 

дјелатност,нашој локалној заједници у 

будућности  може да донесе  значајан 

приход",рекао је Павић.  

 У парку  у Старом  граду  своју понуду 

представило је двадесетак  излагача, 

међу којима су седам угоститељских  

објеката, неколико ловачких  удружења, 

Национални парк "Козара", путничке 

агенције, радионице сувенира, те 

струковна удружења и удружења 

националних мањина. 

У цјеловечерњем програму за 

многобројне Приједорчане који су 

присуствовали овој манифестацији , 

уприличена је дегустација 

специјалитета домаће  кухиње , 

презентација могућности туризма 

општине Приједор,  те занимљиво  

такмичење конобара у брзини и 

спретности послуживања гостију. У 

музичком дијелу програма учествовали 

су малишани Плесног клуба „ Цитy 

јазз“,  чланови фолклорних  секција 

културно-умјетничких друштава  „ 

Осман Џафић“ и „ Козара“ из Доње 

Љубије, те изворна  група КУД „ 

Омарска“. Отварање туристичке сезоне 

у Приједору употпунио је концерт групе 

"Легенде“, који су и пред малим бројем 

гледалаца, јер је истовремено играна 

утакмица финала Европског првенства у 

фудбалу, показали да су мајстори свог 

заната. 

 

Љетња школа глуме  

 

Млади приједорски глумац Деан Батоз 

покренуо је  „Љетну школу глуме“, за 

коју постоји велико интересовање 

поготово младих Приједорчана, за коју 

је  организована аудиција. 

       „На аудицију се пријавило 50  

заинтересованих кандидата, од којих је 

изабрано 17 и то углавном од 15-25  

година старости“ рекао је Батоз и додао 

да је занимљиво да су готово сви 

пријављени и изабрани кандидати жене. 

Он је навео да ће „Љетна школа глуме“ 

трајати два и по мјесеца, а часови ће 

бити организовани сваким радним 

даном у просторијама Позоришта 

Приједор, те сви који буду похађали ову 

школу морати да издвоје 20КМ 

мјесечно. 

 „Планирано је да на крају полазници 

припреме представу, а о томе која је 

представа , каквог жанра  зависиће од 

афинитета који испоље кандидати  

током трајања Љетне школе глуме“ 

додао је Батоз. 
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