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           ИНФОРМАТОР 

 
Издање за децембар  2015.године 

 

Усвојен План капиталних инвестиција 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су  на 32.скупштинском 

засједању  План капиталних 

инвестиција за период 2015-2017.године 

којим је предвиђена реализација 148 

пројеката укупне вриједности 

140.763.841 КМ. Начелник Одјељења за 

привреду и пољопривреду града 

Приједора Зинајда Хошић рекла је да је 

од укупног износа предвиђено да се из 

буџета града издвоји 20.269.178 КМ, а 

из осталих извора 120.495.263КМ. 

 

 
 

 "Екстерни извори су Влада Републике 

Српске, јавна предузећа и установе, 

кредити, грантови и инвеститори", 

истакла је Хошићева.  

 Она је додала да се ради  о стратешком 

документу, о планском осмишљавању 

развоја локалне заједнице ради 

задовољавања општих потреба грађана 

и претпоставци за координисање 

капиталних инвестиција са будућим 

годишњим буџетима. 

 "Као и у Стратегији развоја града за 

период 2014-2024  план садржи три 

цјелине и у сектору економије 

предвиђено 55 пројеката, у друштвеним 

дјелатностима 51, а у области заштите 

животне средине 42" истакла  је 

Хошићева. Она је нагласила да је овај 

план неопходан и за ресертификацију 

БФЦ сертификата која ће услиједити 

идуће године, као и да је то основни и 

једини успјешан начин за добијање 

донација, грантова и субвенција.  

Одборници  су усвојили  и ребаланс 

буџета за 2015. годину који износи 

33.177.261 КМ или 97,51 одсто од 

планираног буџета, те утврдили су 

пореску стопу за опорезивање 

непокретности на подручју града 

Приједора за 2016. годину.  

 Пореска стопа за 2016. годину износиће 

0,18 одсто, као и свих претходних 

година од када је закон на снази, док је 

пореска стопа за опорезивање 

непокретности у којима се непосредно 

обавља производна дјелатност увећана 

са 0,08 на 0,10 одсто.Одлуком је 

предвиђено да у случају обављања 

дефицитарне дјелатности обвезник 

може бити ослобођен обавезе плаћања 

пореза, о чему посебну одлуку доноси 

Скупштина града. Скупштине општина 

и градова дужне су донијети одлуку о 

висини стопе пореза на непокретности 

на свом подручју до 31. јануара за 

текућу годину 

 

Пријем за екипе Прве помоћи 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

организовао  је пријем за двије  школске 

екипе  прве помоћи које су побиједиле 

на републичком такмичењу из 

познавања прве помоћи и познавања 

покрета Црвеног крста. 
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 "Позитивно је што су млади људи 

заинтересовани за ову дјелатност јер 

ово је једна подлога за волонтере који 

ће се убудуће бавити добровољним 

радом, и то овим хуманим, на корист 

наших суграђана", рекао је Павић . 

Предсједник Градске организације 

Црвеног крста Приједор Зоран 

Веселиновић истакао  је да је екипа 

Средњошколског центра Приједор 

освојила прво мјесто на републичком 

такмичењу из програма прве помоћи, а 

да је екипа Основне школе "Десанка 

Максимовић"  освојила прво мјесто на 

републичком такмичењу из програма 

познавања покрета Црвеног крста. 

 " Ови млади људи су показали  да наше 

школе, наш град и наша организација 

предњаче у тим областима и из године у 

годину остварују значајне резултате", 

навео је Веселиновић. 

Он је нагласио да је значај секција прве 

помоћи и у томе ште се међу тим 

младим људима регрутују будући 

волонтери. 
 

Отворена топлана на биомасу 

 

У Приједору је званично пуштен у рад 

нови објекат градске топлане који као 

енергент користи биомасу чија је 

вриједност око девет  милиона еура 

кредитних и донаторских средстава 

Европске банке за обнову и развој  и 

шведске СИДЕ. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да је ово значајан корак 

ка бољем, јефтинијем и еколошки 

здравијем гријању у Приједору. 

 

 
 

 „Придружујемо се оним свјетским 

градовима који смањују емисију карбон 

диоксида. Досад је град трошио 5,5 

милиона марака за мазут, а сада ће за 

биомасу трошити око два милиона 

марака. Нисмо добили само 

најјефтиније гријање него је предвиђена 

и производња електричне енергије са 

агрегатом од један мегават“, додао је 

Павић.    

 

 
 

Министар индустрије, енергетике и 

рударства Републике Српске Петар 

Ђокић изјавио је да је град Приједор 

осмислио модел како ријешити врло 

важно комунално питање уз 

рационалније управљање, бољи 

квалитет и у будућности, вјероватно, 

јефтинију услугу. 
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 „Значајно је  да је овај пројекат 

реализације са ЕБРД-ом који је важан 

финансијски партнер Републике Српске 

који прати и друге пројекте у области 

енергетике у Републици Српској, али и 

у другим областима, а овдје и локалном 

развоју“, казао је Ђокић. 

 Он је истакао да се град Приједор 

издваја у погледу правовременог 

реаговања у ситуацијама када се појаве 

кризни трендови, а да кризни тренд већ 

дуже вријеме постоји за све топлане 

које се снабдијевају мазутом, као што је 

случај и са Бањалуком. 

 „Битан је и развој когенеративних 

посторјења јер ће се овдје производити 

не само топлотна већ и електрична 

енергија што ће свакако допринијети 

енергетској ефикасности, али и 

повећању биланса односно повећању 

количине електричне енергије“, додао је 

Ђокић. 

Шеф Европске банке за обнову и развој 

Јан Браун рекао је да је изузетно 

задовољан јер је ово пројекат који је 

поставио нови рекорд. 

 

 
 

 „Потписали смо уговор о зајму 24. 

децембра прошле године и овдје смо на 

отварању непуну годину дана након 

тога. У свим пројектима које смо 

финансирали у БиХ овај је поставио 

рекорд у најбржој имплементацији“, 

рекао је Браун. 

  Директор „Топлане“ Љиљана 

Деспотовић подсјетила је да је у питању 

инвестиција од девет милиона евра гдје 

је седам милиона евра кредит ЕБРД-а, а 

два милиона евра донација Шведске 

међународне агенције за развој /Сида/, 

од чега је 400.000 евра намијењено за 

уградњу мјерних инструмената 

потрошачима како би се гријање 

плаћало по утрошеној енергији, а не по 

јединици површине. 

 „У току су консултације за припрему 

тендера за избор извођача који ће преко 

љета уграђивати калориметре“, навела 

је Деспотовићева. 

 Она је додала да је око 30.000 кубних 

метара биомасе потребно годишње 

Приједору, истичући да је главни 

добављач јавно предузеће „Шуме 

Српске“, а да је потписан уговор са РЖР 

„Љубија“ Приједор који имају у плану 

узгој брзорастуће шуме, као и да су 

отворена врата власницима пилана и 

приватних шума. 

 „Очекујемо више од 50 одсто уштеда на 

само енергенту, а грађани могу 

очекивати јефтиније гријање за двије до 

три године када се `Топлана` ријеши 

старих обавеза за мазут“, најавила је 

Деспотовићева. 

 Главни извођач радова на 

реконструкцији приједорске „Топлане“ 

је аустријска фирма „Урбас“. 

Свечаности је присуствовала и 

министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић.  
 

Пријем за учеснике Културног љета 

 

Градоначелник  Приједора  Марко 

Павић организовао је   пријем за 

представнике установа културе , 

културно –умјетничких  друштава,  



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

туристичке организације  и невладиних 

организација које су учествовале у 

креирању овогодишње  манифестације „ 

Културно љето 2015“. Он је том 

приликом изразио захвалност за 

дугогодишњу сарадњу која је  и ове 

године дошла до пуног изражаја у 

представљању културних вриједности 

града. 

 „Култура је нешто што се у Приједору 

његује и развија и што се презентује и 

ван подручја града  , тако да онима  који 

су заслужни за то морамо бар на овај 

начин  одати  признање“ изјавио  је 

Павић. 

 

 
 

Он је додао да су активности установа и 

удружења из области културе 

допринијеле да Приједор и овог љета  

буде жив град и да има шта понудити и 

Приједорчанима и њиховим гостима. 

„Имали смо  богато културно љето са 

мноштвом садржаја “ изјавио  је Павић. 

Он је додао да градска управа настоји да 

, без обзира на кризу, средства у 

области културе не смањује и да 

подржава културни живот у граду. 

„ Битно је да сви учесници  у овој 

области  могу сигурно да рачунају на та 

средства која предвидимо у буџету и да 

те установе могу несметано да 

функционишу и у вријеме економске 

кризе „ казао је Павић. 

Приједорско културно љето 2015.године  

организовано је по седми пут ,а почело 

је 1.јуна и  завршено 31.октобра, а 

обиљежили су га  маскенбал,  ревија 

дјечијих филмова, концерти, изложбе, 

вечери фолклора и  књижевне вечери и 

окупили више стотина Приједорчана на 

градским трговима, лапидарујуму и 

другим градским  установама културе. 
 

Новогодишњи пријем за ученике ОШ 

„ Десанка Максимовић“ 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

организовао је новогодишњи пријем за 

ученике Основне школе „Десанка 

Максимовић“, који су били учесници 

традиционалних „Књижевних сусрета 

на Козари“. 

 

 
 

„У оквиру ове манифестације   која има 

традицију дугу 43 године обиљежена је 

и стогодишњица рођења славног 

књижевника Бранка Ћопића и њихова је 

улога да дјеци прибилижи књигу , да је 

дјеца заволе као и  писце и да науче од 

малих ногу  да је књига нешто вриједно 

и да је књига најбољи друг“ рекао је 

Павић.  

Он је додао и да се радује оваквим 

сусретима са младим људима који у ери 

мобилних телефона и интернета и даље 

препознају традиционалне вриједности 

и да ће за такве младе људе увијек бити 

мјеста на оваквим културним 

догађањима у граду. 

Ученица  седмог разреда ОШ Десанка 

Максимовић“ Марија Пешевић је 

новинарима изјавила да су ученици ове 

школе жељели да у име свих другова  из  

њихове школе градоначелнику  захвале 

јер им  је омогућио дружење са 

познатим пјесницима као што су 

Љубивоје Ршумовић , Мошо Одаловић 

током књижевних сусрета и   пружио 
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могућност да погледају представу  у 

којој је драматизовано дјело нашег 

великог писца Бранка Ћопића . 

„Савјет ученика наше  школе одлучио  

је да се  званично захвали 

градоначелнику   што  је подржао наше  

активно учешће на једној од највећих 

културних манифестација у граду јер 

књига је нешто што је јако вриједно и 

љубав према њој нам је омогућила да се 

дружимо а пјесницима и будемо дио 

ових сусрета“ казала је Пешевићева. 
 

30.12. Малишани дочекали Нову годину 

 

Доласком Дједа Мраза и ватрометом од 

конфета малишани Приједора дочекали 

су дјечију Нову 2016.годину на малом 

градском тргу. У програму су 

учествовали ученици градских 

основних школа, побједници Дјечијег 

фестивала „ Новогодишње караоке“  , 

чланови фолклорних секција и  

мажореткиње клуба „ Фестина“.  

 

 
 

Градоначелник  Марко Павић  је  

најмлађим Приједорчанима  упутио 

најљепше жеље у Новој години. 

„Желим нашим најмлађим суграђанима 

срећно дјетињство , да слушају своје 

родитеље и да добро уче и у наредној 

години  и извршавају све  своје задатке 

у вртићу и школи  јер само тако можете  

постићи оне резултате које од вас сви 

очекујемо као  свијетлу будућност 

нашег града, поручио  је Павић у 

новогодишњој честитки најмлађима. 

Малишанима који се присуствовали 

овом дочеку на тргу подијељени су 

пакетићи које је за њих припремила 

Градска управа уз помоћ пријатеља 

дочека, Фабрике кекса „ Мира“ и 

Удружења грађана „ Дон“. 

 

 
 

 
 

Изложба „ Словенци од доласка до 

данас“ 

 

У Музеју Козаре је отворена  

документарно-историјска изложба под 

називом „ Словенци од доласка до 

данас“ коју је организовало Удружење 

Словенаца „ Липа“ из Приједора. 

Предсједник овог удружења Аленка 

Удуч је истакла да је овај  културни 

догађај организован са жељом да се 

поред традиционалне божићне забаве и 

на овај начин  у граду обиљежи 18 рада 

удружења. Она је додала  и да изложба 

обухвата око 200 фотографија од којих 

неке датирају   још од далеке 

1887.године па  до данашњег дана, које 

су изложене на шездесетак паноа. 

„То је већином материјал који је 

прикупљен током припреме  двије  

књиге „ Било кад ,било гдје, увијек смо 

Словенци“ и додатни материјал који ће 

у  идућој  години  бити преточен у још 
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једну књигу како бисмо их сачували од 

заборава“ истакла је Удучева. 

Она је додала да поред фотографија и 

документарне грађе, изложбу чине и 

стари предмети  , као и да су изложбу 

већ видјели грађани словеначког града 

Бовец, а да ће током идуће године бити 

постављена и у Љубљани и Новом 

Месту. 

Директор Музеја Козаре  Зоран 

Радоњић је отварајући изложбу 

нагласио да ова изложба има значајно 

мјесто  у овогодишњем програму рада 

музеја . 

 

 
 

„Ријеч о изложби и која  на један 

занимљив и визуелно  прихватљив 

начин уз мноштво фотографија , 

докумената и експоната представља 

живот Словенаца  на овом простору  

који су се ту почели досељавати још у 

19. вијеку конкретно 23.децембра  

1887.године када  је први пут  уписано 

дијете  рођено као  Словенац и након 

тога слиједе многи уписи  крштења, 

вјенчања и рођења и то траје све до 

2.свјетског рата“истакао је Радоњић. 

 

 

Издавач: Град  Приједор 


