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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за октобар  2011.године 

 

Делегације из Кине и Норвешке у посјети 

Приједору 

 

Четворочлана привредна делегација из 

Пекинга и Таншана борави у тродневној 

посјети општини Приједор и Републици 

Српској  у настојању  да се боље и 

конкретније упознају са потенцијалима 

и могућностима евентуалног 

инвестирања. Начелник општине 

Приједор Марко Павић је на 

конференцији за новинаре истакао да су  

се госте из Народне Републике  Кине  

интересовали за погодности које пружа 

општина Приједор за страна улагања. 

 

 
 

- Кинеске привреднике смо упознали са 

одлукама и прописима које је донијела 

наша општинска скупштина са  циљем 

привлачења страних инвестиција.Иако 

је ријеч о првим контактима са 

инвеститорима из овог дијела свијета, 

врло сам задовољан јер су кроз разговор  

изнијете и конкретне понуде око 

изградње капацитета  високе 

електронске технологије у нашој 

индустријској зони, , као и кроз 

успостављење слободне царинске зоне, 

казао је Павић. 

Универзитетски професор Шен Ји је 

истакао да су утисци обиласка и 

разговора на тему могуће привредне 

сарадње  са Приједором веома повољни. 

 

 
 

-Кинеским партнерима ћемо пренијети 

позитивна искуства које има општина 

Приједор када су у питању инвеститори 

,а конкретно разговарали смо о 

могућности подизања  комплекса у 

индустријској зони који би се бавио 

пословима састављања  електронских 

уређаја и  њихово пласирање на  

тржиште региона ,казао је Ји. 

Борислав Марић директор 

представништва  а.д.“ Боксит„ Милићи“ 

у Пекингу  једине фирме  из БиХ која  је 

према кинеским законима основала 

представништво у НР Кина посредовао  

је у доласку кинеских привредника у 

Приједор и Републику Српску . Он  је 

потврдио  да су кинески привредници 

заинтересовани  за инвестирање у 

општину Приједор. 

-Рано је говорити о висини инвестиција, 

али је очигледно да је у питању врло 

профитабилна индустрија у слободоној 

царинској зони која подразумијева 75 

одсто  извоза и плаћање пореза на овим 

просторима што би много привукло и 

друге  стране инвеститоре и знатно 

помогло приједорској привреди,рекао је 

Марић. 
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Током јучењашњег дана у Приједору су 

боравиле и делегације  општине Коњиц 

и норвешке Сунд комуне  чија је 

представник Ивар Стеинсланд истакао 

да је циљ посјете била да се повежу 

представници норвешке нафтне 

индустрије  и да се  представе ресурси 

ових општина које могу бити 

интересантни за инвеститоре из регије 

Берген. 

-Ви требате радна мјеста, а ми имамо  

тржиште и будући да Норвешка има 

подуговараче из других земаља тако да 

смо управо зато овдје да  разморимо 

могућности сарадње, рекао је 

Стеинсланд 

Делегација из Норвешке обишла је  

приједорску   „Топлану „ и   предузеће 

„Метална индустрија“,  радионицу за 

дрвне техничаре гдје се врши обука из 

предузетништва у средњим школама те 

предузетнички инкубатор који је 

отворен у сарадњи са Агенцијом за 

локални економски развој „ Преда“. 

 

Кинези купили слике 

 

Тринаест слика  насталих на сликарској 

колонији „ Приједор град сликара“ нису 

дочекале да буду продане на аукцији 

коју је ошштина Приједор намјеравала 

да организује средином овог мјесеца јер 

су их јуче купили чланови кинеске 

делегације који  бораве у тродневној 

посјети Приједору. 

 

 
 

Наиме, када су јуче чекали на званични 

пријем код начелника општине 

Приједор Марка Павића имали су 

прилику да разгледају слике које су 

изложене у холу општине Приједор и 

када су чули да ће бити организована 

аукција слика и дио средстава 

намијењен у хуманитарне сврхе 

одлучили су се да купе свих 13 слика и 

да их понесу у Кину. 

Вођа четворочлане кинеске делегације 

,иначе универзитетски професор Шен Ји 

из Тан шана је истакао да је 

добротворност израз једне људскости 

без обзира на народност јер је 

човјечанство једно. 

„Кад смо  синоћ чули да су слике 

намијењене за једну хуманитарну 

акцију одлучили смо да 

помогнемо.Сматрам да колику моћ 

човјек има, толику има и одговорност. 

На овај начин смо изразили своје 

саосјећање са болесним дјечаком јер су 

дјеца наша будућност“-рекао је Ји. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да га је изузетно 

обрадовао овај хумани гест гостију из 

далеке Кине. 

„ Ово је заиста један лијепи гест 

кинеске делегације и говори о 

озбиљности с којом су они дошли овдје 

у Приједор и надам се да је ово први 

посао који су обавили овдје у Приједору 

и да ћемо ускоро имати и далеко више 

послова“-рекао је Павић. 

Кинеска делегација је одлучила да то 

буде помоћ  за Николу Михајловића 

(16) из Приједора, који болује од 

Дишенове мишићне дистрофије, због 
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проблема са дисањем је неопходан 

апарат за кућну вентилацију (НИМВ), 

који кошта 5.500 евра.Михајловићу, 

који похађа седми разред Специјалне 

школе „Ђорђе Натошевић“ и који је 

прикован за инвалидска колица 

здравствено стање се из дана у дан 

погоршава. 

 

Усвојен ребаланс буџета 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су данас одлуку о 

ребалансу буџета за 2011. годину у 

укупном  износу од  43.152. 785 КМ што 

је за  28, 74 одсто више у односу на 

овогодишњи  усвојен буџет од 

33.519.265 КМ.Начелник Одјељења за 

финансије Биљана Малбашић је истакла 

да су разлози због којих  је дошло до 

ребаланса буџета уобичајени јер је 

пројекција  овогодишњег буџета која је 

донесена половином децембра 

2010.године  у пракси доживјела  

измјене које су узроковане новим 

законским прописима.  

„Три основна разлога због који је дошло 

до ребаланса буџета су расподјела 

средстава буџетског суфицита  у износу 

од 4.946 .354 КМ , потом  средства у 

износу од  2. 940. 448 КМ која су 

намијењена  за докапитализацију 

предузећа „ Топлана“ односно 

сравнавања обавеза и потраживања 

између овог предузећа и општине, као и 

око два милиона поврата ПДВ од 

индиректних пореза везано за пројекат 

водоснабдијевања општине“-казала је 

Малбашић. 

 

 

 

Она је појаснила да према овим 

подацима евидентно да није било 

посебних интервенција у односу на 

основни буџет. 

„Све буџетске ставке су на приближно  

истом нивоу основног буџета  осим 

неких ситних интервенција код 

одређених корисника , с тим да су у 

буџет сада уграђени порески и 

непорески приходи, а односе се на нов 

начин обрачуна односно поврата 

боловања, као и обрачуна  доприноса 

који је ступио на снагу у фебруару ове 

године“ – казала је Малбашић. 

Начелник општине Марко Павић је 

истакао да се и приликом доношења ове 

одлуке о ребалансу потврдило  да је 

буџет општине стабилан и да се 

општинска администрација понашала 

домаћински према буџетским 

средствима. 

-И даље се придржавамо правила да се 

не може  трошити више него што је 

прилив буџетских средстава. Током 

расправе је  било доста корисних  

сугестија одборника које  ћемо уважити   

већ код пројекције буџета за 

2012.годину који планирано усвојити 

крајем новембра будући да  се 

искристалисало колико се средстава 

може прикупити у  наредној години“-

рекао је Павић. 

Он је додао да сматра да буџет у 

наредној години неће бити значајније 

увећан у односу на  овогодишњи 

 

 

Општина подржала рад НВО кроз 

пројекте 

 

Општина Приједор је у овој години 

финансирала 21 пројекат невладиних 

организација са 44.385 КМ буџетских 

средстава.Начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Љиљана Бабић  

потврдила је  да се већ трећу годину 

средства за ове категорије не дијеле  по 

систему донација.  
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-Будући да је врло тешко било утврдити 

тачан број невладиних организација јер 

се сваким даном  региструју нове, 

одлучили смо се да буџетска средства 

намијењена за невладин сектор 

расподијелимо тако што ћемо  

расписати  јавни  позив за достављање 

приједлога пројеката . Тако смо 

утврдили критеријуме  и расподјелу 

средстава према међународној 

методологији,рекла је Бабићева.  

 Она је додала да се на јавни позив 

пријавило 38 удружења са укупно 44 

пројекта , те да је комисија 

констатовала да 13 пројеката не 

испуњава услове. 

-Од  преосталих  31 који су испуњавали 

услове сачинили смо ранг листу и 

практично суфинансирали 21 пројекат у 

вриједности од 1000 до 5000 КМ, казала 

је Бабићева. 

Она је додала да је ријеч  о пројектима 

из области здравства, образовања, 

спорта, културе, екологије и социјалне 

заштите који ће бити од користи било 

широј друштвеној заједници било 

особама са инвалидитетом или 

ментално недовољном развијеношћу 

било националним мањинама или 

марг.групама. 

-Прошла су времена када је оснивање 

невладине организације  било уносан 

бизнис, а у експанзији њиховог броја 

било је немогуће све уврстити у буџет и 

финансирати њихове  запослене 

раднике.Многе некадашње НВО више 

нису активне, неке само формално 

постоје,па  смо у недостатку средстава  

ипак морали да у ову сферу уведемо 

неки ред, нагласила је Бабићева. 

Она је изразила задовољство што тако 

општина ове године подржава пројекат 

Удружења Словенаца „ Липа“ који раде 

на изгради монографије о доласку 

Словенаца на подручје приједорске и 

околних општина, као и пројекта 

удружења слијепих и слабовидих 

лица,лица са посебним потребама, 

приједорског  Аеро клуба  као и 

неколико културно-умјетничких 

друштава. 

-Удружење за дјецу обољелу од астме „ 

Анемона“ средства је рецимо 

искористило за боравак двадесеторо 

дјеце узраста од 7-16 година на 

Мраковици  уз одговарајући програм 

обуке и стицања знања о начину 

лијечења  астме, рекла је Бабићева. 

Она је додала , да уз омладинске и 

спортске организације, на подручју 

општине Приједор  постоји око 100 

невладиних организација  те да ће 

почетком идуће  године  бити  

формиран мониторинг тим који ће 

извршити  ревизију  евиденције НВО и 

њихових активности. 

 

Стипендије 

 

Општина Приједор  је у  школској  

2010/11. години   додијелила   87 нових  

 стипендија  , односно  52  студентске  

 и 35  стипендија за ученике средњих 

школа. Ово је  потврдила  начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић. 

-Општина је прошле године  додијелила 

укупно 226 стипендија, јер смо  с  

обзиром  на велику пролазност 

студената,  поред нових стипендиста 

наставили  са стипендирањем  71  

студента, 47 апсолвената  и 21  ученика  

којима је стипендија раније додијељена, 

казала  је Бабићева.      

Према њеним ријечима, управо из тих 

разлога, буџет за стипендије  повећан  је 

са ранијих    210 000 КМ   на 250 000 

КМ. 

-Ове године ћемо вјероватно ту 

буџетски ставку још  повећати па самим 

тим и број стипендија за које ћемо 

конкурс расписати средином новембра, 

рекла је Бабићева. 

Она је истакла да су критеријуми за 

додјелу стипендија  прецизно 

дефинисани Правилником  о 

стипендирању , међу којима су 

дефицитарни кадрови, студенти виших 

година факултета природних и 
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техничких наука, студенти и и ученици 

слабијег имовног стања, а  један од 

критеријума  је  просјечна оцјена  

студирања односно успјех у 

школи.Студентска стипендија износи 

100, а ученичка 60 КМ.  

 

Доминантна трговачка дјелатност 

 

У приједорској општини  је активно 709 

привредних друштава  разнолике 

структуре међу којима је  трговина  

доминантна дјелатност. 

Трговином  на велико и мало  бави се 

331 предузеће ,а у структури  

привредних друштава  ова је дјелатност 

заступљена са 46,7%. Прерађивачка  

индустрија којом се  бави  163 

предузећа  у структури је заступљена  са 

23% ,грађевинарство са  59 предузећа  

са  8,3% ,а 29 предузећа која се баве 

пољопривредом ,ловом и шумарством 

са 4,1%,док се 17,9% односи  на остале  

привредне гране. 

Међу активним  привредним друштвима  

у приједорској општини  627 су  

друштва са  ограниченом одговорношћу 

,72 су акционарска друштва , пет  је 

јавних  привредних друштава ,четири су 

ортачка  и једно је  командитно 

друштво. 

Трговина је  доминантна  и у 

предузетничким предузећима јер се  од 

1920 регистрованих овом дјелатношћу 

бави њих 46,62%, занатством 

25%,угоститељством 23,90% ,а на 

агенције,кућну радиност ,здравствене 

амбуланте и друге дјелатности отпада 

око 5%. 

Садашња  неповољна  привредна 

структрура планира се измијенити  

нуђењем подстицајних средстава  

предузетницима  и пољопривредницима 

,односно олакшица  потенцијалним  

инвеститорима којима  се уз то  под 

повољним условима  нуди  и простор  у 

Индустријској зони »Целпак»,која је 

прва од  укупно  пет колико их се 

планира основати до 2018.године  и у 

којима је предвиђено отварање   

предузећа која ће се  искључиво  бавити  

прерађивачком дјелатношћу. 

 

Руси у Поткозарју траже нафту 

 

Све је спремно за почетак геолошких  и 

сеизмичких испитивања на територији 

Републике Српске , а на основу 

концесије на истраживање и коришћење 

сирове нафте и гаса. За посао 

геолошких испитивања задужен је 

"Јадран-Нафтагас" д.о.о Бањалука, 

заједничко предузеће Србије и Русије 

основано крајем прошле године у 

Бањалуци.које је почетком октобра   у 

Министарству индустрије, енергетике и 

рударства РС, потписало концесиони 

уговор за истраживање нафте и гаса у 

Републици Српској. Специјална опрема 

за геолошка истраживања из Русије и 

Србије  допремљена је  на подручје 

Приједора јер им је полазна тачка 

истраживања Поткозарје.Машине и 22 

руска радника затичемо у селу 

Диздарлије , на њиви Живка Вукеље. 

-Дошао сам да се лично увјерим да ли 

су тачне тврдње да ће баш у овом селу и 

на мом имању тражити нафту.Ово је 

природни крај и богат природним 

рудачама. Близу је Омарска, то је све 

под рудачама. Нешто постоји овдје и то 

нешто добро, казао је Вукеља. 

Он се , као и остали мјештани 

Диздрарлија  надају да ће истраживања 

и, евентуални проналазак нафте, 

довести и до запошљавања. Цијели крај 

је пун незапослених младих људи.  

- Ваљда ће  нешто бити. Надамо се. То  

значило доста за све нас, поготов младе 

који су годинама без посла , казао је 

мјештанин Драган Марин. 

Циљ ових испитивања је да се издвоје 

најперспективније локације за будућа 

детаљна истраживања нафте и гаса на 

којима би се онда вршила истражна 

бушења. Планирано је да се сеизмичка 

истраживања изводе на територијиама 

Новог Града, Козарске Дубице, 

Костајнице, Приједора, Оштре Луке, 

Челинца, Прњавора, Добоја и Бањалуке. 
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Истраживања ће се, такође, провести и 

на простору Семберије.  

Истраживање би,  према пројекту 

требало  да траје пет година., а према 

већ обављеним проценама експерата, 

максимална производња за седам до 

десет година могла би да износи до 

700.000 тона нафте. У РС се очекују 

резерве 10 милиона тона "црног злата". 

Процјена је да би план инвестиција, у 

најбољем случају, могао да достигне 

чак  315 милиона долара. 

У 2011. години планиран је почетак 

трогодишњих геолошких истраживања, 

за шта ће бити обезбјеђено од 9,2 до 

17,6 милиона долара. 

"Јадран" ће прва геолошка истраживања 

почети у Посавини, а сеизмичка 

истраживања ће кренути од Приједора 

ка Посавини и Семберији. 

Званичне информације и  званични 

почетак радова објавиће се током ове 

седмице. 

 

Отворено савјетовалиште за болести 

зависности 

 

О тачном броју зависника од опојних 

дрога на подручју Републике Српске 

незахвално је говорити, будући да нема 

драстичног или аларматног повећања 

регистровања нових зависника, али ће 

се неки конкретнији подаци знати већ 

крајем ове године. Ово је истакла 

предсједница Удружења грађана „ 

Викторија“ Сања Станић  отварајући   

јуче у Приједору  Савјетовалиште за 

превенцију и третман зависности . Она 

је додала да је  у сарадњи са 

Министарством здравља и социјалне 

заштите РС и уз подршку Комисије за 

сузбијање злоупотребе активних дрога 

РС формиран софтвер при Институту за 

јавно здравство РС који ће указати на 

прецизнији  број зависника. 

-Границе када млади људи почињу да  

експериментишу са „лаким“ дрогама се 

све више помјерају и сада су то већ 

завршни разреди основне школе када 

дјеца конзумирају марихуану, а потом 

прелазе на „теже“ дроге као што су 

спид, екстази и хероин.У таквим 

условима веома је важно отварање 

савјетовалиште , мјесто гдје људи могу 

да дођу и да се обрате за адекватну  

помоћ будући да у великом граду какав 

је Приједор  наркоманија представља 

велики социо медицински проблем, 

казала је Станић. 

Она је истакла да ће новоотворено 

савјетовалиште у Приједору пружати 

стручну помоћ  анонимно,бесплатно и 

добровољно за све који имају проблем 

са болестима зависности, али и 

члановима  њихових породица. 

-Наш мото је „само ти можеш ,али не 

сам“,  јер без мотива то је Сизифов 

посао. У непуних десет година колико 

Удружење грађана  „ Викторија“ ради у 

Бањалуци  радили смо и са особама  

које су изашле из тоталног пакла 

хероинске зависности, казала је 

Станићева. 

Начелница психијатријске  службе  

приједорске Опште болнице  

Слободанка  Грујић Тимарац је истакла 

да се овој медицинској установи за 

стручну помоћ не обраћа много 

зависника. 

-Нама се људи јављају у периоду 

апстиненцијалне кризе, а врло мало је 

зависника које долазе на лијечење са 

одређеним програмом.Стога, сматрам 

да је превентива  најбитнија и 

савјетовалиште има управо тај 

превентивни значај,казала је Грујић-

Тимарац. 

Новоотворено савјетовалиште   као 

пројекат УГ „ Викторија“ вриједан  је 48 

745 КМ и један је од шест пројеката 

који се проводи на подручју општине 

Приједор као једне од петнаест  

општина у оквиру УНДП-овог пројекта 

„ Јачање локалне демократије –ЛОД 2“ 

који финансира Европска унија у износу 

од 1,5 милиона еура. 

У савјетовалишту  које  је  смјештено у  

зграду „ Крингтонка „ радиће водитељ 

савјетовалишта,психолог, социјални 

радник и психијатар у времену од 9-17 
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сваким радним даном, а све активности 

у њему биће у складу са акционим 

планом за сузбијање и  спречавање 

злоупотреба опојних дрога у РС и БиХ. 

 

Приједорски иноватори поново 

златни 

 

Момчило Стојнић и   Душко Гајић 

ученици четвртог разреда 

Електротехничке  школе су на  недавно 

завршеном 25. Међународном 

фестивалу  иновација , знања и 

стваралаштва „ Тесла фест“ у Новом 

Саду освојили златну медаљу за 

софтвер за прорачун геометријских 

ликова  „Ахмес“. 

 

 
 

„Пријавили смо више иновација и 

задовољни смо што смо освојили златну 

медаљу за наш софтвер будући да је 

конкуренција средњих школа била 

веома јака уз учешће  преко 500 

излагача“-рекао је Стојнић. 

Гајић је појаснио да је софтвер „ Ахмес“ 

за који су освојили  награду у ствари 

помагало које је нашло своју примјену у 

математици и то у интерактивној 

настави. 

„Софтвер  је јако практичан и служи за 

прорачун геометријских ликова , а  ради 

на принципу уношења једног податка  

одређене геометријске слике , а овим 

програмом се израчунају  све остале 

њене  непознате математичке 

вриједности“-рекао је Гајић 

Директор Електротехничке школе 

Љиљана Стојанчић је нагласила  да се у 

овој  школи констатно ради на 

опремању савременим училима уз 

примјену нових метода рада, тако да је 

још један успјех ученика очекиван. 

„ Школа има добро опремљене кабинете 

и могућност за развој иноваторства,  а 

сваке године и нове младе иноваторе, а  

у његовању тих младих талената имамо 

и подршку министарства и општине 

Приједор“-  казала је Стојанчић. 

Електротехничка школа из Приједора 

једна је од најуспјешних школа у 

области иноваторства, а за свој рад са 

младим талентима проглашена је 2008. 

године за најбољу Електротехничку 

школу у БиХ у области иноваторства 

 

Топлана ће производити енергију на 

биомасу 

 

Представници  њемачке компаније  

„Умвелтехник и инжењеринг „ из 

Хановера  и приједорске општине  

потписали  су данас  меморандум о 

сарадњи за изградњу  постројења  којим 

ће  ЈП  „Топлана“  производити  

топлотну енергију користећи  биомасу 

као енергент. Представник  њемачке 

компаније  Урбан Стојан казао је да је  у  

првој фази изградње  будуће енергане 

,која ће прва  у Босни и Херцеговини  

користити био масу као енергент, 

предвиђено улагање   од 20 -30 милиона 

еура. 

„У  току  су активности  на изради 

идејног рјешења пројекта,те добијања 

неопходних  докумената и дозвола  са 

општинског и републичког нивоа,а 

према његовим  процјенама  за 

реализацију  пројекта биће потребно од 

2-4 године“ казао је Стојан. 

Начелник приједорске општине Марко 

Павић рекао  је  да ће се  општина  са 

овим   изузетно важним 

инфраструктурним  пројектом  , 

уклопити не само  у  европске 

директиве,већ и  испоштовати договор 

из Кјота о смањивању  емитовања  

штетних  гасова у  атмосферу. 
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„ Топлани  се ,са кориштењем  биомасе 

као  

енергента ,пружа могућност  да постане  

самоодрживо предузеће пошто  ће 

користити домаћу  сировину,што јој   до 

сада  није  полазило за  руком јер 

користи  мазут из увоза“-  казао је 

Павић. 

Предвиђено је да ће будућа енергана  , 

користећи  биомасу  која ће се састојати  

од дрвног отпада, производити  

топлотну енергију снаге 30 МW и 

електричну енергију од 8 КW. 

Директор  ЈП „Топлана“ Љиљана 

Деспотовић истакла је  да ће са 

преласком на кориштење биомасе као 

главног енергента  цијена  испоручене  

топлотне енергије бити знатно  

јефтинија од постојеће. 
 

Подстицајна средства за 

сертификацију предузећа 

 

Општина Приједор је завршила 

процедуру за јавни позив који се 

односио на подршку предузећима за 

увођење стандарда квалитета за шта је 

буџетом предвиђено 30 000 КМ. На 

јавни позив за сертификацију , који је  

био расписан 8.априла пријавило се 

шест предузећа, а средства су одобрена 

за пет предузећа. 

Средства од по 5000 КМ одобрена су 

предузећима „Аустронет“ и „Унијат“ 

д.о.о за увођење стандрада квалитета 

ИСО 9001:2008, „ Аутожути“д.о.о за 

увођење система квалитета ЕЦЕ 

Регелунг 109“. Средства од по 2500 КМ 

додијељења су Занатској радњи „ 

Модинг“  из Ћеле за увођење система 

квалитета  ЕН ИСО 3834-3  и 

Угоститељској радњи „Ле понт“  за 

успостављање система квалитета  

ХЦПП. 

Циљ општине Приједор је  био да  

предузећа уведу системски приступ са 

захтјевима одговарајућих стандарда и 

тиме буду  оспособљена за извоз својих 

производа на страно тржиште  односно 

обављање својих дјелатности у складу 

са европским стандардима квалитета. 

 

 

_________________________      
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