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   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за децембар  2010.године 

 

Новогодишњи пријеми начелника 

општине 

 

24.12.Пријем за вјерске заједнице 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић оцијенио је да је у граду на Сани 

изражена и вјерска и свака друга 

толеранција. 

 -Међусобни односи вјерских заједница 

и њихови односи са општином су 

изузетно добри и треба их његовати и 

унапређивати јер увијек има простора за 

то, рекао је Павић новинарима у 

Приједору након традиционалног 

пријема за представнике вјерских 

заједница.  

 

 
 

 Он је подсјетио да је увијек осуђивао 

све облике напада на вјерске заједнице, 

да је таквих случајева раније било више, 

а да су данас ријетки.Најважније је да 

иза њих стоје хулигани односно да 

немају елемената организованости, 

нагласио је Павић. 

 Протојереј ставрофор Ранко Малетић, 

главни имам меџлиса Исламске 

заједнице Приједор Мерзук 

Хаџирушидовић, жупник приједорске 

жупе Маријан Стојановић и свештеник 

викар украјинске цркве Михајло 

Стахнек захвалили су се општини за све 

што је учинила за ове вјерске заједнице. 

Пријему је присуствовала предсједник 

Скупштине општине Приједор Азра 

Пашалић, а сви су грађанима и 

вјерницима упутили честитке у поводу 

новогодишњих, те предстојећих и 

протеклих вјерских празника 

 

27.12.2 Пријем за пољопривреднике 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић уручио  је  новчане награде од по 

1.000 КМ за девет најбољих 

пољопривредних произвођача на 

подручју ове општине на пригодном 

новогодишњем пријему. 

-Кризу и посљедице кризе не можемо 

савладати социјалним програмима већ 

повећањем производње, а 

пољопривредна производња мора доћи 

у центар збивања, а не бити споредна 

грана или допунска дјелатност, рекао је 

Павић.  

Он је нагласио да општина Приједор у 

буџету има посебну ставку за 

подстицање пољопривреде из које је у 

посљедње двије године финансирано 

500 коринсика, и то робних а не 

произвођача за властите потребе. 

-Нажалост, недостаје адекватан одговор 

државе без којег нема конкуренције 

производима из европских земаља иза 

којих стоје субвенције јаких држава, 

оцијенио је Павић.  
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Он је додао да држава није ни довољно 

јака ни довољно способна да заштити 

своје пољопривредне произвођаче и да 

на том пољу недостаје организован и 

координисан рад, те да локална 

заједница не може проводити мјере које 

су у надлежности државе.  

Из области ратарства награђен је 

Миливоје Зорић, из свињогојства Нада 

Кусоњић, говедарства Армин Сушић, а 

овчарства Салко Медић.  

У области пластеничке производње 

награђени су Марко Граховац, Стана 

Ступар и Горан Вуковић, а у области 

воћарства Драгомир Мамуза и Младен 

Вуковић.  

 

28.12.Пријем за најбоље ученике 

 

Марко Павић , начелник општине 

Приједор приредио је традиционални 

новогодишњи пријем за најбоље 

ученике приједорских основних и 

средњих школа. 

 

 
 

 -Знање  и младост су оно  на чему ми 

мислимо  да градимо нашу укупну 

политику и нашу  будућност , а ово је 

прилика  да наградимо  најбоље и да 

другима покажемо да ће они најбољи 

увијек бити вриједновани,  казао је 

Павић. 

 Он  је додао да ће и у години која је 

пред нама бити довољно средстава за 

подршку талентованим  ученицима , 

поготово онима који одлазе на 

такмичења и тиме успјешно 

представљају своју школу, али и свој 

град. 

 

 
Ратко Дарда , учесник математичке 

олимпијаде у Казахстану  рекао је да му 

је драго што његов , као и успјех других 

ученика цијене у општини, што је веома 

важна морална подршка и подстицај за 

даљи рад. 

Поред пригодних новогодишњих 

поклона, начелник општине Приједор  

уручио је за дванаест најбољих 

основаца и девет средњошколаца 

уручио новчану награду у износу од  по 

стотину  КМ. 

Начелник  Павић приредио је 

традиционални новогодишњи пријем  за 

предсједнике савјета 49 мјесних 

заједница.           

 

29.12. Пријем за пензионере 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је традиционални 

новогодишњи пријем за представнике 

Удружења пензионера , која је са својих 

13 000 чланова, једна од најбројнијих 

невладиних организација. Он је овом 

приликом истакао да је за 

функционисање локалне власти веома 

важна сарадња са овим удружењем. 

-Наша сарадња је на врло високом 

нивоу, која се огледа у томе што 

општинска администрација  

финансијски помаже рад удружења, а 

они та средства користе по свом 

програму, рекао је Павић. 
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Он је додао да се поред тога ради на 

томе да се статус ове категорије и на 

други начин поправи, кроз разне видове 

помоћи многим породицама и 

пензионерима. 

Предсједник Удружења пензионера 

Слободан Брдар је истакао да је током 

ове године погодности бањско-

климатског лијечења користило 297 

пензионера, а 1006  пензионера је 

добило једноркатну новчану помоћ.Он 

је посебно истакао да  на подручју 

општине Приједор  3119 пензионера 

живи  у стању социјалне потребе. 

-Ми смо свјесни да нисмо проблем 

локалне власти, већ институција власти 

РС и БиХ, али имајући у виду да смо 

становници општине Приједор , ми у 

границама могућности тражимо од  

локалне власти да у границама својих 

могућности помогну својим грађанима 

из ове популације и они нам излазе у 

сусрет, рекао је Брдар. 

 

 

30.12. Велики новогодишњи пријем 

 

Марко Павић начелник општине 

Приједор је на новогодишњем пријему 

организованом  за представнике 

привредног , политичког и друштвеног 

живота  града  захвалио је свима који су 

допринијели у стварању Приједора као 

проевропског град и  да очекује да ће 

2011. година бити тешка, али да су 

такве биле и оне које су за нама. 

 

 
 

 -Ово је прилика да се видимо и 

размијенимо мишљења о томе шта смо 

и како радили у години која пролази, 

али и да договоримо како да боље 

радимо у години која је пред нама, 

рекао је начелник Павић обраћајући се 

многобројним званицама. 

 Према његовим ријечима, много је 

показатеља да Приједор  може бити 

носилац индустријског развоја у БиХ, 

наводећи да општина има услове за то, 

али и кадровске и материјалне 

претпоставке и да би уз разумијевање са 

виших нивоа власти напредак ове 

локалне заједнице био још бржи. 

 -И са овог мјеста позивамо све 

привреднике ,али и младе људе да дају 

свој допринос и да своје ресурсе усмјере 

на развој наше општине  као 

регионалног центра и стварању боље 

будућности ради   генерација које 

долазе иза нас, рекао је Павић. 
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Он је додао и да је до сада доста 

учињено, да су већ сада  створени  

повољни услови  и сигуран амбијент за 

улагања, што потврђују и оцјене многих 

међународних званичника да је 

Приједор просперитетан град, тако да 

нам је у заједничком интересу да у том 

правцу кренемо од самог почетка нове 

2011. године. 

 

Начелник Павић постао почасни 

члан СКУД-а „Др Младен 

Стојановић“ 

 

Предсједник Српског културно-

умјетничког друштва  "Доктор Младен 

Стојановић" из Приједора Владимир 

Крчковски уручио је јуче начелнику 

општине Приједор Марку Павићу 

повељу и  књижицу почасног члана  

овог друшва због подршке овом 

друштву и помоћи за побољшање 

услова рада.  

 Павић је рекао да данашњи догађај за 

њега представља пријатно изненађење и 

да је почаствован за признање које је 

добио од друштва са тако дугом и 

лијепом традицијом. 

 -Свакоме ко је из Приједора ово се 

друштво давно увукло под кожу, казао 

је Павић. 

СКУД "Доктор Младен Стојановић" 

настављач је традиције Српског 

пјевачког друштва „Вила“, једног од 

најстаријих културно-умјетничких 

друштава у БиХ, основаног у Приједору 

1885. године. Од 1947.године Друштво 

носи име „Др Младен Стојановић“, у 

знак сјећања на живот и дјело великог 

човјека, љекара, хуманисте и народног 

хероја из Приједора.  

 

 
 

Друштво има хорску, фолклорну и 

информатичку секцију, те народни и 

тамбурашки оркестар, са око 350 

активних чланова.  

 

Буџет-  1.12.  Јавна расправа 

 

Укупни планирани Буџет општине 

Приједор за 2011. годину  према Нацрту  

који  се јуче нашао на двије јавне 

распаве износи 33.640,189 КМ и у 

односу на ребаланс буџета за 

2010.годину од 34.364 ,486 КМ смањен 

је за 2,1одсто.Начелница Одјељења за 

финансије Биљана Малбашић нагласила 

је да су то цифре у коју су увршене 

кредитне линије која је у ребалансу 

била шест, а у нацрту буџета три 

милиона КМ. 

-Када искључимо та кредитна средства 

онда је приједлог буџета за 2011.годину 

30.640 ,189 КМ у односу на ребаланс 

који је  недавно усвојен у износу од 

28.360,486  КМ  и биљежи раст за 8,04 

одсто,казала је  Малбашићева. 

Она је појаснила да повећање буџета за 

2011.годину у ствари износи  15,58 

одсто,  уколико се  искључи и вишак 

који је укалкисиан и приједлог буџета 

упореди са износом од 26.514,819КМ 

колико је без свих тих укалкулисаних 

суфицита износио буџет за ову годину. 

Малбашићева је додала да је генерално 

задовољна примједбама које су на 

јавном расправама  изложили 

представници мјесних заједница, 
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буџетских корисника, представника 

невладиног сектора и грађана. 

-Генерално речено задовољни смо  

изреченим примједбама јер сви су сви 

корисници буџета  упознати са 

чињеницом да је понуђени нацрт буџета  

рађен  на бази праћења расхода,а 

поготово,  прихода ове и  протеклих 

година  и да су њихови захтјеви у 

основи били реални и да ћемо их 

свакако разматрати до доношења 

коначног текста , потврдила је 

Малбашићева. 

Она је додала да  је буџет опрезно 

планиран  и да је укључио  мјере 

штедње и глобалне финансијске кризе 

те рачунајући на латентан проблем  

мањег поврата средстава са нивоа 

Републике. 

- Нацрт буџета прати све усвојене 

планске документе и развојне пројекте 

планиране Стратегијом развоја 

општине.Оно што је евидентно је да не 

можемо одговорити на захтјеве за 

отварање нових буџетских линија које 

би за многе значиле додатну сигурност, 

али је чињеница да када постоје 

објективне потреба увијек се нађу 

средства  поготово када су у питању 

социјално угрожене категорије, рекла је 

Малбашићева. 

 

СО ПРИЈЕДОР- Сједница  14.12. 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су на јучерашњем  

засједању  буџет за 2011. годину 

планиран у износу од 33.701.319 КМ 

што представља смањење од два одсто у 

односу на овогодишњи  ребалансирани 

буџет. Начелник општине Приједор 

Марко Павић је истакао да усвајање 

буџета на вријеме знатно олакшава   

функционисање општинске 

администрације  и планове у наредној 

години јер ће бити  довољно времена да 

се сви  програми који су потребни 

донесу на вријеме. 

-Сматрам да смо  положили велики 

испит у општини, добили  смо буџет 

врло рано и сви се корисници могу 

припремити за наредну годину, а који је 

уједно оквир који у овом тренутку  

обезбјеђује реализацију којој ће се моћи 

одговорити током слиједеће године. 

Основне карактеристике буџета су да је 

ријеч о социјално развојном буџету  јер 

смо ми средства за социјалне случајеве 

и развојне пројекте задржали на истом 

нивоу као и рецимо  2008. године када 

је буџет био на највишем нивоу, казао је 

Павић.  

 

 
 

Он је додао да је планирано око 3 

милиона КМ развојних средстава. 

-Криза се може пребродити једно 

развојем ,а не социјалом и ми у 

посљедњим пет година имамо веома 

стабилан буџет  без икаквих поремећаја 

које се односе на буџетску потрошњу, 

казао је Павић. 

Начелница Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић је потврдила да су 

средства раздвојена према новом 

Правилнику о класификацији и новом 

контном плану који чине фонд 

буџетског  прилива и потрошње за 

општинску административну службу , 

те два фонда са посебне намјене и 

посебне пројекте пратити , као и да је за 

пројектовани буџет за 2011. годину 

добијена сагласност Министарства 

финансија РС. 

-Буџетски прилив и приход је 

уравнотежен за буџетском 

потрошњомшто је  основна 

карактеристика буџета. Значајно смо 

повећали приходе и пореске и 

непореске јер према нашим 
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пројекцијама морало би доћи до пораста  

односно поврата ПДВ на локални ниво,  

а имамо и  доста ненаплаћених обавеза 

по питању наплате ренте и коришћења 

градског грађевинског земљишта, 

наплате концесија и минералних 

сировина, истакла је Малбашићева. 

 

Помоћ за поплављена подручја  

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор су  на посљедњем 

овогодишњем засједању, а на приједлог 

начелника општине Марка Павића  

донијели једногласну одлуку о 

издвајању 10 000 КМ из  општинског 

буџета за помоћ поплављеним 

подручјима. 

-Средства можда нису ни приближно 

довољна за превазилажење тешкоћа у 

којима се налазе мјештани са 

поплављеним подручја. Треба их 

прихватити као гест добре воље , 

солидарности и разумијевања којим 

поручујемо да  дијелимо њихову 

судбину и да се сви заједно надамо да 

ће доћи вријеме када ћемо моћи  

спријечити ,а не санирати посљедице 

природних катастрофа, каква је сигурно 

поплава, рекао је Павић. 

 

Презентација Студије изводљивости 
 

Админстративна служба је организовала  

презентацију прединвестиционе студије 

изводљивости за индустријску зону 

„Свале-Чиркин Поље“ коју је општина 

Приједор финансирала уз подршку 

немачке организације ГТЗ  средствима 

од око 20 000 КМ.  

Начелник Одјељења за привреду Боро 

Војводић потврдио је да је студија 

рађена у сарадњи са Агенцијом за развој 

„ Сјевер“ из Вараждина  

-Ово је први корак доказивања да је 

изградња ове индустријске зоне, укупне 

површине око 47 хектара,  веома 

исплатив посао и да будући приходи 

који могу бити остварени у тој зони  у 

наредних 25 година већи су за 33 одсто 

од укупних расхода који су неопходни 

за њено опремање, рекао је Војводић. 

Он је додао да је основни проблем 

општине Приједора, као и већине  

локалних заједница у цијелој БиХ 

велики број незапослених  и 

индустријске зоне  су тренутно најбољи 

модел за привлачење страних 

инвеститора , без којих се тај проблем 

не може ријешити . 

-Ова зона је пројектована тако да може 

примити 40 привредних субјеката и има 

могућност да запосли око 1000 радника, 

казао је Војводић. 

Пројект менаџер вараждинске развојне 

агенције Бисерка Замотни је истакла да 

су искуства ове агенције широка , те да 

има велики број пријављених пројеката 

по различитим основама  те да су радо 

преносе своја знања за развојне агенције 

из градова из окружења. 

-Едукације  су битне да би се могло 

аплицирати за предприступне и 

структурне фондове који ће бити 

отворени за све будуће чланице ЕУ, те 

отуда сарадња са општином Приједор и 

локалном развојном Агенцијом „ 

Преда“. 

Приједор се интензивно укључио у 

развој свог града, јер је један од излаза 

из кризе је инвестирање  у стварање 

инфраструктуре за привлачење нових 

потенцијалних инвеститора, ви стварате 

нови произовдњу, запошљавање и нову 

куповну моћ  то је излазак из кризе а не 

штедња, јер без улагања нема 

производње, казала ке Замотни. 

Она је додала да Вараждин има добру 

инфраструктуру  за предузетништво, 

неколико пословних зона и налази се у 

врху  међу општинама на бившем 

југословенском  простору. Презентацији 

у Приједору је присуствовао већи број 

привредника и потенцијалних 

инвеститора. 

 

Помоћ општине за ромске породице 

 

Општина Приједор обезбиједила је за 

свих 110 ромских породица пакете са 
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основним прехрамбеним и хигијенским 

производима који су им јуче уручени у 

просторијама Удружења Рома. 

Предсједник овог Удружења Рамо 

Салешевић рекао је да ће ова помоћ, 

вриједна 2.800 КМ, добро доћи бројним 

ромским породицама и уљепшати им 

новогодишње празнике. 

 -Општина нам на овај начин помаже 

већ четврту годину заредом, а кад се 

узму у обзир и помоћ у образовању, 

здравственој и социјалној заштити и 

стамбеном збрињавању, општина 

Приједор треба да буде примјер свим 

локалним заједницама кад је у питању 

брига према ромској мањини, казао је 

Салешевић.  

 

 
 Он је навео да је незапосленост највећи 

проблем ромске популације, а да ће дио 

проблема становања бити ријешен 

идуће године.  

 -За изградњу нових и обнову 

постојећих стамбених јединица 

Министартсво за људска права и 

избјеглице БиХ нам је одобрило 260.000 

КМ, општина Приједор још 10.000 КМ, 

а радови би требало да почну у априлу 

2011. године, најавио је Салешевић.  

 На подручју Приједора живи око 650 

Рома од којих три имају стални посао. 

 

Пет медаља за ученике Музичке 

школе 

 

Ученици приједорске музичке школе 

„Саво Балабан“ са међународних 

такмичења гитариста у Ваљеву и соло 

пјевача у Београду  вратили су се 

окићени са 5 награда  и то три прве и 

двије друге награде.  

У првој категорији Александар Згодић 

освојио је прву награду, а у другој 

категорији Теодора Мајсторовић 

освојила је прву награду и укупну 

награду такмичења. У петој категорији 

Мирослав Радуловић освојио је такође 

прву награду и у првој категорији 

Светозар Косановић освојио је другу 

награду и у петој категорији другу 

награду је освојила Мила Стојнић. На 

такмичењу соло пјевача у Београду 

Невен Црнић соло баритон освојио је 

прву награду у соло пјевању. 

- Свака награда је драга и ово је свакако 

мотивишући фактор који ученицима 

значи ного поготово амбицуиознијима 

који се опредјељују да се баве музиком 

и да им то буде професија, рекао је 

директор ове  Музичке школе  Гојко 

Рађеновић  

Он је истакао да такмичења у вријеме 

економске кризе није лако организовати 

јер све много кошта. Школа плати 

котизацију и пут али доста рошкова 

сносе родиттељи и без њихове помоћи 

било би тешко организовати учешће на 

такничењина јер се ученици морају 

само саналазити за смјештај.  

У наредних десет дана музичка школа 

организује три концерта  од којих је 

први  у Галерији 96 гдје наступају соло 

пјевачи и хор Музичке школе у, затим  у 

Позоришу Приједор наступају солисти 

и инструменталисти музичке школе, те 

мали хор. 

- Мало изненађење за публику биће 

први званични наступ малог хора 

Музичке школе «Вилењак»   који чине 

дјеца од 3,4 и 5 година. Хор је основан 

прије неколико мјесеци и ово је њихов 

први наступ,рекао је 

Рађеновић.Приједор ће  последње 

седмице  марта бити домаћин 

18.републичког такмичења ученика 

музичких школа.  

 

Изабран најбољи спортиста 

Приједора 
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Рукометаш Игор Мандић , члан 

Рукометног клуба  Приједор најбољи је 

спортиста Приједора за 2010. годину. 

Он је у конкуренцији десет спортиста из 

више  спортова, одлуком стручног жи-

рија проглашен за најбољег међу нај-

бољим. Повеља, медаља  и пехар уруче-

ни су овом истакнутом младом 

спортисти  на свечаности 41. Избора 

спортисте године општине Приједор 

која је одржана у Позоришту Приједор. 

-Рукомет је колективни спорт тако да 

ову награду дијелим са својим 

саиграчима , али и са свим спортистима  

који су вечерас овдје нашли своје мејсто 

међу најбољима у нашем граду. Ово је 

успјех за сваког такмичара и спортисту 

и само једном у животу се доживи овако 

нешто. Нисам очекивао овакво 

признањешто је  за мене лично велико 

признање  и мотивација  да још више  

радим  и да напредујем, рекао је 

Мандић. 

Он је иначе стандардни играч   

Рукометног клуба „ Приједор“ од 

2005.године, кадетски је и јуниопрски 

репрезентативац БиХ и члан сениорске 

репрезентације БиХ. За најбољег 

спортисту је проглашен у великој 

конкуренцији младих и успјешних 

спортиста, тако да је само за бод био 

бољи од другопласираног Дражена 

Влајнића, члана Карате клуба „ Шодан“  

и Маје Раданов члана Спортског 

риболовног друштва „ Приједор“ 

 
 

Честитајући свим награђеним  спортис-

тима начелник општине Приједор Мар-

ко Павић је рекао да Приједор  са 

својим спортистима улази на велика 

врата у спортски врх Републике Српске 

и БиХ. 

Покровитељ јубиларног 41. Избора нај-

бољих спортиста била је општина При-

једор, а послије низа година 

организатор манифестације је 

Информативно-пословни центар „ 

Козарски вјесник“ . 

 

       СРЕЋНА НОВА 2011.ГОДИНА 
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