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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за септембар   2011.године 

 

Активности начелника општине 

 

Амбасадор САД Патрик Мун у 

посјети општини Приједор 

 

Амбасадор САД у  Босни и Херцеговни  

Патрик  Мун боравио је у радној посјети 

Приједору и том приликом  изјавио да је 

импресиониран плановима и пројектима 

које проводи општина Приједор као 

један од видова промоције економског 

развоја и отварања нових радних 

мјеста.Он је након састанка са 

начелником општине Марком Павићем 

нагласио да није изненађен што је и у 

овој општини приоритет промоција 

економског развоја и рјешавање питања 

незапослености. 

 

 
 

-Импресиониран сам плановима и 

пројектима које проводи ова 

администрација  и циљ америчке 

амбасаде и програма помоћи америчке 

владе је управо  промоција земље у 

сврху добијања кандидатског статуса  за 

чланство  у  ЕУ и НАТО савезу.Наше је 

становиште да за ову земљу не постоји 

други остварив пут, а  док се буде 

радило на томе то ће уједно 

промовисати и економску 

стабилност,казао је Мун. 

Он је нагласио и да је за Приједор од 

изузетне важности изградња  добрих 

међуетничких односа   који могу 

допринијети побољшању економске 

ситуације. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је рекао да га радује позитивна 

оцјена амбасадора , али највише 

подршка  напорима  које ова општина 

улаже  на изградњи  заједничке и 

просперитетне будућности Приједора и 

његових грађана. 

„Амбасадора сам упознао о нашем 

највећем проблему незапослености и  о 

нашим напорима  за привлачење 

страних и домаћих инвеститора везаних 

за рјешавање тог проблема који не 

можемо ријешити сами него то  мора 

бити и посао домаћих ,али и 

међународних институција које бораве у 

БиХ“казао је Павић. 

 

 
 

Он је уједно захвалио на помоћи коју је 

УСАИД  до сада пружао грађанима 

Приједора, те замолио да  они и даље  

наставе да  подржавају пројекте који се 

односе на општину Приједор. 

 

22-23.9.Инвестициона конференција  
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У  Републику Српску вриједи улагати 

генерални је закључак  дводневне  

Инвестиционе конференције која је 

одржана на Мраковици.Инвеститорима 

је још једном послана јасна порука да ће 

надлежне институције са њима градити 

партнерски однос како би им дале још 

већи стимуланс ,а тиме их и задржале на 

просторима Српске.Министар за 

економске односе и регионалну сарадњу 

Републике Српске  Жељка Цвијановић 

рекла је да су представници привредних 

комора појединих земаља које су  

учествовале  на Инвестиционој 

конференцији затражили организовање 

мини-конференција на којима би 

постојећа понуда капацита РС била 

додатно представљена и допуњена 

новим приједлозима. 

 

 

-Бројни билатерални разговори који су 

вођени били су  прилика  да се 

презентује и нешто више него што је 

било предвиђено презентацијама 

појеидних сектора , јер су могућности 

РС далеко веће и немогуће их је 

презентовати у само два дана колико 

траје конференција, навела је 

Цвијановићева.Она је додала да је 

формиран интерресорни тим у име 

Владе РС, који ће бити у контакту са 

учесницима Инвестиционе 

конференције, представницима 

инвестиционих  фондова, посредничким 

кућама и привредним коморама, ради 

сталне размјене информација, 

напомињући да је у плану и заједничка 

турнеја на прољеће по неколико градова 

Европе и Америке. 

Цвијановићева је оцијенила 

Инвестициону конференцију успјешном 

те да се успјело у  намјери да се 

Република Српска представи као 

повољна дестинација за страна улагања. 

-Имамо похвале за организацију 

конфереције, логистику која је 

учесницима пружена, али и за 

конкретне пројекте, додала је 

Цвијановићева. 

 

 
 

На конференцији су представљене 

инвестиционе понуде општина 

Приједор и Козарска Дубица. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је ова општина 

представила  могућности  које 

инвеститорима нуди   Индустријска  

зониа „Целпак“,    те представила  

пројекте  из области  енергетике  и 

производње хране. 

-Јавно  предузеће „Топлана“  

представило   се са  два пројекта укупне 

вриједности 4,4 милиона евра, од којих 

се један односи  на замјену котла ,а  

други  на производњу пелета.Предузеће 

„Житопрерада“ из Омарске представило 

се пројектом  производње  намјенске 

смјеше  брашна  за специфичне видове 

хљеба  и пецива ,чија је вриједност  

милион евра, казао је Павић и додао да 

је конференцију искористио као  

прилику да лично контактира са више 

инвеститора. 

 

8.9. Буџет ликвидан –нема повећања 

плата 
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 Одборници Скупштине  општине 

Приједор  усвојили су 8.9.2011.године  

Извјештај  о   извршењу Буџета  за 

првих шест мјесеци ове године  према 

којем је остварен буџетски суфицит од  

4.659.578 КМ .Остварени приход 

укључујући и буџетски суфицит 

пренесен из прошле године у износу од 

око 4,9 милиона КМ  износио је 

19.143.366КМ   док су  расходи 

износили 14.473.788 КМ. 

Начелник  Одјељења  за финансије 

Биљана Малбашић  изразила   је 

задовољство пуњењем буџета у првој 

половини ове године  с обзиром да 

садашњу ситуацију и присутну 

економску кризу и додала да  су се 

захваљујући  позитивној разлици 

између  остварених прихода и  

исказаних расхода,измиривале  све 

обавезе на вријеме. 

 
 

-Ако се до краја године  настави  

досадашња динамика пуњења 

буџета,може  се очекивати  остварење 

чак  95 % од годишњег плана ,што 

обећава  и  издвајање одређених 

средстава  за  развојне програме,истакла 

је Малбашићева.  

Она је додала да је овогодишњи  буџет 

приједорске  општине  узимајући у 

обзир прошлогодишњи суфицит  износи  

38 милиона КМ. 

Начелник општине Марко Павић је 

истакао да је буџет ликвидан и  да се 

обавезе извршавају на вријеме,али да 

постоје настојања локалне власти да 

буџет добије још већу развојну 

компоненту. 

-Без  учешћа буџета  у развоју општине 

неће бити  ни њеног развоја и зато  

посебно потенцирам расправу које и 

какве подстицајне  мјере увести  да 

буџет стимулише  домаће и стране  

инвеститоре  да улажу у нашу 

општину,рекао је  Павић.  

Он је казао  да у буџету нема простора 

за повећавање плата  општинској 

администрацији и нагласио  да  у 

времену када  многи радници остају без 

посла  нема  економске оправданости  за  

њено  повећавање. 

 

Продужени боравак у четири школе 

 

Ове школске године ће у четири  од 12  

приједорских основних школа бити   

организован  продужени дневни боравак  

у којима ће боравити   195 ученика од  

првог до трећег разреда .Предсједник  

Актива директора основних школа 

Приједор Борислава  Токић  потврдила 

је  да је  ријеч о три градске и основној 

школи у Омарској као и да је 

предвиђено да  једна група у  

продуженом боравку  броји  18-25 

ученика  

-У продуженом  боравку  сваког  дана   

у временском периоду од 6-16 сати са 

ученицима  ће  бити  наставници 

разредне  наставе  и  вријеме у њему  

биће испуњено  образовним   

садржајима,као што су  обнављање  

градива са претходних часова, израда 

домаћих задатака  ,али и рекреативним 

јер ће  бити  организовани часови 

фискултуре  и шетње градом,рекла је 

Токићева. 
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Она је додала да ће ускоро бити 

проведена анкета међу родитељима, 

након чега ће се знати тачан број дјеце 

која  ће похађати  продужени боправак у 

школама, као и да ли ће и како бити 

организована исхрана будући да ће она 

бити о трошку родитеља. 

-Уколико се родитељи изјасне  о 

исхрани у продуженом боравку, школе 

ће морати да проведу тендерску 

процедуру  како би изабрали најбоље 

понуђача за припрему оброка за 

ученике, истакла је Токићева. 

Она јер потврдила да је планирано да  у 

Основној школи „Петар Кочић“ у 

продуженом боравку  у три групе  

борави  80 ученика, у ОШ „ Бранко 

Ћопић“  у двије  групе  борави  50 

ученика,од којих је једна група у 

подручној школи  у Гомјеници, ОШ 

„Десанка Максимовић“  у једној групи  

боравиће 25 ученика, док ће у ОШ „Вук 

Караџић“ из Омарске боравити  у двије 

групе 40 ученика. 

Општина Приједор је још раније 

подржала организовање продуженог 

боавка у школама, тако што је издвојила 

средства за опремање простора за тај 

боравак неопходним намјештајем. 

 

Одржано 2.колективно вјенчање 

 

На другом колективном вјенчању које је 

одржано на платоу испред зграде 

општине Приједор судбоносно „да“ 

истовремено  је изговорило десет 

парова.Чин вјенчања обавили су 

матичар Рајка Кнежевић  и начелник 

општине Приједор Марко Павић. Он је 

у пригодном обраћању младенцима 

истакао да 

је ово  једна врло лијепа свечаност , 

прије свега, за младенце, али и за све 

грађане Приједора. 

 
„Након вјенчања и склапања брака 

долазе дјеца, зато ми и учествујемо у 

овој манифестацији као покровитељи да 

бисмо стимулисали младе да се жене и 

удају и рађају дјецу и да Приједор има 

своју будућност“-рекао је Павић. 

Он је додао да је општина Приједор и 

убудуће подржавати ову манифестацију 

и са већим бројем младенаца и да  ће 

општина настојати да их што више 

помогне да квалитетно започну свој 

заједнички живот. 

 

 
Поред општине Приједор , организатор 

колективног вјенчања је био и  

Информативно пословни центар „ 

Козарски вјесник“ чији је директор 

Зоран Совиљ истакао да је задовољан 

што је општина прихватила њихову 

идеју и већ другу годину организује 

свечаност склапања брака пред читавим 

градом. 
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„И ове године смо послали једну лијепу 

поруку не само о браку као институцији 

коју треба његовати већ и о потреби 

заједничког живота свих људи“ казао је 

Совиљ. 

Младенци ИванаМилојица(22)  и Бојан 

Грбић (23) су истакли да су 

организацијом презадовољни , да  нису 

имали трему и  да ће им ово вјенчање 

остати у вјечној успомени. 

На церемонији којој је присустовао 

велики број Приједорчана, родбине и 

пријатеља младенци  су добили награду 

начелника општине у износу од 300 КМ, 

а имали су бесплатно обезбијеђење 

фризуре, изнајмљивање вјенчаница и 

бидермајера, свадбену торту, снимање 

церемоније вјенчања и фото албум  те 

су њихов трошак биле само 

бурме.Организацију ове свечаности 

помогли су и бројни спонзори. 

 

Бизнис планови за запошљавање 

Рома 

 

Удружење Рома општине Приједор 

завршило је тромјесечни пројекат „ 

Стварање услова за запошљавање Рома 

на подручју општине Приједор“ 

вриједан 6100 КМ, који је финансирао  

Фонд отворено друштво 

БиХ.Предсједник Удружења Рома Рамо 

Салешевић истакао је да је током овог 

периода одржано осам радионица , од 

којих су двије биле посвећене обуци за  

израду бизнис планова. 

-Пројектом смо обухватили  17 Рома  

које су сачинили своје бизнис планове 

што им је основ за аплицирање  према 

Заводу за запошљавање Републике 

Српске  , као и општини Приједор за  

додјелу подстицајних средстава за 

самозапошљавања и запошљавања код 

послодаваца,рекао је Салешевић. 

Он је додао да је ријеч о  шест бизнис 

планова из области трговине, пет из 

области пољопривреде и по три за  

обављање занатске и услужне 

дјелатности међу којима се истичу 

бизнис планови  за производњу металне 

галантерије од кованог жељеза , за узгој 

пилића, производњу шампињона, 

обављање фризерске  и кројачке 

дјелатности.  

Директор приједорске филијале Завода 

за запошљавање РС Здравко Сувајац 

нагласио је да је  кроз пројекте 

запошљавања током ове  године 

запослено осам  Рома на подручју 

општине Приједор. 

-Није више правило да су Роми 

неквалификована радна снага што 

можемо  видјети и из веома квалитетних 

бизнис планова који су пред нама.Надам 

да ће се пронаћи средства и за 

реализацију  ових бизнис планова 

будући да имамо неријешене захтјеве 
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још 20 апликаната и очекујемо нову 

траншу средстава из Министарства за  

људска права и избјеглице БиХ, казао је 

Сувајац. 

Он је додао да на евиденцији 

приједорске филијале Завода за 

запошљавање  има 75 радно способних 

Рома, од чега је 27 жена. 

На подручју општине живи око 700 

Рома,а запослено их је свега десетак. 

 

 

Асфалтирано 10 км путева 

 

За првих девет мјесеци ове године у 

Приједору је асфалтирано десет 

километара путева, за шта је из 

општинског буџета издвојено око 

милион КМ.Вршилац дужности 

начелника Одјељења за стамбено-

комуналне послове Радан Вукадиновић 

је потврдио да је то био дио послова 

који је везан за програм асфалтирања у 

2010.години  када је асфалтирано 20 

километара  путева за шта је општина 

издвојила 1,9 милиона КМ. 

„ И ове , као и прошле године био је 

мали проценат суфинансирања односно 

раније практикованог учешћа грађана 

од 60  одсто и општине са 40 одсто“-

напоменуо је Вукадиновић. 

Он је додао да је општина потписала 

уговор са  предузећем „ Приједор-

путеви“ као извођачем радова за 

комплетну санацију улица Османа 

Џафића и  Омладински пут  које су  

,због радова на  мрежи у пројекту  

водоснабдијевања који је у току,  

дјелимично или у потпуности 

уништене. 

Вукадиновић је додао да  је у програм 

редовног одржавања асфалтних и 

макадамских путева за првих девет 

мјесеци утрошено око 180 000 КМ, те да 

су се радови односили на крпљење и 

дјелимично пресвлачење улица. 

-За програм редовног одржавања путева  

са макадамским коловозним застором у 

првих девет мјесеци је утрошено око 

550 000 КМ, а у питању су насипања и 

машинска планирања  на приоритеима 

као што су линије гдје се одвија 

аутобуски саобраћај,казао је 

Вукадиновић. 

Он је додао да је у овом периоду 

утрошено  око 100 000 КМ за изградњу 

путних објеката, мостова, уређење 

банкина те око 30 000 КМ за редовно 

одржавање хоризонталне и вертикалне 

сигнализације. 

На подручју општине Приједор има око 

200 километара локалних путева, од 

чега је 130 са асфалтном подлогом и 30 

макадамских. Некатегрисаних путева  

има око 400 километара. 

Овогодишњи лауреат Књижевних 

сусрета 

Драган Колунџија 

 

Књижевнику Драгану Колунџији на 

Мраковици  је  24. септембра уручена 

статуа „Љубијски рудар“ и новчани дио 

награде „Књижевни вијенац Козаре“. 

Захваљујући на овом великом 

признању, Колунџија је истакао да је 

његов брат Милорад био рудар и да је 

живот рудара пратио кроз читав свој 

пјеснички вијек. „У животу рудара и 

пјесника има много заједничког, јер 

рудар силази у земљу по руду и злато, а 

пјесник у свој српски језик, по стихове 

и пјесму и ни једно ни друго није лако. 

Ову статуу ћу, заједно са повељом 

‘Књижевни вијенац Козаре’ држати на 

столу поред дипломе ‘Вук Караџић’, а 

остатак живота ћу посветити успомени 

на рударе, на раднике, на човјека“, 

истакао је Колунџија. 

На централној манифестацији 39. 

Књижевних сусрета на Козари у 

поетском часу „Пјесничко подне“ 

стихове су, поред Колуџије, говорили 

пјесници Добрица Ерић, Љубивоје 

Ршумовић, Зоран Костић, Ранко 

Павловић, Тања Ступар Трифуновић, 

Јованка Стојчиновић Николић, 

Владимир Јагличић и Милица Бакрач. У 

умјетничком дијелу програма 

учествовали су познати виртуоз на 

фрули Бора Дугић те глумице Вјера 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

Мујовић и Раденка Шева, која је 

говорила стихове поеме Скендера 

Куленовића „Стојанка мајка 

Кнежопољка“. Манифестација је почела 

полагањем вијенаца на спомен бисти 

Скендера Куленовића у присуству 

његове супруге Вере Цветичанин 

Куленовић. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
Издавач: Општина Приједор 


