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Посјета предсједавајућег 

Предсједништва БиХ Небојше 

Радмановића Приједору 

 

Приједор је као регионални центар у 

посљедњих неколико година направио 

крупне кораке у размишљању свих у 

БиХ, од тога како је био град сукоба до 

тога како сада постаје град 

просперитета и створио је све потребне 

услове за домаћа и страна улагања и 

стога је по много чему заслужио да му 

се помогне, рекао је у Приједору  

предсједавајући Предсједништва БиХ 

Небојша Радмановић. 

 

 
  

  -Мислим да је за БиХ, која треба да 

објасни да је створила амбијент за 

страна улагања, врло важно да има више 

градова као што је Приједор који је 

створио такав амбијент и по томе је у 

самом врху у БиХ, нагласио је 

Радмановић. 

  Он је додао да је о томе добио 

увјеравања од руководства ове општине.  

  -У том смислу је и моје обећање да ћу 

помоћи овој општини гдје год је то 

могуће у објашњавању како је могуће 

створити један квалитетан амбијент за 

живот који подразумијева повјерење 

свих људи који овдје живе  и стварање 

других услова како би домаћи и страни 

инвеститори могли да отварају фабрике 

и нова радна мјеста, казао је 

Радмановић. 

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је предсједавајућем 

Предсједништва БиХ Небојши 

Радмановићу предочио реалну слику 

Приједора и тежње општине, гдје је 

општини потребна подршка,  и о свему 

оном са чиме се град суреће, те  

представио визију развоја Приједора у 

наредном периоду и мјере које су 

предвиђене за сузбијање финансијске и 

економске кризе. 

 -Сматрамо да су развојни програми и 

улагања најбоља мјера за 

превазилажење кризе и зато смо томе 

сегменету посветили највише пажне, 

казао је Павић. 

Он је додао да је предсједавајућег 

Предсједништва БиХ информисао о 

преговорима са фирмама и планираним 

улагањима те затражио помоћу  

стварању повољног амбијента којем 

може допринијети и само 

Предсједништво и предсједавајући као 

и сви функционери, за привлачење 

страних инвестиција. 
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- Тај амбијент треба створити тако да се 

свијету пренесе реална слика садашњег 

Приједора, да је овдје политичка, 

безбједносна и економска ситуација 

таква да обезбјеђује сигурна улагања и 

економски оправдана, рекао је Павић. 

 Он је затражио од Радмановића и 

подршку у смислу да Приједор има 

реално мјесто у фондовима на нивоу РС 

и БиХ,  поготово у областима развоја и 

збрињава ња  повратника и 

избјеглица јер сматра да се Пријердору 

може више допринијети у том погледу.  

 -Сложили смо се да је у Приједору 

доста учињено и да на визији развоја 

коју Приједор има треба истрајати, 

нагласио је Павић.  

 

Засједала СО Приједор 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је на  засједању Скупштине 

општине  најавио је да ће се пред 

Скупштином ове општине до половине 

марта наћи програм мјера за 

функционисање најважнијих 

институција локалног значаја у 

условима економске кризе.Павић је 

рекао да ће овај програм садржати мјере 

које ће у условима смањења буџетских 

средстава обезбиједити рад Центра за 

социјални рад, образовних институција, 

Ватрогасне јединице и других 

значајнијих буџетских корисника. 

 

 
Он је одборнике извјестио и  да је 

пуњење буџета за јануар и фебруар 

мање за 18 до 20 одсто од плана, а да је 

у децембру 2008. године буџетски 

прилив био мањи за 25 одсто. 

Буџет општине Приједор за 2009. 

годину планиран је у износу од 

35.747.374 КМ, од чега је 4.000.000 КМ 

кредитних средстава. 

На четвртом скупштинском засједању у 

овом сазиву извршен је избор 

одборника СНСД Весне Јелаче за 

потпредсједника СО Приједор и  

чланова сталних скупштинских 

комисија и тијела те  усвојен Програм 

рада СО за ову годину. 
 

Обука младих предузетника 

 

Развојна агенција „ Преда“ и општина 

Приједор већ пету годину проводе 

пројекат „ Предузетничка обука за 

младе“ који  од ове године има 

регионални карактер. Директор  

приједорске развојне агенције Мишо 

Рељић  потврдио је  да су претходна 

позитивна  искуства у реализацији овог 

пројекта и  велика заинтересованост 

омладине из средњих школа за ову 

тему, утицали да се пројекат прошири 

на читаву регију. 
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 - Иницијатива за регионализацијом 

пројекта је   добила   подршку те су у  

његову реализацију укључене, поред 

општине Приједор, и општине Нови 

Град, Козарска Дубица и Костајница.На   

овај начин пружиће се шанса ученицима 

завршних разреда средњих школа , да 

развијају своје пословне идеје и 

учествују на поменутом такмичењу, 

казао је Рељић. 

Он је потврдио и да пројекат има за циљ 

подизање свијести код младих о значају 

предузетништва за развој економије 

одређеног подручја, указивање на 

могућности које предузетништво нуди 

појединцу, те пружање специфичних 

знања за планирање, покретање и 

вођење властитог бизниса (израда 

бизнис плана, истраживање тржишта, 

маркетинг, организација пословања, 

финансије, процес регистрације 

предузећа и предузетничке 

дјелатности). 

 -Провођењем такмичења у изради 

бизнис планова, код ученика се 

изграђује или појачава такмичарски дух, 

они се дубље уводе у проблематику 

пословног планирања, и наводе да 

размишљају озбиљно о пословној идеји 

коју би преточили у властити 

бизнис.Пројекат је вриједан 10 000 КМ, 

а након обуке професора слиједи 

едукација ученика од којих ће 10 

најбољих бизнис планова бити 

награђено пригодним новчаним 

наградама.Имајући у виду да је прошле 

године у такмичењу учествовало 137 

ученика средњих школа, 

имплементатори пројекта очекују да ће 

ове године одзив ученика бити још 

већи. 

 

Политика уписа у средње школе 

 

Политика уписа у средње школе требала 

би бити у складу са потребама привреде 

и тржишта рада  став је актива 

директора приједорских средњих школа 

, али и представника локалне заједнице 

те Министарства просвјете и културе  

РС након састанка који је на ову тему 

одржан јуче у општини Приједор. 

  Виши стручни сарадник у Одјељењу за 

средње образовање у Министарству 

просвјете и културе РС  Славица 

Купрешанин је истакла да  ово 

министарство већ неколико  година има 

формирану комисију за уписну 

политику РС. 

 -Њен је основни задатак да усклади 

потребе тржишта рада са жељама 

ученика, али и да информише ученике  

о могућностима уписа путем 

приручника гдје су детаљно описане 

струке и занимања која се нуде. 

Тенденција , којом слиједимо европске 

стандарде  за општим образовањем је да 

ћемо и наредне школске године , тежити 

ка  упису ученика у гимназије, али и 

производна занимања према потребама 

локалних заједница“ казала је 

Купрешанин.  

 В.д, начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности општине 

Приједор Боро Војводић је истакао да 

општина Приједор и вое године  води 

активну политику када је у питању упис 

ученика у основне школе. 

 -Основа те активности је да се план 

уписа ученика усклади са потребама 

привреде и ми смо већ претходне двије 

школске године  имали захтјеве 

привредника за школовање одређених 

струка.Прошле године су то били 

захтјеви дрвопрерађивача, а ове године 

су пристигли захтјеви Жељезница РС да  

се упише једно одјељење техничара 

жељезнићчког саобраћаја“ казао је 

Војводић. Он је додао да су захтјеви 
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пристигли и за упис ученика за ливце и 

месаре. 

 
 

 Оливера Росић, стручни сарадник за 

образовање у Административној служби 

општине Приједор истакла је да  највећу 

улогу у том процесу правилне 

оријентације  приликом уписа будућих 

средњошколаца  морају имати 

родитељи ученика, али и директори 

основних и  средњих школа. 

 -Професионална оријентација у 

основним школама је јако лоша и на 

ниском ниову, а ту би активност 

требали да воде првенствено педагози “ 

казале је Росићева. 

 Да се у процесу уписа ученика и даље 

нешто мора мијењати  потврђују и 

подаци из  приједорске филијале Завода 

за запошљавање гдје тренутно на посао 

чека  11 800 незапослених од чега је  

4014 неквалификованих , 4435 КВ 

радника и 2 622 техничара разних, 

углавном непроизводних струка. 

 Било како било,  6 приједорских 

средњих школа нуди за 981  будућег 

средњошколца школовање у  13 струка 

и   100 занимања,а од њиховог правилог 

избора које диктира привреда и 

тржиште рада зависи хоће ли након 

четворогодишњег школовања доћи до 

запослења и тиме обезбиједити 

егзистенцију  или  ће само пренијети 

своја документа на Завод за 

запошљавање, гдје им  је загарантовано 

чекање и неизвјесна будућност. 
 

Почела реконструкција биоскопа 

 

Почели радови у  првој фази 

реконструкције биоскопа  „ Радник“  за 

шта ће  из општинског  буџета  бити  

издвојено  200 хиљада КМ. Директор 

Предузећа  за приказивање филмова 

Сафира Карахоџић је потврдила да је 

ово само наставак унутрашњег уређења 

објекта, чија је фасада уређена прошле 

године у склопу реконструкције 

приједорског шеталишта за ашта је већ 

утрошено 150 000 КМ.    

  -Пројектом је предвиђена комплетна 

адаптација девастираног простора,што 

значи изградњу унутрашњих зидова, 

обнова електро,водоводне, 

канализационе и топлотне  мреже,као и  

доградња срушеног  простора у којем се 

налазила кабина  за кинопројекторе- 

казала је  Карахоџићева  и додала да би  

планирани радови  требали бити  

завршени за два мјесеца, када би 

Приједор након више деценија коначно  

добио уређену биоскопску салу са 160 

мјеста. 

 

 
  Она је потврдила и да је укупна 

вриједност пројекта 483 000 КМ, те да 

ће остатак средстава покушати да 

обезбиједе преко Министарства 

просвјете и културе РС. 

  -На адресу тог  министарства  већ смо 

упутили пројекат вриједан  850 хиљада 

КМ   којим је  поред  реконструкције  

предвиђа и набавка два кинопројектора , 

јер је псотојећа опрема стара  пола 

вијека ,преко које се више  не могу  

приказивати  филмови рађени 

савременом технологијом, рекла је 

Карахоџићева. 
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   У саставу  овог  предузећа  је  и 

биоскоп  „Мраковица „  са 130  мјеста  

који се налази  у трошној згради,а  

филмови се  приказују застарјелом 

опремом,тако представе посјећују само 

ријетки  заљубљеници у филмску  

умјетност.       Карахоџићева  је додала 

да  су се филмске представе  у 

Приједору почеле  приказивати  прије  

80 година и  да његови грађани   

заслужују  да  напокон добију кино у 

које ће са задовољством доћи  да 

одгледају филм. 

 

Пољопривреда-пластеничка 

производња 

 

На подручју  општине Приједоре је под 

пластеницима  20 758 метара 

квадратних најквалитетнијег 

пољопривредног земљишта, а 

пластеничком производњом  бави  се 35 

пољопривредника.За њих је јуче , уочи 

прољећне сјетве, Одсјек за унапређење 

пољопривреде   организовао 

презенатацију сјемена и заштитних 

средстава погодних за пластеничку 

производњу  

Самостални стручни сарадник  за 

унапређење пољопривреде Љубинко 

Кецман рекао је да пластеничка 

производња последњих година на 

приједорском подручју има стални 

тренд раста. 

-Ради се о интензивној, економичној и 

профитабилној производњи за коју се 

одлучује све више произвођача  поврћа 

и цвијећа, нагласио је Кецман.  

Он је казао да општина подстиче узгој 

пољопривредних култура у 

пластеницима те да право на подстицај 

од једне КМ по метру квадратном 

засијане површине остварују они 

пољопривредници који имају 200 и 

више метара квадратних под 

пластеницима.Кецман је потврдио и да 

је из прошлогодишњег општинског 

буџета њима исплаћено 20.758 КМ 

подстицајних средстава. 

 

 Комунална полиција 

  

Општинска  Комунална полиција је у 

2008. години покренула 1342 поступка 

од којих су ријешена 1302, изјавио је 

начелник ове службе Мирослав Крнета.  

 -Због непоштивања закона и 

општинских одлука комунална полиција 

је имала пуне руке посла, те је  989 

поступака  покренуто на иницијативу 

комуналне полиције, а 353 на захтјев 

странке“ казао је Крнета. 

   Он је појаснио да је 1220 је ријешено 

вођењем поступка, 54 предмета 

ријешена одбацивањем закључком о 

ненадлежности, 10 предмета закључком 

одбацивања због неоснованости, 1 

предмет је одбачен због неуредности, а 

9 предмета ријешено у обостраном 

поступку. У прошлој години је због 

непоштивања законских одредби и 

општинских одлука  Комунална 

полиција уручила  428 прекршајних 

налога те у сарадњи са Одсјеком за 

саобраћаје и паркинг блокирала 314 

возила због паркирања на зеленим 

површинама и тротоарима, док се  40 

прекршајних пријава односило на 

прекорачење радног времена 

угоститељских објеката.У Комуналној 

полицији је тренутно ангажовано 6 

радника који појединачно у просјеку 

годишње поднесу преко 200 

прекршајних пријава. 

 

У Приједору се снимао још један 

филм 

 

Филмска екипа београдске приче 

омнибус филма "Неке друге приче" у 

режији Ане Марије Роси  преселила се 

јуче  у Београд након што су у раним 

јутарњим часовима завршили 

предвиђено седмодневно  снимање 

кадрова у  приједорској Општој 

болници. 

  Сценариста и редитељ Ана Марија 

Роси је истакла да је веома задовољна 

седмодневним радом и условима које је 

екипа имала током снимања. 
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 -Имали смо велику подршку особља и 

руководства ове здравствене установе  

тако да су се потпуно оправдала моја 

очекивања када сам на почетку рада 

рекла да ова болница има феноменалан 

простор за рад“ казала је Росијева 

 Глумица Наташа Нинковић, која у 

филму тумачи  главни женски лик је 

истакла да је снимање било тешко и 

напорно, али да је успјешно приведено 

крају, бар овај дио приче у којем се 

радња одвија у болници, тачније у 

филму у  београдском Ургентом центру  

 -Будући да је ријеч о бурним 

догађајима током  једне новогодишње 

ноћи снимали смо ноћу, што је била 

отежавајућа околност коју је додатно 

тежом чинила веома тешка тема коју 

глумац мора да доживи „ казала је 

Нинковићева.  

  Сергеј Трифуновић каже да је 

задовољан што је поново снимао у 

Приједору и да је ова улога коју има у  

филму ( лик Ђорђа)  за њега била још 

један изазов. 

 

 
  

Директор филма Богдан Станић је рекао 

да је изузетно задовољан радом 

комплетне филсмек екипе који су ипак 

успјели да све сцене у болници и 

Хотелу „Приједор“ сниме у 

предвиђеном року. 

 -Већ данас снимање се наставља у 

Београду, а очекујемо да ће београдска 

прича бити комплетно снимљена већ 1. 

марта“ казао је Станић.   

 У пројекту "Неке друге приче", чији је 

идејни творац Ненад Дукић из "СЕЕ 

филма", окупљено је пет редитељки: 

Ана Марија Роси из Београда, Инес 

Тановић из Сарајева, Ивона Јука из 

Загреба, Хана Слак из Љубљане и 

Марија Џиџева из Скопља.Поред 

завршетка београдске приче, ускоро се 

очекује да почне снимање приче у 

Загребу чију режију потписује Ивона 

Јука, након чега ће почети и монтажа 

омнибуса.Публика ће ово занимљиво 

балканско копродукцијско остварење 

пет жена  моћи да види крајем љета. 

 

Дани Прешернове поезије 

 

Чланови Удружења Словенаца „ Липа“  

организовали  су пјесничко вече  под 

називом „ Прешернова поезија “  којем  

је присуствовао и Грегор Прескер 

конзул Републике Словеније у 

БиХ.Ријеч је о традиционалном 

обиљежавању 8.фебруара , словеначког 

државног празника , дана када је умро 

највећи словеначки пјесник Франце 

Прешерн који је живио у 19. вијеку. 

-Мој први задатак као конзула у земљи 

гдје радим је брига о Словенцима који  

у њој живе подржавајући рад девет 

друштава који његују културу и 

традицију словеначког народа.Ово је 

једно од најактивнијих друштава које на 

специфичан начин обиљежава један 

празник наше културе, идентитета и  

нашег језика  “ казао је Прескер. 

Предсједник Удружења Словенаца у 

Приједору Аленка Удуч је истакла да 

они  већ шесту годину обиљежавају 

празник Франца Прешерна. 
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-Полазници школе  допунског учења 

словеначког језика су се и ове године 

потрудили да за све наше чланове, као и 

госте припреме приказ из поезије овог 

умјетника који је понос словеначког 

народа, а по први пут у гостима нам је и 

представник словеначке владе „ казала 

је Удучева. 

 

 
  

 Она је потврдила да школу словеначког 

језика финансира  Министарство за 

школство Републике Словеније и Уред  

Владе за Словенце уз границе и по 

свијету. Школа  ове године има 15 

активних полазника  и далеко већи број  

старијих чланова удружења као и оних 

који за разне потребе желе да науче 

словеначки језик. 

 Посјета конзула је искоришћена и за 

организовање конзуларног дана у 

Приједору, током којег је поред пријема 

странака организован и сусрет са 

начелником општине Марком Павићем. 

 

СКУД  гостовао у Крању 

Чланови Фолклорне секције СКУД „Др 

Младен Стојаниовић“  протекли викенд 

провели су на гостовању у Словенији 

гдје су били гости  Српског културно 

просвјетног друштва „Свети Сава“ из 

Крања.  Ово друштво било је 

организатор светосавске академије  и 

светосавског дружења  које се сваке 

године организује у Крању, 

словеначком граду у којем живи и ради 

око 7000 Срба. 

У Дому културе „Примсково“ у Крању, 

пред више од 700 посјетилаца, одржано 

је ломљење славског колача и Свечана 

академија у којој су  учествовала три 

српска културно- просвјетна друштва из  

Крања и као гост друштво из Приједора. 

Стојановић“ 

___________________________      
Издавач: Општина Приједор 


