
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
    ИНФОРМАТОР 
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Активности начелника општине 

 

Предузетнички инкубатор- II фаза 

 

Поводом почетка  имплементације 

друге фазе пројекта развоја 

Предузетничког инкубатора „Приједор“ 

у посјети локалној развојној агенцији 

ПРЕДА и општини Приједор боравила 

је  делегација Европске комисије. 

 

 
 

 

 „То је пројекат који подржава 

инфрастурктуру за мала и средња 

предузећа и циљ Европске комисије је  

управо да повећа њихов број , који је 

далеко мањи него у земљама региона и 

тиме помогне запошљавање људи , 

посебно у овој средини гдје је велики 

број повратника „ казала је руководилац 

пројекта испред Европске комисије 

Дијана Карић. 

         Она је додала да је вриједност 

пројекта 250 000 еура, а да је учешће 

општине Приједор у овом пројекту 30 

000 еура. 

        Мишо Рељић директор развоје 

агенције ПРЕДА појаснио је да је  прва 

фаза пројекта Предузетнићчког 

инкубатора завршена у сарадњи са 

Министарством иностраних послова 

Италије која је подразумијевала 

реконструкцију 700 квадратних метара 

простора и првих пет корисника је већ 

развило своја властита предузећа. 

             „ Друга фаза подразумијева  

реконструкцију нових  800 квадратних 

метара  простора и увођење нова четири 

привредна субјекта у инкубатор на  

земљишту  које је додијелила општина 

Приједор , а гдје  предстоји и трећа фаза 

која ће подразумијевати изградњу 

потпуно нових објеката за 

предузетнике“ казао је Рељић. 

         Предузетници који се одлуче за 

овакав вид  пословања имаће , као и у 

првој фази, простор,  обуку, подршку 

општине Приједор кроз грантове , као и 

локалне развојне агенције ПРЕДА  за 

сва остала питања пословања у 

предузетничком инкубатору. 

 

Почетак имплементације Пројекта 

водоснабдијевања-Амбасадор 

Швајцарске  у посјети Приједору 

 

 

 
 

Амбасадор Швајцарске у БиХ Ролф 

Ленц изразио је  приликом боравка у 

Приједору   задовољство што ће 

Швајцарска посредством Државног 

секретаријата за економска питања 

СЕЦО финансирати пројекат  санирања 

инфраструктуре водоснабдијевања у 
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Приједору у износу од 12,5 милиона 

КМ. 

  „ Упознати смо да је ова општина већ 

дуже вријеме суочена са недостатком 

питке воде што кочи развој њене 

економије , али и  угрожава здравље 

њених становника, те очекујемо да је 

пројекат унаприједити сарадњу града и 

околних села и позитивно утицати на 

процес повратка јер ће по процјенама 

око 74 000 становника имати корист 

након његовог завршетка“ рекао је 

амбасадор Ленц. 

       Министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Радивоје 

Братић изразио је захвалност Влади 

Швајцарске што је препознала овај 

проблем једног од  највећих градова у 

РС и што је омогућила његово 

рјешавање. 

         „ Након завршетка овог пројетка 

многи ће становници осјетитили 

благодет питке воде и надам се да ће 

оваквих пројеката партнерства  бити 

више те одлучности начелника и других 

општина да се упусте у овако велику 

инвестицију“ казао је министар Братић. 

        „ Пројекат водоснабдијевања чија 

имплементација  управо почиње  

најважнији је  пројекат који се проводи 

у општини Приједор, чијом ће  се 

реализацијом осигурати снабдијевање 

града и околних мјеста Љубије, 

Хамбарина, Брезичана, Козарца и 

Омарске питком водом што је  око 70 

одсто становништа наше општине“ 

казао је начелник општине Приједор 

Марко Павић изражавајући захвалност  

Влади Швајцарске на средствима која 

улаже у реконструкцију приједорског 

водовода. 

       Споразум о реализацији овог 

пројекта  потписан  је  још новембра 

2006. године , а протекла година је 

прошла у избору консултанта . Пројекат 

званично почиње 1. априла , а 

предвиђено је да траје три године. 

Поред фазе физичке реконструкције 

мреже, пројекат подразумијева и 

побољшање институционалних  и 

менаџерских  капацитета приједорског „ 

Водовода“, као и мјере одрживости ове 

значајне инвестиције.Поред 12,5 

милиона КМ које ће Влада Швајцарске 

инвестирати путем Државног 

секретаријата за економски развој 

СЕЦО, предвиђено је и учешће општине 

Приједор средствима  у висини од 5 

милиона КМ које је општина 

обезбиједила путем кредитног задужења 

 

Потписан појединачни колективни 

уговор 

 

Појединачним колективним уговором 

који су  потписали начелник општине 

Приједор Марко Павић и предсједник 

Синдикалне организације 

Административне службе општине 

Приједор  Радмила Зорић предвиђени су 

нови кофецијенти у седам платних 

група и крећу се у распону од 2,8 за 

неквалификоване раднике до  7,5 за  

раднике са високом  стручном  спремом. 

 
 

     „Овај споразум је плод  нашег 

заједничког рада  гдје смо реално 

сагледали неколико сегмената у првом 

реду како задовољавамо потребе 

грађана са услугама које нудимо, уз 

уважавање интереса привреде  и  

потреба запослених радника „ казао је 

Павић. 

      Предсједник Синдикалне 

организације Радмила Зорић  изразила 

је задовољство постигнутим договором 

са послодавцем, истичући да су  

утврђени  коефицијенти већи него што 

је договорио грански синдикат.      
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     Плата службеника са високом 

стручном спремом у општини Приједор 

до сада је обрачунавана по 

коефицијентима  од 2 - 5,8. 
 

НОВА УПИСНА ПОЛИТИКА  

 

Политика уписа у средње школе требала би 
бити у складу са потребама привреде и 

тржишта рада  став је и актива директора 

приједорских средњих школа , али и 
представника локалне заједнице. 

   „ Морамо напокон школовати дјецу за 

занимања која ће им омогућити 
запошљавање, а не да их школујемо за  

Заводе за запошљавање, као што је то било 

до сада“ рекла је замјеник начелника 

општине Љиљана Бабић и додала да ће око 
850 свршених основаца и ове године 

уписати неку од приједорских 6 средњих 

школа, али са далеко припремљенијом 
политиком уписа него што је то било 

ранијих година. 

        Оливера Росић, стручни сарадник за 

образовање у Административној служби 
општине Приједор потврдила је да је 

прошле године  на захтјев Асоцијације 

дрвопрерађивача ресорно министарство 
одобрило отварање нове струке 

дрвопрерађивача у Машинској школи. 

          „ За ново  занимање столар нико се  
није пријавио, као ни за кожарски смјер  “ 

казала је Росићева и додала да  је ове 

године планиран упис ученика за  занимање 

дрвопрерађивачки техничар, као занимање 
четвртог степена те да се  нада да ће ове 

године бити већи интерес за ово 

производно занимање. Према њеним 
ријечима, 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 . 

 Она је додала да је потребно активније 
укључивање  и средњих школа  и  

промовисање њихових занимања, као што 

је то прошле урадила Пољопривредна 

школа, која је имала и водиче за упис, што 
је резултирало бољим  уписом ученика у 

ову школу. 

 Да се у процесу уписа ученика нешто под 

хитно мора промијенити  потврђују и 
подаци из  приједорске филијале Завода за 

запошљавање гдје тренутно на посао чека   

4894 КВ радника и 2 755 техничара разних, 
углавном непроизводних струка. 

Било како било,  6 приједорских средњих 

школа нуди будућим средњошколцима 

школовање у  13 струка и  за 113 
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 изградња нове саобраћајнице 

 

Радовима за изградњи моста преко  

потока Пухарска у насељу Пећани и 

званично су почели радови на изградњи 

нове приједорске саобраћајнице који ће 

омогућити бољу саобраћајну повезаност 

овог стамбеног блока са другом  

саобраћајницама. 

      „ Ради се о првој етапи изградње 

улице  дужине 400 метара која ће 

повезати улицу Меше Селимовића  на 

Пећанима са улицом Бранислава 

Нушића код католичке цркве “ потврдио 

је шеф Одсјека за саобраћај и паркинге 

Александар Јефтић. 

      Према његовим ријечима , у наредне 

двије етапе  планирана је изградња 

наставка улице мајора Милана Тепића 

поред стадиона и  Ватрогасног  дома 

која ће се спојити на ову улицу. 

     „ Ове нове саобраћајнице у граду 

биће веома значајне за растерећење 

саобраћаја у центру града, а посебно за 

становнике Пећана којима је приступ 

центру града, као и магистралном путу 

за Бања Луку скраћен за можда и 

километар пута“ казао је Јефтић.Он је 

напоменуо и да ће, с друге стране, нова 

саобраћајница омогућити  и привредни 

развој  општине јер је уз нову 

саобраћајницу регулационим планом 

предвиђена  изградња тржног центра и 

новог стамбеног блока.  
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      Изградња нове саобраћајнице 

укупне дужине 650 метара  повјерена је 

предузећу  

„ Приједор-путеви“, а уговорна 

вриједност радова је 660 000 КМ уз 

додатна средства која ће бити потребна 

за изградњу инсталација фекалне 

канализације, водоводне инсталације и 

уличне расвјете. 

      Рок за завршетак свих предвиђених 

радова је 45 радних дана. 

 

Општина добила цертификат 

 

Општина Приједор једна је од општина 

у БиХ која је  у првом кругу успјешно 

завршила Пројект реформе општинске 

администрације који проводи мисија  

ОСЦЕ у Босни и Херцеговини.Тим 

поводом менаџер пројекта Арлет 

Стојановић уручила  ЈЕ цертификат 

начелнику општине Приједор Марку  

Павићу. 

 

 
   

 „ Ово је за нас изузетно признање, јер 

смо четири године радили на овом 

пројекту и прихватили све стандарде 

које је од нас тражио ОСЦЕ у оквиру 

Пројекта реформе општинске 

администрације“ рекао је Павић 

додајући да су реформе проведе у 

области управљања људским ресурсима 

и у области јавних финансија, чији је 

крајњи циљ био побољшање квалитета 

услуга које се пружају грађанима. 

   „Овај цертификат  је  доказ да је 

општина Приједор достигла одређени 

ниво и европске стандарде и да је рад и 

труд награђен“ казао је Павић и додао 

да ће даљи правци развоја општине  

бити у  њеној континуираној изградњи  

као просперитетне  локалне заједнице. 

  „Управљање јавним финансијама, 

транспарентност буџета, реално 

планирање, контрола јавних расхода , 

боље прикупљање непореских прихода, 

али и реформе у области људских 

ресурса систематизацијом кадрова и 

њиховим  професионалним 

усавршавањима  кораци  су који су  

успјешно проведени у партнерству 

ОСЦЕ-а и општине Приједор“ казала је 

Стојановићева. 

 

Обиљежен Дан цивилне заштите 

 

Општински Штаб цивилне заштите 

оправдао је повјерење грађана и током 

протекле године био је у служби 

заштите имовине и људи на подручју 

општине Приједор, рекао је начелник 

општине Приједор Марко Павић на 

свечаној сједници општинског Штаба 

цивилне заштите поводом 1. марта Дана 

цивилне заштите. 

 „ Имовина и људи на подручју општине 

Приједор највише су  угрожени 

поплавама, а одмах затим су ту и 

пожари,  често изазвани од стране 

неодговорних појединаца , те су у 

протеклом периоду припадници 

цивилне заштите  проводили  низ 

оперативних  и превентивних  мјера 

како би се спријечиле веће штете“ казао 

је Павић. Локална заједница је 

предузела је  низ корака како би се 

становништво Приједора и њихова 

имовина заштитили од поплава, тако 

што је кандидован пројекат заштите од 

поплав кроз регулацију ријеке 

Милошевице и Гомјенице и дијела 

Сане. 

 

 

Издавач:Општина Приједор 

 


