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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА
_________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за новембар 2019.године
Засједала Скупштина града
Иницијатива за формирање општине
Омарска добила је позитивно мишљење
Скупштине града Приједора, са 19
гласова за, пет против и пет уздржаних.
Предсједник Иницијативног одбора за
формирање општине Омарска Ранко
Смиљанић
захвалио
се
свима
који подржали иницијативу, и поручио
да се наставља са даљим корацима.
“Након овога Влада РС је дужна
формирати комисију која ће размотрити
иницијативу и утврдити да ли има
утемељеност у закону. А након тога, као
приједлог Владе, иницијатива би ишла у
процедуру у Народној скупштини”,
појаснио је Смиљанић.

Он је додао да је основна идеја да се
овим покуша задржати становништво на
подручју Омарске, тако што ће се
створити услови за бољи живот,
нарочито млађе популације.
Из СДА су поручили да нису против
иницијативе, али да је спорно то што би,
према
елаборату
о
економској
оправданости формирања општине
Омарска, овој општини припали и
дијелови Козарца, Камичана и Кевљана.

“ Грађани ове три мјесне заједнице
изразили су своје незадовољство и на
демократски начин поручили да не желе
припасти будућој општини Омарска. Ми
смо представницима Иницијативног
одбора предложили да ово не иде у
процедуру, да се покушамо договорити.
Међутим, они то нису прихватили “,
рекао је Месуд Трњанин, шеф
Одборничког клуба ове странке.
Он је упозорио да наведена иницијатива
крши Европску повељу о локалној
самоуправи, те да би све на крају могло
завршити и на Европском суду за људска
права. По његовим ријечима, ставове
мјештана заступала би адвокатска кућа
из
Енглеске.
Одборници
СДА предложили су да се тачка повуче
с дневног реда до усаглашавања са
мјештанима три насељена мјеста, али је
то на гласању одбијено.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић сматра да је прво требало
ријешити
питање
око
спорних
територија између Омарске и Козарца.
“ Сматрао сам да је прво требало
усагласити спорна питања, како међу
комшијама не би остале неријешене
ствари. Скупштина је одлучила да
подржи иницијативу, која сад иде пред
Владу. Али остајем при ставу да је прије
доношења било каквих одлука требало
усагласити питање територије”, рекао је
Ђаковић.
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су на овом 32. скупштинском
засједању Нацрт буџета Града за
2020. годину у износу од 44.378.587 КМ.
Начелница Одјељења за финансије града
Приједора Биљана Малбашић рекла је да
ће одјељење настојати да уз све
конкретне амандмане, за које очекује да
ове године стигну на вријеме, доћи до
најоптималнијег и најквалитетнијег
буџета за идућу годину.
Она је навела да је једна примједба
Министарства финансија Републике
Српске била чисто техничке природе –
прекњижавање
са
грантова
на
трансфере, да је друга значајнија
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примједба била да је превелик износ
планиран за Центар социјални рад, трећа
да се смање издаци за плате у јавном
сектору и четврта да се укине
новоформирана ставка за Форум за
безбједност заједнице.
„Ми смо били руковођени најавама
Владе о повећању плата за јавни сектор,
али је Министарство захтјевало да то
вратимо на почетни ниво и ми ћемо то и
извршити“, рекла је Малбашићева
новинарима у Приједору.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић позвао је одборнике да се
активно укључе у доношење буџета да
би се у коначници добио што бољи
документ у складу са ограничењима које
налаже Министарство финансија и са
најбоље избалансираним ставкама.
Према његовим ријечима, захтјеви који
су до сада дошли Одјељењу за финансије
за израду буџета за 2020. годину већи су
за девет милиона марака од оквира који
се налази у нацрту.
Одржана јавна расправа о Нацрту
закона о инспекцијама Републике
Српске
Након Требиња, Источног Новог
Сарајева, Бијељине, Добоја , и у
Приједору одржана јавна расправа о
Нацрту
закона
о
инспекцијама
Републике Српске, како би се што
квалитетније приступило изради текста
Приједлога овог закона, који ће бити
упућен Народној скупштини Републике
Српске.
Помоћник министра за ресор управе
Никола Кнежевић рекао је да је циљ
ових јавних расправа унапређење
система инспекција у Републици
Српској на свим нивоима.
“Морам да похвалим Градску управу
Приједор и њихове инспекцијске органе,
јер су били доста активни у досадашњој
изради текста Нацрта, те у достављању
примједби, сугестија и приједлога за
израду текста Закона о инспекцијама
РС”, рекао је Кнежевић.

Народна скупштина Републике Српске
упутила је овај Нацрт закона на јавну
расправу, јер се како стоји у закључку,
наведеним Нацртом закона уређују
питања која су од посебног значаја за
грађане и о којима је неопходно да се
најшире консултују заинтересовани
органи и организације, научне и стручне
институције.
Кнежевић је појаснио да је на основу
анализа из 2017. и 2018. године,
сачињена информација, коју је усвојила
Влада РС, која је задужила министарство
управе и локалне самоуправе РС да
крене са прикупљањем додатних
података, како би се унаприједио рад
инспекцијских органа.
“Текстом Нацрта предвиђено је више
превентивно, а не репресивно дјеловање
инспекција, да помогнемо да буду
заштићени они који буду поштовали
законске
прописе,
али
и
да
санкционишемо оне који крше закон.
Исто тако желимо и да заштитимо
раднике, јер ће непријављивање радника
бити третирано као кривично дјело. Зато
нам је у циљу да у израду текста закона
о инспекцијама Републике Српске
укључимо све субјекте како би се добио
квалитетан текст закона којим ће се, не
само побољшати стање у инспекцијама,
него и омогућити свим привредним
субјектима над којима се спроводи
инспекцијски надзор да имају што бољу
комуникацију са инспекцијама”, додао је
Кнежевић.
Од
новина
истиче
унапређење
инспекцијског система, уз разматрање да
се поједине инспекције из јединица
локалне
самоуправе
пренесу
на
републички ниво.
“Затим, да се посебна пажња посвети
превентивном
дјеловању
или
корективом дјеловању инспекција, да се
помогне привредним субјектима да
унаприједе своје пословање, односно да
отклоне своје недостатке, али да то не
умањи
репресивно
дјеловање
инспекција. Ипак је ово један битан
системски закон који треба да има
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корективни фактор, али и да се задржи
онај репресивни. Посебно издвајамо
заштиту привреде кроз инспекцијски
систем, да микроприведни субјекти могу
да се надају да ће у наредном периоду
добити савјетодавни начин дјеловања
према инспекцијама. Сам закон ће
измијенити организациону структуру
инспектората набоље, уз прерасподјелу
постојећих послова који ће бити уредно
организовани, како би побољшао
унутрашњу структуру инспектората “,
додао је Кнежевић.
Упућивање приједлога овог законског
акта у скупштинску процедуру очекује
се крајем године.
При крају радови на изградњи двије
стамбене зграде за избјеглице и
расељена лица
У Приједору су при крају радови на
изградњи двије стамбене зграде од 52
стана у приједорском насељу Рашковац
које се граде у оквиру пројеката ЦЕБ два
и Регионалног стамбеног збрињавања у
Босни и Херцеговини. Станови су
намијењени избјеглим и расељеним
лицима, а у њихову изградњу уложено је
више од четири милиона КМ.
Градилиште је
са градоначелником
Приједора
Миленком Ђаковићем
обишао
Марко
Аћић,
директор
Републичког секретаријата за расељена
лица и миграције.

опремање
станова
са
основним
техничким апаратима и са основним
намјештајем,
који
је
потребан
породицама, док Регионални стамбени
програм предвиђа само изградњу
стамбене
јединице
и
усељавање
корисника,” рекао је Аћић.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић изразио је задовољство
изузетно добром сарадњом и раније са
Министарством
за
избјеглице
и
расељена лица и сада са Републичким
секретаријатом за расељена лица и
миграције гдје се сви послови раде
заједно и завршавају на вријеме.
„Овдје се приводе крају 52 стана.
Завршили смо и уселили зграду од 50
станова на Пећанима, а пет станова
непрофитног становања још раније. На
терену се још ради 35 индивидуалних
објеката. Како смо обавијештени,
очекује се и наставак ових пројеката,
тако да нам је циљ да свим лицима
предвиђеним правилником ријешимо
најважније питање у животу - кров над
главом“, рекао је Ђаковић.
Он је подсјетио да је обавеза Града у
оваквим пројектима да обезбиједи
земљиште на којем се објекти граде и да
учествује у изградњи инфраструктуре за
потребе тих објеката.
Средства за градњу ових стамбених
јединица обезбијеђена су од стране
међународних донатора и Развојне
банке, а на основу кредита који је
одобрила Народна скупштина Републике
Српске.
Градоначелник потписао уговоре са
корисницима подстицајних средстава

“Зграда која се реализује у оквиру
пројекта ЦЕБ 2 ће имати једну додатну
компоненту. Тај пројекат предвиђа

Градоначелник
Приједора Миленко
Ђаковић
потписао је
уговоре о
додјели 388.881,33 КМ бесповратних
подстицајних средстава из Буџета града
за пројекте у домену привреде и
пољопривреде којима ће до посла доћи
80 нових радника , а биће подржано и 30
пољопривредника и три кластера.
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пристигле су 62 пријаве у области
привреде и 30 у области пољопривреде
што је показатељ да је за ове подстицаје
и
ове
године
владало
велико
интересовање.Поред ових подстицаја,
град Приједор је са 27.987 КМ
бесповратних
средстава
подржао
пословна удружења и кластере.
Одржана дводневна конференција „
Приједор Инвест
2019:трансформација“
„ Ово је једна од традиционалних
активности града Приједора за које се
издвоје значајна средства у овом
сегменту гдје се запошљава више нових
радника и помаже се привреди у
прописаној процедури правилника о
додјели подстицајних средстава ,“ казао
је Ђаковић.
Он је подсјетио да град Приједор од
2009.године континуирано реализује
пројекте
подстицаја
привредним
субјектима са циљем побољшања
привредног амбијента , повећања броја
привредних субјеката и запослености те
смањења незапослености.
Ријеч је о бесповратним подстицајима
којима ће 15 лица добити посао на
основу Пројекта самозапошљавања за
шта ће бити издвојено 83.500 КМ и
седам жена у пројекту „ Подршка
женском предузетништву“ за шта ће
бити издвојено 35.000 КМ.
За послодавце који ће запослити 57
нових радника биће издвојено укупно
93.000 КМ подстицајних средстава, а
3.000 КМ за послодавца који ће
запослити младог високообразованог
стручњака. У оквиру ових подстицајних
средстава за 4 предузеће додијељено је
10.960 КМ на име Пројекта подршке
увођењу стандарда квалитета.
За развој предузетништва у области
пољопривреде одобрена су и додијељена
средства
за
30
пољопривредних
произвођача у укупном износу од
135.434,33 КМ.
На конкурс за додјелу подстицаја који је
трајао до краја августа ове године

У Приједору је одржана дводневна
Инвестициона конференција "Приједор
ИНВЕСТ 2019: трансформација", која је
окупила више од стотину учесника из
БиХ, Србије, Хрватске, Словеније,
Аустрије и Њемачке.

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је новинарима изјавио да је ова
конференција као пројекат саставни дио
Стратегије развоја града и да је ово прва
конференција овог типа.
„ Намјера је да се конференција одржава
сваке године , али да се мјењају теме о
којима конференција говори. Овој је
назив -трансформација и говори о томе
шта чине општине и градови у смислу
промјене система пословања, као и у
увођењу нових технологија и нових
привредних субјеката у економију“,
истакао је Ђаковић.
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Представник швајцарске амбасаде у БиХ
Патрик Егли је изјавио да Влада
Швајцарске подстиче овај догађај кроз
развој локалне управе, локалног
економског развоја како би потакла
развој цјелокупне БиХ.
„Ми смо увјерени да је развој локалне
екононске привреде веома битан за
развој БиХ. Нама је част што смо били
дио ове приче у Приједору јер видимо
како градска управа Приједора ради на
подстицајима према локалној привреди
и на тај начин покушава ријешити
економске проблеме који се тичу ове
средине“, рекао је Егли.

Он је додао да у Приједору постоји
традиционална привреда која има
одређену снагу, али да се потенцирају и
нови привредни субјекти који носе „ноу
хау“ процесе који би требали да усмјере
школовану дјецу у добром привредном
смислу и амбијенту.
„Зато ћемо и даље радити на промјенама
у систему школства и стварању нових
школских и практичних занимања са
којима се млади људи могу бавити“,
рекао је Ђаковић додајући да је циљ
конференције да се размјене искуства у
овим процесима о којима рачуна мора да
поведе цијело друштво , а не само
локалне заједнице.

Он је потврдио да Влада Швајцарске
подржава кроз Програм УНДП овај
пројекат
одржавања
овакве
конференције.
Уговор о продаји грађевинског
земљишта њемачком инвеститору
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је са представницима
фирме „ Roundliner B “ d.о.о. нотарски
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уговор
о
продаји
грађевинског
земљишта површине 12.000 м2 у кругу
Индустријске зоне „Целпак“.Наиме,
Компанија „Roundliner “ из њемачког
града Форст , у покрајини
БаденВиртемберг, обратила се Градској
управи Приједора писмом намјере у
којем је изразила интерес за изградњу
производно- пословног комплекса за
производњу ПВЦ врећа, уз услов да им
се додијели или прода грађевинско
земљиште.
Планирано је да на локалитету зоне
Целпак инвеститор изгради производне
и пратеће објекте у периоду од двије до
три године, изводећи једну по једну
фазу, од чега је у првој фази предвиђена
изградња објекта површине 1.200 м2 а
од тога 1.000 м2 производног простора и
200 м2 административног простора.
Динамика предвиђа запошљавање до 25
радника у једној смјени у првој фази, док
у пуном капацитету инвеститор планира
запослити 200 радника различитих
профила.
Иначе, компанија тренутно ради на двије
локације, једна у Њемачкој, гдје јој је и
сједиште , и друга локација у Чешком
граду Чхеб, гдје имају већину
производних капацитета и запошљавају
прека 200 радника.
Трендови на тржишту опредијелили су
ову компанију да своју пословну
стратегију преусмјере према БиХ
конкретно у Приједору, гдје би
реализовали своје пословне планове и
преселили већи дио производње.

репрезентативности
свих
наших
институција, а цијеним да је овај центар
сигурно једна од таквих. Позивам све да
заједно
подижемо
љествицу
у
елементима у којима сарађујемо, јер у
сваком граду у свијету, ма колико био
богат, постоје људи које су разне
животне ситуације довеле у тешко стање
и ми морамо имати осјећај за те људе“,
рекао је Ђаковић у обраћању званицама.
Он је нагласио да Град са Центром има
изузетно професионалну и коректну
сарадњу.
„Мени је велико задовољство када се
директори установа у које су грађани
Приједора смјештени по разним
основама јавно захвале наводећи да Град
Приједор увијек први уплаћује своје
обавезе и да им често помаже да
премосте период док не стигну уплате из
других општина и градова“, додао је
Ђаковић.
Помоћник
министра
здравља
и
социјалне заштите Републике Српске
Павле Паунић изразио је наду да ће
сарадња
овог
министарства
са
приједорским Центром и убудуће бити
на одређеном нивоу и да ће то
допринијети да се квалитетно заштите
лица која своје животне тешкоће не могу
ријешити самостално.

58 година Центра за социјални рад
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је, присуствујући свечаности
обиљежавања 58.годишњице постојања
Центра за социјални рад Приједор, да је
то једна од најорганизованијих установа
овог типа у Републици Српској и да је
као такав препознат и на ширем
простору.
„Град Приједор се не жели ни са ким
такмичити,
али
ми
тежимо

„Посебно желим да истакнем добру
сарадњу Градске управе Приједор и
Центра за социјални рад која је
допринијела да наши корисници
социјалне, породичне и дјечије заштите
буду задовољнији и да се њихове
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потребе на извјестан начин испуне“,
додао је Паунић.
Приједорском Центру за социјални рад у
протекла три мјесеца обратило се 1.441
лице са захтјевима у разним областима
социјалне, породичне и дјечије заштите,
изјавио
је
вршилац
дужности
директора ове јавне установе Бранислав
Вујасин.
„Од тог броја захтјева, 86 одсто је
реализовано, а за 14 одсто реализација је
у току. Посебно треба нагласити да
ниједан захтјев није прекорачио
законски рок од 30 или од 60 дана“, рекао
је Вујасин.
Извиђачки вишебој 2019
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић
отворио
је
дводневни
традиционални
извиђачки вишебој
"Козара 2019" и пожелио добродошлицу
за око 400 младих извиђача из БиХ и
цијеле
бивше
Југославије
осим
Словеније.

” Град Приједор је поново домаћин
извиђачком вишебоју и наши драги
гости су дјеца, извиђачи и планинке који
редовно долазе у наш град и ово је већ
традиционално такмичење за које
вјерујемо да ће протећи по лијепом
времену и у изузетно пријатном и
пријатељском окружењу ”, рекао је
Ђаковић.

Он је додао да је веома значајан резултат
оваквих окупљања дружење младих
људи и стицање нових приајтеља.
„Имати пријатеља у сваком граду је
велика ствар за сваког човјека, а посебно
за младе људе“, истакао је Ђаковић.
На овогодишњем вишебоју, чији је
домаћин Одред извиђача "Др Младен
Стојановић", учествује 38 екипа из
Београда, Загреба, Скопља, Бањалуке,
Сарајева, Ниша, Беле Цркве, Херцег
Новог,
Осијека,
Ријеке,
Брчког,
Завидовића, Петрова, Бановића, Брода,
Коњица, Вареша, Зенице, Тешња,
Требиња и Немиле, као и 16 екипа
основних школа из Приједора и Оштре
Луке.
Старјешина Извиђачког одреда "Др
Младен Стојановић" из Приједора
Ернест Бадњевић рекао је да се, осим
традиционалних извиђачких дисциплина
, организује и школско такмичење
ученика заинтересованих за рад у
извиђачкој организацији.
„ Задатак извиђачких екипа је да у
одређеном времену на топографским
картама које добију, пронађу контролне
тачке,а након тога требају те тачке са
карте пронаћи и у природи или у граду и
на њима онда рјешавају неки од задатака
– некад су то тестови општег знања или
познавања прве помоћи , а некад слање
порука
сигналним
заставицама,
Морзеовом азбуком, дизање и рушење
шатора, сликање скице стазе“, истакао је
Бадњевић.
Дводневни извиђачки вишебој , који је
организован
уз подршку града
Приједора и Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске,
затвара
се сутра, проглашењем
побједника и спуштањем извиђачке
заставе.
Промоција резултата Омладинске
банке
Представници Фондације „ Мозаик“
организовали су промоцију резултата
пројекта Омладинске банке Приједор у
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2019.години
уз додјелу захвалница
учесницима пројекта.

Директор програма Омладинске банке у
оквиру ове фондације Жељко Пауковић
је потврдио да је кроз овај програм у
Приједору финансирано десет пројеката
младих и два микробизниса чија је
вриједност била 27 000 КМ, од чега је
учешће Фондације „ Мозаик“ 15.000 КМ,
а Града Приједора 12.000 КМ, а
појединачна вриједност пројекта или
микробизниса била је од 1800- 3800 КМ.
„ Фондација Мозаик је у цијелој БиХ ове
године у сарадњи са партнерима и
донаторима у 69 општина подржала 385
пројеката укупне вриједности преко
900.000 КМ, али и 37 микробизниса које
су покренули млади људи и на тај начин
креирали најмање по једно радно
мјесто“, истакао је Пауковић.
Он је додао да је сарадња са градом
Приједором започела ове године и да ће
на основу потписаног меморандума у
наредне четири године бити подржано
око 40 пројеката неформалних група
младих људи превасходно у руралним
срединама.
„ То су пројекти који могу подстаћи да се
уреде просторије или игралишта за
младе,
да
се
препознају
неки
приоритетни проблеми који су и за младе
и за локалну заједницу и да буду
подржани кроз програм Омладинске
банке“, рекао је Пауковић.
Он је додао да се очекује и подршка за 810 микробизниса , као и да ће
Омладинска банка бити присутна у 50

општина и градова у БиХ, а биће
подржано око 600 пројеката.
„ Млади за младе-то је бит овог пројекта
будући
да
су чланови
одбора
Омладинске банке млади старости од 1730 година и они су ти који промовишу
позив и подстичу младе људе да користе
расположив фонд ове банке, да подрже
пројекте и микробизнисе“, рекао је
Пауковић.
Члан одбора Омладинске банке у
Приједору Радован Ђаковић је изразио
задовољство што је овај пројекат
заживио у пракси и у Приједору.
„Циљ
Омладинске
банке
је
имплементација мањих пројеката којима
смо младима доказали да са мање
средстава можемо остварити лијепе
ствари за наш град који има вриједне и
марљиве омладинце“, нагласио је
Ђаковић.
Пријем за учеснике манифестације
„Приједорско љето културе “
Градоначелник
Миленко
Ђаковић
приредио је
пријем за учеснике
„Приједорског љета културе“. Ова
тромјесечна манифестација одржана је
по једанаести пут и препознатљива је
како код домаћег становништва, тако и
код гостију који, током љетних мјесеци,
бораве у Приједору. „Приједорско љето
културе“ трајало је од 30. маја до 24.
августа. Обухватило је преко 40
различитих културних садржаја који су
одржани на више од 30 локација.
Концерти,
фестивали
фолклора,
изложбе, представе, маскенбал и
филмске пројекције, само су дио богатог
програма
ове
манифестације.
Градоначелник Ђаковић, уз додјелу
захвалница, потенцирао је улогу
установа,
културно-умјетничких
друштава, удружења и свих оних који су
допринијели садржајности једанаестог
„Приједорског љета културе“.
- Ова манифестација се полако, али
сигурно, претвара у нови бренд града
Приједора. Ми ћемо наставити са овим
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садржајима с циљем увесељавања и
културног уздизања наших суграђана и
гостију, али и у смислу туристичке
понуде града Приједора у љетним
мјесецима - рекао је Ђаковић.
На
пријему код
градоначелника
Приједора, између осталих, били су
Горан Кривић и Милош Зец који су
примили захвалнице у име Удружења
грађана „Ша фест“ и Оркестра „Скај
глори“.

- Учествовали смо са „ША фестивалом“
који је посвећен нашем прерано
преминулом другу и суграђанину
Далибору Поповићу Микши, пјевачу
групе „ТАТОО“ и академском сликару.
Сам фестивал почео је прошле године,
када смо организовали меморијални
концерт. Увидјели смо да постоји
интересовање за даље, тако да смо и ове
године кренули са организацијом „ША
феста“, с тим да смо додали и „ША
улицу“ која је претходила Фестивалу рекао је Кривић.
Диригент и вођа оркестра „Скy глорy“
Милош Зец подсјетио је да су у јулу
одржали први цјеловечерњи концерт
који је наишао на одличан пријем код
грађана.
- На том концерту наступили смо са
петнаест чланова, али већ у септембру
нам се прикључило још четворо мојих
бивших ђака који су завршили школу и
кренули на факултет. Дакле окупићемо
се опет. То и јесте суштина музике: да се
људи друже, да имају рекреативну
активност, али и да доприносе његовању
културе - сматра Зец.

На овој свечаности је промовисан и
каталог ове манифестације.
Пријем за делеције универзитета
Ломоносов и Апеирон
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић организовао је пријем за
представнике Московског државног
универзитета Ломоносов, Филолошког
факултета Паневропског универзитета
„Апеирон“ Бањалука, Удружења за
очување
традиције
Приједор
и
Удружења Босански културни центар
Приједор.Ријеч је о организаторима и
учесницима
књижевног
вечерњег
матинеа
које
се
поводом
обиљежавања 220. годишњица рођења
великана руске и свјетске књижевности
Александра
Сергејевича Пушкина
одржава у Позоришту Приједор.
„
Ми
смо
гостима
пожељели
добродошлицу и поразговарали о
могућој сарадњи у будућем времену, а
посебно смо обрадовани податком јер
један студент из нашег града студира
медицину на чувеном Универзитету
Ломоносов“, рекао је Ђаковић.
Декан Факултета филолошких наука
Паневропског универзитета „Апеирон“ у
Бањалуци Лариса Човић – Лупачова је
изјавила да овај факултет ових дана
слави десетогодишњицу постојања.
„ У оквиру тог јубилеја ми смо позвали
наше партнере из Московског државног
универзитета Ломоносов са представом
о великом руском писцу Пушкину“
казала је Човић Лупачова.
Она је додала да је факултет на чијем је
челу остварио сарадњу са 19 руских
универзитета и да већ десет година
сарађују са Московским државним
универзитетом са којим организују
размјену професора и студената, те
организују заједничке конференције,
округле столове и семинаре.
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Предузетници: Побољшати пословни
амбијент

Замјеник директора
Факултета за
превођење
Московског
државног
универзитета
Ломоносов
Марија
Исакова Николајевна је изјавила да је
Московски државни универзитет један
од најстаријих у Русији који је основан
1755.године.

„ Он је и један од најсавременијих
високошколских установа у Русији на
којем студира око 40.000 како руских
тако и страних студената и наш
универзитет са великим задовољством
подржава било какве иницијативе које су
везане за ширење руског језика, културе
и књижевности и зато смо са радошћу
прихватили овај позив да будемо дио
овог програма“, казала је Николајевна.
У програму који је назван „ Омаж
Пушкину“
учествовали студенти,
постдипломци и професори Факултета
запревођење, Московског државног уни
верзитета Ломоносов
професори
„Апеирона“ Лариса
Човић
–
Лупачова и Бранимир
Човић,
те
представници двају удружења Жељко
Шормаз и Алма Семанић.

Унапређење пословног амбијента за
предузетнике била је тема састанка
предузетника и представника надлежних
државних органа и институција.
Састанак је организовала Подручна
занатско-предузетничка
комора
Приједор, с циљем да се афирмишу
усвојене законодавне промјене и укаже
на могућности промјена, које могу
унаприједити пословни амбијент за
предузетнике.
Предсједник Управног одбора Занатскопредузетничке коморе регије Приједор
Ранко Згодић је новинарима изјавио да је
ово била прилика да се прикаже реално
стање
пословног
амбијента
за
предузетнике те да се укаже на путеве
његовог унапређења у Републици
Српској.
„ Мишљење предузетника да пословни
амбијент треба побољшати, а оно што
тражимо јесте врло стабилан политички
систем, владавина права, смањење
фискалних и парафискалних намета,
једнакоправност правних субјеката. То
нам је врло важно, поготово што у
наредном периоду слиједи јавна
расправа о Закону о раду и пореском
поступку, а приједлози побољшања које
данас дефинишемо би требали ући у
редове тих закона”, рекао је Згодић,
Осим предузетника са приједорске
регије, састанку су присуствовали и
представници
Министарства
за
финансије
РС,
Министарства
за
привреду и предузетништво РС, Пореске
управе РС, Одјељења за привреду и
пољопривреду
града
Приједора,
Занатско - предузетничке коморе РС,
градског
Одсјека
за
стратешко
планирање, те Агенције „ПРЕДА-ПД“.
_______________________
Издавач:Град Приједор

__________________________________________________________Grad Prijedor___

