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ПРЊАВОР

''Циљајте високо, циљајте према нечему што ће
донијети промјену, а не према ономе што је сигурно и
што је лако направити.''
Питер Дракер (Peter Drucker)
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Поштовани пријатељи,
Народни демократски покрет излази пред грађане
Прњавора чиста образа и са намјером да овај пут
добије далеко већу подршку и повјерење него што је то
био случај на претходним изборима. За то имамо пуно
морално право. Своја обећања, дата у прошлој
кампањи, смо у потпуности испунили, а као странка
смо представљали поузданог и за разговоре отвореног
партнера, како странкама на власти тако и онима у
опозицији. Све приједлоге и сугестије смо мудро
одмјерили и одвагали, без обзира од кога су долазили,
и опредјељивали се према њима искључиво у интересу
грађана. Због тога смо знали трпјети критике али и
похвале са свих страна. И на то смо били спремни. Ина
то смо поново спремни.
На ове изборе излазимо пред наше гласаче са новим
идејама и новим приједлозима. Конкретним
пројектима које ћемо реализовати у годинама које су
пред нама. Пројектима који не изискују превелика
улагања од стране општине, а чији ће се ефекти
позитивно одразити на квалитет живота обичног
човјека – обичногчовјека и његове потребе које смо
ставили у сам врх приоритета нашег будућег рада.
Зато
Од народа очекујемо подршку.
Очекујемо је с правом, јер нудимо конкретна рјешења
иза којих ћемо стати принципијелно, и као странка и
као њени појединци, као обични мали грађани, као
људи са својим именима и презименима, као
пријатељи и комшије, познаници и суграђани, и које

ћемо без велике приче и буке реализовати до краја
будућег мандата. И због тога
Очекујемо побједу.
Јер имамо визију новог и љепшег Прњавора. Прњавора
који ће бити примјер осталим локалним заједницама
како се велики пројекти могу реализовати са мало
средстава само ако постоји памет и воља. Лако је
правити и градити ако вам неко поклања новце или
ако се кредитно задужујете. Умијеће је исто постићи
без задужења, и то сваки обичан човјек зна. А на овим
изборима
Од обичног човјека очекујемо подршку.
Јер су пројекти које нуди Народни демократски покрет
пројекти усмјерени ка њему. И његовој породици. И
његовим потребама. И бољем и љепшем животу свих
нас. А не само повлаштеним појединцима.
И обични
човјек
демократски покрет.

ће

подржати

Народни

Јер је схватио да навијачки однос према странкама не
доноси ништа добро. Да нема користи ако гласамо за
странке по некој навици или инату, већ само за људе и
конкретне идеје и пројекте. Да нема користи да
гласамо за оне који су имали шансу да се докажу, а
нису. За оне који су давали обећања, а иста нису
испуњавали. На плакатима, више-мање, сви изгледају
лијепо. Разлика је у томе, ко шта зна и ко какву визију
има. А ми вас увјеравамо да

Народни демократски покрет има визију.
Имамо визију како претворити Прњавор у мјесто у које
ће млади долазити, а не мјесто из кога ће бјежати.
Мјесто у коме ће сви наши суграђани живјети
достојанствено и поносно. У коме ће омладина имати
запослење и могућност да заснује породицу. У коме ће
пензионер достојанствено проводити своју старост. У
коме ће радник живјети пристојно од свог рада. У коме
ће борац бити поносан и срећан, а сељак богат. То је
наша визија. И такав Прњавор желимо. И такав
Прњавор ћемо направити. Својом памећу и својим
људима. А за то
Народни демократски покрет има људе.
И на то смо поносни. И то смо и показали. И у то смо се
увјерили сви, не само овдје код нас у Прњавору већи у
цијелом региону. Од нас су преписивали, и нас су
копирали. Пуно већи и моћнији. И ти већи и моћнији
сматрају наше идеје и нашу визију добрима и
кориснима. А то је производ наших људи. И ми их
имамо много. Јако много паметних и образованих
људи. И младих и перспективних. И сви они живе овдје
у Прњавору. Али нико их не примјећује. Јер нису имали
шансу да се докажу. И да покажу шта знају. Само им
треба дати прилику да своју визију претворе у
стварност. А они то знају. И они то могу. И хоће. И само
им треба дати прилику. И за њих треба гласати. И њих
треба подржати
А они вас неће изневјерити.
Јер они планирају овдје остати и опстати. И заједно са
свима нама живјети. Овдје планирају породице

заснивати и неку нову и љепшу будућност градити.
Прњавор је њихова будућност и њихов град. Они треба
да га воде
И обезбиједиће будућност за све нас.
Зато вас позивамо да у наредним данима, одмјерите и
одважете ко је шта обећао и колико је од обећања
испунио. Позивамо вас да прочитате све платформе,
предизборна обећања и да на основу тога гласате. Јер
ваш глас је драгоцјен. Он је
Ваучер за бољу будућност
И тада ћете сигурно своје повјерење дати Народном
демократском покрету а
Народни демократски покрет
испуњавапринципијелно.

своја

обећања

О Народном демократском покрету

Народни демократски покрет је народна странка чији
је основни циљ опстанак, развој и напредак Републике
Српске, као равноправног државотворног ентитета
унутар Босне и Херцеговине, успостављене Дејтонским
мировним споразумом.
Народни демократски покрет својим политичким
дјеловањем инсистира на исправљању уочених
друштвених деформација, а за актере и починиоце
тражи јавно санкционисање.
Економска политика Народног демократског покрета
заснива се на: смањењу државне регулације,
децентрализацији буџета, равномјерном развоју,
одлучном обрачуну са корупцијом и криминалом,
смањењу
оптерећења
привреде,
складном
и
рационалном
односу
приватног
и
државног
власништва, реалном планирању, смањењу јавне
потрошње, системској подршци инвестицијама и
запошљавању у реални сектор, правичној друштвеној
прерасподјели у корист социјалних, здравствених и
образовних потреба грађана, очувању природних
ресурса у већинском државном власништву, аграрној
реформи, реструктурисању јавних предузећа и
реформи локалне самоуправе.
Народни демократски покрет приоритетно се
залагаже за побољшање економско-социјалних и
статусних питања породица погинулих и несталих
бораца, ратних и мирнодопских инвалида, пензионера,
радника који су остали без посла и других грађана у
стању социјалне потребе.

Народни демократски покрет посебну пажњу
посвећује образовном систему сходно потребама
привреде и тржишта ради убрзавања свеукупног
економског напретка. Притом имамо у виду тренутно
безнадежан положај млађих генерација и стварања
перспективе њене афирмације, школовања и
запошљавања у функцији свеопштег напретка
Републике Српске.За Народни демократски покрет
главни развојни ресурс је слободан човјек, а посебан
млади људи, који ће своје обавезе испуњавати
примјерено
њиховим
стручним
и
радним
способностима, без обзира на страначку или било коју
другу припадност.
У циљу реализације таквих амбиција, Народни
демократски покрет се залаже за израду јасних
краткорочних и дугорочних стратегија развоја на
основу расположивих ресурса и природних богатстава,
ради убрзаног покретања постојећих и отварања нових
производних капацитета.
На локалном нивоу, Народни демократски покрет ће,
као и у претходном периоду, подржавати пројекте и
политике у интересу становништва наше општине а не
у интересу појединаца и политиканства. Конкретност
и принципијелност су одреднице којима ћемо се
водити и у периоду послије локалних избора 2016. У
врх свих приоритета поставили смо обичног човјека и
његове потребе.

Предизборна платформа
Локална политика
Односи на прњаворској политичкој сцени нису у
посљедњих десетак годинана завидном нивоу,
најблаже речено. Свједоци смо сталних, углавном,
непотребних препуцавања која су најчешће заснована
на личној нетрепељивости и анимозитетима. У раду
саме СО Прњавор често смо могли свједочити бројним
афективним конфликтима који су временом
кулминирали и постали бреме и срамота за нашу малу
локалну заједницу. Односи су до те мјере нарушени да
и некада добри пријатељи, кумови, комшије па чак и
блиска родбина долази у политичке сукобе без
икаквог ваљаног разлога. У Народном демократском
покрету сматрамо да су овакве појаве и понашања, не
само појединаца већ и цијелих група, проблем који има
негативне ефекте на имиџ општине и њених грађана.
Потенцијални инвеститори нису склони улагати у
средину у којој су односи на сједницама СО до те мјере
усијани да су често на танкој граници између
невербалног и вербалног. Такве појаве, надаље, шаљу
лошу слику и лош примјер осталим грађанима,
посебно млађима који могу перципирати такав облик
понашања као примјерен и пожељан. Смисао
политичког дјеловања се свео на проналажење разлога
за стварање конфликата. И то је недопустиво. Народни
демократски покрет позива све политичке субјекте на
одговорно дјеловање у интересу општине и њених
грађана. Позивамо све актере на јединство и на
заједнички рад на свим пројектима и питањима која
могу бити од користи нашем народу, без обзира од
кога идејеи приједлози потичу. Народни демократски
покрет, без обзира да ли ће бити на власти или не,

нуди своје идеје и своју експертизу за реализацију
пројеката које предлажемо у овој платформи. Искрено
се надамо да ћемо се у будућем периоду мјерити и
разликовати искључиво по томе шта смо предлагали и
шта смо остварили. Једино тако можемо направити
корак напријед у развоју општине и стабилизацији
међуљудских односа. Све остало је неодговорно
понашање и бесмислена политика у којој Народни
демократски покрет неће учествовати.
Економски развој
Без обзира на то што живимо у малој и релативно
неразвијеној средини, у поређењу са сличнима у ЕУ ,
постоји доста разлога за оптимизам. Прњавор има
нешто чиме ни једна локална заједница у Босни и
Херцеговини не може да се похвали а то је надалеко
познати бренд ''Мала Европа''. Народни демократски
покрет сматра да је ово нематеријални ресурс и добар
и потенцијал који се може, уз адекватно планирање
искористити у сврху, прије свега, економског развоја а
затим и друштвеног благостања. Свјесни смо
чињенице да бројне европске туристичке дестинације
биљеже енорман пораст броја туриста иако,
објективно гледајући, потенцијал којим располажу
није претјерано перспективан али је мудро и паметно,
коришћењем адекватних маркетиншких техника и
метода, материјализован и капитализован. Прњавор је
мјесто које посједује одређене јединствености,
односно посебности, које могу да га диференцирају у
односу на друга мјеста и да му донесу одређене
компететивне и компаративне предности. Надаље,
мишљења смо да добрим идејама и пројектима можемо
постати пожељна и атрактивна дестинација бројним

туристима из цијелог свијета. Предуслов за то је много
креативности, рада, поштења и међусобног уважавања
свих нас који овдје живимо и радимо.
С тим у вези Народни демократски покрет предлаже
конкретне пројекте који могу да у релативно кратком
временском периоду доведу до економског процвата
наше општине и благостања становништва те позива
грађане да подрже ове идеје. Исто тако, позивамо и све
политичке субјекте који дјелују на подручју наше
општине, без обзира да ли је ријеч о странкама у
позицији или опозицији, да заједно са нама крену у
реализацију истих за добробит свих нас. Сматрамо да
је доста времена изгубљено на бесмислена
препуцавања и конфликте који нису никоме ништа
добро донијели, а који су довели до тога да смо из
године у годину све сиромашнији и да број становника
непрестано опада. Вријеме је за одговорну политику
која мора дати конкретне резултате у што краћем
временском периоду.
Морамо вјеровати у себе. Морамо цијенити себе. Нисмо
мање вриједни а ни мање способни од било којих
других европских народа. Само морамо радити сложно
и бити одговорнији. Minimundus у Аустрији, Mini Europe
у Белгији, The Garden of Europe у Holandiji, Muzeul
Satului у Румунији и слични нису чуда природе већ
атракције које су изградили људи и које дневно имају
и по неколико хиљада посјетилаца од којих на
десетине хиљада људи добро живи. Зар не можемо и
ми тако? Сматрамо да можемо, да имамо реалног
основа и због тога и предлажемо пројекте (првихпет)
из области туризма који треба да од Прњавора направе
туристичку дестинацију. Предлажемо и пројекат за
јачање положаја средње класе, који би требало да

врати достојанство нашим пољопривредницима,
борачким категоријама, омладини и пензионеримате
им омогући пристојан живот. Предлажемо и пројектни
центар у коме ће многи млади и перспективни људи
пронаћи своје запослење и шансу за бољу будућност а
својим радом и знањем ће створити услове за
отварање нових радних мјеста.
Пројекат 1. Aquapark ''Мала Европа''
Парк би требао да се простире на око 150.000м2 од
чега би водена површина, језеро, имало грубе контуре
европског континента, и заузимало око 90.000 м2
површине. Парк би поред бројних водених забавних
садржаја у свом склопу имао и спортске терене за
тенис, фудбал, кошарку, одбојку и мини-голф, као и
beach-bar иамфитеатар на отвореном, те неколико
знаменитости које на неки начин симболизују наш
град.
Пројекат 2. Европско етно село
Европско етно село је замишљено као комплекс који
треба
да се састоји
од старинских кућа
карактеристичних за сваку европску државу. Поред
тога, у комплексу се планира изградити музеј са
експонатима и предметима који представљају државе
европског континента, црква иресторан у коме ће се
служити традиционални специјалитети.
Пројекат 3. Језеро Дренова
Завршетком пројекта водоснабдијевања са изворишта
Повелич, престаје потреба за коришћењем воде за
домаћинства у граду. Самим тим ствара се

могућност да се језеро стави у функцију развоја
туризма. Наш приједлог је да се обале језера уреде и да
се изграде стазе за бицикле, трчање и шетање. Само
језеро би требало да се стави у функцију риболовног
туризма, а када се за то стекну услови, и спортова на
мирним водама. Поред језера у плану је изградња
хотела.
Пројекат 4. ''Планинарски центар Љубић''
''Планинарски центар Љубић'' би требао да омогући
љубитељима природе излазак у дуге шетње. У склопу
центра се планира изградња већег броја мањих
сојеница и бунгалова за смјештај туриста, као и мања
стаза за скијање и санкање са мини жичаром. На
Љубићу постоје оптимални услови и за спортове као
што су Mountain biking и Paraglidingи у склопу пројекта
се планирају обезбиједити услови за овај вид
туристичке понуде.
Финансирање наведена четири пројекта ће се обавити
по моделу јавно-приватног партнерства у омјеру
10:10:80.
Пројекат
подразумијева
оснивање
привредног субјекта који би газдовао воденим парком,
етно селом, језером и планинарским центром. Поред
ергеле ''Вучијак'' и ''Бање Кулаши'' који већ имају
одређену традицију, Прњавор би заокружио своју
туристичку понуду и с правом вјерујемо да би се
сврстао на мапу пожељних европских туристичких
дестинација. Пројекти подразумијевају многе друге
садржаје и пропратне активности од повезивања
наведених атракција возићем и кочијама, стварања
услова за сеоски туризам, едукацију становништа за
туристичко дјеловање и друго.

Пројекат 5. Уређење и брендирање града
Уколико желимо да туризам постане главни замајац
развоја општине тада морамо водити рачуна о свим
сегментима који на било који начин утичу на
задовољство клијената, односно туриста. То прије
свега подразумијева уређење града и стварања имиџа
урбане средине са очуваним традиционалним
вриједностима нашег краја. А то значи асфалтирање и
пресвлачење асфалтом свих градских улица, изградњу
тротоара у цијелом граду, изградњу кружних токова на
локацијама на којима је то технички изводљиво, садња
нових и обнављање постојећих дрвореда, рјешавање
питања канализације и површинских вода, формирање
посебне комисије за естетику која би водила рачуна о
естетском изгледу града почевши од фасада, уређења
зелених површина, клупа, канти за смеће и слично.
Пројекат прецизно дефинише и сам процес
брендирања града који ће проводити искључиво
домаћи кадрови у склопу Пројектног центра.
Пројекат 6. Стварање услова за јачање средње
класе
Држава, а самим тим и општина је јака онолико колико
је финансијски стабилна и неовисна њена средња
класа. Нажалост, средња класа је код нас далеко испод
нивоа на коме је била у пријератном периоду. Класна
неједнакост се све више повећава, а бројне категорије
становништва су обесправљене и понижене. Међу
њима су свакако, пољопривредници, борци и борачка
популација, пензионери и млади. Држава која би
требала да води рачуна је заказала у својој мисији.
Међутим, то никако не даје за право нама да на
локалном нивоу не урадимо оно што сами можемо. А

можемо много. Субвенције и подстицаје треба
замјенити партнерством и заједничким подухватима.
Шта то значи? То значи да пољопривредници морају
постати власници својих судбина. Да неће чекати
ничију милостињу већ да ће своје пословање узети у
своје руке. У складу са постојећим прописима локална
заједница ће кренути у обнову задругарства и
омогућиће удруживање сељака ради ефикаснијег
пословања. Након тога, ући ћемо у заједнички
подухват
заокруживања
производње
што
подразумијева изградњу прерађивачких капацитета на
принципу јавно-приватног партнерства. На овај начин,
сељаци ће бити у могућности да пласирају своје
полупроизводе и производе директно без посредства
мешетара те да дио тог колача задрже за себе. До сада,
најмању корист од производње је имао управо онај ко
је и производио – сељак. Према овом концепту, сељак
је уједно и акционар новооснованог прерађивачког
капацитета и при томе поред прихода остварених од
продаје својих производа учествује и у расподјели
добити. Као општина, подстицаћемо и остале
категорије становништва, а прије свега борачку
популацију и младе, да се баве пољопривредом и да на
тај начин рјеше своје егзистенцијално питање. Добит
од свог дијела сувласништва у овом подухвату,
општина ће усмјерити на даљње запошљавање младих,
помоћи пензионерима и осталима којима је та помоћ
неопходна.
Пројекат 7. Пројектни центар
Људи често заборављају да су у ствари они највећи
ресурс и највеће богатство. Њихова знања, вјештине,
интелектуални потенцијал и радне навике су
непроцјењиве. Као нација, али и као локална заједница

можемо тиме да се похвалимо. Свједоци смо бројних
талентованих суграђана чији успјеси редовно пуне
новинске чланке. На њих морамо бити поносни и на
њих морамо рачунати. Прњавор мора задржати своју
омладину јер без ње ће Прњавор умријети. На бироу
имамо на стотине младих високообразованих кадрова,
свих струка и профила. На бироу чекају мјесецима и
годинама неби ли им неко указао повјерење и
запослио их. Са овако ослабљеном привредом,
нажалост, такви случајеви су ријетки и спорадични.
Оно што можемо као локална заједница да урадимо
јесте да им дамо шансу. Да раде и уче, и сигурни смо да
ће свако од њих својим радом да оправда и да заради
плату.Како се Босна и Херцеговина приближава
чланству у ЕУ тако се у одређеним фазама отварају
могућности за аплицирање локалних заједница и
привредних субјеката према одређеним фондовима за
различите донације и грантове. Пракса је до сада
показала да су земље у окружењу јако мало
искористиле дате им могућности. Прије свега због
кадровске неприпремљености да такве пројекте
напишу и реализују. Предложићемо отварање
пројектног центра у коме би своје запослење
пронашли многи високообразовани кадрови са
територије наше општине који ће испуњавати само
један једини услов а то је стручност. Мјеста неће бити
за лоше и просјечне али ће га бити за све одличне, ма
колико их било. Такав један центар са добро
осмишљеним развојем људских ресурса, а потом и
квалитетном припремом пројеката може да помогне
локалној заједници и привредницима и да у кратком
временском року економски оправда своје постојање.
Млади заслужују шансу и морамо им је пружити.

Зашто гласати за Народни демократски покрет

1. Зато што испуњавамо своја обећања;
2. Зато што смо принципијелни у својим
ставовима;
3. Зато што имамо конкретне пројекте и идеје;
4. Зато што имамо квалитетне људе;
5. Зато што смо 5+

Народни демократски покрет
Општински одбор Прњавор
Светог Саве бб
Тел: 065/683-378
Е-mail: oondp.prnjavor@gmail.com
Web: www.ndprs.org
facebook.com/NarodniDemokratskiPokretPrnjavor
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