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7.6. СО Приједор- посебна сједница
Скупштина општине Приједор, грађани
Приједора и општинска администрација
жале за свим жртвама грађанског рата у
БиХ и изражавају дубоко поштовање
према
породицама
погинулих
и
несталих те су из тих разлога сва мјеста
страдања су доступна свим грађанима и
по том питању годинама није било
проблема једна је од шест тачака
закључка које је
јуче на посебној
сједници
Скупштине
општине
прихватило 23 одборника. Сједница је
заказана према Пословнику скупштине
са само једном тачком дневног реда ,а
то
је
разматрање
иницијатива
невладиних организација везаних за
активности
обиљежавања
датума
страдања
људи
у
општини
Приједор.Иако је сједници на почетку
присуствовало 29 одборника, након
краће дискусије о томе да ли је
надлежност ове скупштине да разматра
планове и активности невладиних
организација, пет одборника бошњачке
националности
напустило
је
скупштинско засједање.
Међу осталих закључцима који су након
сједнице достављени медијима истиче
се опредијељеност да се гради бољи
живот, просперитет и перспектива свих
грађана у Приједору , стварањем
амбијента за страна улагања,.
„ Енергично смо против давања имена
догађајима мимо свих који су правно
квалификовани. Тиме смо против свих
догађаја предвиђених да се одрже под
називом „геноцид“ јер он у Приједору

није доказан како од стране домаћих
тако и од међународних судова“
наведено је у закључцима те истакнуто
да одборници траже од свих надлежних
органа општине и Републике Српске да
не дозволи одржавање било које
манифестације из програма које носе
назив „геноцид“.
„Одржавање
манифестација
под
називом „геноцид“ би, прије свега,
поништило
право,
пресуде,
перспективу, истину и вратило нас у
прошлост, у ратно-хушкачко вријеме
гдје је говор мржње био основно
оружје“-стоји у закључцима које су
усвојили одборници СО Приједор.
Скупштина општине Приједор , наводи
се даље , захтијева да се свим
организацијама које се појављују као
организатори или промотери оваквих
манифестација обустави финансирање
из буџета општине, а од начелника
општине да поднесе кривичну пријаву
МУП-у Републике Српске против
организатора програма обиљежавања
„геноцида“ у Приједору јер су
изношењем неистина и сијањем мржње
већ сад нанијели огромне штете нашој
општини.
„Скупштина
општине
Приједор
захтијева од начелника општине и
општинске администрације да на основу
статуса којег имају Срби у Санском
Мосту и Срби у Сарајеву, главном граду
Босне и Херцеговине, на бази
реципроцитета сачине програм по којем
ће статус Бошњака у Приједору бити
изједначен“ –заврши је закључак
усвојен
на посебној сједници СО
Приједор.
11.6.Куће за ромске породице
Пријемом објеката и предајом кључева
за 16 изграђених и реконструисаних
објеката и званично завршен пројекат „
Стамбено
збрињавање
Рома
у
2010.години“ у општини Приједор.
Пројекат је одобрен од стране
Министарства за људска права и
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избјеглице БиХ чија је вриједност 260
000 КМ , а општина Приједор пројекат
је
суфинансирала
са 14 000
КМ.Свечаности уручења кључева и
обиласку нових стамбених објеката за
приједорске Роме у насељу Урије
присуствовао је и министар за људска
права и избјеглице БиХ Дамир Љубић.
„Драго ми је што смо на лицу мјеста
гдје смо чули добре вијести и увјерили
се о успјешној реализацији овог
пројекта и доброј сарадњи општине и
ромске заједнице.О томе свједочи
реализација пројетка изградње и
реконструкције 16 стамбених објеката,
али и многи пројекти у области
образовања , здравствене и социјалне
заштите ромског становништва који се
проводе у овој општини, рекао је
Љубић.
Он је додао да је Савјет министара БиХ
и надлежно министарство у последње
двије године
успјело изградити и
реконструисати
330
стамбених
објеката и 270 инфраструктурних
објеката и да су од ЕУ препознати као
држава која проводи добар модел
односа према ромској заједници.
„Због тога нам је од Европске комисије
одобрено шест милиона еура за ове
пројекте у наредне три године. Оно што
настојимо побољшати у наредном
периоду је комуникација локалне
заједнице и ромске популације, а то у
Приједору није проблем што се види по
суживоту
који постоји у овом
граду“рекао је Љубић.
Начелник општине Приједор Марко
Павић је изјавио да је успјешна
реализација овог пројекта још један
доказ да општина Приједор није без
разлога добила Повељу Савјета Европе
о односу према ромској популацији.
„Сматрам да са оваквим пројектом
треба наставити да још један број Рома
који су стамбено угрожени буде
ријешен уз помоћ Савјета министара и
ресорног министарства“
-рекао је
Павић.

Иначе, као имплементатор пројекта
,општина Приједор је расписала јавни
позив корисницима
за пријаву за
пројекат „Стамбено збрињавање Рома у
2010.години“ који је трајао у периоду
од 19.јануара до 3.фебруара 2011.године
.На овај јавни позив пријавило се 35
корисника,а избор крајњих корисника је
трајао готово годину дана због дужине
трајања жалбеног поступка и провођења
тендерске
процедуре
за
избор
пројектантске куће и извођача радова
.Извођач радова било је предузеће „
Прогрес градња „ из Бања Луке које је
изградило шест кућа из темеља, док је
на осталим
постојећим објектима
извршена дјелимична реконструкција у
складу са пројектним приједлогом.
Средства за НВО сектор
Општина Приједор ће у овој години са
50.000
КМ
буџетских
средстава
финансирати пројекте 35 невладиних
организација Начелник Одјељења за
друштвене дјелатности Љиљана Бабић
потврдила је да се већ четврту годину
средства за ове категорије не дијели по
систему донација.
„Прије два мјесеца расписали смо јавни
позив за достављање приједлога
пројеката који се потом бирају по веома
строгим
критеријумима
и
по
међународној методологији", рекла је
Бабићева .
Она је додала да је
пројекте
предложило и на конкурсу учествовало
50 невладиних организација од којих је
45 испуњавало услове конкурса, а
општинска
комисија
системом
бодовања
за
35
невладиних
организација
одобрила пројекте у
вриједности од 500 до 3.000 КМ.
„Ријеч је о пројектима из области
здравства, образовања, спорта, културе,
екологије и социјалне заштите који ће
бити од користи било широј друштвеној
заједници
било
особама
са
ивалидитетом
или
ментално
недовољеном
развијеношћу
било
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националним
мањинама
или
маргинализованим групама“, навела је
Бабићева. Она је подсјетила да је за
невладин
сектор
ове
године
општинским буџетом планирано укупно
95.000 КМ, те да се поред пројеката
овим
средствима
финансира
и
регистрација невладиних организација.
4.6. Игор Радојичић отворио изложбу
о 20 година Републике Српске
Предсједник парламента Републике
Српске Игор Радојичић отворио је у
Музеју Козаре у Приједору изложбу
"Народна скупштина Републике Српске
1991-2011". Радојичић је рекао да 20
година није нарочито дуг период, али се
десило много преломних догађаја.
"Посланици из различитих сазивима су
се сусретали са различитим изазовима,
али оно што је био циљ и воља свих
народних посланика је да Република
Српска буде уређенија и боља", рекао је
Радојичић и нагласио да је током
суочавања са тим изазовима Српска
сазријевала.

Он је рекао да је 21. година постојања
знак једне друге зрелости Републике
Српске и неког другачијег облика рада
парламента, те изразио наду да ће сваки
наредни сазив парламента бити још
зрелији и да ће чинити корак више у
односу
на
претходни.
Начелник општине Приједор Марко
Павић изразио је задовољство што је
ова изложба организована и у
Приједору, јер се њоме обиљежава 20

година Републике Српске и њеног
законодавног
рада.
„Народна скупштина је највећа брана за
урушавање
Дејтонског
мировног
споразума, јер она чува тај споразум,
наше уређење и на најбољи начин
промовише Републику Српску“, казао је
Павић.
Директор Музеја Козаре Миленко
Радивојац рекао је да ова изложба, коју
је припремио Архив Републике Српске,
садржи
архивске
документе,
фотографије, преписе, законе, новинске
чланке, магнетофонске траке сједница и
дијелом
изборни
материјал.
Отварању
изложбе
у
Приједору
приуствовали су и одборници из више
скупштинских сазива из овог града.
5.6. Маскенбал на улицама Приједора
Традиционални маскенбал је једна у
низу манифестација којом малишани
приједорског вртића „ Радост „ дају
свој допринос Приједорском културном
љету ,а истовремено указују на потребу
поштовања права дјетета. Око двије
стотине малишана
прошетали су
приједорском главном улицом и својим
маштовитим
костимима
оживјели
јунаке из дечјих бајки, прича и цртаних
филмова. Патуљци, Пепељуге, принчеви
и принцезе ,Бетмени,али и полицајци и
конобари
те разне друге маске и
насмијана дјечја лица и безазлени
дјечији осмјеси
још једном
су
одраслима скренули пажњу да су они
будућност овог града и свијета уопште
и да се на њих може рачунати.
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Средства за омладинске организације
Општина Приједор ће у овој години са
32.000
КМ
буџетских
средстава
финансирати пројекте 15 омладинских
невладиних
организација Начелник
Одјељења за друштвене дјелатности
Љиљана Бабић потврдила је
да се
средства ни за ове категорије не дијеле
по систему донација већ кандидовањем
пројеката .
„Прије два мјесеца расписали смо јавни
позив за достављање приједлога
пројеката који су потом бодовани по
веома строгим критеријумима и по
међународној методологији", рекла је
Бабићева .
Она је додала да је
пројекте
предложило и на конкурсу учествовало
17 омладинских организација од којих
двије нису
испуњавале услове
конкурса.Бабићева је истакла да је
општинска
комисија
системом
бодовања
за
преосталих
15
организација
одобрила пројекте у
вриједности од 500 до 5.000 КМ.
„Ријеч је о пројектима из области
едукације
младих
,
спортских
активности, културе, екологије и
социјалне заштите који ће бити од
користи
младима , али и широј
друштвеној заједници“, навела је
Бабићева.
Смањена незапосленост
У Приједору је у првих шет мјесеци ове
године запослено 1.215 лица ,што је за

11 одсто више него у истом периоду
прошле године. То је ову општину
сврстало у ред локалних заједница у
БиХ која биљежи позитиван тренд у
области запошљавања . Руководилац
приједорске Филијале за запошљавање
Здравко Сувајац је истакао да је крајем
маја на евиденцији филијале која
обухвата шест општина регије било
20.515 незапослених лица која су
активно тражили посао .
"Само на подручју Приједора у мају се
на евиденцији незапослених налази
12.616 лица , што је опет мање него у
истом периоду прошле године када је
посао тражило 13.000 незапослених . У
прошлом мјесецу у Приједору је
запослено 177 лица док је на подручју
цијеле регије запослено њих око 300",
навео је Сувајац .
Он је казао да се међу запосленим
лицима налази и одређени број страних
држављана.
"За стране држављане издато је 37
радних дозвола . Међу њима дозволе за
рад добило је 20 лица из Србије, 11 из
Кине, три из Италије, два из Хрватске и
једно из Кореје. Петнаест странаца је
запослено на подручју приједорске
општине. Углавном се ради о
запошљавању дефицитарних струка и
занимања
у
високообразовним
установама
и
здравству,
те
у
прерађивачкој индустрији и занатској
радиности", казао је Сувајац.

Акција Купујмо домаће
На иницијативу канцеларије Подручне
привредне коморе Бања Лука у
Приједору јуче је ,уз подршку општине
Приједор и Градске тржнице, на двије
градске пијаце отворено шест тезги гдје
ће се продавати производи домаћих
пољопривредних произвођача.
Руководилац ове канцеларије Дијана
Комосар потврдила је да су њихову
иницијативу за провођење овог пројекта
под називом „ Купујмо домаће-наше је
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боље“ подржале општина Приједор и
„Градска тржница“ с циљем помоћи
домаћим
произвођачима
и
потрошачима.
„Произвођачима
смо обезбиједили
бесплатне тезге на тржници гдје ће
имати пласман својих производа , а та
мјеста смо обиљежили како бисмо
потрошачима
омогућили да лакше
препознају који су то производи домаћи
и сматрамо да је то велика предност
куповине квалитетних производа за
њихова домаћинства“ –казала је
Комосар .
Начелник општине Приједор Марко
Павић истакао је да је ово један примјер
како општина жели да подржи кампању
коју води Привредна комора под
називом „ Купујмо домаће“ .
„ На практичан начин смо омогућили
да
регистровани
пољопривредни
произвођачи могу продавати своје
производе и гдје ће купци бити сигурни
од кога купују и шта купују. На овај
начин желимо приближити произвођаче
потрошачима,да избјегнемо посреднике
и накупце и све оне који живе на труду
директног произвођача. Тиме смо
омогућили тржиште произвођачима, а
грађанима омогућили
квалитетну
понуду домаћих производа“-казао је
Павић.
Он је додао да се на овај начин
подстичу произвођачи да се региструју
као пољопривредници и да на пијацу
односно тржиште на овај начин могу
изаћи са својим производима.
„Надамо се да ће ова акција увести и
више реда на тржишту воћа и поврћа на
овим пијацама и уколико се ово покаже
као добро ићи ћемо на проширење
тезги које ће плаћати општина да би
грађани добили домаће производе“
рекао је Павић.
28.6. Конференција беба
Традиционална
видовданска
манифестација "Конференција беба",
коју општина Приједор организује по

четврти пут, окупила је 116 беба
између Видовдана прошле године и ове
године. Манифестацију је отворио
начелник општине Приједор Марко
Павић који је истакао да је ово
јединствен догађај у граду којим
показујемо оно највриједније што
имамо.

„Нема ништа вриједније од наших беба,
наше дјеце и наше младости и окупили
смо се овдје да дамо подстрек свим
младим родитељима да у нашем граду
увијек буде младости и да наш град има
перспективу и будућност“ рекао је
Павић.
Он је додао да ни Приједор као ни
већина других градова у Републици
Српској није у прилици да се похвали
да им број дјеце из године у годину
расте.
„Годишње нам умире око 1400 , а роди
се око 1 100 младих становника и
искрено се надам да ће ова
манифестација и сличне, као и услови
живота подстаћи младе родитеље да
имамо што више дјеце и да се наш град
поноси младошћу“ –рекао је Павић.
Он је даровао Уну Тубин и Катарину
Миљатовић,
бебе
рођене
прије
двадесетак дана на Духове, славу
општине Приједор те прву и посљедњу
регистровану бебу на овогодишњој
конференцији беба Косту Крагуља и
Николаја
Гаврановића.Поклоне
начелника општине примиле су
у
Општој болници Приједор и све бебе
које се роде на Видовдан.

__________________________________________________________Opština Prijedor___

______________________________________________________Informator____________

На конференцији је изабрано и
трочлано предсједништво
којим до
идуће
предсједавати најстарија беба Алекса
Ковачевић 29.јуна прошле године ,а
чланови предсједништва беба ће бити
Миа Алексић као најмлађа беба рођена
23.јуна ове године и беба са највише
браће и сестара Филип Малешевић који
је рођен 27.августа прошле године.

Остале регистроване бебе учествовале
су у наградној игри гдје су подијељени
поклони
спонзора за 71 бебу.
Конференције беба организују се у 22
општине РС с циљем да јавност упозоре
на неповољну демографску слику у
Српској.
_________________________
Издавач: Општина Приједор
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