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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за фебруар 2011.године

16.2.2011. Засједала СО Приједор
Одборници
Скупштине
општине
Приједор су на првом овогодишњем
засједању донијелу одлуку о кредитном
задужењу општине у износу од 6,5
милиона КМ. Ријеч је о повољном
кредиту Европске инвестиционе банке
за
за
пројекте
водоводне
и
канализационе инфраструктуре.
Начелник општине Приједор Марко
Павић рекао је да се ово задужење
односи само на прву фазу пројекта
укупне вриједности 31,5 милиона КМ
од којих је половина кредит код ЕИБ, а
половина донација исте банке.

-Прва фаза односи се на завршетак
секундарне канализационе мреже у
Туковима, примарну канализациону
мрежу у Гомјеници, водовод из
Томашичких језера у Томашици и
Гомјеници и водовод из Црног Врела у
Омарској и Кевљанима, казао је Павић.
Према његовим ријечима, у наредним
фазама
слиједи
реконструкција
водовода у градском подручју у
канализације у Омарској и Козарцу
чиме би се дугорочно и у потпуности

ријешио проблем водоснабдијевања и
канализације у граду на Сани.
-Предвиђено је да пројекат траје од
2011. до 2014. године. Кроз три годинае
општина Приједор ће бити можда
једина која ће имати у цјелости
ријешена ова врло важна два комунална
питања,а рата кредита неће ометати рад
општине, додао је Павић.
Задужење предвиђа фикасну каматну
стопу на дан потписивања уговора,око
4,6 одсто , рок отплате 25 година, грејс
период осам година урачунат у рок
отплате и отплату у 34 полугодишње
рате.
Одборници су на овом засједању
усвојили Извјештај о раду за прошлу
годину и Програм рада Скупштине
општине за 2011.годину, те Приједлог
Одлуке
о
организовању
јавне
здравствене установе “Дом здравља”
Приједор те Приједлогу Одлуке о
утврђивању дјелатности А.Д. “Градска
тржница” дјелатношћу од посебног
друштвеног интереса. На дневном реду
овог засједања нашли су се и Одлука о
приступању
израде
Плана
парцелизације за насеља Бистрица,
Каваниште и Доња Пухарска, Приједлог
оперативног плана добре управе у
области вода и заштите животне
средине
Општине
Приједор
за
2011.годину,
те
Информација
о
пружању правне помоћи у општини
Приједор као и Информација о
реализацији
Програма
коришћења
средстава
за
унапређење
пољопривредне
производње
за
2010.годину.
20.2.2011. Начелник уручио рјешења о
стипендирању

Начелник општине Приједор Марко
Павић уручио је на пригодној
свечаности рјешења
о додјели
стипендија за 34 студента и 28 ученика
колико ће их
општина Приједор
стипендирати од
школске 2010/11
године.
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-Ове године је на конкурсу који смо
расписали
за стипендирање
било
далеко више захтјева, тако да ћемо
поред ових , додијелити још двадесет
стипендија
,а касније
путем
једнократних помоћи омогућити још
једном броју младих људи да могу
учити и студирати јер смо кроз
пристигле пријаве увидјели да многи
желе да се школују, а њихове породице
то нису у могућности, казао је Павић.

Будући да је услов за наставак
стипендирања остварило 124 студента и
20 ученика , општина Приједор ће ове
године
уз
најављени
додатак
стипендирати укупно 230 ученика и
студената за шта је буџетом предвиђено
издвојити преко 250 000 КМ.

-Сматрам да улагање у образовање је
једно продуктивно улагање, да ћемо на
овај начин добити свршене студенте
односно
стручњаке
који
ће
у
будућности радити на развоју општине
и ова средства са задовољством
издвајамо
овим
ученицима
и
студентима, рекао је Павић.

Студент треће године медицине Грубан
Бобан истакао је да му оба родитеља не
раде и да му ова помоћ добро дође те да
ће му олакшати даље студирање.
Студентска стипендија износи 100, а
ученичка 60 КМ.
Почињу пријаве за регресирано
ђубриво
Са
подручја
Приједора
1.245
пољопривредних
произвођача
пријавило је близу 3.800 хектара за
регресирање
минералног
ђубрива,
саопштено је у општинском Одјељењу
за привреду и пољопривреду.Око 960
хектара пријављених површина је под
житарицама /пшеница, раж, јечам, зоб и
тритикале/, под кукурузом 2.603
хектара, под крмним биљем 157
хектара, а под уљарицама 11,5 хектара
обрадивих површина.
Приједорски
пољопривредници
пријавили су 101 хектар воћњака, 12,80
хектара под поврћем и један хектар под
ароматичним и љековитим биљем
Право на регресирано вјештачко
ђубриво
министарства
пољопривреде,могу
остварити
регистровани
пољопривредни
произвођачи за планиране површине за
сјетву или садњу пољопривредних
култура у прољећној сјетви 2011.
године и за одржавање воћњака или
винограда.
Минималне површине за пријаву сјетве
и садње су по хектар за јара жита,
кукуруз, уљарице, крмно биље и за
одржавање воћњака и винограда, а по
пола хектара за ароматично и љековито
биље, за дуван и за поврће.
Прошле године је подстицаје развоја
пољопривреде
користило
1.033
пољопривредника који су преузели
299.514 литара горива и 833.200
килограма ђубрива.
Фондација „Приједор“ додијелила 50
гаранција за кредите
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Фондација за развој "Приједор" за двије
и по године рада додијелила је 50
гаранција за кредите за развој
пољопривреде и малих и средњих
предузећа, а одбацила свега четири
захтјева
чији
подносиоци
нису
испунили прописане услове. Ово је
потврдила
предсједник
Упрваног
одбора Фондације Татјана Марић и
додала да је стимулативне кредите
користило
28 пољопривредника, 14
предузетника и осам правних лица
којима је одобрено укупно 1.505.400
КМ.
-Гаранција покрива 50 одсто износа
кредита, а максимални износи кредита
су 100.000 КМ за правна лица, 50.000
КМ за предузетнике и 20.000 КМ за
регистроване
индивидуалне
пољопривредне произвођаче, казала је
Марићева.
У зависности од намјене кредита,
средства се одобравају са роком отплате
до седам година са грејс периодом не
дужим од 12 мјесеци, а уговором са
изабраном партнерском финансијском
институцијом - НЛБ Развојном банком могу бити договорени и дужи рокови
отплате.
-Годишњу каматну стопу од 5,95 одсто
општина Приједор из свог буџета
субвенционише у висини 4,95 одсто за
кориснике
кредита
који
уредно
измирују обавезе према банци и за које
онда камата износи само један одсто,
рекла је Марићева.
Она је додала да је Фондација код
партнерске банке депоновала милион
марака, а с обзиром на то да је кредитни
мултипликатор пет, укупни кредитни
потенцијал је пет милиона марака, тако
да је још слободно нешто мање од три и
по милиона.
Три
награде
предузетништва

на

Сајму

Ученици
четвртог
разреда
Пољопривредно прехрамбене школе
освојили су три прве награде на Сајму

предузетништва које је у понедјељак
одржано у Бања Луци у организацији
норвешке невладине организације „
БИП“ .

Професор стручних предмета и ментор
пројекта Јованка Дражић потврдила је
да је ова школа на сајму учествовала са
пет предузећа омладинских предузећа
односно бизнис идеја.
-На
сајму
је
учествовало
80
омладинских предузећа из 9 градова
односно 20 школа.Жири је оцјењивао
презентацију, сам производ и бизнис
план који су ученици урадили и наше
предузеће у производњи гљиве шитаки
побиједило је у све три конкуренције,
казала је Дражићева.
Она је додала да су се Приједорчани
представили са производњом ајвара по
традиционалном
рецепту,
цвекла,
пастеризовоана производња
гљива
буковаче и шитаке и производња
специјалних ликера.
Уписна политика за школску 2011/12
Агенција за локални економски развој „
Преда „ извршила је анкетирање 546
од укупно
887 ученика деветих
разреда основних школа што је 61,56
одсто ученика који су исказали жеље
гдје
желе
да
наставе
даље
школовање.Резултати анкетирања које
се врши сваке године послужиће и овог
пута
општини у креирању уписне
политике за школску 2011/12
коју
дефинитивно одобрава Министарство
просвјете и културе Републике Српске,
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а који су јуче
презентовани на
редовном састанку актива директора
приједорских средњих школа са
представницима овог министартсва.
Начелник
одјељења
за
средње
образовање при овом министарству
Славица Купрешанин је истакла да је
највеће интересовање ученика било за
медицинску школу 96 ученика, а потом
за саобраћајну, електро-техничку и
економску школу по 56 ученика те за
гимназију 53 ученика.
-То је за нас изненађење у односу на
прошлу годину јер према Стратегији
развоја образовања у РС до 2014.
гимназијско опште образовање би
требало да буде заступљеније , казала је
Купрешанинова.
Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности Љиљана Бабић је истакла да
општина Приједор изузетну пажњу
посвећује уписној политици.
-При том се води рачуна о њиховом
даљем развоју, а не школовању за биро
за запошљавање и улицу јер постоје
занимања која су постала баласт и за
која се неће вршити запошљавање
можда и наредну деценију, као што је
рецимо медициснка струка, казала је
Бабићева. Она је потврдила и да је
након јучерашњег састанка договорено
да ће у нову школску 2011/12 годину
бити уписано 952 ученика, узимајући у
обзир и одређени број ученика из
околних општина ,тачније укупно 35
одјељења.
-Оно што ће ове школске године бити
новина с обзиром на буџет РС који је
остао на истом нивоу да се број ученика
у одјељењу повећава са 24 на 26 па и 28
и да се то односи само на слиједећу
школску годину, казала је Бабићева
напомињући да ће једино одјељења
медицинске струке
и економског
техничара моћи да имају мање ученика.
И даље редукција уличне расвјете
Општина Приједор за 186 мјерних јавне
расвјете буџетом издваја 900 000 КМ за

плаћање утрошење електричне енергије
која се обрачунава по цијени од 0,15 КМ
по киловат часу. Стручни сарадник за
комуналне послове Ђуро Умићевић
потврдио је да јавну расвјету у већем
или мањем обиму има градско подручје
и насељена мјеста Омарска, Љубија и
Козарац, те да је током прошле године
извршено
освјетљење
критичних
дијелова саобраћаница што је у великој
мјери допринијело општој саобраћајној
безбједности.
-Прошле године је поред раније
завршених освјетљења свих важнијих
саобраћајница и прилаза граду из
правца Бања Луке, и Новог Града, те
дијелови путних праваца из Санског
Моста и Козарске Дубице, завршени су
и пројекти освјетљавања два нова
кружна тока те раскрнице код тржног
центра“Вилако“
и
у
насељеним
мјестима Козарац и Омарска, рекао је
Умићевић.
Он је потврдио да је у склопу
прошлогодишње
реконстуркицје
градских
улица
извршена
и
реконструкција дијела градске расвјете,
те да су за одржавање и евентуално
проширење мреже
овогодишњим
буџетом општине предвиђена средства
од око 90 000 КМ.
Што се тиче уштеде потрошње
електричне енергије за расвјету, и даље
је
на снази редукција потрошње
електричне енергије која се постиже
искључивањем сваке друге свјетиљке на
одређеним правцим при чему је из
редукције изузетно градско подрчје.
Дипломска изложба Андрее Крнетић
У изложбеном простору Музеја Козаре
отворена је изложба Приједорчанке
Андрее Крнетић. Ријеч је о дипломској
изложби Андре Крнитић која је
апсолвент
академије
ликовних
умјетности у Бања Луци у класи
професора Ненада Зељића.Ово је њена
трећа самостална изложба од којих су
двије биле у Бања Луци а на овој трећој
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пред домаћом публиком се представила
са тридесетак слика, графика и цртежа.
- Прва изложба коју сам имала била је
изложба графика, друга је била изложба
слика и сада је ово комбинација и
графика и цртежа и слика, рекла је
Крнетић.

Директор Музеја Козаре Милено
Радивојац је рекао да је ова установа
Андреи Крнетић која ових дана
завршава Ликовну академију уступила
простор да покаже шта је научила
односно оно чиме ће се представити
својим суграђанима.
-Мислим да нисмо погријешили јер
критике посјетилаца који су долазили на
саму припрему изложбе су позитивне
тако да нам је драго да младима можемо
пружити шансу и бићемо увуијек при
руци свима онима који тек треба да
ступе у својет умјетности, рекао је
Радивојац.
_____________________________
Издавач: Општина Приједор
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