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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за октобар 2010.године

Скупштина
25.октобра

општине

засједала

Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су на 20. сједници
Извјештај о извршењу буџета за период
јануар-јуни ове године у којем су
укупни остварени приходи 15. 527 .415
КМ што је 50,60 одсто од 30. 707. 089
КМ колико износи овогодишњи буџет
општине Приједор.

Она је додала и да ће већ у завршној
фази израда деветомјесечног извјештаја
и да се
у одјељењу већ увелико
припремају за ребаланс буџета који ће
се наћи на дневном реду слиједеће
сједнице Скупштине општине.
Одборници су на овом засједању
усвојили и
Приједлог Одлуке о
одређивању матичних подручја у
општини Приједор, као и Приједлогу
измјени и допуни Одлуке о уређењу
централног
подручја
Приједора,
Информацију о броју и структури
привредних
субјеката(правних
и
физичких лица) на подручју општине
Приједор, Извјештају о раду Дјечијег
вртића “Радост” Приједор за школску
2009/2010.годину те Информацију о
раду културне установе “Галерија 96″
Приједор. Посебан интерес изазвала је
Информација
о
активностима
и
дјеловању националних мањина, те о
улози локалне заједнице у смањењу
социјалне искључености грађана.
Малишани
општини

Начелник Одјељења за финансије
Биљана Малбашић је истакла да су у
приходе у овом периоду укључени
порески и непорески приходи, текуће и
капиталне помоћи, дугорочни кредити
и добици, али и суфицит из претходне
године у износу од 1.845.667.КМ.
-Будући да су одборници већином
гласова усвојили овај извјештај само
потврђује
да
су
одборници
валоризовали наше напоре да и у овом
времену рецесије, послујемо
и
домаћински и успјешно , казала је
Малбашићева.

из

вртића

у

посјети

Тридесетак малишана Дјечије вртића „
Радост“ су у склопу обиљежавања
Недеље дјетета посјетили начелника
општине Приједор Марка Павића и
уручили му поздраве својих другара те
поруку у боци гдје су изложили своје
захтјеве за поштовање њихових права и
обавеза.

-Сматрам да свака недјеља, а не само
ова треба да буде недјеља дјетета,јер
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смо свјесни да број становника опада и
да је стопа морталитета већа од
наталитета.Зато сматрам да дјеци и
породици треба посветити много више
пажње, казао је Павић.
Он је додао да општина Приједор води
рачуна
о
својим
најмлађим
становницима и да је у посљедње
вријеме отворено
више дјечијих
игралишта

Начелник је малишанима заузврат
поклонио сликовнице и пригодне пакете
слаткиша које ће у вртићу подијелити са
осталим другарима.
Будући да је малишанима ово био дан за
посјете,
након посјете
општине,
посјетили су и своје другаре на
Одјељењу педијатрије
приједорске
Опште болнице и уручили им дарове
које су купили средствима која су
зарадили продајом својим рукотворина
на почетку обиљежавања Недјеље
дјетета.
Украјинци у својој домовини
Иако
су преци
приједорских
Украјинаца на просторе Поткозарја
стигли прије једног вијека, тек су
недавно њихови потомци успјели да
посјете Украјину, тачније Тернопиљску
област одакле су кренули у нови
живот.Предсједница
Удружења
Украјинаца „ Козак“ Олга Карајица
истиче да је ово био историјски догађај
за већину чланова овог удружења јер су
уз подршку локалних власти успјели да
остваре сан дуг читав један вијек.

- Ни велика удаљеност ни далеки пут
нису нам били препрека да стигнемо
тамо гдје су наши коријени, а успомене
које носимо са овог слободно могу рећи,
историјског догађаја мислим да ћемо
сви памтити док смо живи. Вјерујте да
све
рецепте
украјинске
кухиње
познајемо, али да су и боршч и штрудле
имале тамо сасвим другачији укус , а
можда нам се то свима учинило због
превелике радости, каже Карајица и
додаје да је њен отац почетком прошлог
вијека стигао у Трнопоље гдје је
основао породицу, али да им је увијек
преносио сјећање и љубав према
његовој домовини.
Она је додала да је циљ путовања био
учешће на великом фестивалу у граду
Боршчив под називом „ У Боршчивком
крају цветају везови“ гдје се сваке
године сусрећу Украјинци из свих
крајева свијета.
-Не постоје ријечи којима се може
изразити радост коју смо осјетили када
смо
заиграли
у
програму
ове
манифестације јер смо жељели да
покажемо да дубоко у нашим срцима и
даље живи Украјина и да смо то
пренијели да своју дјецу и унуке. А
колико нам то путовање значи доказ је
и податак да је међу путницима био и
члан удружења који има преко 70
година и кога нису успјели да наговоре
да због превеликог напора одустане од
путовања, казала је Карајица.
Она је истакла да су поред Боршчива
посјетили и мјеста
Бучач, Збараж,
Дарахив,
Теребовље,те
Тернопиљ
одакле потиче највећи број њихове
родбине .
-Примио нас је и предсједник читаве
Тернопиљске регије, а дочекани смо као
најрођенији
род,
тако
да
смо
договорили њихов долазак у Приједор и
сарадњу са нашом општином, рекла је
Крајица.
Она је нагласила да је неизмјерно
захвална општини Приједор која је
финансирала овај њихов пројекат и што
подржава рад удружења Украјинаца гдје
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се, далеко од Украјине, чувају традиција
и обичаји украјинске мањине у
Поткозарју.
Хуманитарно –продајна изложба
Поводом међународне недјеље дјетета
малишани приједорског вртића „
Радост“ организовали су хуманитарнопродајну изложбу својих радова на
приједорском шеталишту.

Директорица ове предшколске установе
Душанка Божић је потврдила да се
обиљежавање овог датума организује
сваке године са другачијим садржајима
-Тако смо ове године обиљежавање
недјеље дјетета почели овом изложбом
радова пет група предшколаца који су
настали током септембра у оквиру
редовних активности стваралаштва,
казала је Божићева.
Она је додала да је у питању богата и
разноврсна понуда ситних предмета,
бојених шкољки , камечића и флашица,
лутки те цртежа и мозаика рађених од
зрна
пасуља
и
кукуруза
по
симболичним цијенама.
-Надамо се да ћемо неке радове и
продати, а прикупљена средства ћемо
искористити за поклоне које ћемо
понијети малишанима који ову медјељу
дјетета
проводе
на
Одјељењу
педијатрије приједорске болнице, рекла
је Божићева.
Она је потврдила и да ће данас бити
организован традиционални маскенбал,
а у петак ће делегација предшколаца
посјетити и запослене.

Средства за подстицај
Шеф Одсјека за пољопривреду
у
општинским
административним
службама Татјана Марић изјавила је да
ће се ове јесени издвојити 30 хиљада
КМ буџетских средстава за подстицај
развоју
воћарства
у приједорској
општини.
Она је казала да ће се највећи дио
средстава потрошити за набавку 7000
садница шљиве,крушке и јабуке,док је
њихов мањи дио намјењен
за
рефундирање
трошкова
пољопривредницима који су властитим
средствима подигли нове воћњаке.
На јавни позив Одсјека ове јесени се
одазвало 14 пољопривредника који су
исказали интересовање за саднице
воћа ,а Марићева је објаснила да ће
они
са 30 % властитих средстава
учествовати у њиховој куповини,те
навела да ће њих девет добити саднице
шљиве,три
саднице крушке,а два
саднице јабуке.
Подстицајним средствима су на овакав
начин у општини у протеклих седам до
осам година подигнути нови воћњаци
на 200 хектара.
У општинској администрацији настоје
подстицајним
мјерама
пољопривреднике мотивисати да се
више опредјељују за воћарство, јер је
садашњим
воћњацима, који се
простиру на око 2.200 хектара,родност
због старости при крају.
Из тих разлога Предузеће за прераду
воћа «Приједорчанка» које годишње
може прерадити 16. 000 тона разног
воћа још увијек нема квалитетну
домаћу сировинску базу ,па мора воће
набављати са других подручја ,иако
приједорско има климатске и све остале
предиспозиције
да постане велики
воћарски крај.
7.10.Тодоровићи у новој кући
Насмејано лице Слађане Тодоровић и
њених петоро дјеце потврда су да су
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једва дочекали да узму кључеве и да се
уселе у своју нову кућу након што су
више од петнаест година проводили у
разним
неусловним
кућама
и
контејнерима, те преживјели неколико
деложација када је постојала опасност
да остану под ведрим небом.Уз помоћ
бањалучке канцеларије УНХЦР--а и
општине Приједор Тодоровићи су
коначно у својој новој кући.
-Ова ми кућа значи , као да сам добила
све на свијету, читав један град, хрпу
пара, не знам како да изразим ту своју
радост, пресретна сам, рекла је Слађана.
Она каже да је након што је избјегла из
Хрватске годинама тражила правду за
себе и своју дјецу и захвална је свима
који су имали разумијевање и вољу да
јој помогну.

сазнала да ће од УНХЦР-а ускоро
добити и краву.
Замјеник начелника општине Миленко
Ђаковић који је поред Тодоровића,
кључеве нових кућа уручио и породици
Гарибовић из Трнопоља и Ривић из
Раљаша захвалио се донаторима који су
препознали потребу да се помогне овим
вишечланим породицама.
Пројекат изградње три нове куће за
вишечлане породице у Приједору чија
је вриједност преко 100 000КМ
финансирао је УНХЦР ,имплементатор
пројекта је Међународна организација
ЦРС
Сарајево
у
сарадњи
са
Избјегличким сервисом за повратак
Дрвар и општином Приједор. Поред ове
три, иста органиазција је током
2009.године већ финансирала изградњу
двије нове стамбене јединице и
реконструкцију два стамбена објекта,
чиме су до сада побољшали услове
живота и омогућили одрживи повратак
за око 70 породица на подручју
општине Приједор.
Поскупјело гријање

-Посљедњи смјештај ми је био у
контејнеру и нудили су ми прошле
године да пређем у стан и презимим
зиму, али ја нисам хтјела. Ја у стану
немам шта да тражим, волим село и ево
већ овдје имам саграђену курузану,
имам пилиће, башту тако да уз помоћ
људи добре воље не треба ми ништа
друго, прича Слађана.
Каж да је научила да ради и да се бори,
тако да поред дјечијег додатка и свог
рада може солидно да живи.
-Сиромашни јесмо, али од сада у новој
кући никад нећу дозволити да ми дјеца
буду гладна. Има нас осморо у кући
,добила сам и снајку, тако да се надам и
унучићима.Сви се слажемо, тако да нам
кућа неће бити тијесна, додаје Слађана
која је једва задржала сузе када је

Централно гријање у Приједору је од
15.октобра , када је и званично почела
сезона , гријање скупље за десет одсто
домаћинствима, за пет одсто свим
осталим и потрошачима који имају
уграђене калориметре, а сви корисници
убудуће ће плаћати и одржавање - нову,
издвојену ставку од пет одсто на износ
сваког рачуна, најављено је из
приједорске „Топлане“.
„Топлана“ је у априлу од општине
затражила сагласност за поскупљење
гријања будући да се досадашње цијене
гријања примјењују од почетка 2008.
године, а мазут је у међувремену
поскупио за више од 20 одсто.
Домаћинства ће убудуће гријање
плаћати 1,479 КМ умјесто досадашњих
1,35 КМ, буџетски корисници 2,65 КМ
умјесто досадашњих 2,525
КМ, а
привредни субјекти 3,35 КМ умјесто
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досадашњих 3,19 КМ по метру
квадратном гријног простора.
За кориснике који имају уграђене
мјерне инструменте важеће цијене
примјењују се од почетка прошле
године и износе 0,117 КМ по
инсталисаној снази као фиксни трошак,
док ће досадашњих 93,60 КМ по
утрошеном
мегаватчасу
као
варијабилни трошак убудуће бити 98,28
КМ.
„Топлана“ а.д. Приједор загријава
323.000 квадратних метара простора
односно око 5000 корисника.
Ракелићи побједник у сусрету села
Караван дружења села под називом „
Село весело“ којем су током љета
домаћини била села Горња Драготиња,
Ракелићи, Миска Глава и Омарска
завршен
је
протеклог
викенда
централном манифестацијом која је
одржана у Љескарама.Овогодишњи
побједник цијелог циклуса дружења
села је екипа села Ракелићи.Они су били
најбољи
у
квизу
познавања
пољопривреде под називом „ Знањеимање“ , али и у традиционалним
играма , потезању конопца и бацању
камена с рамена, док су висок пласман
остварили у атрактивним играма као
што су трчање у врећама, гађање
пирамиде и ношење јајета у кашици.
Идејни творац оваквог окупљања
мјештана поткозарских села Саша
Гороња је рекао да је и ове године
манифестација оправдала свој циљ да
се села оживе бројним културним,
забавним и спортским садржајима.
-Било је лијепо видјети како се са пуно
воље
и
ентузијазма
учесници
припремају, а касније и такмиче за своје
село, тако да је и дружење једно од
битних циљева оваквих сусрета, који је
у потпуности остварен, рекао је Гороња.
Он је додао да се из године у годину
трајања манифестације „ Село весело“
повећава интересовање села, поготово
оних која се граниче и која се на овај

начин такмиче и доказују своју
спретност и спортску кондицију, тако да
је ове године евиднетирано такмичење
12 села и преко 1000 учесника.
Рајко Радиновић
из Ракелића
,побједник у квизу знања је истакао да
се за такмичење није посебно
припремао.
-Сва су питања била углавном позната
из наше праксе свакодневног рада на
имању, али опет ја сам познавао и неки
детаљ више и овогодишњи сам
побједник квиза, рекао је Радиновић
који је додао да се и до сада такмичио у
познавању знања, али и у такмичарском
дијелу манифестације.
Поред побједника из Ракелића, на
овогодишњем финалном сусрету села
учествовале су и екипе села Горња
Драготиња, Омарска и ЉескареКалајево.
У
културно-умјетничком
дијелу
програма су учествовали чланови КУД
„Козара“ из Приједора.
Покровитељ овог дружења села, које је
ове године одржано у склопу „
Приједорског културног љета“ је била
општина Приједор.
15.10.2010.Кампања –Жене на селу
Општинска Комисија за равноправност
полова организовала је округли сто на
тему „ Видљивост жена на селу“ за
представнике невладиних организација
које се залажу за права жена у друштву,
а посебно за права жена на селу.
Предсједник
ове
комисије
Азра
Пашалић истакла је да је Свјетски дан
жена на селу био само повод те да би се
свакодневно требала водити кампања да
се женама на селу обезбиједи
равноправан приступ и потпуно учешће
у структурама власти
и учини
видљивим
њихове
потребе
и
могућности у креирању развојних
политика села.
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-Освојили смо златну медаљу из
програмским језика , а ријеч је о
усавршеном
програму
за
програмобилно школско , односно
механизам који памти вријеме , има
могућност да се програмира да
препознаје редовне и скраћене часове ,
па и да звони суботом ако је она радна ,
рекао је Панић.

-Гендер центар је раније провео и
анкету о положају жена на селу у
општинама РС које су показале да су
жене у сеоским подручјима у врло
тешком
положају,
казала
је
Пашалићева.
Она је додала да је анкета показала да
нема посебних едукација за женску
омладину из области здравства, заштите
репродуктивног здравља , планирање
породице, образовања и описмењавања ,
као ни посебних програма социјалне
заштите.
-Жене из наших села тако дијеле
судбину са готово четвртином укупне
свјетске популације коју чине жене које
живе на селу или тачније 1,6 милијарди
жена, рекла је Пашалићева.
У оквиру ове
кампање чланице
Удружења „ Теодора“ су на Тргу мајора
Зорана Карлице дијелиле јабуке и
промотивни
материјал
везан
за
промоцију права жена на селу.
Још једно злато за младе иноваторе
Ученици трећег разреда приједорске
Електротехничке
школе
Слободан
Ђукановић, Душко Гајић и Дамјан
Дрвеница освојили су златну медаљу за
свој иновативни пројекат под називом „
Програмобилно школско звоно“ на
недавно одржаном 24. Међународном
фестивалу
иновација , знања и
стваралаштва „ Тесла фест“ у Новом
Саду.
Професор Предраг Панић је изјавио да
је ово једна у низу награда које су
ученици освојили током ове године.

Он је додао да је конкуренција била
веома јака те да су на овом сајму
иноватора учествовале школе из Србије,
Црне Горе, Хрватске, Русије и БиХ.
Дамјан Дрвеница ,који је поред медаље
добио и
дипломе за познавање
енглеског језика и за програмирање.
-Ово признање ми много значи јер ме
мотивише за даљи рад на иновативном
раду на програмима који ће иамти
конкретну примјену, рекао је Дрвеница.
Остали дио награђеног тима Слободан
Ђукановић и Душко Гајић су се
сложили са је тимски рад веома важан
за иноваторство те да већ раде на новом
пројекту који нису жељели да открију,
кажу да ће се о томе чути кад опет
донеу медаљу својој школи.
Директор Електро-техничке школе
Љиљана Стојанчић је нагласила да се у
овој
школи констатно ради на
опремању савременим училима уз
примјену нових метода рада, тако да је
и овакав успјех ученика очекиван.
-Ово је дуга и плодна традиција која се
понавља дуги низ година да наши
ученици буду награђени на неком сајму
иноваторства, а веома је важно да има
још ентузијаста и код професора и код
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ученика.Школа има добро опремљене
кабинете и могућност за развој
иноваторства, а сваке године и нове
младе иноваторе, а у његовању тих
младих талената имамо и подршку
министраства и општине Приједор,
казала је Стојанчићева.
Она је додала да је ријеч о истинским
заљубљеницима у научна истраживања,
који након што заврше ову школу буду
веома успјешни студенти, а неки од њих
већ предају у овој школи.
Електро-техничка школа из Приједора
једна је од најуспјешних школа у
области иноваторства, а за свој рад са
младим талентима проглашена је 2008.
године за најбољу Електро-техничку
школу у БиХ у области иноваторства.
Резултати рада Комуналне полиције
Општинска Комунална полиција је у
првих девет мјесеци
2010. години
покренула 1085 поступка од којих су
ријешена 943, а остала 142 су у
поступку
рјешавања,
изјавио
је
начелник ове службе Мирослав Крнета.
-Због
непоштивања
закона
и
општинских одлука комунална полиција
је имала пуне руке посла, те је 835
поступака покренуто на иницијативу
комуналне полиције, а 250 на захтјев
странке, казао је Крнета.
Он је појаснио да су од предузетих
мјера за прекршаје 1072 ријешена
записником на лицу мјеста, 353
предмета поступањем по записнику , а
на основу наложених мјера донесено је
150 рјешења.
Према његовим ријечима, у протеклом
деветомјесечном периоду
је због
непоштивања законских одредби и
општинских одлука
Комунална
полиција уручила
299 прекршајних
налога те у сарадњи са Одсјеком за
саобраћаје и паркинг блокирала 340
возила због паркирања на зеленим
површинама и тротоарима и наплатила
казне за непрописно паркирање 248

возача. Финансијски ефекат рада
Комуналне полиције
у протеклом
перидоу је 26 490 КМ .
У Комуналној полицији је тренутно
ангажовано 7 радника који појединачно
у просјеку годишње поднесу преко 200
прекршајних пријава.
Резултати рада Паркинг сервиса
У општинском Одсјеку за саобраћај и
паркинге у деветомјесечном периоду
остварен је приход од 255.000 КМ што
је приближно исти приход остварен у
истом периоду прошле године.
Шеф овог Одсјека Александар Јефтић
је потврдио да су од тог износа 205 000
КМ
приходи остварени од продаје
паркинг карата на паркинг аутоматима
и око 50 000 од продаје мјесечних и
годишњих карата и резервације паркинг
мјеста, као и блокада због непропсиног
паркирања.
-Наплата
паркирања
вршена
је
свакодневно на 410 паркинг мјеста
путем 17 паркинг аутомата. Током овог
периода извршене су блокаде 1200
возила због непрописног паркирања и
по том основу је остварен приход од 43
000 КМ, тако да смо уочили благо
смањење прихода у односу на исти
период прошле године, рекао је Јефтић.
Он је истакао да су у разлози за
смањење прихода радови који су
извођени на градским саобраћајницама
током љета, тако да многи паркинзи
нису били у функцији дужи временски
период.
-У поступку смо набавке нових паркинг
аутомата и уређења нових паркиг
простора, тако да ћемо до краја године
иамти још 40 нових мјеста за паркирање
и да ћемо премашити прошлогодишњи
приход од наплате паркирања који је
износио 315 000 КМ, казао је Јефтић.
Цијена паркинг карте за један сат су
0,5КМ, а за сваки наредни сат 1КМ, док
је у другој зони цијена паркирања
0,5КМ за два сата и један КМ за читав
дан.Ове цијене су, према Јефтићевим
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ријечима, далеко ниже у односу на
многе општине у РС и БиХ.
Одржано вече националних мањина
На иницијативу приједорских удружења
Чеха, Словенаца, Рома и Украјинаца
одржано је шесто ''Вече националних
мањина'', замишљено као дружење на
којем су припадници ових националних
мањина представили своју културу и
обичаје. Општину, која је И ове године
била
покровитељ
манифестације,
представљао је замјеник начелчника
општине Миленко Ђаковић који је
истакао да је општина Приједор једна
од ријетких локалних заједница у БиХ
која у буџету предвиђа помоћ за
удружења националних мањина и која у
парламенту
има
представнике
националних мањина.
-Националне мањине су мостови
Приједора,али и Републике Српске и
БиХ са народима које представљају,
рекао је Ђаковић.
Предсједник Удружења Украјинаца
“Козак” из Приједора Олга Карајица
рекла је да је циљ ових манифестација
да представници различитих мањина
једни другима покажу своје обичаје и
традицију.
-Веома је добро што се националне
мањине на овакав начин представљају у
граду у којем живе, а посебно што је ово
реализација
јединствене
идеје
о
заједничком наступању и представљању
свега онога што краси једну нацију и
чини је оним што јесте, казала је
Карајица, додајући да је Удружење
„Козак“ било домаћин овогодишњег
дружења мањина.

Вече националних мањина, окупило је и
ове године
представнике чешке,
словеначке и украјинске амбасаде у
БиХ.
Све присутне поздравила је и Оксана
Драмарецка , шеф Уреда украјинске
амбасаде у БиХ која је истакла да су
ове вечери добра ствар јер се и на овај
начин чува идентитет других нација на
овим просторима.
__________________________
Издавач: Општина Приједор
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