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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за септембар 2007.године
Делегација Скупштине Града Бања Лука
у посјети општини Приједор

Сигурно је да Бања Лука и Приједор
имају много питања и проблема које
могу заједнички ријешити, али и низ
заједничких интереса и пројеката које
заједнички могу реализовати, казао је на
конференцији за новинаре предсједник
Скупштине града Бања Лука Слободан
Гаврановић који је био на челу
делегације Скупштине Града која је
боравила у посјети Скупштини општине
Приједор.
„ Један од таквих пројеката које ћемо
веома брзо заједнички реализовати је
пројекат
водоснабдијевања
са
изворишта „ Црно врело“ у на простору
Бања Луке, којим ће се ријешти
квалитетно
снабдијевање
водом
сјеверозападног дијела Бања Луке, али и
југозападног дијеја општине Приједор“
потврдио је Гаврановић и додао да је
апликација за овај пројекат упућена
Влади Републике Српске
испред
Водовода Приједор и Центра за развој
пољопривреде и села из Бања Луке, који
ће бити носиоци
реализације овог
пројекта.
Гаврановић је истакао да постоји низ
лимитирајућих фактора бржег развоја
локалних заједница који су идентични
за Приједор и Бања Луку, наводећи
лоша законска рјешења посебно у
сфери земљишне политике и уређења
грађевинског земљишта .
„ Не можете добити потенцијалне
инвеститоре због наших нерегулисаних
односа и спорости администрације те
неријешених имовинско правних односа

и ми ћемо заједно инсистирати да се та
питања брже рјешавају у цијелој
Републици
Српској“
казао
је
Гаврановић.
Предсједница Скупштине општине
Приједор др Азра Пашалић изразила је
задовољство
посјетом
делегације
Скупштине града Бања Лука општини
Приједор и истакла да ће им размјена
искустава и мишљења веома помоћи у
даљем раду.Делегацију из Бања Луке
примио је
и начелник општине
Приједор Марко Павић.Ово је била
узвратна
посјета
скупштинске
делегације града Бања Лука, након што
су прије неколико мјесеци приједорски
одборници и скупштинско руководство
боравили у радној посјети Скупштини
града Бања Лука.

Санација електро мреже-приоритет

У оквиру радова на реконструкцији
постројења на електро мрежи на
подручју општине Приједор, од 14. до
18 . септембра радници предузећа
Електро пренос БиХ , оперативно
подручје Бања Лука изводиће радове на
замјени заштитног ужета на далеководу
Приједор-Нови Град, потврдио је Ранко
Гавриловић
руководилац сектора
изградње на састанку који је одржан у
општини Приједор. Састанку
су
присуствовали и
Љиљана Бабић ,
замјеник начелника општине Приједор,
те представници предузећа Елекро
Крајина из Бања Луке и Електро
Приједора, а циљ је био да се јавност
односно грађани и привредни субјекти
информишу о радовима који ће довести
до прекида у снабдијевању електричном
енергијом ширег подручја града.
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„Умјесто постојећег старог челичног
ужета постављамо уже са оптичким
влакнима које ће
нам омогућити
ефикаснији доток информација о
оптерећењу вода, као и додатну заштиту
„ казао је Гавриловић и додао да ти
радови не могу бити завршени без
искључења далековода, као и водова
који укрштају тај далековод.
Из тих разлога ће шире подручје
општине Приједор бити без напајања
односно око 60 одсто дистрибутивног
конзумента ће бити без електричне
енергије или под отежаним условима
снабдијевано електричном енергијом.
Радови на замјени ужета
на
далеководу
Приједор-Нови
Град
финансирају се из средства Свјетске
банке у оквиру пројекта поwер 3 скада ,
по коме је од 2004. године у електро
мрежу приједорске општине уложено
око 3 милиона КМ.
Скупштина општине

Општина Приједор је , за првих шест
мјесеци ове године ,остварила приход у
износу од 12.045.710
КМ од
планираних скоро 23,5 милиона КМ,
док је висина расхода 9.792.195КМ, те
да је остварена позитивна разлика у
износу од 2.253.515 КМ што су
подаци
из извјештаја о извршењу
буџета за овај период који су јуче
већином гласова усвојили одборници
Скупштине општине Приједор на 33.
редовном засједању.
„Приходовну
страну
смо
реализовали онако како смо и
планирали, а код расхода је евидентно
да смо имали уштеде, тако да све
упућује на закључак да смо се законски
и домаћински понашали у планирању и
трошењу пројектованих
буџетских
средстава“ казао је Марко Павић
начелник општине Приједор.
Биљана Малбашић, начелник
Одјељења за финансије је рекла да су
средства
трошена према према
програмима и пројектима који су

планирани да се реализују током ове
године.
„ Буџетска средства су трошена
мањом динамиком него што је текао
прилив средстава, највише зато што се
реално средства не могу трошити по
идеалној дванаестини, већ по потреби и
према динамици реализације пројеката „
додала је Малбашићева.
НЕ- укидању царинске испоставе
Приједор
Највећи приједорски привредници и
извозници изразили су на састанку код
начелника општине Приједор Марка
Павића
незадовољство поводом
поновног захтјева Управе за индиректно
опрезивање за укидање царинског
терминала у Приједору и најаве
могућности његовог пресељења у
Градину.
„
На
овом
састанку
смо
аргументовано доказали да нема
никаквог оправдања за овакав став јер је
Приједор, послије Бања Луке највећи
извозник у РС са 163 милиона КМ
извоза, док је увоз остварен са скоро 99
милиона КМ чиме Приједор са 165,38
одсто има најповољнију покривеност
увоза извозом“ казао је Павић и додао
да је ово већ трећи пут покушај у
задњих годину и по дана да се укине
царинска испостава Приједор.
„ Реализација ове сулуде идеје о
премјештању царинског терминала из
Приједора у Градину, угрозило би у
потпуности пословање нашег предузећа
које годишње извози око 100 милиона
руде, која се углавном транспортује
жељезницом до купаца у Хрватској,
Румунији Пољској, Чешкој, а ње у
Градини нема“ рекао је директор
предузећа Митал рудници Приједор
Младен Јелача.
„ Умјесто да нам се укаже подршка,
нас неко стално дестимулише и ово би
за нас значило повећање трошкова , а
ако додам
да
планирани
извоз
’Сконтопрома’ ове године износи 35
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милиона КМ, онда је јасно да смо веома
незадовољни односом према нама, као
и према свим извозно оријентисаним
предузећима ове општине“ казала је
директор
предузећа
„Сконтопром“
Елизабета Јосиповић.

високе цене доћи до смањења сточног
фонда или покоља стоке.
„ Уколико до тога заиста дође
потребно је неколико година да се
сточни фонд доведе на садашњи ниво“
казао је Милосављевић, наводећи да је
цена килограма кукуруза на берзи у
Новом Саду 70 пфенинга, који учествује
60-70 одсто у свим концентратима, те да
је за једно грло стоке потребно
обезбиједити око 4.000 килограма
сијена уз одређену концентровану
храну. Уз овај податак иде и питање
како обезбиједити потребно хране за
10.000 грла стоке колико има на
подручју приједорске општине.
Обновљено 12 кућа за повратнике

Привредници су се договорили да
заједнички наступе према Управи за
индиректно опорезивање и према Влади
РС и сагласили да ће све учинити да
пресељења царинске испоставе из
Приједору не дође.
Пољопривреда

Штете од суше у пољопривреди на
подручју
приједорске
општине
процјењене су на 6 милиона марака,
саопштено је у
Одсјеку
за
пољопривреду општине Приједор.
„ Суша је умањила приносе у
пољопривреди, воћарству, а одразиће се
и на сточни фонд“ казао је стручни
сарадник за пољопривреду у општини
Приједор
Ратко
Милосављевић,
додајући да је већ умањена производња
млијека и прираст стоке.
Он истиче да су приноси кукуруза
умањени за око 35 одсто.
„ На 5.500 хектара засијаног
кукуруза у приједорској општини
очекивали смо принос од око 27.000
тона , али ће он због суше бити умањен
за 8 тона“ истакао је Милосављевић и
процјењујући
да ће због суше и
недостатка хране за стоку односно њене

У оквиру Пројекта „ Заједнички
пројекат 30 општина“ у Приједору је
јуче обављен технички пријем и
примопредаја 12 повратничких кућа за
чију обнову је обезбијеђено око 240.000
КМ
из
Фонда
за
повратак
БиХ.Свечаности
предаје
кључева
санираних стамбених јединица њховим
власницима присуствовао је и Младен
Божовић, директор Фонда за повратак
БиХ који је овом приликом истакао да
укупна вриједност
пројекта
у 30
општина износи 7.500.000 КМ и да ће
овим средствима бити обновљено
укупно 400 стамбених јединица.
"У току је имплементација пилот
фазе
`Пројекта
распуштања
колективних центара и алтернативног
смјештаја` за којег је Развојна банка
Савјета Европе одобрила 16.000.000
КМ, уз обавезу обезбјеђења 8.000.000
КМ домаћих средстава", рекао је
Божовић.
Начелник општине Приједор Марко
Павић рекао је да је општина провела
комплетну законску процедуру јавног
позива
и
прикупљања
пријава
заинтересованих за обнову, те да је
пројекта завршен и прије предвиђеног
рока, што само говори о доброј
кородинацији свих учесникапројекта. .
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„ Овај свечани чин смо
искористили да са директором Фонда за
повратак разговарамо управо
и о
распуштању колективних центара и
проблемима одрживог повратка, што је
поред обнове један од кључних
проблема на чијем рјешавању морамо
заједнички дјеловати“ рекао је начелник
Павић
Од поменутих 12 корисника ,
код шест је била потребна изградња
новог стамбеног објекта, док је код
осталих била потребна санација крова
или столарије и зидова већ постојећег
објекта Радове на обнови кућа, као и
изградњи нових стамбених јединица у
приједорским повратничким насељима
Хамбарине, Пухарска, Чејреци и Ћела.,
изводило је
предузеће „Гратод“ из
Петровца, а
предвиђени рок за
завршетак радова је био два мјесеца.
Петочлана породица
Зумре
Бешић вратила се у приједорско насеље
Рашковац још 2000.године и већ дуго су
чекали донацију којом би обновили
своју кућу.
„ Чекали смо и дочекали „ казао је
Емир Машић, Зумрин зет који је био да
примопредаји куће
и при том се
захвалио свима који су помогли да се
њихова кућа од 56 квадрата
у
потпуности обнови,како би се коначно у
њу преселили из помоћног објекта гдје
су до сада живјели.
ПРЕДА- Уговор о пословној сарадњи

У општинској Агенцији „ПРЕДА-ПД“
потписан је
уговор о пословној
сарадњи између италијанске фирме за
производњу доњих дјелова обуће „Нути
Дуе Спа“ и локалног предузетника Пере
Милошевића из Расаваца. Ову сарадњу
омогућила
је општина Приједор,
посредовањем
Агенције
локалне
демократије и Агенције за економски
развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“.
„Власник италијанске фирме „Нути Дуе
Спа“ Марко Нути, већ је у неколико
наврата ове године посјећивао општину

Приједор у потрази за одговарајућим
производним простором. Обзиром, да је
питање простора ријешено, након
регистрације предузећа, планирано је,
да се на обуку у Италији, упути десет,
претходно одабраних,
кандидата са
Бироа за запошљавање Приједор“
потврдио је директор Агенције за
локални економмкси развој Мишо
Рељић.
Он је додао и да се отварањем
новог погона планира запошљавање
око 100 лица до краја 2008. године.
Изражавајући
задовољство
рјешењем пословног простора, те
уопште услугом и помоћи која им је
пружена у Приједору од стране
општине, Агенције ПРЕДА-ПД (Инфо
центар за инвеститоре) и Агеције
локалне
демократије,
италијански
инвеститори су обећали да њихова
сарадња неће бити само пословног
карактера, него да ће бити проширена и
на друге области , како би на тај начин
репрезентовали своје добре намјере и
жељу за што бољом интеграцијом у
овдашње прилике и побољшање истих.
Поклон потомака породице Стојановић

Стална изложбена поставка Спомен
кућа породице Стојановић богатија је од
јуче за једну вриједну скулптуру и
двије умјетничке слике , коју је на
поклон донио један од потомака
породице Стојановић. Младен Бата
Игњатијевић , је наиме , јуче у
Приједору био први пут од 1938. године
и ту прилику је искористио да посјети
кућу својих предака и постојећу збирку
предмета и умјетничких дјела употпуни
дјелима који су до сада били дио
његовог породичног насљедства.
„ Веома се срећан што сам , као
потомак породице Стојановић, у
могућности да употпуним збирку ове
спомен кућуе скулптуром моје баке
Јованке, коју је израдио мој ујак Сретен
Стојановић и која се на овај начин
симболично вратила кући“ рекао је
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Бата Игњатијевић веома дирнут како је
уређена
Спомен
кућа
породице
Стојановић.Ради се о једном од ближих
потомака
Сретена
и
Младена
Стојановић, који су му били ујаци ,а
који живи деценијама у Београду .
Захваљујући се на овом дару, начелник
општине Приједор Марко Павић је
истакао да је ова веома дирљив и лијеп
гест , који ће вјероватно слиједити и
други потомци ове угледне приједорске
породице
и који ће даривањем
предмета које посједују употпунити
збирку и учинити их доступним широј
јавности.
Директор
приједорског
Музеја
Миленко Радивојац рекао је да су
сталне изложбене поставке у Споменкући породице Стојановић у Приједору,
захваљујући
њеним
члановима,
обогаћене са више нових експоната
који ће бити изложени у овом депадансу
Музеја Козаре.
"Ријеч је о ситним драгоцјеним
предметима
које
су
користили
свештеник Симо и попадија Јованка, као
и старим породичним фотографијама",
навео
је
Радивојац.
Он је истакао да влада велики
интерес за посјету обновљеној кући у
којој су постављене двије изложбе историјско-документарна,
посвећена
народном хероју доктору Младену
Стојановићу, и дио легата умјетничких
дјела академика СретенаСтојановића.

Кућу Стојановића 1893. године

саградио је Младенов и Сретенов отац,
свештеник
Симо
Стојановић
на
темељима
куће
изгорјеле
у
катастрофалном пожару, који је 1882.
године
задесио
Приједор.Крајем
осамдесетих година прошлог вијека
кућа је због дотрајалости срушена, а у
обнову, која је почела у септембру 2005.
године, општина је уложила око 150.000
КМ
Завршени књижевни сусрети на Козари
Додијељена
награда
Скендер
Куленововић

Миловану Марчетићу, лауреату 35.
књижевних сусрета на Козари, јуче је на
Мраковици уручена награда "Скендер
Куленовић" за књигу пјесама
под
називом "Ташкент". Повељу, која носи
име аутора чувене поеме "Стојанка
мајка Кнежопољка", Марчетићу
је
уручио начелник општине Приједор
Марко Павић,
Статуу рудара и новчани износ ове
књижевне награде од три хиљаде КМ
Марчетићу
је
уручио
генерални
директор предузећа "Митал рудници
Приједор"
Младен
Јелача.
Овај празник пјесничке ријечи
отворио је у петак увече у Позоришту
Приједор министар просвјете и културе
у Влади РС Антон Касиповић који је
при том изразио своје најдубље
поштовање овогодишњим учесницима
од којих се, како је рекао, "цијели живот
може
учити
ријеч".
"Знамо их из лектире, уџбеника и
књига са којима смо дорасли када смо
порасли", нагласио је Касиповић.
Милован Марчетић је рекао да
му је част бити у плејади истакнутих
књижевника и великих имена који су
добили ову награду, попут Бранка
Ћопића, Васка Попе, Михаила Лалића,
Рајка Петрова Нога и других.
„ Скендер Куленовић је велико име
српске поезије и када се помене његово
име свима нам пада на памет његова
поема "Стојанка мајка Кнежопољка",
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али он је био и пјесник сонета , можда
најбољих који су на нашем језику
написани у 20. вијеку.Посебно ми је
драго да носим награду која носи име
човјека , који је то био у правом
етичком смислу те ријечи„ казао је
Марчетић.

Мићевић, Матија Бећковић, Добрица
Ерић,
АндрејБазилевски.
„Козара је једна велика пјесма и ми
тој великој пјесми и огромној књизи
живота и смрти и природне љепоте,
додајемо по неки стих и неку своју
пјесму и понеки тренутак свог живота
који овдје остаје заувијек.“ рекао је
Добрица Ерић један од учесника
поетског часа.
У
драмском
програму
учествовали су драмски умјетници Рада
Ђуричин и Радинка Шево, а у музичком
дијелу оперска умјетница Каролина
Михајловић
и виртуоз на кларинету
Божидар
Боки
Милошевић.
У Позоришту Приједор је у
вечерњим часовима одржано књижевно
вече посвећено
лауреату Миловану
Марчетићу.
Генерални
покровитељ
35.
књижевних сусрета на Козари је
Министарство просвјете и културе РС,
организатор општина Приједор, а
суорганизатори град Бањалука и
општине Градишка, Козарска Дубица,
Костајница и Нови Град
Образовање-Ромска дјеца добила књиге

Он је појаснио да је књига поезије „
Ташкент“ настајала пуних двадесет
година, током које је скупио хиљаду
стихова, и
која нема географски
значење града, већ удаљени недоступни
град кроз које неко пјесничко ја аутора
путује и тај град дограђује у језичким
маштањима.
На централној манифестацији
Књижевних сусрета на Козари под
називом „ Пјесничко подне“ која је
одржана у амфитеатру Меморијалног
центра на Мраковици, стихове су
говорили пјесници Миленко Стојчић,
Јован Зивлак, Миле Мутић, Марјанца
Кочевар,
Дарко
Цвијетић,
Коља

За 96 приједорских Рома који похађају
овдашње основне и средње школе јуче
је организована подјела уџбеника и
школског
прибора
које
им
је
обезбиједила општина Приједор.
„ Надамо се да ће ово бити добра
стимулација за сву нашу ромску дјецу
да се што више њих школује и
завршава школу , стиче радне навике и
сједињују се са средином у којој живе“
казао је начелник општине Приједор
Марко Павић.
Општина Приједор је на почетку
школске 2007/08 године издвојила око
10 000 КМ за набавку уџбеника и
школског прибора за 75 ромске дјеце
који похађају основну школу и десет
средњошколаца, док је за једанаест
ђака првака
прве школске
књиге
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обезбиједило , као и за све остале
прваке Министарство образовања РС.

„
Општина нас ни ове године није
изневјерила и пружила нам је веома
значајну подршку у опремању наших
ученика за школу, посебно што је
учествовала и у набавци школског
прибора, који нам је до сада
обезбјеђивао међународни донатор“
казао је предсједник Удружења Рома
Рамо Салешевић.
У општини Приједор живи око 650
Рома и из године у годину се биљежи
значајан пораст броја ромске дјеце која
похађају школу , тако да их је 2002.
године било само четрнаест, а сада их у
школу креће укупно 96.

Ученицима
су у сарадњи са
наставним особљем већ јуче првог дана
школе,
припадници
Станице
за
безбједност
саобраћаја
одржали
предавања и указали на опрез приликом
пута од школе до куће и обрнуто, а и
практично , предовећи их преко
приједорских улица показали како се
морају понашати на улици да би били
безбједни.
У организацији актива директора
основних школа , а на иницијативу
припадника Станице јавне безбејдности
Приједор одржан је састанак на којем
су разматрани сви аспекти реализације
акције „ Заштитимо дјецу у саобраћају“
која проводи МУП Републике Српске и
која ће и на подручју оштине Приједор
бити организована током септембра
мјесеца.У склопу те акције предвиђено
је организовање предавања по школама,
гдје ће носиоци активности бити
чланови Ауто-мото савеза
који већ
посједују
адекватан
пропагандни
материјал и едукован и обучен кадар за
едукацију
ученика.
Поред
тога,
планирана су и разна такмичења
односно провјере знања ученика
у
познавању саобраћајних прописа , као и
вјештина управљања бициклом, на
импровизованим полигонима који ће
бити постављени у центру града.

Заштитмо дјецу у саобраћају

Спорт-Приједорски
фудбалски клуб

Роми

основали

У општини Приједор се већ неколико
година уназад, поклања велика пажња
безбједности ученика у саобраћају, а
посебно ђака првака. Тако је ове године
Административна служба општине
обезбиједила 700 поклон пакетића за
прваке, чији је садржај у потпуности
усмјерен на безбједност малишана који
први пут крећу у школу и појављују се
као самостални учесници у саобраћају.
Тако су приједорски првачићи добили
флуоресценте прслучиће и наруквице,
те саобраћајни буквар „ Од куће до
школе“ са првим појмовима о
саобраћају и саобраћајним знацима.

Приједорски Роми основали су свој
фудбалски клуб, што је резултат
вишегодишње
активности
чланова
Удружења Рома да окупи омладину да
се организовано бави спортом и тако
квалитетно
проводе своје слободно
вријеме.
„ Ово је први пут да приједорски
Роми имају свој фудбалски клуб, који је
настао као резултат веома добре
сарадње и подршке коју нам пружа
општина Приједор и начелник Марко
Павић“ казао је Рамо Салешевић
предсједник Удружења Рома
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Он је додао да у клубу већ постоје
двије узрасне категорије те да је
општина донирала средства за набавку
опреме за сениоре, док ће за пионире
опрема бити обезбијеђена на прољеће.
„ Циљ нам је да кроз афирмацију
спорта, привучемо што већи број
младих људи који ће кроз удружење
имати прилику да развијају другарство
, стичу радне навике те сте што више
уклапају у средину гдје живе“ казао је
Салешевић.
Чланови обје секције Фудбалског
клуба који ће наступати под именом “
Удружење Рома Приједор“ прексиноћ
су одиграли своје прве утакмице и
најавили почетак тренинга које ће
водити Стојан Јањетовић, некада
прослављени приједорски фудбалер , а
сада један од тренера у ФК „ Рудар“
Приједор.

Бања Луке, Дервенте, Брчког, Теслића,
Лакташа, Градишке, Билељине и
Модриче. Одлазак Приједорчана на ово
првенство
помогла
је
општина
Приједор.
_____________________________
Издавач: Општина Приједор

Успјех Приједорчана

На Републичком првенству глувих и
наглувих РС које је одржано у Модричи
прво мјесто у такмичењу екипа , као и у
такмичењу појединаца у шаху освојили
су чланови приједорског Удружења
глувих и наглувих., потврдио је
предсједник овог удружења Маринко
Мартић.
„ Веома смо поносни што је наш
члан Милорад Бојалица освојио прво
мјесто у веома јакој конкуренцији
шахиста, те наставио са успјесима које
наши шахисти постижу на овим
првенствима“ казао је Мартић.
Он је додао да су у женској
конкуренцији чланице приједорског
Удружења глувих и наглувих
у
дисциплини пикадо освојиле другом
мјесто, а вриједан резултат је постигла и
мушка екипа освојивши четврто мјесто
у малом фудбалу.
На
републичком
првенству
удружења
глувих
и
наглувих
учествовало је десет екипа, а поред
приједорског, наступиле су екипа из
удружења глувих и наглувих из Добоја,
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