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ИНФОРМАТОР 

 

 Издање за октобар 2014.године 
 

Отворена реновирана школа у 

Гомјеници 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Горан Мутабџија 

изјавио је  да се помоћ међународне 

заједнице у обнови поплављених школа 

не огледа само у финансирању него и у 

брзим процедурама. 

 "Да смо радили према Закону о јавним 

набавкама БиХ, ми овај посао не бисмо 

завршили ни за годину и по дана", рекао 

је Мутабџија на свечаности отварања 

обновљене школе у Гомјеници која је 

страдала и у мајским и у поплавама 

почетком септембра. 

 Он је оцијенио да су пројекти попут 

гомјеничке школе показали добру 

организованост и способност свих 

институција Републике Српске - од 

локалне заједнице до Владе, као и 

велику посвећеност просвјетних 

радника на свим нивоима да се овом 

проблему приступи веома озбиљно и 

квалитетно. 

 

 
 

"Била је веома добра наша процјена да 

настава мора да крене 1. септембра, ни 

из каквих политичких, него из 

практичних разлога. У Приједору је уз 

помоћ локалне заједнице организован 

превоз ђака из поплављених подручних 

школа у централне и они нису губили 

наставу", казао је Мутабџија. 

 Он је додао да ће у другој поплављеној 

школи у Приједору - подручној школи у 

насељу Тукови - бити срушен стари, 

монтажни објекат и да ће, како је 

договорено с представницима УНДП-а 

и УНИЦЕФ-а унутар програма ЕУ за 

опоравак од поплава, бити грађена 

потпуно нова школа. 

Шеф бањалучке канцеларије Делегације 

ЕУ у БиХ Ђулио Зани рекао је да ће у 

оквиру Програма ЕУ за опоравак од 

поплава у 24 подручја у БиХ бити 

уложено више од 42 милиона евра. 

 "Наши фондови ће омогућити обнову 

4.221 објекта у јавној инфраструктури, 

домаћинствима, пољопривредницима, 

малим и средњим предузећима, што би 

требало да подржи око 2.000 радних 

мјеста", казао је Зани.   

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић захвалио се ЕУ на финансирању 

и УНДП-у и УНИЦЕФ-у на брзој 

имплементацији пројекта, а ученицима 

и особљу школе пожелио срећу у 

наставку рада у школској згради далеко 

љепшој и уређенијој него што је била 

прије поплава. 

 "Тешке посљедице поплава из маја и 

даље се дубоко и жестоко осјећају", 

казао је Павић. 

 Сања Муњиза, директор Основне 

школе "Бранко Ћопић", у чијем саставу 

је подручна школа у Гомјеници, рекла је 

да је у обнову уложено око 200.000 КМ, 

да је реновирањем обухваћен цијели 

објекат, а не само поплављено 

приземље, да је проведен и пројекат 

енергетске ефикасности, измијењени 

кров, столарија, фасада, подови 

санитарни чворови и електро 

инсталације, те уведени централно 

гријање и видео надзор. 

 "Данас доносимо радост за 110 дјеце у 

овој школи, а родитељима и 

мјештанима Гомјенице обавезу чувања 

оваквог објекта", поручила је Муњиза. 
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 За школу у Гомјеници из Програма ЕУ 

за опоравак од поплава обезбијеђено је 

131.000 КМ, из италијанског Удружења 

"Програм Приједор" близу 68.000 КМ, 

док су опремање и намјештање 

школских просторија финансирали 

УНИЦЕФ и микрокредитна 

организација "Еки" из Приједора. 

Школа је из властитих извора и из 

помоћи прикупљене у Дјечијем вртићу 

"Радост" Приједор и једној основној 

школи из Минхена обезбиједила 

увођење видео надзора.  

 

Посјета Вртићу „Радост“ 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је поводом недјеље дјетета  посјетио 

Дјечији вртић „ Радост“ и малишанима 

уручио пригодне поклоне.  

„Овдје сам прије свега да се упознам са 

радом ове установе њиховим потребама 

, али  и да са својим малим другарима 

подијелимо задовољство што су они 

доста тога у вртићу научили“ казао је 

Павић. 

Он је додао да се у Приједору доста 

пажње посвећује предшколском 

образовању. 

„Ове године смо реновирали вртић на 

Уријама, прије двије године на 

Пећанима, ових дана отварамо  вртић у 

Козарцу и нама је остало да баш овај 

централни објекат доведемо у боље 

стање него што је сада“ казао је Павић. 

Он је додао да сматра да предшколско 

образовање има добре услове за рад и да 

има дјеце која још нису обухваћена 

овим образовањем и да очекује да ће у 

наредном периоду бити  обезбијеђен 

простор за сву дјецу, чији родитељи 

имају интерес и потребу да им дјеца 

похађају вртић. 

Директор вртића Душанка Божић се 

истакла да постоји добра сарадња са 

локалном управом која има 

разумијевање за све потребе установе, 

боље услове боравка дјеце и њихову 

безбједност. У овој установи тренутно 

борави преко 400 малишана. 

 

Отворен вртић у Козарцу 

 

У Козарцу код Приједора је 3.октобра 

отворен  вртић  у којем ће 25 малишана 

узраста од три до шест година моћи да 

проводе вријеме док им родитељи 

бораве на послу. Вршилац дужности 

директора  приједорског Дјечијег 

вртића „ Радост“  Душанка Божић је 

истакла да је ово нови објекат  у саставу 

ове предшколске установе који на 

површини од 150 квадратних метара  

има све услове да се квалитетно, 

безбједно и сигурно ради са 

малишанима. 

 

 
 

„Ово ће бити  за  сада само једна 

васпитна група ,али ће се тај број 

вјероватно проширити.Ово је шанса за 

малишане из Козарца јер свако дијете  

које уђе у систем предшколског 

образовања и васпитања има шансу да 

напредује  својим ритмом и да његова 

стартна позиција за полазак у школу 

буде веће него да није похађао вртић“ 

казала је Божићева. 

Она је потврдила да  објекат има 

основну салу за боравак дјеце, 

библиотеку и дидактички кабинет, 

властиту савремену кухињу, гардеробу 

и санитарни чвор. 

Вртић је отворио и малишане играчкама 

и слаткишима даривао градоначелник 

Приједора Марко Павић који је 

потврдио да је у његову изградњу и 

опремање градска управа уложила око 

142 000 КМ. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

„ Све је урађено домаћим снагама  и 

вртић је савремено опремљен „ казао је 

Павић. 

Он је додао да се у Приједору доста 

пажње посвећује предшколском 

образовању. 

„Ове године реновирали смо  вртић на 

Уријама, прије двије године на 

Пећанима и остало је  да баш овај 

централни објекат доведемо у боље 

стање него што је сада“ казао је Павић. 

Он је додао да сматра да предшколско 

образовање има добре услове за рад и да 

има дјеце која још нису обухваћена 

овим образовањем и да очекује да ће у 

наредном периоду бити  обезбијеђен 

простор за сву дјецу, чији родитељи 

имају интерес и потребу да им дјеца 

похађају вртић. 

У Козарцу је раније био вртић који је 

обухватао три васпитне групе и 

популарно се звао „ мала школа“. Са 

ових 25 малишана из Козарца, вртић у 

Приједору тренутно похађа преко 400 

малишана. 

 

Прво сабрање удружења потомака и 

поштовалаца српских жртава ратова 

у 20.вијеку 

  
Поводом обиљежавања 100 година од 

почетка Првог свјетског рата на 

легендарној планини Козари протеклог 

одржано је  Прво сабрање удружења 

потомака и поштовалаца српских 

жртава ратова у 20.вијеку под мотом „ 

сјећање није довољно“. Скуп  су  

иницирали и организовали Удружење 

"Јадовно 1941" и Организација 

породица заробљених, погинулих 

бораца и несталих цивила Републике 

Српске, а подржали Министарство 

просвјете и културе Републике Српске, 

Минстарство културе и информисања 

Србије и град Приједор. 

 Владика бихаћко-петровачки Атанасије  

је поздравајући учеснике овог скупа 

истакао  да се српском народу лако 

догађа да заборавља, одбацује, 

ампутира и поништава и дио свога 

властитога бића, свога живота и свога 

народа. 

 "Оно што се догађало српском народу у 

20. вијеку, много тога је ишло упразно и 

није било осмишљено. На нама је 

задатак да враћамо оно што је отишло у 

бесмисао из наше историје и наше 

прошлости, а памћење се може 

оживјети", казао је владика, оцијенивши 

да ово вишедневно сабрање на Козари 

има вишедимензионални значај. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да је Козара планина која 

зна и за жртве и за слободу и да је била 

терорисана, али да никад није под 

окупацијом и терором жељела остати. 

 " Наше жртве заслужују у свако доба 

велику пажњу и сјећање - сјећање за оно 

што су чинили и пажњу за оно што су 

нам оставили. Тиме је наша обавеза 

већа, јер морамо чувати идеале за које 

су се борили, али је пуно препрека на 

том путу", оцијенио је Павић. 

 Он је нагласио да се Србима никада 

није дозволило да праве државу по 

мјери људи свога народа нити по 

заслугама које је српски народ имао у 

ратовима, него су им увијек наметани 

оквири који су их спутавали. 

 "То су нам смјернице куда треба ићи. 

Никада не треба одустати и никад се 

предати, јер то не заслужују ни жртве 

ни генерације које долазе иза нас", 

поручио је Павић. 

 Предсједник Удружења "Јадовно 1941" 

Душан Басташић рекао је да су на овом 

сабрању представници 20 организација 

из Србије, Републике Српске и 

Хрватске одлучили да изразе вољу и 

покажу заједништво у чврстој одлуци да 

не дозволе да страдање предака које је 

снажно одредило животне путеве 

потомака не падне у заборав. 

 "Желимо да покажемо да они чије гене 

и дух носимо не могу и не смију бити 

заборављени и да ћемо учинити све да 

наша дјеца и још нерођени унуци то не 

забораве и да из сфере сјећања усвоје 

ово у трајно памћење онако како смо 

усвојили и Косовски бој", казао  је 
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Басташић додајући да је на  крају скупа 

формулисан  протокол о сарадњи 

сабрања који ће дефинисати конкретне 

активности за наредни период. 

 

Отворен пут у Трнопољу 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

отворио је пут у Петровом Гају и 

Трнопољу гдје је у асфалтирање 3.350 

метара пута из градског буџета уложено 

333.000 КМ. 

 Он је рекао да је Скупштина града 

Приједора прошле године донијела 

одлуку о асфалтирању једног дијела 

путева у руралном и у градском 

подручју. 

"Намјеравали смо то ове године рано 

урадити, али поплаве су довеле до тога 

да радимо у јесен", рекао је Павић .  

Он је навео да је пут нешто чему се 

мјештани највише радују јер им 

омогућава далеко бржу комуникацију са 

центром града, елиминацију прашине и 

додатну сигурност у саобраћају.  

"Пут је увијек нешто што треба да враћа 

све оне који су због лоших услова 

живота отишли у град. Ми правимо 

путеве не да људи одлазе са својих 

имања него да се враћају и остају на 

својим имањима, а поготово млађе 

генерације", поручио је Павић. 

 

 
 

Предсједник Савјета мјесне заједнице 

Петров Гај Душко Томић рекао је да уз 

овај пут живи око 700 домаћинстава. 

 

5.10 Одржано вече националних 

мањина 

 

 Представници националних мањина 

који живе на подручју града Приједора 

представили су дио активности својих 

удружења на традиционалној 

манифестацији „Вече националних 

мањина „ које је одржано у градском 

позоришту. По девети пут, приједорска 

удружења Рома, Чеха, Украјинаца и 

Словенаца представила су се, као и 

сваке године, пјесмом, плесом и игром, 

а домаћин овогодишње "Вечери 

националних мањина" било је 

Удружење Словенаца „ Липа“ из 

Приједора. 

 

 
 

Овој манифестацији присуствовао је и 

генерални конзул Републике Словеније 

у Бања Луци Бранко Зупанц који је 

истакао да је познато да град Приједор 

придаје посебан значај националним 

мањинама. 

„Нама је важан положај словеначке 

мањине и један од кључних задатака 

представника Словеније  је да воде 

бригу о Словенцима који живе на 

подручју Републике Српске и БиХ . Ми 

помажемо рад удружења Словенаца и у 

Приједору, Бања Луци и Добоју гдје су 

друштва веома активна и етаблирана у 

свом окружењу“ истакао је Зупанц. 

Вече је отворила начелница градског 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић која је истакла да је 

локална власт  поносна на чињеницу да 

је град Приједор  ,  град различитости. 

 „Градска управа подржава ова четири 

удружења националних мањина у 

њиховом настојању да очувају вјеру, 
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традицију, културу и језик  свог народа, 

али да и заједно са нама граде 

Приједор“ казала је Бабићева. 

 

6.10.Градоначелник обишао 

реновирани вртић у Омарској 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

обишао је  потпуно реновирани објекат 

Дјечијег вртића „ Палчић“ у Омарској за 

шта је издвојено око 75 000 КМ.Он је 

током обиласка вртићких просторија 

истакао да су овдје раније били веома 

лоши услови за боравак дјеце  и да је 

након реконструкције ово сада један 

потпуно нови објекат. 

 

 
 

Он је истакао да је у средства за 

реконструкцију укључена и ранија 

донација предсједника Републике 

Српске Милорада Додика те да је ово 

један лијеп примјер како се може 

заједнички инвестирати. 

Вршилац дужности директора Дјечијег 

вртића „ Радост“ Душанка Божић   

потврдила је да овај вртић   похађа једна 

мјешовита група од 25 дјеце и  да има 

три запослена радника. 

„  Урађено је оно што смо годинама 

чекали.Постављена је изолација, урађен 

је нови кров, уређена фасада и уграђена 

ПВЦ столарија, тако да је побољшан 

квалитет живота и рада дјеце у овом 

објекту, казала је Божићева. 

Она је додала да у овом објекту дуги 

низ година бораве и два одјељења 

првачића ОШ „ Вук Стефановић 

Караџић“ из Омарске  тако да ће им 

свима заједно од сада бити љепше, 

топлије и сигурније у реновираном 

објекту. 

 

7.10.Кључ за 30 нових станова 

 

За 30 породица погинулих бораца  и 

ратних војних инвалида министар рада 

и борачко-инвалидске заштите 

Републике Српске Петар Ђокић  у 

Приједору је уручио кључеве за станове  

у новој борачкој згради. 

 "Данас је донесена одлука о избору 

извођача радова за још једну стамбену 

зграду за 46 станова чиме ће се програм 

трајног стамбеног збрињавања за ове 

категорије у Приједору реализовати у 

цјелости", рекао је Ђокић. 

 

 
 

 Он је истакао  да је програм реализован 

у сарадњи са градом Приједором и да је 

у изградњу овог објекта Влада путем 

Министарства рада и борачко-

инвалидске заштите Републике Српске 

уложила 1.003.000 КМ, а град Приједор 

240.000 КМ. 

 "Ово је врста тестамента који 

остављамо породицама чији су чланови 

дали животе или дијелове тијела храбро 

се борећи за Републику Српску. Бол и 

патња се не могу надомјестити, али ово 

је велики напор Владе и Министарства 

рада и борачко-инвалидске заштите као 

иницијатора", истакао је Ђокић. 

Он  је додао  да је жеља, воља и намјера 

Владе и Министарства да се 

максимално брине о овој популацији у 

складу са материјалним могућностима, 

да буде солидарна и да никад не 
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престане бринути и изражавати вјечно 

поштовање. 

 "Ријеч је о најхуманијем програму који 

се проводи послије рата. До краја 

године дом ће имати 5.606 породица. 

Тренутно се на више локација граде 774 

стана од Требиња до Новог Града, што 

је, узме ли се просјечна породица, читав 

један град са 3.500 становника", казао је 

Ђокић. 

 

7.10. Удружење „ Невен“ у новим 

просторијама 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и шеф канцеларије УНДП у Бања Луци 

Горан Вукмир обишли су нове 

просторије Удружења родитеља дјеце са 

посебним потребама „Невен „  у 

Приједору за чије је отварање и 

опремање уложено 80 385 КМ.Ријеч је о 

пројекту „ Развој дневног центра за 

лица са посебним потребама“ који је 

проистекао из Плана друштвеног 

развоја Интегралне стратегије развоја 

града Приједора 2014-2024.године, а на 

основу потребе да се обезбиједе 

одговарајући услови и јачају стручни 

капацитети за пружање адекватног 

дневног боравка и његе лица са 

посебним потребама. 

Градоначелник Павић је овом приликом 

истакао да се у овом граду поклања 

велика пажња дјеци са посебним 

потребама и да је реализација овог 

пројекта гдје се дјеци омогућава рад и 

дружење, за њих веома значајан. 

„Објекат је потпуно спреман,а у 

слиједећој фази пројекта је предвиђена 

набавка разних машина ради радне 

терапије која је за ову дјецу изузетно 

значајно“ казао је Павић. 

Павић је потврдио  да је УНДП пројекат 

финансирао са 46.543КМ, а град са 

33.842 КМ. 

 

 
 

 Шеф канцеларије УНДП у Бања Луци 

Горан Вукмир је истакао да је значајно 

што  је пројекат проистекао из 

Стратегије развоја града и да су грађани 

и локална управа препознали директне 

потребе грађана односно ове 

популације. 

"УНДП има читав низ програма којима 

подржава овакве и сличне активности 

тако да очекујемо наставак сарадње са 

овим удружењем јер су показали да су 

изузетан партнер, а да град Приједор 

поклања пажњу овим питањима што је 

јако битно у кризним временима како 

би  сви помогли онима којима је наша 

помоћ најпотребнија“ казао је Вукмир. 

Предсједник Удружења „ Невен“ Весна 

Берић је изразила захвалност свим 

учесницима пројекта који су препознали 

потребу ове популације да буду 

примјећени у друштву и да имају мјесто 

гдје могу да проводе своје вријеме и 

истовремено буду радно ангажовани. 

„ Дјеца ће на овај начин бити 

обезбијеђена у веома лијепом простору, 

за разлику од досадашњих које смо 

користили, а  ми родитељи ћемо бити у 

прилици да обављамо своје послове и да 

тиме остварујемо приход за породицу  

како не би били на ивици егзистенције“ 

казала је Берићева.Удружење „ Невен“ 

броји 324 члана. 

 

8.10.Асфалт стигао у Стари воћњак 

 

Око 200 домаћинстава Старог воћњака, 

једног од највећих избјегличких насеља 

у Приједору  добила су  асфалтни пут у 

дужини од око километар за шта је из 
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градског буџета издвојено око 150 000 

КМ. 

Пут је отворио градоначелник 

Приједора Марко Павић који је истакао  

да је град планирао програм којим би се 

ове године асфалтирало  око 15 

километара локалних путева за шта ће 

бити издвојено око два милиона КМ. 

 

 
 

„ Тај посао је при крају и надамо се да 

ћемо до краја године тај посао 

завршити, а тиме смо доказали да се 

бринемо и о развоју градског  и 

руралног подручја“ казао је Павић. 

 

8.10.Меморандум о сарадњи за 

сабацију штета од поплава 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и директор компаније АрселорМитал 

Приједор Младен Јелача потписали су  

Меморандум о сарадњи  у санацији 

штета од поплава на територији града 

Приједор вриједан 500 000 КМ. Павић је 

појаснио да је ријеч и о спречавању или 

ограничавању опасности од поплава и 

смањивању ризика од будућих поплава. 

„ Споразумом је предвиђена 

реконструкција  локалне путне  мреже  

оштећене  у поплавама  , санирању 

посљедица поплава и чишћењу  корита 

Берека те сматрам да су то послови који 

ће бити од изузетне помоћи граду 

Приједору и да ће грађани имати 

директно осјетити  корист од ове 

помоћи“ казао је Павић. 

 

 
 

 Он је додао да су од двије овогодишње 

велике поплаве остале посљедице које 

још увијек нису саниране. 

Директор АрселорМитала Младен 

Јелача је нагласио да је овај споразум 

израз добре сарадње и жеље да се 

напредује , али и помогне у рјешавању 

проблема које  има локална заједница.  

„Овај  меморандум  је дио настојања да , 

као друштвено одговорна компанија, 

помогнемо локалној заједници  у којој 

егзистирамо  10 година, у рјешавању 

проблема отклањања посљедица 

поплава“ рекао је Јелача. 

Он је да ће се са конкретним 

активностима кренути што прије, 

динамиком којом локална заједница 

буде кандидовала пројекте.  

 

Предсједник БОРС-а у Приједору 

 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и предсједник Борачке организације 

Републике Српске  Миломир Савчић у 

Приједору  изразили  су током 

разговора у Приједору обострану жељу 

да БОРС игра и активнију и јачу улогу у 

кључним стварима Републике Српске. 
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 "Град Приједор жели да чува и његује 

тековине и да помаже борце 

Одбрамбено-отаџбинског рата, али и да 

се припадници БОРС-а повежу са 

припадницима НОР-а јер је 

антифашизам трајно добро Козаре и 

Поткозарја", рекао је Павић. 

 Он је оцијенио да градска управа 

Приједор има изузетно добру сарадњу 

са организацијама бораца, породица 

погинулих, логораша и РВИ и настоји 

им помоћи максимално колико је 

могуће истакавши да је из буџета града 

издвојено више од 450.000 КМ. 

Предсједник БОРС-а Миломир Савчић 

рекао је да је друштвена улога ове 

организације да се бави социјалним и 

економским проблемима борачке 

популације и да рјешава те проблеме. 

"Борачка популација и руководство 

БОРС-а има и право и обавезу и 

одговорност да заузима ставове о 

битним питањима од интереса за 

Републику Српску и будите убијеђени 

да ће то у будућности и бити тако", 

најавио је Савчић. 

 Он је подржао опредјељење локалне 

власти у Приједору да његује не само 

традицију Одбрамбено-отаџбинског 

рата него и славне тековине 

антифашистичке борбе, као и да је град 

Приједор једна од првих локалних 

заједница које је посјетио након што је 

изабран за предсједника БОРС-а.  

 

9.10. Нови асфалт у Тополику и 

Врбицама 

 

У новим приједорским насељима 

Тополок и Врбице отворени су  нови 

асфалтни путеви  у укупној дужини од 

око два километра за  које је из буџета 

града издвојено укупно око 330 000 

КМ.Нове путне правце на употребу 

грађанима предао је градоначелник 

Приједора Марко Павић који је истакао 

да ова нова насеља добијају основне 

инфраструктурне објекте и да постају 

уређена приградска насеља. 

„Ово су нова насеља која одавно и не 

зовемо више избјегличка јер овдје више 

од 20 година живе сада наши суграђани 

, а ево дошло је вријеме да поред уличне 

расвјете, пројекта канализације који је 

при крају ова насеља добију и асфалтни 

пу којим ће лакше стизати до центра 

града“ рекао је Павић. 

Он  је потврдио да је  асфалтирање дио  

овогодишњег програма уређења  

локалних путних праваца  у дужини од 

15 километара за шта ће из градског 

буџета бити издвојено око два милиона 

КМ. 

 

 
 

 „Програм је при крају , остало је још 

око километар и по пута које треба 

асфалтирати“ потврдио је Павић 

Иначе у насељу Тополик , које има око 

70 домаћинстава,  асфалтирана је улица 

од 350 метара за шта је издвојено 45 000 

КМ, а у насеље  Врбице , које има око 

три стотине домаћинства стигло је 1550 

метара асфалтног пута  у које је 

уложено 285 000 КМ. 

Мјештанин насеља Тополик Драго 

Милиновић  се испред , како је рекао, и 

старих и младих становника, захвалио 

на асфалту који је дуго очекиван у овом 

дијелу града. 
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„ Овдје је раније било јад и биједа, није 

било канализације, пута, струје, 

телефона, практично нисмо имали 

ништа, а сада је ово идеално за нас и 

неизмјерно смо захвални на овоме 

локалној власти која је и уз нашу помоћ 

ово насеље учинила пристојним за 

живот“ рекао је Милиновић. 

 

9.10. Помоћ пољопривредницима 

угрожених  поплавом 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

уручио је  по 10 000 КМ новчане 

помоћи из буџета града за два 

пољопривредна домаћинства која су 

имала директне штете од мајских 

поплава на својим фармама. Ријеч је о 

фарми кока носиља „ Бабић“ из 

Расаваца гдје је током поплава страдало 

око  1300 кока носиља и фарми свиња  „ 

Кусоњић“  из Гомјенице  на којој су 

страдале  22 свиње спремне за продају, 

десет прасића и крмача прасилица. 

 

 
 

Павић је овом приликом  истакао да су 

мајске поплаве биле катастрофалне и да  

су страдала домаћинства, привредни 

објекти, али су велике штете биле у 

пољопривреди када су у питању засади 

кукуруза, пшеница, башти, пластеника и 

сточни фонд. 

„Власници  ове двије фарме  имали су  

директну штету на своме јату и своме 

стаду и ми смо те штете комисијски 

утврдили и предали Фонду 

солидарности РС да би се намирила 

штета.Обзиром да та процедура дуго 

траје, а ови људи су имали директну 

штету  ми смо одлучили да санирамо 

штету у висини која  им  је настала“ 

рекао је Павић. 

Он је додао да исплаћеним износом 

нису узете у обзир штете  на објектима 

и у сточној храни, као  и оној храни која 

је припремљена за касније. 

„Мислим да је ово један добар однос  

локалне заједнице према људима који се 

баве овом производњом и наша је жеља 

била да они не одустану  и да наставе да 

се баве својом ранијом дјелатношћу и 

сматрам да  смо у томе успјели“ додао 

је Павић. 

Нада Кусоњић, власник фарме свиња „ 

Кусоњић“   је потврдила да је  штета  на 

њеном имању процијењена на  око 20 

000 КМ. 

„Задовољна сам што су одговорни људи 

имали слуха за потешкоће које су 

настале  на нашој фарми послије.Храну 

коју смо добили одмах након поплаве 

била је јако добродошла, а новчана 

помоћ  коју смо сада добили дошла је у 

право вријеме“ казала је Кусоњићева. 

Она је додала да ће новац утрошити на 

рате пољопривредног кредита  који је 

дигнут за градњу фарме и на куповину 

хране. 

Драган Бабић из Расаваца власник 

фарме која се баве производњом 

конзумних јаја, истакао је да је прије 

поплаве  на фарми је било 2000 кока 

носиља , а да је од тога  1300 погушено. 

„У међувремену смо обновили сточни 

фонд и тренутно се враћамо у 

производњу, тако да су нам ова средства 

добро дошла за наставак рада“ реко је 

Бабић. 

Он је потврдио и да је директна штета 

на његовом имању била око 50 000 КМ , 

будући да се бави и ратарством   те да је 

прије поплаве имао  велике залихе 

сточне хране  и  припремљеног 

репроматеријала за сјетву . 

 

Отворен асфалтни пут у Горњој 

Марићкој 

 

У приједорском насељу Горња Марићка 

завршено  је асфалтирање око 
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километар и по пута за шта је из 

градског буџета издвојено 160.000 КМ и 

чиме је ријешен проблем путне 

инфраструктуре за око 80 домаћинстава. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да се модернизација пута у овој 

по површини највећој мјесној 

заједници, које је почело прије десетак 

година, приводи крају. 

"Водећи рачуна о равномјерном развоју 

нашег града настојали смо да у свако 

село дође асфалт да би село 

приближили граду и да би људи остали 

на својим имањима", рекао је Павић 

приликом отварања нове модернизоване 

дионице. 

Он је нагласио да ће градња путне 

инфраструктуре утицати да млади 

остану на својим имањима. 

Секретар Савјета Мјесне заједнице 

Синиша Ђаковић рекао је да је 

асфалтирана дионица пута повезује 

засеок Квочке са насељем Криваја и 

води до регионалног пута Сански Мост 

- Бањалука. 

 

 
 

"Пут води и до цркве и гробља, којима 

гравитира укупно око 140 

домаћинстава", каже Ђаковић, који 

истиче важност да се модернизује ово 

мјесто у којем има доста дјеце, ученика 

и омладине. 

Асфалтирање пута у Горњој Марићкој 

дио је програма уређења 15 километера 

за шта ће из овогодишњег градског 

буџета бити издвојено око два милиона 

КМ. 

 

12.10.Избори 

 

На подручју града Приједора гласало је 

40.430 грађана односно 46,40 одсто 

регистрованог гласачког тијела, рекао је 

предсједник Градске изборне комисије 

Приједор Жељко Шкондрић. 

"Од 130 редовних бирачких мјеста 128 

затворено је у 19.00 часова, а два 

бирачка мјеста су продужила с радом 

због прекида у гласању током дана. У 

Ракелићима је рад продужен за 20 

минута, а у Козаруши за 30 минута", 

рекао је Шкондрић на конференцији за 

новинаре у Приједору. 

 Најнижа излазност забиљежена је у 

Ризвановићима - 19,50 одсто, а највиша 

у Саничанима - 90,12 одсто. 

 "У наредним сатима бирачки одбори 

пребројавају гласове и попуњавају 

обрасце, након чега ће гласачки 

материјал преузети ГИК. У обавези смо 

да до 22.30 часова ЦИК-у БиХ јавимо 

резултате за члана Предсједништва 

БиХ", најавио је Шкондрић. 

 

 
 

 Он је нагласио да ниједан приговор 

ниједног политичког субјекта ГИК 

Приједор није запримила у току 

изборног дана. 

 "Зато се захваљујем свим политичким 

субјектима на коректној сарадњи. 

Немамо ниједан пријављен инцидент", 

поручио је Шкондрић. 

 Према његовим ријечима, и у 

Приједору је, као и у неким другим 

локалним заједницама у БиХ, било 

случајева неподударања у броју 

гласачких листића које бирачки одбори 
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ручно броје у односу на број који је 

евидентиран да је дистрибуисан. 

 "То су записнички констатовали 

одбори и то је прослијеђено ЦИК-у", 

казао је Шкондрић. 

 

15.10. Цвијићеви дани 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Горан Мутабџија  

сматра  да су  Јован Цвијић и Петар 

Кочић парадигме научне мисли српског 

етничког простора у 20.вијеку и да 

географ има посебну обавезу да 

промовише вриједности научног рада 

Јована Цвијића. Он је као учесник 

научног предавања које је вечерас 

одржано у Градској библиотеци  

„Ћирило и Методије“ под називом 

„Цвијић и Кочић-етнографска 

истраживања као основ умјетничког 

стваралаштва“ истакао да је Јован 

Цвијић родоначелник српске географске  

научне мисли и велики борац за српски 

етнички простор. 

„ Дијапазон његовог научног рада је  

огроман и о њему требамо стално да 

говоримо и то не само географи, јер 

морамо бити свјесни да је он први 

научно освијетлио географске проблеме 

Балканског полуострва и с тим у вези 

посебно апострофирао његове антропо-

географске  проблеме “ рекао је 

Мутабџија. 

Научно предавање је одржао Душко 

Певуља,професор са Филолошког 

факултета у Бањој Луци је говорећи о 

теми овог предавања истакао да овај 

однос између Петра Кочића и Јована 

Цвијића као два знаменита лика из наше 

националне прошлости уклапају  у 

обиљежавање стогодишњице Великог 

рата. 

 

 
 

 „ Веза између њих се налази управо у 

њиховој посвећености српских темама и 

рјешавању српског националног питања 

и њиховом заједничком поимању 

рјешавања тог проблема“ казао је 

Певуља. 

Ово научно предавање  дио је 

манифестације „Дани Јована Цвијића“, 

која је посвећена животу и дјелу Јована 

Цвијића која сваке године окупља 

школе које  носе име  овог истакнутог 

научника.  

 „Цвијићеве сусрете 2014“ подржали су 

град Приједор, образовне и установе 

културе у граду Приједору, Републички 

педагошки завод, Министарство 

просвјете и културе Републике Српске, 

Природно-математички и Филолошки 

факултет Универзитета у Бањалуци, 

Српско географско друштво, 

Географског факултета Универзитета у 

Београду, Институт „Јован Цвијић“ при 

САНУ и Музеја града Београда. 

 Цвијићеви сусрети одржавају се од 

1995. године на иницијативу Српског 

географског друштва. Све школе са 

подручја Србије и Републике Српске 

које носе име Јована Цвијића окупљају 

се у октобру у неком од мјеста из којих 

долазе: из Бањалуке, Приједора, 

Београда, Дебрца, Зворника, Зрењанина, 

Зубиног Потока, Костоца, Лознице, 

Модриче, Сирче, Смедерева, Змињака и 

Штрпца.  

 

Изложба орнамената са фресака 

 

У Галерији `96  отворена је изложба под 

називом „Освежавање меморије – 
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Орнаменти српских средњовековних 

фресака“ чији је аутор историчар 

умјетности  и музејски саветник Музеја 

примењене уметности из Београда 

Душан Миловановић. Директор 

Галерије Тихомир Илијашевић је 

отварајући изложбу истакао да је њен 

аутор најбољи живи познавалац  српске 

средњовековне ликовне умјетности. 

„ Освежавање меморије је његово 

капитално дјело, а  ријеч  је о  

мултимедијалној изложби која садржи  

орнаменте, музику, керамику, видео и 

анимације којима се представљају 

орнаменти српских средњевјековних 

фресака“ рекао је Илијашевић. 

Он је потврдио да је изложба 

премијерно приказана у Музеју 

примењених уметности у Београду у 

новембру прошле године гдје је трајала 

четири мјесеца и коју је  видјело  преко 

15 000 гледалаца, да је у Приједор 

стигла из кинеског града Шијана, а да  

су је прије тога видјели још само у 

Паризу. 

 

 
 

Аутор Душан Миловановић је потврдио 

да су  основа изложбе 572 табле са 

копијама орнамената  из колекције 

Музеја. 

„ Изложба  покушава да освјежи 

сјећање на једну фантастичну тему 

орнаменте са средњевековних фресака 

односно  са одеће ратника и светитеља 

са средњевековних фресака“ казао је 

Миловановић. 

Он је истакао да је овај материјал  први 

пут показан 1961. године поводом 12. 

међународног конгреса византолога, као 

пратећа изложба коју је организовао 

београдски Музеј примењене 

уметности.  

Он је додао да је у њеној реализацији 

учестовало 135 људи , професионалаца 

и 25 волонтера, а урађен је и репринт 

каталога из 1961.године и двојезични 

каталог који садржи комплетан корпус 

орнамената који Музеј посједује. 

 

29.10. Градски буџет ребалансом 

увећан за 5 милиона КМ 

 
Одборници  Скупштине  града Приједор 

донијели су на  21.засједању   одлуку о 

извршењу ребаланса овогодишњег 

градског буџета  којом је он са 

овогодишњих   31.290.233 КМ повећан  

на 36.318.791 КМ. Начелник Одјељења  

за финансије у Градској управи Биљана 

Малбашић појаснила је да је до 

повећања  буџета у  номиналном износу 

дошло због тога  што  је  на приходовној 

страни уврштен буџетски суфицит  из 

прошле године у износу одо око 577 000 

КМ,кредитна инфраструктурна средства  

у висини 3,2 милиона КМ, повећање 

прихода  по основу ПДВ-а  од 861 000 

КМ ,те грант Министарства здравља и 

социјалне заштите РС за туђу његу и 

помоћ  у стању  социјалне 

помоћи,односно друга средства као што 

су  учешће УЕФА у изградњи Градског 

стадиона Приједор и Министарства за 

људска права  и избјеглице  БиХ  за 

стамбено збрињавање Рома.   

„Буџетски суфицит  остварен   је из 

накнада за  претварање пољопривредног 

у непољопривредно земљиште и водних 

накнада  и  будући  да се ради о 

намјенским средствима , суфицит ће се 

трошити у складу са  донесеним  

одлукама“ казала је Малбашићева. 
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Она  је  додала да ће  се  приликом 

израде  нацрта буџета за слиједећу 

годину донијети  одлука о промјени 

намјене   инфраструктурног кредита од 

3,2 милиона КМ ,јер му је  издвајањем 

средстава  за надградњу  и стављање 

под коси кров  позоришне зграде  она  

донекле  промијењена ,те  да ће се  

направити унутрашњи ребаланс  унутар 

ових  средстава  како би се завршила  

изградња пијаце  у градском  насељу 

Пећани. Скупштина града Приједора је 

кориговала и претходну Одлуку о 

давању гаранције градској „Топлани“ на 

дугорочно кредитно задужење. Новом 

одлуком, градска гаранција „Топлани“ 

ће умјесто 10 износити 7 милиона евра, 

чиме ће се, заједно са грантом шведске 

Агенције за међународни развој 

„СИДА“ од два милиона марака 

финансирати изградња нове Топлане на 

био-масу. 

Одборници Скупштине града су 

донијели  и одлуку о расписивању 

јавног конкурса за избор и именовање 

директора трију јавних устнова чији је 

оснивач локална заједница. Ријеч је о 

установама Центар за социјални рад, 

Спортска дворана "Младост" и Дјечији 

вртић "Радост", чији је извјештај о раду 

за протеклу школску годину усвојен на 

овом засједању. 

 

Уручена рјешења о додјели 

неповратних новчаних средстава за 

породице погинулих и РВИ 

 

Министар рада и борачко-инвалидске 

заштите РС Петар Ђокић уручио је у 

Приједору 234 рјешења о додјели 

неповратних новчаних средстава за 

породице погинулих бораца и ратне 

војне инвалиде од прве до четврте 

категорије који своје стамбено питање 

рјешавају неповратним новчаним 

средствима чија је вриједност 1 728 000 

КМ. 

„ У периоду од 2008.године када је 

стартовао посебан Програм стамбеног 

збрињавања у Приједору смо изградили  

90 станова , око 190 породица  нешто 

раније смо стамбено збринули 

неповратним новчаним средствима , 

тако да са овим средствима и са 

договореном  изградњом још 40 станова 

у овом граду  смо практично ријешили 

стамбена питања ових категорија“ рекао 

је Ђокић. 

Он је додао додао да је овим програмом 

, који се завршава на крају 2014.године  

збринуто укупно 5 606  породица 

погинулих бораца и РВИ од прве до 

четврте категорије у РС за шта ће бити  

уложено укупно 100 милиона КМ , 

односно 107 милиона будући да се у РС 

гради још 570  станова. 

„Драго ми је да сам  био члан Владе  

која је имала разумијевање да  у 

протекле четири године водим овај 

програм  и доведем до краја као 

најхуманији програм кога је послије 

рата провела власт РС“ казао  је Ђокић.  

 

 
 

Предсједница Удружења породица 

погинулих бораца Здравка Карлица је 

истакла да су ове категорије заједно са 

борцима дале највећи допринос оном 
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највриједнијем што сви данас имамо,  а 

то је Република Српска. 

 „  Нико нема право да се игра животима 

ових категорија ни јуче ни данас ни 

сутра  и оне се у приоритету рјешавати 

у свим сегментима живота.“ казала је 

Карлица. 

___________________    
 Издавач: Град  Приједор 


