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ИНФОРМАТОР
Издање за фебруар 2012.године
Активности начелника општине

Обиљежен Дан борца
Поводом Дана бораца одбрамбеноотаџбинског рата делегације начелника
општине и Борачке организације
општине Приједор , те делегације
осталих
борачких организација ,
припадника оружаних снага
и
политичких партија положиле су
вијенце на централни споменик „ За
крст
часни“.
Начелник општине
Приједор Марко Павић овом приликом
је истакао да је ово дан када се требамо
присјетити свих оних који су се борили
и изборили за Републику Српску.

„Посебно се овог дана присјећамо оних
који су своје животе положили у темеље
Републике Српске, а уједно је ово дан
када
дајемо
подршку
борачким
удружењима и удружењима породица
погинулих и свима онима који су
највише поднијели страхоте рата да их
нећемо заборавити и да ћемо ми у
општини Приједор заједно са њима

градатити боље услове за њихов живот
“-казао је Павић.
Предсједник
Борачке организације
општине Приједор Радован Рајилић је
истакао да је да су борци са великом
вољом, жељом и храброшћу створили
Републику Српску , даровали је своме
народу и дали је на управљање
изабраним представницима.
„Од њих очекујемо да је коректно и
поштено воде, дајући што квалитетнији
живот не само нама већ и нашој дјеци
и будућим нараштајима у Републици
Српској , рекао је Рајилић.
Обиљежавање Дана бораца одбрамбеноотаџбинског рата почело је у цркви
Свете тројице када су представници
Борачке
органиазације
одржали
парастос погинулим саборцима,а потом
је
одржана
свечана
сједница
Предсједништва ове организације. На
овој сједници
су поред пригодних
обраћања и говора гостију, награђени
најбољи литерарни и ликовни радови
приједорских основаца
и уручена
признања за људе који су највише
допринијели раду ове организације.
Плакету са сребрним крстом добили су
Драгутин Родић, Предраг Прцаћ ,
Културно умјетничко друштво“ Козара“
из Чиркин Поља и Трећи пјешадијски
Република Српска пук, а уручено је и
осам захвалница са ликом Зорана
Карлице за оне који су својим
ангажовањем доприносе раду борачке
организације. У оквиру обиљежања
Дана бораца одбрамбено-отаџбинског
рата представници општинске борачке
организације обишли су шест породица
погинулих , ратних војних инвалида и
бораца.

Паркинг сервис
У општинском Одсјеку са саобраћај и
паркинге у току 2011. године остварен
је укупан приход од 330.532,20 КМ ,
што је за један одсто више него 2010.
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године
, потврдио је
шеф овог
Одсјека Александар Јефтић.
-Ово је најбоље остварен приход од
постојања паркинг сервиса тачније од
почетка 2007.године, што показује да је
година иако кризна била година у којој
су грађани уредно плаћали паркирање,
казао је Јефтић.
Он је додао да приход остварен од
продаје 348.600 карата
на паркинг
аутоматима износи 278.877,20 КМ што
је за седам одсто више него 2010.
године, а приход од блокирања возила
39.725 КМ што је за 28 одсто мање него
прошле године, рекао је Јефтић.
Током 2011. године издато
је 127
мјесечних паркинг карти, што је за
шест одсто више него 2010. године, те
уручено 105 бесплатних
паркинг
карти за инвалидне особе.
Он је додао и да је извршено 1183
блокирања возила на паркиралиштима и
недозвољеним мјестима од чега је 704 у
сарадњи са комуналном полицијом и 84
у
сарадњи
са
саобраћајним
инспектором, а што је за 23одсто мање
у односу на претходну годину.
Будући да је број блокираних возила
мањи за 23 одсто, по том основу
остварен је приход од 39.725 КМ или 28
одсто мање него 2010.године.
Јефтић је потврдио да се наплата
вршила на 470 паркинг мјеста.

испуњавало услове конкурса од којих
127 студената и 113 ученика“- казала је
Бабићева.
Она је додала да је бодовање и
рангирање
пријављених
кандидата
извршено
према
Правилнику
о
ступендирању,а пресудни критеријуми
су били дефицитарност струке, успјех у
студирању или учењу и социјални
статус.Буџетом
оппштине
су
за
стипендије предвиђена
средства у
износу од 300 000 КМ.Студентска
стипендија износи 100, а ученичка 60
КМ.
Слабо пуњење општинског буџета
Начелник Одјељења за финансије у
Административној
служби општине
Приједор Биљана Малбашић изјавила
је да је је у прва два мјесеца пуњење
општинског буџета било лоше.
„Изузме ли се концесиона накнада која
је једнократна,у јануару
је план
његовог пуњење остварен са 70 %
,док у фебруару још нижи проценат и
износи 59,7% „казала је она.
Малбашићева је рекла да је планом
предвиђено да се у општински буџет
мјесечно слије око 2,8 милиона КМ и
додала да унаточ знатно лошијем
његовом пуњењу за сада редовно
измирују своје обавезе.

Стипендије
Стамбено збрињавање Рома
Општина Приједор је за школску
2011/12. годину додијелила 85 нових
стипендија , односно 55 студентских
и 30 стипендија за ученике средњих
школа.
Начелник
Одјељења
за
друштвене дјелатности Љиљана Бабић
је потврдила да општина Приједор,
поред 130 стипендија које су раније
додијељене, стипендира укупно 215
студената и ученика.
„На конкурс који је расписан у
новембру прошле године пријавило се
345 кандидата заинтересованих за
стипендирање , од којих је 240

У општини Приједор организовано је
потписивање уговора са 13 корисника у
оквиру
Пројекта
„
Стамбено
збрињавање Рома у 2010.години на
подручју општине Приједор“. Како је
саопштено из општине Приједор
,пројекат је одобрен од стране
Министарства за људска права и
избјеглице БиХ чија је вриједност 260
000 КМ , а општина Приједор пројекат
суфинансира са 10 000 КМ.Иначе, као
имплементатор
пројекта
општина
Приједор је
расписала јавни позив
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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
.Истовремено за потписивањем уговора,
предузеће „ Прогрес градња „ из Бања
Луке је уведено у посао који ће радити
на изградњи шест кућа из темеља, док
ће на седам постојећих објеката бити
извршена дјелимична реконструкција у
складу
са
пројектним
приједлогом.Надзор над овим радовима
биће Завод за изградњу града, а рок за
њихов завршетак је 31.март ове године.
Општина помаже јавну кухињу
Општина Приједор је одобрила средства
у износу од 3750 КМ чиме ће помоћи
Хришћанском хуманитарном удружењу
„ Хљеб живота“ да обезбиједе оброке и
у дане викенда за 60 корисника јавне
кухиње која је организована при овом
удружењу. Предсједник „ Хљеба
живота“ Данко Малешевић је потврдио
да се обратио општини како би им
помогла у обезбјеђивању оброка за
кориснике јавне кухиње.
„ И у овим хладним зимским данима
настојимо да пружимо један топли
оброк дневно за наше кориснике,али је
већ неко вријеме проблем обезбјеђења
хране током викенда. Општина нам је
понудила помоћ и средствима која су
одобрена биће обезбијеђен и тај оброк
за наше кориснике током викенда у
наредна три мјесеца“ рекао је
Малешевић.
У Народној кухињи хуманитарне
организације "Хљеб живота" један
топли оброк дневно добија 60
корисника од укупно 138 колико их је у
Центру за оцијални рад регистровано
као лица у стању социјалне потребе.Сви

они углавном једва преживљавају и
кажу да им је , поготово у овим хладним
данима, топли оброк који добију у овој
јединој јавној кухињи граду , нешто
непроцјењиво.
Приједорчанин Милан Ђаковић, који
нема никаква примања, каже да
преживљава захваљујући топлом оброку
у овој кухињи.
"Захвалан сам онима који нам на овај
начин помажу да преживимо. Из
кухиње понесемо и нешто хране кући и
тако преживљавамо, а сад ћемо имати
храну и за викенд што ће нам бар мало
олакшати живот, рекао је Ђаковић.
Иначе, јавна кухиња при Удружењу „
Хљеб живота“ отворена је у марту
прошле године и на почетку је имала
само 20 корисник,а дио је пројекта
британске невладине организације „
Мисија без граница“ са канцеларијом у
Мостару.
Подјела помоћи за ромске породице
Удружење Рома општине Приједор
организовало је подјелу пакета за десет
најугроженијих ромских породица.
Предсједник овог удружења Рамо
Салешевић је истакао да је средства за
набавку ове помоћи обезбиједио Савез
Рома Републике Српске.
„ Захвални смо што је Савез Рома
препознао
потребу
помоћи
најугоженијим ромским породицама у
овом тренутку јер Роми ионако тешко
живе ,а ова јака зима појачала је
потребу њиховог збрињавања бар
основним намирницама као што су
брашно,
уље,
шећер
и
нешто
хигијенског
материјала који чине
садржину
овог
пакета“-казао
је
Салешевић.
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Он је додао да су међу породицама које
су добиле помоћ и домицилни Роми, али
и они који су прије десетак година
дошли на подручје општине Приједор.
Међу онима који су захвални за помоћ
коју су добили је и Мирзада Ајрула која
је истакла да живи са породицом гдје
нико нема примања и гдје да им је
свака помоћ добродошла.
„Приједорски Роми не траже пуно, само
да се не смрзнемо и да нам дјеца не
буду гладна“ казала је Мирзада.
Пакети помоћи које је обезбиједио
Савер Рома РС биће дијељени и у
другим општинама РС.
Одржан 2.приједорски маскенбал
По угледу на велике медитеранске па и
свјетске туристичке центре и у
Приједору је у недјељу увече одржан
маскенбал, који је по други пут у овом
граду
организовало
Удружење
Словенаца „ Липа“. У карневалској
паради која је кренула са Трга мајора
Зорана Карлице и прошла градским
шеталиштем, праћена великим бројем
знатижељних пролазника оживјели су
јунаци цртаних филмова и бајки.

Предсједник овог удружења Аленка
Удуч изразила је задовољство што је
ове године далеко више маски на
улицама
града
него
прије.
-Наши суграђани су имали прилику да
на
овом
другом
приједорском
маскенбалу виде више
од
200
различитих маски што је много већи
број него прошле године и што нам
показује да смо на правом путу да ово
постане традиционална и занимљива
туристичка понуда града", рекла је
Удучева.
За уложени труд око припреме маски
пригодним наградама награђена су
удружења Словенаца и Украјинаца, као
и Основна школа „ Бранко Ћопић“ као и
многобројни појединци за маске
Мексиканца, Алисе , капетана Куке,
баке гатаре,деда Вање и других ликова.
Одржавање
другог
"Приједорског
маскенбала" финансијски је подржала
општина Приједор.
Омладински
Приједор

савјет

општине

Члан Савеза студената Рударског
факултета Приједор Благоја Ковачевић
нови је предсједник Омладинског
савјета општине Приједор/ОСОП/ чиме
је и званично завршена конститутивна
сједница
кровне
организације
приједорских
омладинских
организација за 2012. годину која је
започела крајем прошле године. На
сједници је за предсједника Скупштине
ОСОП-а изабран Драшко Анђелић из
Омладинске
организације
„Инфо
поинт“,а изабрани су и нови чланови
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Управног и Надзорног одбора те усвојен
нови статут.
„Сједница
је
прошла
у веома
позитивном тону јер смо претходно
имали састанке гдје смо успјели да
договоримо многе ствари битне за
функционисање ОСОП-а. То је управо
начин на који ћемо и даље да радимо,
све уз договор, да буде добро свим
омладинцима
и
омладинским
организацијама у општини Приједор.
Коначан и главни циљ ОСОП-а је да све
омладинске организације и омладина у
Приједору знају да постоји мјесто гдје
они могу да се обрате, да им ми
помогнемо у питању омладинских
проблема. Врата ће бити отворена
свима, сви ће знати гдје смо и шта
радимо", рекао је
новоизбрани
предсједник ОСОП-а Благоја Ковачевић
Драшко Анђелић који ће у наредних
годину
дана
бити
предсједник
Скупштине ОСОП-а је већ за 8.фебруар
заказао прву сједницу Управног одбора
на којој ће бити изабран предсједник
УО, секретар ОСОП-а и чланови
Комисије за младе у Скупштини
општине Приједор.
„Управни одбор би требао бити главни
носилац рада ,а предсједник ОСОП-а ће
бити тај који ће координирати рад и
бити главни представник у свим
контактима. То се прије свега односи на
сарадњу са општином Приједор, јер без
ње је немогуће замислити ОСОП.
Општина је прије свега та која
финансира
рад
омладинских
организација и подржава све активности
у овом сектору који је у протеклих
неколико година пролазио турбулентан
период", рекао је Анђелић.
Он је додао да ће један од битних
задатака овог сазива ОСОП-а бити
израда Омладинске политике општине
Приједор јер постојећа се завршава
крајем ове године.
___________________________
Издавач: Општина Приједор
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