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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за новембар   2011.године 

 

14.11. Одржан Фестивал науке 

 

Министар науке и технологије у Влади 

РС Јасмин Комић истакао је шриликом 

отварања  првог  Фестивала науке у 

Приједору да је то изузетно значајна 

манифестација са становништа 

промоције науке,као и да је улагање у 

науку , улагање у будућност. 

 

 
„ Манифестација  је посебно значајна за  

младе људе које треба анимирати када 

је у питању бављење овим послом који 

није једноставан и који не даје брзо 

резултате, али  даје  резултате за 

будућност “-рекао је Комић. 

 

 
Он је додао да је циљ фестивала да се 

успостави присна комуникација између 

грађана и високошколских установа  

који имају прилику да широј публици  

представе  и објасне значај научних 

одстигнућа за свакодневни живот. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да Приједор жели да се 

развија и да буде успјешан град, а 

развијати се може  ако за то користи 

науку и достигнућа науке.  

„Управо из тог разлога нама је битно да 

се нарочито млади упознају са неким од 

достигнућа, да би и они добили 

подстицај да се укључују , да више 

раде“ рекао је Павић. 

На Фестивалу науке у Приједору 

представили су се бањалучке 

високошколске установе Машински, 

Електротехнички, Медицински и 

Пољопривредни факултет и Академија 

умјетности, као и „ Фармација Бања 

Лука „ и  „Вјетротурбин“ Котор Варош, 

а демонстрације које су извели требали  

су да покажу колико је наука 

неопходна, али и занимљива. 

 

17.11.Отворена просторија за рад са 

дјецом у СЈБ Приједор 

 

Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Станислав Чађо 

отворио је  у  Станици јавне 

безбједности у Приједору  посебно 

опремљене просторије прилагођене 

раду са дјецом у контакту са 
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правосудним  системом . Он је том 

приликом истакао да свако дијете 

заслужује да има одговарајући вид 

заштите и третмана . 

- Циљ нам је био да и на овај начин  да 

заштитимо дјецу и да подстакнемо 

манифестацију  и остварење њихових 

права ма ког карактера она била. Ми на 

овом пројекту радимо већ дуже вријеме 

у оквиру рада полиције у заједници и у  

том смислу смо сачинили и план 

превентивних активности за сузбијање 

малољетничке делинквенције. 

Захваљујући овим и сличним 

пројектима  већ сада можемо говорити 

да је дошло до пада малољетничке 

делинквенције у односу на прошлу 

годину за  34 одсто, то није све оно што 

желимо да постигнемо, казао је Чађо. 

 

 
Он је додао да  је почетни скептицизам 

у провођењу  програма који се односе 

на заштиту дјеце од опојних дрога и  

заштите од опасности на интернету  

замијенио један велики ентузијазам и у 

полицији  и оних којима су поруке биле 

усмјерене . 

-Реализујући  ова два програма обишли 

смо  372 основне и средње школе 

широм Српске и  ова два  наша  

предавања чуло 20500 дјеце, тако да  ми 

настављамо са тим пројектом“ казао је 

Чађо. 

Опремање полицијских просторија 

прилагођених дјеци  дио су Пројекта „ 

Заштита дјеце изложене ризику и дјеце 

у контактау са правосудним системом у 

БиХ“ подржале су Шведска агенција за 

развоја СИДА, Швајцарска кооперација 

за развој  СДЦ и УНИЦЕФ. 

-Ово је дио ширег пројекта „Правда за 

свако дијете“ који у ствари заштићује 

дјецу и малољетнике од трауме и  

омогућавају  полицијским органима и 

правосудном систему да их испитују у 

атмосфери која је пријатељска и по 

њиховој  мјери , казала је шеф 

УНИЦЕФ-а у БиХ Флоренс Бауер. 

 

Значај добре управе у области вода 

 

Директор  Швајцарске агенције за 

развој и сарадњу (СДЦ) Џозеф Гунтерн 

присуствовао је јуче  у Приједору 

сједници Управног одбора пројекта 

„Добре управе у области вода“ (Гов 

wаде)  који  финансира Швајцарска 

влада и који се од 2008.године проводи 

на подручју општина Унско-санског 

слива.Он је новинарима појаснио да  ова 

агенција дјелује већ 15 година на 

подручју БиХ и да је пројекат  „Гов 

wаде“ један од  кључних пројеката на 

којима раде у БиХ. 

„ Пројекат је усмјерен на изградњу 

инфраструктуре у области вода и 

животне средине , али је усмјерен и на 

саму управу.Добра управа у овој 

области је веома захтјевна и значи да 

власт мора обезбиједити услуге својим 

грађанима на ефикасан и прави начин, 

који имају одређене обавезе и морају 

пружити подршку у имплементацији 

тих пројеката како би та изграђена 

инфраструктура добро функционисала, 

рекао је Гунтерн. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да ће  општина 

Приједор  у потпуности реализовати 

активности предвиђене пројектом, а 

који подразумијевају области заштите 

животне средине и комуналне 

инфраструктуре. 
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„Ово је један лијеп примјер како се 

више општина у  Унско-санском сливу 

може ујединити  око заједничких 

пројеката, казао је Павић. 

 

 
 

Пројекат „ Добре управе у области 

вода“   проводи се од 2008.године на  

подручју Приједора, Бихаћа, Цазина , 

Крупе, Новог  Града и Санског  Моста, а 

имплементатор пројетка је „ Уна 

консалтинг“ из Бихаћа.Буџет  овог 

пројекта који се завршава 2012.године, 

у овој години  износи 250 000 КМ од 

чега је учешће општине Приједор 125 

000 КМ. 

 

Делегација Зенице у посјети 

Приједору 

 

У реализацији програма ОЕБС-а под 

називом „ КАФ“ и Акционог плана 

партнерства  Приједора и Зенице, у 

дводневној посјети Приједору боравила 

је делегација ове општине. Службеник 

за питања управе ОЕБС-теренска 

канцеларија Бања Лука Нада Глишић 

Сувајац  је потврдила да су везе ове 

двије општине успостављене на 

локалном економском развоју. 

 
-Кроз локални економски развој, обје 

општине су препознале проблеме са 

којима се сусрећу у области економског 

развоја и овлаштења која јединице 

локалне самоуправе  имају у овој 

области  те је једна од идеја да покрену 

иницијативу за измјене легислативе у 

овој области како би се одређена 

овлаштења и управљања локалним 

ресурсима пренијела на општине, казала 

је  Глишић- Сувајац. 

Она је додала да ће ту иницијативу ове 

двије општине упутити према 

ентитеским савезима општина и 

градова.  

-Враћање дијела надлежности  

општинама у поменутим областима  од 

великог је значаја  за лакше планирање 

локалног економског развоја јер 

општине су задужене за стварање 

повољног привредног амбијента, казала 

је Глишић-Сувајац. 

Помоћник начелника општине Зеница 

Зијад Софтић  је потврдио да је  

општине Зенице и Приједор  оствариле 

партнерство с обзиром да имају 

одређена заједничка интересовања . 

-Првобитно је то било  у области 

управљања технологијом, а затим се 

интересовање проширило и на питање 

локалног економског развоја,а на 

помолу је и културна сарадња наших 

позоришта, галерија и музеја, казао је 

Софтић. 

 

Захвалнице за успјешно организовано 

Културно љето 2011 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је пријем за 
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представнике  образовних установа  и 

установа културе , културно –

умјетничких  друштава, пјевачких  

група, туристичке организације  те 

медијске спонзоре манифестације „ 

Културно љето 2011“ и уручио им 

пригодне захвалнице и  билтен који 

садржи фотографије са свих тридесетак 

разних садржаја који су обиљежили ову 

манифестацију. 

 
„Општина Приједор је ове године по 

трећи пут организовала ову 

манифестацију и све наше установе и 

институције су нашле начина да се 

током четири мјесеца представе 

Приједорчанима и њиховим 

гостима.Култура је нешто што се у 

Приједору његује и развија и што се 

презентује и ван општине , тако да они 

који су заслужни за то морају добити  

признање“ казао је Павић. 

Он је најавио да ће општина Приједор и 

идуће године организовати ову 

манифестацију садржајно још богатију 

и разноврснију. 

 
Директор Музеја Козаре Миленко 

Радивојац је изразио задовољство у име 

свих добитника захвалнице јер је, како 

је истакао  то признање за допринос 

његовању културе и традиције 

становника овог подручја. 

„ Посебно сам срећан што је све почело 

спонтано са нашим изласком на улице 

града ,са музејским експонатима 

поводом Свјетског дана музеја што је 

био повод да се рецимо сада на улицама 

града  и трговима одржавају 

манифестације гдје се могу видјети 

народне игре и пјесме, али и 

специјалитети домаће кухиње, ручни 

радови и старе и ријетке књиге“ казао је 

Радивојац. 

Приједоско културно љето 2011.године 

почело је 18.маја, а завршено 30 

септембра, а обиљежиле су га 

маскенбал,  ревије дјечијих, 

археолошких и етнолошких филмова, 

концерти, изложбе, вечери фолклора, 

књижевне вечери , гостовања музичара 

и етно група из градова партнера 

Бовца,Панчева и Новог Места . Мјеста 

догађања су била два градска трга, 

лапидаријум музеја, галерија , 

позориште и љетна башта, на којима се  

током минулог љета окупило  више 

хиљада Приједорчана и њихових 

гостију.За организацију свих поменутих 

садржаја издвојено је око 20 000 КМ. 

 

Јавна расправа о Нацрту буџета за 

2012. 

 

Укупни планирани Буџет општине 

Приједор за 2012. годину  према нацрту  

који  се јуче  нашао на двије јавне 

расправе је 33.978.130 КМ и износи 78,7 

одсто усвојеног ребаланса.Начелник 

Одјељења за финансије Биљана 

Малбашић нагласила је да је буџет за 

2012.годину повећан за 18 одсто. 

„Повећање је у односу на наше приходе 

када се избаци десет милиона КМ који 

се односе предмет ребаланса гдје су се 

промјене дешавале само у 2011.години 

попут обвезница а.д „Топлани“, поврата 

ПДВ-а средстава за водоснабдијевање и 

суфицита који није планиран у буџету 

за 2012.годину  и који се у буџет може 
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уврстити само по завршном рачуну“-

казала је Малбашићева. 

 

 
 

Она је додала да је генерално задовољна 

примједбама које су на јавном 

расправама  изложили представници 

мјесних заједница, буџетских 

корисника, представника невладиног 

сектора и грађана. 

 „ Нацрт буџета прати све усвојене 

планске документе и развојне пројекте 

планиране Стратегијом развоја 

општине.Оно што је евидентно је да не 

можемо одговорити на захтјеве за 

отварање нових буџетских линија које 

би за многе значиле додатну сигурност, 

али је чињеница да када постоје 

објективне потреба увијек се нађу 

средства  поготово када су у питању 

социјално угрожене категорије“ - рекла 

је Малбашићева. 

 

Почело рушење старе, ускоро 

изградња нове Специјалне школе 

 

Радници предузећа „ Нискоградња 

Марјановић“ почели су  рушење 

постојећег монтажног објекта Основне 

и средње специјалне школе  „ Ђорђе 

Натошевић“. Директор ове школе 

Слађана Радаковић потврдила је да ће 

након што се изврши рушење и равнање 

терена одмах почети и радови на 

изградњи новог школског објекта 

површине  1623  квадратна 

метра.Радове на изграњи нове школе  у 

наредних шест мјесеци изводиће 

грађевинско предузеће  „Тигар“ из 

Добоја. 

-Ученици ће наставни процес  до 

изградње школе похађати у Основној 

школи „ Доситеј Обрадовић“  на 

Пећанима, а Удружење  дјеце са 

посебним потребама, који су сједиште 

имали у нашој школи , своје су   

радионице преселитли у анекс 

Економске школе, тако да ће дјеца 

несметано наставити са својим 

активностима, казала је Радаковићева. 

Министарство просвјете и културе 

Републике Српске је  прије неколико 

година издвојило милион КМ за 

изградњу новог објекта школе будући 

да је постојећи објекат грађен још 60-

тих година прошлог вијека. Да би се 

затворила финансијска конструкција од 

1,4 милиона КМ колико је средстава 

потребно за изградњу  и опремање  

новог објекта било је потребно  још око 

400 000 КМ. 

-Половину тих средстава додатно је  

издвојило  Министарство просвјете и 

културе , а остатак од 200 000 КМ  и 

додатних  68 000 општина Приједор, 

тако да су средства обезбијеђена , рекла 

је Радаковићева. 

У  школској  2011/12 .години ову  

школу  похађа  80  основца и 

средњошколца  са умјереном 

ометеношћу у развоју,док у њеном 

дневном боравку своје  радно-

терапијске актовности  обавља  26  

полазника  који су  завршили  

образовање. 

 

Конкурс за стипендије 

Општина Приједор  је данас 

(петак)објавила конкурс за 90 нових 

стипендија колико ће их из општинског 

буџета бити додијељено за школску 

2011/12. годину .Начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Љиљана Бабић 

је потврдила  да је ријеч  о 60 

 студентских   и 30  стипендија за 

ученике средњих школате   да ће  

конкурс бити отворен 21 дан. 
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-Општина  је прошле године  

додијелила 80  стипендија ,а укупно је 

стипендирала 226 ученика и студената. 

С  обзиром да 11 ученика и 55 студената 

још нису доставили потврду да су 

успјешно завршили претходну школску 

годину односно  да су прешли у старију 

годину студија још увијек не знамо 

колико ће општина Приједор ове године 

имати укупно стипендиста, будући да се 

наставља додјела раније додијељених 

стипендија, казала  је Бабићева.      

Према њеним ријечима, управо из тих 

разлога, буџет за стипендије  повећан  је 

са овогодишњих   250 000 КМ  на 300 

000 КМ. 

Она је додала да је испоштован 

приједлог приједорске филијале Завода 

за запошљавање тако да се међу 

занимањима која ће бити стипендирана 

налазе и дефектолози, професори 

музике, математичари и 

физичари.Студентска стипендија износи 

100, а ученичка 60 КМ. 

 

 

Помоћ за ученике и студенте из 

Фонда солидарности 

 

Из Фонда солидарности  који дјелује 

при Секцији ратних војних инвалида 

Борачке организације  приједорске 

општине  ове године је  за једнократну 

помоћ дјеци незапослених ратних 

војних инвалида , школског и 

предшколског узраста издвојио 19 250 

КМ.Предсједник Комисије за 

расподјелу средстава Раденко Прељић  

потврдио је да је до краја септембра 

уручена  новчана помоћ за 200 дјеце 

школског узраста од који је 90 основаца 

, 97 средњошколааца и 13  студената. 

„Дјеци која похађају основну школу 

уручена је једнократна помоћ од по 70 

КМ, средњошколцима по 100,а 

студентима по 250 КМ. За ту намјерну 

утрошено је 19 250 КМ“- казао је  

Прељић. 

Он је додао и да  средства у Фонд 

солидарности , који постоји већ пет 

година, уплаћују ратни војни инвалиди 

и  да у досадашњем раду није било 

примједби на њихову расподјелу. 

Прељић је истакао и да , поред 

средстава које  сами инвалиди дају од 

својих инвалиднина ,у овај фонд стижу 

у редовна средства из општинског 

буџета.  

„То су средства на име допунских права 

при Одјељењу за борачко-инвалидску 

заштиту која на мјесечном нивоу износе 

1700КМ,  а намијењена су за трошкове  

лијечења ,сахране и вртића“ –истакао је 

Прељић додајући да ово није законска 

обавеза већ резултат  добре сарадње 

општинске власти и општинске борачке 

организације. 

____________________________      
Издавач: Општина Приједор 


