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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јануар  2010.године 
 

Пријем поводом Дана Републике 

 

На пријему за представнике општинске 

борачке организације поводом 9. 

јануара - Дана Републике Српске , 

начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да општинска 

администрација добро сарађује са 

борачким организацијама и да ће и  

даље радити на унапређењу међусобних 

односа. 

 -Ми смо констатовали да ћемо се 

заједнички  залагати  за очување и овог 

датума и  Републике Српске и данас смо 

се сложили да су борци та снага која 

треба чувати тековине Дејтона и 

тековине своје борбе јер је то наш дуг 

према онима који нису више са нама и 

који су највише изнијели терет борбе, 

али и према генерацијама које долазе 

иза нас , казао је том приликом Павић. 

 

 
 

Он је додао да би  суд историје 

негативно оцијенио све оно  што  бисмо   

изгубили сада за зеленим столом. 

-А управо сада су на Републике Српски 

велики притисци да измјенама Устава  

изгубимо оно што смо Дејтонским 

мировним споразумом добили и 

борачке категорије видим као 

најчвршће чуваре Дејтонског мировног 

споразума, које ћемо у тој борби 

подржавати рекао је Павић. 

 Предсједник општинске  Борачке 

организације Радован Рајлић  изразио је 

задовољство односом локалних власти 

према борцима који су створили 

Републику Српску, изражавајући наду  

да ће постигнути ниво сарадње бити 

настављен на задовољство прије свега 

чланова ове организације. 

-Општина Приједор издваја значајна 

средства за стамбено збрињавање 

борачких категорија и за фондове 

солидарности из којих се финансира 

школовање дјеце погинулих бораца и 

ратних војних инвалида, тако да је наша 

општа оцјена да је сарадња са локалним 

властима веома добра , казао је Рајлић.     

Делегација општине и представници 

борачке и организације погинулих 

бораца положили су вијенце испред 

централног спомен-обиљежја  

погинулим борцима  посљедњег рата „ 

За крст часни“ .У стварању Републике 

Српске учествовало је око  17 000 

бораца  из Приједора , а животе  је дало 

830 бораца. 
 

11.1. Министар Станислав Ћађо 

посјетио поплављена подручја 

 

Министар унутрашњих послова 

Републике Српске  Станислав Чађо 

боравио је у Приједору гдје је након  

разговора и  упознавања са ситуацијом  

везаном за поплаве са начелником 

општине Марком Павићем, обишао 

најугроженија домаћинства у насељу 

Тукови. 

-Да би се  трајно ријешио проблем 

поплава у Приједору треба изградити 

насип у Туковима дужине од шест 

километара што би, према процјенама, 

коштало око 12 милиона марака, рекао 

је Чађо.  
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Он је додао да је  изградња насипа 

озбиљан пројекат и да таквих потреба у 

Републици Српској има на доста мјеста. 

-Оно што је рационално и реално рећи 

је да морамо сагледати укупно стање и у 

једном разумном временском периоду 

дефинисати приоритете и приступити 

фазном рјешавању проблема, нагласио 

је Чађо. 

Министар је захвалио свим 

припадницима Министарства 

унутрашњих послова, Цивилне заштите 

и ватрогасних јединица на напорима 

које су улагали и даље улажу ових дана 

како би, у више поплављених мјеста 

Републике Српске, помогли угроженом 

становништву. 

 

 
 

-У Приједору бих посебно истакао 

велики ангажман и пожртвовање 

ватрогасне јединице, које је присутно 

годинама, а не само овај пут, и овом 

приликом упућујем им честитке, рекао 

је Чађо. 

Он је најавио да ће надлежни у времену 

које слиједи сагледати могућности 

обједињавања свих ресурса којима се 

располаже ради стварања организације 

спремне на ефикасније интервенције у 

оваквим и другим ситуацијама када 

дође до озбиљнијег угрожавања 

становништва. 

Ријека Сана се на подручју Приједора 

повлачи, али су још присутне плавне 

воде које онемогућавају путну 

комуникацију становницима осам 

најугроженијих домаћинстава код 

градског моста према граду.У то су се 

увјериле и новинарске екипе које су 

остале заглављене на путу према 

поплављеном насељу.  

 

Пројекат „ Црно врело“ 

Заједничким снагама до питке воде 

 

На јучерашњој сједница Надзорног 

одбора донијета је одлука о 

расписивању међународног тендера за 

избор извођача радова чиме су  

завршене  припремне радње и формално 

почела реализација  Пројекта  

водоснабдијевања „ Црно врело“ . 

Вриједност пројекта, који ће  до 2012. 

године ријешити питање 

водоснабдијевања преко  30 000 

становника града Бањалуке и општине 

Приједор,  је преко 14 280 000 

КМ.Градоначелник Бања Луке 

Драгољуб Давидовић  је истакао да је 

ово примјер добре сарадње двије 

локалне заједнице. 

- Ово је примјер који може да послужи 

и у Републици Српској  и у БиХ као 

позитиван примјер  добре сарадње 

локалних заједница  и наших 

заједничких настојања на рјешавању 

једног овако значајног питања као што 

је водоснабдијевање, рекао је 

Давидовић. 

Он је потврдио да ће град Бања Лука 

учешћем од преко  8 милиона КМ 

ријешити питање снабдијевања питком 

водом око 20 000 становника  

сјеверозападног дијела града 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић  потврдио је  да ће ова општина 

учествовати са5,5 милиона КМ у 

финансирању регионалног водовода „ 

Црно врело“ и да ће када буде завршен  

ријешити питање снабдијевања  

приједорских насеља која граниче  са 

Бања Луком као што су Омарска, 

Нишевићи, Петров Гај, Кевљани, 

Марићка, Градина и Јелићка. 
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-Општина Приједор ће учествовати у 

овом пројекту са око 5,5 милиона КМ, а 

заједнички планирано аплицирати за 

средства и према Влади РС, јер 

сматрамо да је ријешавање питања 

водоснабдијевања укупно преко 30 000 

становника , као да је у питању подручје 

једне општине, веома важно и кључно 

за развој села и руралних подручја, 

казао је Павић  и додао да ће то улити 

наду у живот становницима ових 

подручја. 

Водовод  „ Црно врело“  дуг је око 26 

километара и повезује Бронзани Мајдан 

/Бањалука/ и Петров Гај /Приједор, а 

радови би требали да почну почетком 

маја, након провођења тендерске  

процедуре. 

Иначе овај пројекат је , иако 

самосталан, дио укупног пројекта који 

се проводи са швајцарском Агенцијом 

за развој СЕЦО  чија је вриједност 17,5 

милиона КМ , гдје се након проведених 

припремних радњи, поечтак раадова 

очекује исто на прољеће. 

 
 

Резултати рада паркинг сервиса 

 

У  општинском  Одсјеку са саобраћај и 

паркинге  у току 2009. године остварен 

је укупан приход од  око  315.118 КМ , 

што је за  три одсто мање него 2008. 

године  када је укупан приход износио 

323.431 КМ, потврдио је  шеф овог   

Одсјека  Александар Јефтић. 

-Од тога је укупан приход остварен од 

продаје карти  на паркинг аутоматима 

245.933 КМ што је за седам одсто мање 

него 2008. године, а приход од 

блокирања возила 57.290 КМ што је за 

30 одсто више него у истом периоду 

рекао је Јефтић. 

Током 2009. године издато   је 123  

мјесечних  паркинг карти,  што је за 45 

одсто више него 2008. године, , те 

уручено  107  бесплатних   паркинг 

карти за инвалидне особе, што је за 29 

одсто више. 

-Број уручених  налога за плаћање 

накнаде за паркирање у износу од 5 или 

10КМ смањен је са 555 на 105 налога, 

што је за 81 одсто мање него у истом 

периоду претходне године, а што је 

посљедица интерне одлуке паркинг 

сервиса јер је њихова наплативост око 

70 одсто и представља велику 

процедуру, рекао је Јефтић. 

Он је додао и да је извршено 1618  

блокирања возила на паркиралиштима и 

недозвољеним мјестима од чега је 231 у 

сарадњи са комуналном полицијом и 20 

у сарадњи са саобраћајним 

инспектором, а   што је за  26 одсто 

више него претходне године. 

Посљедице економске кризе осјећају се 

и у раду паркинг сервиса , додао је 

Јефтић што потврђује и податак да је у 

2009. години паркиралишта користило 

22 000  возила што је за седам одсто 

мање и то без обзира на повећање броја 

паркинг мјеста под наплатом. 

 

И даље више умрлих него рођених 

 

У општинском Одсјеку за општу управу  

током 2009. године у матичну књигу 

рођених  уписано је  1390 

новорођенчади, што је нешто већи број 

новорођених становника приједорске 

општине у односу на 2008. годину када 

их је уписано 1307.Од тог броја је на 

подручју општине рођено 870 дјеце , 

док је 520 уписано по рјешењу суда и 

рођено у иностранству.У истом периоду 

у матичну књигу вјенчаних уписано је 

654 вјенчаних парова, што је опет мање 

него у 2008. годину када их је вјенчано 
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714.Оно што највише забрињава је да је 

број умрлих становника 1605, док је тај 

број у 2008. години  износио 1442. 

 

26.1.Одржана Светосавска академија 

 

На Светосавској академији одржаној 26. 

јануара у приједорском Позоришту  

најуспјешнијим просвјетним радницима 

додијељене су овогодишње 

''Светосавске повеље'' као највише 

општинско признање за успјешан рад у 

основним и средњим школама. 

 
За најбољу учитељицу проглашена је 

Дрена Трамошљанин из Основне школе  

''Доситеј Обрадовић'', за наставника 

Здравка Срећо из ОШ ''Бранко Ћопић'', 

за професора Гимназије ''Свети 

Сава''Слободан Симатовић, а за 

најбољег директора Здравко Ковачевић 

из Машинске школе.  ''Светосавске 

повеље'' и новчане награде 

добитницима је уручио начелник 

општине Марко Павић који је 

честитајући пожелио да сви заједно 

истрајемо на светосавском путу. 

-Свети Сава нам је оставио језик, 

културу и религију  и то је оно што ми 

требамо и морамо његовати због нас и 

будућих генерација, казао је Павић. 

 

 
 

 На Светосавској академији о лику и 

дјелу Светог Саве бесједио је академик 

Миро Вуксановић који је, између 

осталог, казао да  право лице трајности 

Срби најљепше могу да виде у 

светосавској повјесници.  

 -Као да ништа свечаније од те 

повјеснице Србин о себи не може да 

изусти. Она је његова узглавница и 

душевни починак.Без ње бисмо 

друкчије и мислили, и говорили и 

осјећали. Наше је у њој нашло своју 

мјеру и прилику, под православним 

тројством и крстом, у три прста и у 

четири иста слова, у аманет и заклетву 

очуване вјером и легендом. Друго нам 

отимају и руже. А, опет имамо што 

други немају - с Растком Немањићем 

пред нама и миром Светог Саве у нама, 

бесједио је Вуксановић. 

 

 
 

 Он је истакао  и да  с поносом требамо 

проносити свијетом глас ко нам је био 

први архиепископ, први просвјетитељ, 

први прави дипломата, први прави 

књижевник, први законописац, оснивач 

прве болнице. 
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У умјетничком програму Светосавске 

академије учествовали су хор „Вила“, 

глумци Позоришта Приједор и ученици 

приједорске Музичке школе. 

 

Отворена нова зграда Подручне 

школе у Горњим Орловцима 

 

Предсједник Владе Републике Српске  

Милорад Додик и министар просвјете и 

културе Антон Касиповић  су 27.јануара 

у присуству ученика и мјештана насеља 

Горњи Орловци свечаним пресјецањем 

траке и званично отворили објекат 

новосаграђене подручне школе „ Петар 

Кочић“. 

Средства  за изградњу новог  школског 

објекта  у висини од 417 000 КМ 

обезбиједила је Влада РС преко 

Министарства просвјете и културе и 

Министарство финансија. 

 

 
 

-Свака нова играђена школа је допорнос 

нашем развоју и мислим да један од 

најважнијих стратешких циљева и треба 

да буде образовање,казао је Милорад 

Додик. 

Он је додао и да уз нове објекте и боље 

услове раде, као и повећање 

материјалног стандарда просвјетних 

радника  треба да покушамо да ниво 

едукације подигнемо и тако 

интегришемо са најбољим наставним 

процесима који се дешавају у Европској 

унији. 

Министар Антон Касиповић је истакао 

да улагања  из Развојног програма 

Владе РС  у Приједору износе 2,7 

милиона КМ. 

-Ово је била школа у најлошијем стању 

и веома радује када је резултат  овакав , 

какав је  мада сматрамо да је ово само 

почетак и да ће иако модерна ово 

ускоро бити само једна просјечна школа 

у Републици Српској, казао је 

Касиповић. 

 

 
 

Он је истакао , да је што се улагања у 

Приједор тиче, у току  провођење 

поступка за изградњу школе „ Ђорђе 

Натошевић“, радови се изводе у школи 

„ Десанка Максимовић“, а недавно је 

завршена и Музичка школа те да су  у 

плану значајнији радови  као што је 

изградња школе у Бистрици , спортске 

дворане у кругу школе у Омарској и 

санација позоришне зграде. 

Начелник оштине Приједор Марко 

Павић је истакао да у укупном програму 

инфрастуртурних улагања образовање 

има посебно мјесто. 
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-Ова школа је била приоритет и 

захваљујући Влади и ресорном 

министартсву заједно са локалном 

заједницом реализовали смо један од 

објеката из тор програма и ово је сада 

један савремени школски објекат који 

ће пружити најбоље услове рада 

ученицима, казао је Павић. 

Он је додао да се нада да ће у општини 

Приједор бити још школских, 

културних, па и привредних објеката 

који ће се градити заједничким снагама 

свих ниова власти и грађана општине. 

Директор школе Драшко Грбић је 

истакао да су радови почели у мају 

мјесецу и да су у рекордном року 

створени услвои да настава за осадмесет 

ученика од првог до петог разреда 

почне већ у друог полугодишту ове 

школске године. 

Модеран школски објекат   са пет 

учионица, зборницом и властитом 

котловницом, те другим  пратећим 

садржајима  од сада ће ученицима 

Горњих Орловаца и сусејдних села 

омогућити  квалитетније школовање . 

 

Све наше светосавске забаве  

 

У холу приједорског Позоришта 

отворена је документарна изложба под 

називом  „ Све наше светосавске забаве“ 

која садржи десетак паноа са старим 

фотографијама и документима и  

својеврсна су прича  о обиљежавању 

имена Светог  Саве на подручју 

општине Приједор. 

Директор Музеја Козаре Миленко 

Радивојац , иначе аутор изложбе 

,истакао је да се обиљежавање овог 

важног датума у историји  града у  

почетку сводило на школске и црквене 

оквире, да би тек касније прерасло у 

нека градска обиљежавања. 

 
-Ово су документи којима располаже 

Музеј Козаре , који су са ове временске 

дистанце право богатсво и јединствено 

свједочанство о културној историји 

града.Међу докуметима је, рецимо, први 

позив на Светосавску забаву из 1891. 

године,  декламација односно програм 

једне такве забаве из 1892. године  гдје 

се помиње и Друштво „ Вила“ као један 

од учесника, каже Радивојац. 

Он је додао да ће Приједорчани 

наредних десетак дана моћи да кроз 

фотографије и записнике  упознају  

историју и начин обиљежавања Светог 

Саве, а уједно  и пратећих културних 

дешавања  у Приједору  прије  готово 

120 година. 

 

 

Радови са приједорске Ликовне 

колоније ускоро у Банском двору 

 

Двадесетак радова насталих на 

прошлогодишњој ликовној колонији „ 

Сретен Стојановић“ ускоро ће бити 

постављени у  изложбеном простору 

Културног центра Бански двор гдје ће 

их  моћи погледати и бањалучка 

публика. Да  ће  радови на постављању 

изложбе ускоро почети потврдио је 

академски сликар Предраг Марјановић, 

који је био и учесник и  селектор  

прошлогодишњег, петог, сазива ове 

умјетничке колоније.  

-Имајући у виду да су њени учесници 

била реномирана  имена европске 

ликовне сцене, који су судбински и 

поријеклом везани за  Приједор  као 

што су Љубомир Стахов, Бранко 

Миљуш, Биљана Гаврановић, Радован 
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Крагуљ, Весо Совиљ, Зоран Бановић и  

Младен Каран било је очекивано да ће и 

радови бити квалитетни.Управо стога 

имамо шта да покажемо љубитељима 

сликарства у Бања Луци, као и гостима 

који посјећују овај град и прате 

културна дешавања на овим 

просторима, казао је Марјановић. 

Он је додао и да  је штета што не 

постоји пракса да се у већим градовима, 

какав је Бања Лука организују овакви 

културни догађаји , на којима се 

представљају и ствараоци, али и 

активности умјетничких галерија и 

музеја из мањих мјеста, казао је 

Марјановић. 

Он је додао да су сувишне ријечи 

којима би се представили аутори радова 

јер је ријеч о умјетницима који су 

задужили не само Приједор већ и 

далеко шире просторе. 

Према Марјановићевим ријечима,  ова 

изложба ће бити прилика да Приједор, 

који слови за град сликара, још једном  

скрене пажњу на овај  свој јединствени 

феномен и богатство да је изњедрио 

читаву плејаду умјетника европског, па 

и свјетског ранга.   

Иначе, радови са ове као и претходних 

ликовних колонија остали су у  

фундусу Музеја Козаре, а красе и 

зидова унутрашњости зграде 

Администратвине службе општине 

Приједор. 

 

Продужена скијашка сезона 

 

Скијашка сезона на Козари ове и 

наредних година трајаће знатно дуже 

него иначе јер је Планинарско скијашко 

друштво „Љубијски рудар“ набавило 

топове за производњу снијега.Ово је 

потврдио предсједник Планинарско-

скијашког друштва Љубијски рудар 

Божо Грбић.  

-Козара је ниска планина и сезона 

скијања на њој траје у просјеку 

двадесетак дана. Да би постопјећи 

капацитети били у потпуности 

искориштени Планинарско скијашко 

друштво  одлучило смо  да продужимо 

сезону скијања набавком топова за 

производњу снијега, рекао је Грбић. 

Он је додао да су  од словеначког 

произвођача  добили три топа за снијег 

на лизинг.  

-Два су стигла и већ смо их пробали и 

то функционише, а трећи ће нам стићи 

ових дана, истакао је  и додао да би 

комлетну стазу прекрили снијегом са 

три топа потребно је три до четири 

дана. 

Грбић је истакао да пошто су топови за 

снијег на Мраковици по први пут 

рачуна се и на почетне тешкоће у 

савладавању технике, од  употребе, 

руковања и кориштења до стања 

водозахвата, стања резерве воде, 

потрошње, темпаратура и других 

бројних субјеката који утичу на 

регуларну производњу снијега, али да 

сматра да ће бити брзо и превазиђене. 

 

_________________________________     
Издавач: Општина Приједор 


