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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

договорили разне видове сарадње на
многим пољима, а посебно у сфери
економије, рекао је Брату.

ИНФОРМАТОР
Издање за фебруар 2010.године
Активности начелника општине

20.2.2010.Начелник Марко Павић
примио амбасадора Норвешке у БиХ
Амбасадор Норвешке у БиХ Јан Брату
боравио
је у званичној посјети
Приједору и у разговору са начелником
општине Марком Павићем констатовао
да у овој општини постоји доста
оптимизма и позитивног размишљања
без обзира на посљедице економске
кризе које су и у њој присутне.

-Амбасадорима је увијек корисно да
путују по Босни и Херцеговини и да
посјећују општине јер је то прилика да
се на лицу мјеста увјере каква је стварна
ситуација у једној локалној заједници
као и проблеми са којима се људи у овој
земљи суочавају, рекао је амбасадор
Брату.
Он је додао да сматра да норвешке
компаније треба да буду више
заступљене у овој општини као и у
цијелој БиХ, мада је то у садашњим
економским условима тешко.
-Ово није прва, а свакако не посљедња
посјета
овој општини
јер
смо

Начелник општине Марко Павић се
захвалио на помоћи коју је Норвешка
до сада издвојила за општину Приједор,
кроз сарадњу са Сунд комуном и
Министарством иностраних послова
Норвешке уз чију помоћ је изграђен
бунар у Брезичанима ,а и ријешен
проблем водоснабдијевања приградског
дијела наше општине.
-Разговарали смо о томе како се
економска криза одразила на Приједор ,
с нагласком да је ово град са јасном
визијом развоја и да са нашим
оптимизмом
сматрамо
да
ћемо
превладати све тешкоће у којима се
налази економија цијелог свијета, рекао
је Павић.

Он је додао да у Приједору постоји
једна мала фирма коју је направио
повратник из Норвешке и то би могао
бити образац будуће сарадње и да се на
тој здравој сарадњи врши упошљавање
капацитета и кадрова.
-Договорили смо да упутимо писмо
намјере о могућностима Приједора и да
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ће путем амбасаде то писмо стићи до
свих заинтересованих фактора јер наша
је жеља да Приједор као отворен и
проевропски град понуде економске и
људске капацитете понуде за сарадњу
свим европским градовима.

Амбасадор Јан Брату је начелнику
Павићу је уручио поклон за овдашњу
градску библиотеку који се састоји од
28
књига норвешких аутора које су
преведене на језике народа који живе у
Приједору.
21.2.2010.Начелник општине обишао
поплављена подручја
Ријека Сана, чији је водостај у недјељу
21.фебруара Приједору достигао висину
од 445 центиметара, поплавила је више
кућа у насељима Тукови, Гомјеница и
Рашковац, а вода је пресјекла и пут
према Бишћанима.Најтеже стање је
било код градског моста, на лијевој
обали, гдје је шест кућа под водом, те у
насељу
званом
''муслиманска''
Гомјеница, у којем је истоимена ријека
пресјекла локални пут и поплавила
више кућа.Угрожена домаћинства у оба
насеља посјетио је начелник општине
Марко Павић који је заједно са
припадницима
Територијалне
ватрогасне јединице најугоженијима
уручио и најпотребније прехрамбене
намирнице.
-Ово је трећи пут у посљедња три
мјесеца Приједор је суочен са
поплавама и сада је свима јасно зашто
пова
администрација
непрекидно

понавља зашто нам је потребан помоћ
како би грађане заштитили од
поплава.Радовима
из
Програма
регулације Милошевице и Гомјенице
успјели смо да заштитимо насеља
Врбице које сада није поплављено, али
је зато овај дио града и готово 400
домаћинстава угрожено, и то у ужем
дијелу града, рекао је Павић.

Он је потврдио да је на подручју
општине проглашен први степен
одбране од поплава и угроженом
становништву су на располагању дио
Ватрогасне јединице за спашавање над
водом , Цивилна заштита и Црвени
крст те предузећа која су ставила у
функцију потребне грађевинске машине
ради подизања насипа.

Привремени
одбрамбени
насип,
изграђен приликом поплава у јануару,
заштитио је око 300 домаћинстава у
Туковима, а вода је дошла и до
домаћинстава у насељу Рашковац, гдје,
с обзиром да имају излаз према граду,
није тако алармантно стање.
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Начелник Марко Павић је потврдио да
је за пројекат санације само лијеве
обале Сане преко 12 милиона КМ, а
будући да се не смије регулисати само
дио обале јер би дошло до поплава и у
центру града, тако да је укупшна
вриједност пројекта којим би се
ријешио проблем поплава у Приједору
око 50 милиона КМ, што превазилази
могућности општине.
Начелник Општинског штаба Цивилне
заштите Душан Врањеш рекао је да су
Хигијенско-епидемиолошка
служба
приједорског Дома здравља и локално
водоводно предузеће обавезани да прате
хигијенску исправност воде за пиће, јер
се градски бунари налазе у зони
плављења.Командир
Територијалне
Ватрогасне јединице Миле Међед
потврдио да да су ватрогасци од суботе
ујутру на терену и да су у оквиру
помоћи становниоштву на терену
покушали да помогну и номадима и да
спасу стадо оваца у Омарској.
Павић- Санација штете је била послије
сваке , па ће тако бити и послије ове
поплаве. Биће формирана комисија и ми
ћемо
утврђену штету солидарно
подијелити са тим становницима.
18.2.2010. Засједала СО Приједор
Одборници
Скупштине
општине
Приједор су на 14. засједању усвојили
Програм рада скупштине за 2010.
годину који охухвата најактуелнија
питања
друштвено-политичког
и
економског развоја која су од интереса
за грађане, предузећа ,установе и друге
облике организовања живота и рада у
овој општини. Пред тога, усвојен је и
Програм
редовног
одржавања,
реконструкције и изградње локалних
путева, некатегорисаних путева и улица
на подручју општине Приједор за
2010.годину.
Тако је за редовно одржавање,
реконструкцију и изградњу локалних и
некатегорисаних путева, те улица на

подручју Приједора у овој години
планирана су средства у износу од
1.500.000 КМ.
У односу на ребалансирани буџет из
прошле године мања су за 100.000 КМ,
а у односу прошлогодишњи буџетски
план за чак 600.000 КМ.
Према усвојеном програму, буџетски
план за одржавање локалне путне и
уличне мреже је око 1.000.000 КМ.
-Остала средства у износу од 500.000
КМ планирана су за рад зимске службе,
за заштиту пута и путног појаса и за
суфинансирање реконструкције путева
и улица'', рекао је начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове Драго
Тадић

.
Укупна дужина локалних путева на
подручју Приједора је 195,9 километара
од чега је око 73 одсто под асвалтом.
Некатегорисани путеви значајни за
општину дужине су 138,9 километара, а
око 70 одсто су макадамски.
Одборници су усвојили и Одлуку о
продаји
неизграђеног
градског
грађевинског
земљишта
у
Индустријској зони „ Целпак“ под
посебним условима ради изградње
пословних објеката , Одлуку о избору
приоритетних области за фианнсирање
пројеката удружења у фондација.
Одборници су дали и гаранцију Центру
за социјални рад за кредитно задужење
код пословне банке за узмиривање
дугова по судским пресудама
и
рјешавање
стамбених
проблема
корисника услуга центра.
Подстицаји запошљавању
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Подстицајним средствима општине
Приједор су
прошле године,
реализацијом четири пројекта, директно
запослена 42 лица, за шта је из
општинског буџета издвојено око
151.000 КМ од планираних 236.000 КМ.
У општинском Одјељењу за привреду и
пољопривреду потврдили су да је 17
субјеката искористило средства из
пројекта ''Подстицај самозапошљавању''
и да им је додијељено по 4.900 КМ или
укупно 83.000 од планираних 100.000
КМ.
Најмање средстава искориштено је из
пројекта
''Подстицај
запошљавања
младих високообразованих кадрова'', за
који је било предвиђено 50.000 КМ, а
повучено само 6.000 КМ за радна мјеста
два млада факултетски образована
кадра.
Средства за подстицај запошљавања
намјењена послодавцима, добило је 13
привредних субјеката који су запослили
23 радника, од којих је један са ВСС.
Послодавцима је додјељено укупно
47.000 КМ, односно по 2.000 КМ за 22
радника и 3.000 за једног са
високостручном спремом.Ни за овај
програм средства нису у потпуности
утрошена, јер је планирано 65.000 КМ.
Општина Приједор подстицала је и
цертификацију предузећа, тако да је за
увођење стандарда квалитета издвојила
15.000 КМ, или 5.000 КМ по
привредном субјекту, од планираног
износа од 21.000 КМ.
У приједорском Одјељењу за привреду
и пољопривредну планирају да већ од
почетка године, почну реализацију
пројеката подстицаја запошљавања како
се не би десило, као лани, да доста
средства остане неупотребљено.
Фондација за развој Приједор
Фондација за развој "Приједор" до сада
је додијелила 28 гаранција на кредите за
развој пољопривреде, малих и средњих
предузећа
на основу којих су

корисницима
одобрено
укупно
1.013.400
КМ
кредита.
Ове стимулативне кредите користило је
по једанаест пољопривредника и
предузетника,
те
шест
правних
субјеката који су новац уложили у
обртна средстава и у набавку основних
средстава. Према ријечима начелника
општинског Одјељења за привреду и
пољопривреду
Боре
Војводића,
Фондација је код партнерске НЛБ
Развојне банке депоновала износ од
милион
КМ.
-С
обзиром
да
је
кредитни
мултипликатор 1:5, укупни кредитни
потенцијал је 5.000.000 КМ, тако да је
још слободно нешто мање од четири
милиона КМ за одобравање кредита,
рекао је Војводић.Он је позвао
заинтересоване субјекте да искористе
ова, како је нагласио, тренутно
најповољнија средства за развој.За ове
кредите, Фондација са 4,95 одсто
субвенционише и банкарску камату од
5,95 одсто, тако да корисници кредите
отплаћују по каматној стопи од један
одсто.Фондација је формирана с циљем
да ,као кредитни гарант својим
средствима ,подстакне у приједорској
општини бржи развој малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
пољопривреде.
Пијаца на Пећанима ускоро на новој
локацији
Будући да су још прошле године
најављене
припремне
активности
предузећа Рудници жељезне руде
„Љубија“ на
изградњи стамбенопословног центра који ће бити смјештен
на садашњој локацији „Зелене пијаце“
на Пећанима, општина Приједор је
предузела низ активности на њеном
измјештању
на
другу
локацију.Начелник општине Марко
Павић потврдио је да је ријеч о локацији
у непосредној близини гдје је тренутно
смјештена зелена пијаца.
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-Ми смо расписали тендер за покривање
канала односно колектора
који се
налази у непосредној близини, као и за
земљане радове и очекујемо да ће
радови почети са новом грађевинском
сезоном, казао је Павић.
Он је потврдио да је ријеч о великом
захвату
гдје је након ограђиввања
простор бити насут
и
при том
покривен канал све до ушћа Пухарске
, а да очекује да се током године пијаца
потпуно доврши и пресели на то
подручје.
Иначе на овом простору пијаца је
привремено смјештена прије преко 20
година и на њој се тренутно налазе 52
робна штанда, 48 штандова на којима
пољопривредници
продају
своје
производе, 30 продајних мјеста пиљара,
десет
киоска
са
прехрамбеним
производима,
четири
грила,
пољопривредна апотека и десет мјеста
за велике камионе.
-Поред становника овог највећег
приједорског насеља, у интересу је и
предузећа „ Градска тржница“ да пијаца
настави са пословањем , јер им она
доноси 60 одсто укупног годишњег
прихода, казао је Павић.
Поред тога, Приједорчани би ускоро
могли да добију још једну пијацу, која
ће бити смјештена на простору
некадашњег складишта „ Криваја“ у
насељу Урије.
-Још прошле године започели смо путем
„ Градске тржнице“ неке радове на
отварању ове пијаце. Међутим будући
да нисмо задовољни оним што је до
сада урађено, општина ће преузети све
активности и већ на прољеће када
временски услови дозволе завршити
радове на уређењу и тог простора тако
да ће становници још једног великог
насеља какве су Урије добити своју
пијацу, рекао је Павић.
Он је додао да сматра да и тај дио града,
с обзиром на удаљеност од пијаце на
Пећанима
заслужује
такав
један
простор.

Павић је потврдио да је вриједност прве
фазе радова на пијаци на Пећанима 600
000 КМ, а око 50 000 КМ ће бити
довољно да се на Уријама огради и
бетонира простор, те она ускоро стави у
функцију.
Почело крпљење ударних рупа
Топљење снијега и први сунчани дани
открили су многе ударне рупе на
градским улицама и донијеле многе
проблеме возачима.Начелник Одјељења
за стамбено-комуналне послове Драго
Тадић потврдио је да су јуче почели
радови на крпљењу рупа на дијелу
магистралног пута који пролази кроз
град.

-Зима је била веома оштра и сви смо
свједоци обилних сњежних падавина , а
мјере
и материјали којима смо се
борили
против
поледице
,
проузроковале су велику штету на
саобраћајницама. Готово да нема улице
која нема ударних рупа тако да се
надамо да ћемо уз повољне временске
услове у наредних седам дана санирати
најкритичнија мјеста, казао је Тадић.
Он је додао да се претходних дана
привремено
већ интервенисало са
насипним
материјалом
на
најкритичнијим
мјестима
како
оштећења на коловозу не би довела до
угрожавања саобраћаја.
-Општина има довољно средстава за ове
намјене и највећи дио средстава који је
планиран , негдје око 300 000 КМ биће
утрошен у овом периоду за санацију
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путне мреже од посљедица зимских
услова, рекао је Тадић.
Тадић је додао да су у веома лошем
стању и макадамски путеви, који ће
бити санирани наредних дана, а посебно
оне којима се одвија приградски
аутобуски саобраћај.
Општина је кандидовала пројекат
реконструкције
подвожњака,
пресвлачење дијела градских улица и
изградњу кружног тока на дијелу
магистралног пута на уласку у град.
Тадић је потврдио да је тендер завршен
и очекује се да би током ове године овај
пројекат који је вриједан
око 4,5
милиона КМ могао бити и реализован,
што би значајно побољшало квалитет
градских саобраћајница и далеко
безбједније одвијање саобраћаја.
Форум за безбједност
Форум за безбједност у заједници је
током
прошле
године
,
као
мултидисциплинарно
тијело
представника локалне заједнице радило
на препознавању проблема коју су
утицали
на
безбједност
грађана.Предсједник Форума Драгица
Вукмир Вујаковић потврдила је да је
указано на широк спектар приоритетних
проблема.
-То су проблеми асоцијалног и
насилничког понашања, насиља у
породици, превенција овисности у
школама, малољетничка делинквенција,
контрола душевно обољелих лица , али
низ комуналних проблема , а све у циљу
унапређења личне и имовинске заштите
и бољих услова за живот, казала је
Вукмир Вујаковић.
Она је додала да су се током прошле
године
проводиле
и
одређене
активности
везано за самозаштиту
грађана , а у циљу упознавања са
превентивним мјерама које могу
предузети грађани у заштити своје
имовине и побољшати безбједност у
својој средини.

-Оно што је потребно истаћи је
остварена сарадња представника органа
јавне безбједности, локалне заједнице те
Центра за социјални рад са грађанима
тако да се након седам година, колико
постоји Форум може рећи да је у
потпуности оправдао своје постојање
као неизбјежан фактор безбједности
локалне заједнице, рекла је Вукмир
Вујаковић.
Образовање- неће бити затварања
подручних школа
На подручју приједорске регије не би
требало да буде затварања подручних
школа јер је, према новом правилнику о
оснивању и престанку рада школа који
ће ускоро Министарство просвјете и
културе Републике Српске објавити,
најмања квота за опстанак неке школе
седам ученика.
Предсједник
приједорског
Актива
директора основних школа Милорад
Ступар рекао је након састанка са
представницима
Министарства
просвјете да на регији нема подручних
школа које имају мање од седам ђака.
-Ове школске године нисмо имали
технолошког вишка радника, а ако га
наредне године и буде договор је да
наставници норму остварују радећи у
више школа, навео је Ступар.
Он је рекао да су на састанку
представници
Министарства
информисали директоре и рачуновође
основних школа из Приједора, Оштре
Луке, Козарске Дубице, Новог Града и
Костајнице о плановима ресорног
министарства, поштовању законских
прописа, новим правилницима који ће
ступити на снагу и другим питањима
важним за завршетак ове и почетак
наредне школске године. Ступар је
додао да су потенцирали и проблем
инклузивне наставе, па очекује да буде
ангажован “мобилни” дефектолог који
би радио са дјецом са посебним
потребама у више школа. Нису
заобиђена ни питања материјалних
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трошкова који су недовољни за
одржавање
школа,
проблема
са
плаћањем
превоза
ученика,
а
разговарано је и о организовању
продуженог боравка за ученике из прве
тријаде.
-И наредне школске године продужени
боравак у школама које за то имају
услове
биће
финансиран
од
Министарства, општине и родитеља,
рекао је Ступар додајући да је
разговарано и о начину дистрибуције
уџбеника за прве и друге разреде које ће
Министарство обезбиједити и наредне
школске године.
Велико интересовање за
стипендирање
На овогодишњи конкурс за додјелу
општинских стипендија пријавила су се
204 кандидата.Начелник Одјељења за
друштвене дјелатности Љиљана Бабић
потврдила је што је то знатно већи број
од 50 студената и 34 ученика колико је
конкурсом предвиђено стипендиста из
општинског буџета.
-Очигледно је да је економска криза
један од узрока овако великог броја
пријављених , али и да ће бити веома
тешко да се удовољи свих захтјевима,
казала је Бабићева.
Она је потврдила да је комисија која
ради на рангирању пристиглих пријава
утврдила да 155 кандидата испуњава
услове конкурса, а да 49 кандидата не
испуњава услове, односно били су
пријављени са факултета који нису били
у оквиру конкурса.
-С друге стране , остало је 15
непопуњених
мјеста
и
то
на
архитектонском,
природноматематичком,
филозофском
и
технолошком факултету. Опет се
понављају ситуације из претходних
година, када немамо младе људе који су
школују за дефицитарна занимања
каква
су
архитекте,
професори
математике, физике и других природних
и техничких наука. Комисија ће

предложити начелнику општине да се
та мјеста попуне из категорија породица
погинулих бораца,из ромске популације
и из породица у стању социјалне
потребе, казала је Бабићева.
Она је додала да је циљ спипенедирања
да се стимулише школовање струка
које доносе и запослење након
завршеног школовања и да су таква
времена да је студирање постало велико
оптерећење за породице студената, а
поготово оних који касније по неколико
година чекају на рад но мјесто.
Буџетом општине предвиђена су
средства у износу од 200 000 КМ за
стипендирање студената и ученика, а
висина стипендија износи 100 КМ
студентска, а 60 КМ ученичка.Општина
већ из претходних година стипендира
89 студената и 16 ученика.
Приједорски малишани на Тари
Једанаест
приједорских
малишана
узраста до 10-14 година су у пратњи
професора физичке културе Звонимира
Пауновића отпутовали на Тару гдје ће
до 1. марта учествовати на 11.
Међународном
фестивалу
дјечије
рекреације „ Тара 2010“.Организатор
ове манифестације је Асоцијација „ Све
за спрот“ из Београда у сарадњи са
Центром дјечијих љетовалипшта и
опоравилишта
Београда,
а
под
покровитељством
министарстава
просвјете и спорта и омладине
Републике Србије.Начелник Одјељења
за друштвене дјелатности општине
Приједор Љиљана Бабић је потврдила
да трошкове боравка приједорских
малишана сноси општина Приједор .
-Фестивал је намијењен дјеци узраста од
10-14 година који ће , уз помоћ
аниматора, имати прилике да доживе
све чари боравка на планини и у
друштву својих вршњака, рекла је
Бабићева додајући да ће дјеца бити
смјештена у Митровцу на Тари.
Она је потврдила и да ће се приједорски
малишани
надметати
у
разним
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спортским дисциплинама и то раме уз
раме са вршњацима из Словеније, Црне
Горе,
БиХ,
Македоније,
Грчке,
Бугарске, Чешке и Србије.
Пољопривреда-припреме за сјетву
Пољопривредним
произвођачима са
подручја општине Приједор упућен је
јавни позив да се до 14. фебруара могу
пријавити
за коришћење подстицајних средстава у
пољопривреди за 2010. годину тачније
за набавку регресираног еуродизел
горива и вјештачког ђубрива.Право на
овај вид регреса остварују регистровани
пољопривредни произвођачи, и то за
површине које су већ засијане у јесењој
сјетви 2009. године
и за планиране
површине
за
сјетву
и
садњу
пољопривредних култура у прољетној
сјетви 2010. године, као и за одржавање
површина
под
воћњацима
и
виноградима.
Минималне површине за пријаву сјетве
и садње су по хектар озимих жита ,
кукуруза, јара жита , уљарице, крмно
биље и за одржавање
воћњака и
винограда.У општинском Одсјеку за
унапређење пољопривреде потврђено је
да је током прошле године поднесено
1360,а од тог броја одобрено 1119
захтјева за регресирано гориво и
вјештачко ђубриво.За прошлогодишњу
сјетву је употријебљено 26920 литара
горива и 538100 ђубрива.

-Козара је симбол нашег града , не тако
често употребљаван назив за овдашње
фирме и установе, а с друге стране веза
је и култни филм „Козара“ који је и
сниман
седамдесетих година у
Приједору и на Козари, казала је
Карахоџићева.
Она је потврдила да су радови на
завршетку обновељене
биоскопске
зграде ових дана интензивирани и
доведени до фазе када је могуће
монтирати кино-опрему.
-Обнова је обухватила изградњу
унутрашњих
зидова,
постављање
електро, водоводне, канализационе и
топловодне мреже, као и доградњу
срушеног простора у којем се налазила
кабина за кинопројекторе, те уређење
сале са 165 сједишта, навела је
Карахоџићева додајући да ће тачан
датум отварања овог објекта за сада
бити изненађење.Она је казала да су
уговорени радови износили 488.000 КМ.
14.2.2010.Традиционалне Козарске
покладе
У порти храма Светог Пророка Илије у
Бистрици данас је одржана четврта по
реду манифестација ''Козарске покладе
2010'' коју организују Црквена општина
Бистрица, Туристичка организација
града
Бањалуке
и
Туристичка
организација
Општине
Приједор.

Ново име биоскопа
Упоредо са радовима на обнови
биоскопа „ Радник“ који се приводе
крају, проведена је и активност
промјене досадашњег назива ове
установе, те одлучено да је његов нови
назив
биоскоп „ Козара“. Ово је
потврдила директор Сафира Карахоџић
која је истакла да је ријеч о можда
најпримјеренијем називу за приједорски
преуређени биоскоп.

Ријеч је о традиционалном окупљању
грађана
Поткозарја
поводом
Васкршњих поклада, те очувању и
неговању традиционалне пјесме и
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обичаја који би у догледној будућности
требали имати карактер туристичке
атракције.
Манифестацију , која је почела
литургијом у храму Светог Пророка
Илије, званично је отворио начелник
општине Приједор Марко Павић.
-Ова манифестација у свом старту била
је класични вјерски скуп да би за
неколико година постала туристичка
атракција
занимљива
бројним
Приједорчанима и Бањалучанима, али и
људима из других крајева. Ову
манифестацију карактерише то што је
организују двије мјесне заједнице и то
једна са подручја општине Приједор а
друга са подручја града Бањалуке. Ово
је још један прмјер међуопштинске
сарадње и на пољу промоције народне
баштине односно туристичке атракцијеказао је Павић.
Парох црквене општине Бистрица
Драган Липовчић рекао је да су
мјештани Бистрице и Верића слиједећи
традицију обичаја на покладе и ове
године по четврти пут организовали
дружење које има за циљ зближавање
људи међусобно, али и њихово
зближавање вјери и Богу.

В.Д. директор Турстичке организације
РС Тихомир Љубојевић похвалио је
организаторе
ове
манифестацје
истичући да су Козарске покладе у
Бистрици један врло добро организован
скуп кој нема само вјерски карактер већ
и карактер туристичке атракције на
којој се жели промовисати све оно што
је домаће. Бистричке покладе увеличали
су
свакако
извођачи
изворне
поткозарске пјесме.
___________________________
Издавач: Општина Приједор

Наши парохијани су се потрудили да
припреме и презентују богату козарску
трпезу, рукотворине и промовишу
изворну пјесму и још једном покажу
велико гостопримство којег је овдје
увијек било и биће- казао је Липовчић.
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