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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за јануар 2009.године

Пријем поводом Дана Републике
8.1.2009.
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 да нећемо
прихватити уставне промјене у којима
се дира Репбулика Српска и смањују
њена овлашћења јер
о судбини
Републике Српске мора одлучивати
народ, а прије свега борци који су је
створили“
казао је том приликом
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.
Мањи број пријављених за
стипендирање
16.1.2009.
На конкурс за стипендирање у школској
2008/09
пријавило се 167 ученика и
студената, потврдила
је стручни
сарадник са образовање
Оливера
Росић.
„То је нешто мањи број пријављених
на конкурс него прошле године када их
се пријавило 228, што објашњавамо
чињеницом да је нешто прије овог,
објављен
конкурс
Министарства
просвјете
и
културе,
тако
да
заинтересовани за ову стипендију, нису
могли предавати документе на друга
мјеста“ казала је Росићева.
Она је додала да ће у слиједећих
десетак дана
стручна комисија
прегледати све пристигле пријаве и
према критеријумима просјечне оцјене,
године студија и просјека породичних
примања утврдити ранг листу.
Општина Приједор ће у школској
2008/2009. години додијелити 42 нове
стипендије , односно 30 студентских
и 12 ученичких стипендија.
"Ми
настављамо
и
са
стипендирањем студената којима је
стипендија раније додијељена,тако да ће
, уз 92 студента и 12 ученика који су
испунили
услове
за
наставак
стипендирања, општина ове школске
године стипендирати укупно 122
студената и 24 ученика“ казала је
Росићева
додајући да је буџет за
стипендије 170 000 КМ.
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Студентска стипендија износи 100,
а ученичка 60 КМ.
Национални парк- обнова музејске
поставке
Министарство просвјете и културе
Републике Српске одобрило је 250.000
КМ за ревитализацију сталне музејске
поставке
у
Меморијалној
зони
Националног
парка
„Козара“ на
Мраковици. Ову
музејску поставку
иначе чине документи и фотографије из
периода Другог свјетског рата, као и
тродимензионални експонати, који су
одложени у депоима Националног
парка, а већина девастирана те је
потребна њихова рестаурација .
Директор Националног парка Драган
Ромчевић је рекао да је прошле године
за
овај
пројекат
Министарство
цивилних послова БиХ обезбиједило
средства у износу од 30.000 КМ , те да
има обећања да ће и у овој години
помоћи у ревитализацију изложбених
експоната и санацију крова објекта.
„Како смо сада обезбиједили највећи
дио средстава , а имамо и подршку
локалне заједнице и обећања да ће
финансијски подржати овај пројекат,
настојаћемо да за посјетиоце врата
овог Спомен музеја отворимо већ 4.
јула,
када
се
на
Мраковици
традиционално
обиљежавамо
годишњица битке на Козари и одржава
час историје“, казао је Ромчевић.

Ова музејска поставка дио је
културно-историјског
наслијеђа
и
понуде Националног парка „Козара“

који је основан 1967. године у циљу
заштите културно*историјских
и
природних љепота Козаре.
Језгро културних и историјских
садржаја Националног парка "Козара"
чини
споменички
комплекс
на
Мраковици, чији је аутор преминули
вајар Душан Џамоња. Споменик је
изграђен 1972. године и висок 33
метра, а својом монументалношћу
симболише
величину
слободе
и
слободарски дух народа Поткозарја.
У њему се налази и Меморијална
зона подигнута у знак сјећања на борце
који су изгубили живот у току другог
свјетског рата, који се, у овом крају,
памти као козарска епопеја.
Седамдесет
хиљада
преживјелих
страдавали су по логорима смрти на
простору од Јасеновца до Аушвица.
Међу њима се налазило и 23 000 дјеце.
Преко тридест и три хиљаде цивилних
жртава, већином Срба, из поткозарских
села, која окружују планину, изгубили
су животе у току офанзива на Козари.На
Меморијалном зиду, у склопу којег гори
и вјечни пламен, уписана су имена 9
921 партизана који су погинули у
борбама на овом подручју током Другог
свјетског рата.Час историје стални је
сегмент културно-историјских садржаја
утканих
у
туристичку
понуду
Националног парка.
Светосавска академија
Начелник општине Приједор Марко
Павић уручио је на традиционалној
Светосавској академији уручио је
"Светосавску
повељу",
највише
признање за васпитно-образовни рад у
приједорским школама и установама
најуспјешнијим
васпитачима
и
просвјетним радницима.
Павић
је
упутио
честитку
награђенима, те пожелио да њихове
награде буду стимуланс свима да раде
боље.
„Желим да у свима превлада дух
светосавља и да га носимо до идуће
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академије и да га сваке
обнављамо, казао је Павић.

године

Овогодишњи добитници "Светосавске
повеље" су васпитачица Дјечијег вртића
"Радост" Нинка Ловрић, учитељица
Основне школе "Вук Караџић" из
Омарске Љубица Бабић, наставник ОШ
"Доситеј Обрадовић" Дренка Кончар и
професор Пољопривредно-прехрамбене
школе Јованка Дражић.
За
најуспјешније
директоре
проглашени су Милена Шљокавица из
Специјалне основне и средње школе
"Ђорђе Натошевић" из Приједора и
Нада Тепић, директор Електротехничке
школе.
На Светосавској академији, која је
организована под покровитељством
општине, бесједу о Светом Сави
говорио је књижевник Матија Бећковић.
„Славећи Светог Саву Српски народ
слави
свог
духовног
родитеља,
просвјетитеља
и
препородитеља,
предводитеља и путоводитеља и
славећи њега прославља онога који је
Светог Саву прославио“, рекао је
Бећковић.
Гост светосавске академије био је и
министар
просвјете
и
културе
Републике Српске, Антон Касиповић
који је нагласио да је почаствован
присуством на Светосавској академији
уочи празника који је значајан и велик
за све најважније куће у Републицишколе и најважније људе, а то су

ученици и њихови родитељи и
наставници.
„Вјерујем да многи дијеле моје
увјерење да образовање у Републици
Српској биљежи значајан напредак у
опремању школа и новим законима које
по први пут доносимо сами без утицаја
међународне
заједнице
правећи
властиту
визију
образовања
за
будућност РС“, нагласио је Касиповић.
У умјетничком дијелу програма
учествовали су Тамбурашки оркестар
СКУД "Др. Младен Стојановић" ,
сопран Тијана Топић уз клавирску
пратњу Софије Ковачевић, глумци
Позоришта Приједор, те хор Српског
православног црквеног друштва "Вила".
Одсјек за саобраћај и паркинге
У општинском Одсјеку са саобраћај и
паркинге у току 2008. године остварен
је укупан приход од 328 500 КМ , што
је за 12,4 одсто више него 2007. године
када је укупан приход износио 295 000
КМ, потврдио је шеф овог Одсјека
Александар Јефтић.
„ И током 2008. године показала се
оправданост увођења паркинг аутомата ,
како
због
висине
прикупљених
средстава по којима су се уложена
средства за паркинг апарате давно
исплатила , тако и због тога што је на
овај начин ријешен проблем паркирања
у центру града“ рекао је Јефтић
Наплата паркирања вршена је
свакодневно на 350 паркинг мјеста
путем 16 паркинг аутомата. Током 2008.
године издато је 85 мјесечних паркинг
карти, 555 налога за плаћање накнаде за
паркирање у износу од 5 или 10КМ, те
уручене 83 бесплатне паркинг карте за
инвалидне особе.
„ Извршено је и 1283 блокирања
возила
на
паркиралиштима
и
недозвољеним мјестима од чега је 320
возила блокирано у сарадњи са
комуналном полицијом“ додао је
Јефтић.
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Он је за 2008. годину најавио
проширење паркинг сервиса односно
повећање броја паркинг мјеста са и без
наплате, те набавка возила- паук.
Смањена буџетска потрошња
С обзиром да прилив средстава у буџет
општине
Приједор
последњег
тромјесечја 2008. године и почетком
ове године није ишао
планираном
динамиком,
буџетска
потрошња
смањена је за 20 одсто.
„
Били
смо
принуђени
да
примјенимо ове мјере штедње за сада се
не односи на издвајања за плате
општинских буџетских корисника и
социјална давања“, потврдила је в.д.
начелник Одјељења за финансија
Биљана Малбашић.
Она је додала и да ће се тек крајем
првог тромјесечја моћи реалније
сагледати утицај кризе на пуњење
буџета, али да је општина предузела без
обзира на то, предузела мјере штедње и
донијела оперативне кварталне планове.
„Према тим кварталним плановима
корисницима буџета ће бити на
располагању само 80 одсто предвиђених
средстава, осим плата и социјалних
давања која ће бити издвајана у
планираном износу“, нагласила је
Балбашићева очекујући да неће доћи до
већих поремећаја који би довели до
рестрикција и наведене двије буџетске
ставке.
„Надамо се да криза неће толико
утицати на буџет општине Приједор и
да
ћемо
буџетски
план
моћи
реализовати“, казала је Малбашићева.
Буџет општине Приједор за 2009.
годину планиран је у износу од
35.747.374 КМ.
Министар Касиповић
Музичкој школи

у

посјети

Министар просвјете и културе Антон
Касиповић посјетио је јуче, првог дана
другог полугодишта ученике Основне и

средње музичке школе који су наставу
почели у адаптираном објекту.
„Дуго смо радили на овом пројекту
санације ове школе и ово што сам видио
је
веома
добро.Мислим
да
је
министарство направило прави потез
одвајајући средства за њену санацију
јер
чињеница
да ова школа има
традицију дугу 50 година обавезује на
један
посебан однос према таквим
школским
објектима“
казао
је
Касиповић.
Он је потврдио да је Министарство
просвјете за пројекат реконструкције
Музичке школе издвојило 254 000КМ
,али да ће у Приједору помоћи
реконструкцију још неколико школских
објеката.

„ Ради се о изградњи потпуно нове
школе у Горњим Орловцима за шта смо
издвојили 417 000 КМ, а на слиједећој
сједници Савјета за развој би се требао
наћи пројекат Електротехничке школе ,
а то су нам псоебно важне школе
највише због младих, талентованих
иноватора „ рекао је Касиповић.
Он је додао да је током 2007. године
из Развојног програма одобрено око 52
милиона КМ за образовање и културу и
да још увијек има око 30 милиона КМ у
Развојном програму РС за која ће
настојати да што прије добре пројекте
како би средства ишла у реализацију.
Директор школе Гојко Рађеновић
изразио је задовоство што су ученици ,
умјесто
на седам алтернативних
локација у граду, гдје се од септембра
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2007. године одвијала настава, јуче
могли да наставе музичко образовање у
новоадаптираном објекту.
„Поред учешћа министарства ,
општина Приједор је
дала значаја
допринос уређењу овог школског
овјекта јер је обезбиједила 150 000КМ,
док је музичка школа прикупила 20
000КМ.
Рађеновић је потврдио и да је
првобитна цијена
пројекта била 298
000КМ, али да је због непредвиђених
радова који нису били планирани
пројектом , као и повећања цијена
грађевинског материјала коначна цијена
радова на реконструкцији школе
достигла 422 000КМ.
СЛУЖБА ЗА АОП И СТАТИСТИКУ
Едукација запослених
Сталне иновације и велике промјене на
рачунарима и рачунарским мрежама и
уопште
у
информационим
технологијама, утичу на промјену,
дораду и израду нових програмских
рјешења. То само по себи намеће
неопходност сталне, адекватне и
правовремене
едукације,
односно
перманентно
усавршавање
свих
запослених
у
општинској
административној служби из области
информационих технологија. У првом и
другом кварталу текуће године ће бити
организовани курсеви из:
- Wорд – пословни курс,
- Еxцел – напредни курс,
- ПоwерПоинт – основни курс,
- Интернет – основни и напредни курс,
- Цорел – основни курс
Обуку ће
изводити професионална
фирма „Ламда“ из Бањалуке. Предавач
је проф. Петар Ђуричић, гимназијски
професор математике који посједује
одговарајуће сертификате за обављање
едукативне
дјелатности
из
информационих
технологија
(ЕДЦЛ).Курс обухвата 30 сати наставе,
приручник и сертификат након провјере
знања.

Анализа стања информационих
технологија у административној
служби Општине Приједор
Тренутно је у експлоатацији 141
рачунар и 3 сервера. Око 80 %
запослених активно користе рачунар, а
преко 50 $ користе е-маил и интернет.
Софтверски ресурси:
У свим Одјељењима су креирани и
инсталисани
различити
типови
рачунарских
програма
који
се
максимално
користе
како
за
евидентирање и праћење разних
трансакција и промјена, тако и за
извјештавање
мјесечно,
квартално,
годишње и периодично на захтјев.
Тако су се максимално искористили
постојећи потенцијали информационих
технологија у креирању транспарентне,
ефикасне и функционалне јавне управе
која нуди брзе, јефтине и квалитетне
услуге свима.
Кадровски ресурси:
Сви запослени су завршили основне
курсеве из информационих технологија
и уз стручну подршку и помоћ људи из
АОП-а као и стално перманентно
усавршавање могу квалитетно да
задовоље савремени начин пословања и
рада.
Имајући у виду веома широку примјену
рачунарске технике, енормно брзе и
велике промјене у овој области и
огроман број трансакција, убудуће је
неопходно набављати само „бранд
наме“ рачунаре који нам нуде бољу
гаранцију, сигурнији и поузданији рад.
Наставити
редовну
перманентну
едукацију свих запослених,а лоше, а
самим тим и непоуздане рачунаре
замијенити новим да не би дошло до
губљења података, оштећења фајлова и
застоја у послу.
Аутоматизација архивске грађе у
општини

__________________________________________________________Opština Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
У нашој општини имамо огромну
архиву која је смјештена како у згради
општине тако и у дислоцираним
објектима. По закону је морамо чувати у
зависности од врсте архивске грађе.
Већ сада имамо проблема са простором,
сигурношћу и брзином приступа и
претраживања. Због тога је планираа
дигитализација архивске грађе. На тај
начин ће мо много боље заштитити
стару као и текућу архиву и омогућили
бржи, једноставнији и елегантнији
начин
претраживања.Процес
аутоматизације архиве се изводи у
фазама.
Прва фаза је углавном реализована.
набављен је професионални скенер,
рачунар и одговарајући програм. Сада је
у току тестирање програма и едукација
радника те ће се приступити скенирању
текуће документације од 01.01.2009.год.
Друга фаза- У току је израда детаљног
плана - које године и које документе
скенирати у зависности од локације
архиве и врсте архивске грађе те ће се
одмах приступити припреми старе
архиве која ће се скенирати
Трећа фаза - Потребно је :
1. Набавити 2 професионална скенера и
2 рачунара за скенирање старе архиве,
2. Обезбиједити или именовати раднике
за скенирање старе архиве (2 смјене)
3. Почети скенирати стару архиву према
начињеном плану ,
4. Едуковати све кориснике старе
архиве.
Четврта
фаза-Микрофишовати
скенирану архиву ради сигурне и трајне
заштите код одговарајуће фирме која се
професионално бави тим активностима,
а у складу са законским прописима.
___________________________
Издавач: Општина Приједор
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