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Izdanje za februar  2017.godine 

 

Zasjedala Skupština grada 

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

usvojili su, na prvom ovogodišnjem 

zasjedanju, odluku kojom se  utvrđuje 

naknada za rad odbornika Skupštine grada 

u iznosu od 445,59 KM, a naknada za rad 

članova stalnih radnih tijela koje obrazuje 

Skupština , a koji nisu odbornici  u 

mjesečnom iznosu od 114 KM. 

 

 
 

Načelnik Odjeljenja za finansije Biljana 

Malbašić je potvrdila da je visina 

odborničke naknade utvrđena u visini od 

50 odsto prosječne neto plate isplaćene u 

Gradskoj upravi za prethodnu godinu, ne 

uključujući plate funkcionera. 

„Ovim je stavljena van snage odluka iz 

aprila 2014.godine prema kojoj je naknada 

za rad odbornika iznosila 571 KM  „ 

naglasila je Malbašićeva. 

Dosadašnji odbornički dodatak u Prijedoru 

iznosio je 65 odsto prosječne neto plate 

isplaćene u gradskoj upravi za prethodnu 

godinu, ne računajući plate funkcionera, a 

novim Zakonom o lokalnoj samoupravi 

propisano je da taj procenat ne može biti 

veći od 50. 

Odbornici su utvrdili poresku stopu za 

oporezivanje nepokretnosti u visini od 0,18 

odsto, kao i da poreska stopa za 

oporezivanje nepokretnosti u kojima se 

neposredno obavlja proizvodna djelatnost 

iznosi 0,10 odsto. 

 

 
 

 
 

„Odluka je donijeta na osnovu planirane 

projekcije budžeta grada za 2017.godinu i 

izvornih prihoda od poreza na imovinu i 

dodatnih analiza  i utvrđeno je  da je ta 

visina stope, koja se primijenjivala i u 

2016.godinu odgovara  ekonomsko 

socijalnom stanju građana“ kazala je 

Malbašićeva. 

Na ovom zasjedanju je završeno 

imenovanje načelnika sedam gradskih 

odjeljenja tako što su svoja mjesta zadržala 

četiri načelnika, a imenovani novi 

načelnici odjeljenja za društvene 

djelatnosti, za privredu i poljoprivredu i 

opštu upravu. 

Za načelnika Odjeljenja za društvene 

djelatnosti imenovana je Monja Kasalović 

umjesto Ljiljane Babić, za načelnika 

Odjeljenja za opštu upravu Mensur 

Islamović umjesto Jasminke Murselović, a 

za načelnika Odjeljenja za privredu i 
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poljoprivredu Rade Rosić umjesto Zinajde 

Hošić. 

Na čelu Odjeljenja za finansije ostala je 

Biljana Malbašić,za prostorno uređenje 

Mirjana Komljenović, za boračko-

invalidsku zaštitu Mišo Rodić i za 

stambeno-komunalne poslove i zaštitu 

životne sredine Radan Vukadinović. 

 Za sekretara Skupštine grada imenovan je 

Željko Škondrić koji je ovu dužnost 

obavljao u više prethodnih mandata. 

 Na dnevnom redu prvog ovogodišnjeg 

skupštinskog zasjedanja našla se i izmjena 

Odluke o zaduženju grada Prijedora za 

finansiranje projekata hitnog oporavka od 

poplava koja  umjesto ranijih 355.856 KM 

iznosi 451.751,23 KM. Na dnevnom redu 

su bili  i izvještaji o radu Fondacije za 

razvoj i o realizaciji Programa upotrebe 

sredstava od boravišne takse te informacije 

o realizaciji Programa korištenja sredstava 

za unapređenje poljoprivredne proizvodnje 

i realizaciji Programa korištenja sredstava 

za podsticaj u preduzetništvu m malim i 

srednjim preduzećima u prošloj godini. 

 

Izviđači iz Južne Koreje u Prijedoru 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

primio je četvoročlanu delegaciju Saveza 

izviđača Južne Koreje  koji su u Prijedoru 

boravili kao gosti Izviđačkog odreda „ Dr 

Mladen Stojanović“. On je istakao da su u 

pitanju mladi izviđači koji su došli da 

prezentuju kandidaturu Korejske skautske 

asocijacije koja se kandidovala za 

domaćina 25. Svjetske izviđačke smotre 

koja treba da bude održana 2023. godine. 

 

 
 

„Ovo  je posjeta koja nije česta na ovim 

prostorima  jer se radi o ljudima koji stižu 

sa drugog kontinenta sa željom da se 

predstave i ujedno uspostave saradnju sa 

izviđačkom organizacijom u BiH“  istakao 

je Đaković. 

 

 
 

On je istakao da izbor da se predstave 

prijedorskim, a potom i zeničkim 

izviđačima nije slučajan je su to dvije 

najaktivnije i najbolje organizovane 

izviđačke organizacije u BiH. 

Predstavnik provincije Joenlabuk Soni 

Kim je istakao da su razgovori vođeni o 

budućoj saradnji izviđačkih organizacija. 

„ Budućnost  grada i  uopšte jedne zemlje 

zavisi od mladih i zato sam sa poštovanjem 

prihvatio izlaganje rukovodstva grada koje 

dosta pomaže izviđače , a to su uglavnom 

mladi ljudi i budućnost ovog grada“ rekao 

je Kim. 

Korejska delegacija bila je u pratnji 

komesara za međunarodnu saradnju 

Saveza izviđača Srbije Nenada 

Jovanovskog. Pored obilaska grada, gosti 

iz Koreje su izviđačima iz Prijedora 

predstavili Savez izviđača Južne Koreje  i 

zvaničnu prezentaciju   svoje kandidature 

za  domaćina 25. Svjetske smotre izviđača 

2023.godine. 

 

Obilježen Dan borca RS 

 

Povodom Dana boraca Republike Srpske  

u crkvi Svete Trojice u Prijedoru služen je 

parastos, a potom su  gradonačelnik  

Prijedora Milenko  Đaković i delegacije 
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Boračke  organizacije i Organizacije 

porodica poginulih i  SUBNOR-a  položili 

vijence na centralno spomen obilježje „ Za 

krst časni“. Predsjednik  gradske Boračke 

organizacije Zoran Predojević je istakao da 

borci Republike Srpske vjeruju da će 

boračka organizacija vječno ostati jer je 

proizvod Dejtonskog sporazuma i da će u 

toj Republici Srpskoj borci imati pravi 

status i da će živjeti onako kako su i 

zaradili. 

 

 
 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da Republika Srpska mnogo još 

uvijek duguje porodicama poginulih 

boraca , ali i vojnim invalidima i borcima 

otadžbinskog rata. 

„ Dan borca je prilika da se prije svega 

evociraju uspomene na one koji su 

poginuli i ugradili svoje živote u temelje 

Republike Srpske i na ratne vojne 

invalide,kao i da razgovaramo o 

problematici koja je ostala neriješena kada 

su u pitanju ove kategorije“ kazao je 

Đaković. 

On je dodao da je većina stambenih 

problema riješen, ali ima slučajeva koji 

nisu riješeni i koje treba u narednom 

periodu riješiti. 

„ O problemima se mora razgovarati i 

probleme ovih kategorija rješavati“ rekao 

je Đaković. 

   

Projekat Doobukom do posla 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

potpisao je  memorandum o razumijevanju 

sa  predstavnicima Udruženjem „Progres“ 

iz Sarajeva o nastavku projekta „Pomoć za 

samopomoć“ kojim bi u ovoj godini osam 

mladih ljudi trebalo da dobije doobuku i 

zaposlenje.Đaković  je ovom prilikom  

rekao je da grad Prijedor i Udruženje 

„Progres“ u saradnji sa njemačkom 

fondacijom „Krila nade“ već  sedmu 

godinu učestvuju u projektu kojem je cilj 

praktična doobuka, stručno 

osposobljavanje i zapošljavanje 

nezaposlenih lica sa završenom osnovnom 

ili srednjom stručnom školom, starosti od 

18 do 35 godina. 

 Koordinator projekta „Pomoć za 

samopomoć“ Elvir Čaušević rekao je da je 

od 2011. godine u Prijedoru kroz ovaj 

projekat prošlo 48 ljudi i da je veoma 

značajno da je njih 70 odsto  ostalo u 

radnom odnosu. 

Ovom prilikom ujedno je organizovana i 

ceremonija dodjele  sertifikata za osam 

radnika koji su tokom 2016.godine prošli 

praktičnu doobuku kod sedam 

poslodavaca. 

Ovaj projekat koji  od ove godine nosi 

naziv „ Pro posao“  finansiraju Grad 

Prijedor i  njemačka Fondacija „ Krila 

nade“ i to po četiri polaznika praktične 

doobuke  u mjesečnom iznosu od od 400 

KM. 

 

Rezultati rada parking servisa 

 

U  gradskom Odsjeku za saobraćaj i 

parkinge  u toku 2016. godine ostvaren je 

ukupan prihod od 375.929,80 KM  , što je 

za  10,5 odsto više  nego 2015. godine  , 

potvrdio je  šef ovog   Odsjeka  Aleksandar 

Jeftić. 

„Najveće povećanje odnosi se na prihod od 

prodaje na parking automatima koji iznosi 

316.379,80 KM i za 16 odsto je veći nego 

godinu prije dok je prihod od blokiranja 

vozila od 45.950,00 KM  manji za  7 odsto, 

a prihod od rezervacije parking mjesta , 

mjesečnih i godišnjih karata manji za 29 

odsto“ potvrdio je Jeftić. 

On je dodao da je tokom 2016.godine 

prodano 440 000 parking karata što je za  

62.800 više nego prije. 
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Jeftić je potvrdio da je na povećanje 

prihoda parking servisa , prije svega 

prihoda od prodaje na parking automatima, 

u određenoj mjeri uticao i početak rada 

pauk službe i aktivnija kontrola nepropisno 

parkiranih vozila od strane pripadnika 

policije. 

Naplata parkiranja se  do sredine avgusta 

vršila na 572 parking mjesta, putem 20 

parking automata,a od tada do kraja godine 

zbog početka rekonstrukcije u Ulici Vuka 

Karadžića  na 520 parkig mjesta putem 17 

automata , što je i uticalo da ostvareni 

prihod ne bude i veći tokom 2016.godine. 

Cijena jednog sata parkiranja u prvoj zoni  

je bila 0,50 KM, a 3 KM dnevna karta, a u 

drugoj zoni 0,50 KM dva sata i 2 KM 

dnevna karta. 

 

Gradonačelnik obišao Farmu „ 

Arifagić“ 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

obišao je Uzgojno-selekcijski centar NRF 

„Arifagić Investment“ za norveško crveno 

goveče u Trnopolju kod Prijedora. Riječ je 

o najvećem centru ovakve vrste u svijetu 

koji je krajem 2014.godine otvorio 

Kozarčanin Jusuf Arifagić zahvaljujući 

kreditnoj liniji Ziraat Bank BH iz aprila 

2012. godine u iznosu od 6 miliona KM, 

koji je obezbijeđen sa primarnim ciljem 

jačanja bh. ekonomije, podrške održivom 

povratku i otvaranju novih radnih mjesta 

uz učešće 8 miliona KM vlastitih 

sredstava. 

 

 
 

Đaković je ovom prilikom istakao da je 

prvi put na ovoj farmi gdje je došao da vidi 

koji  su problemi sa kojima se zaposleni 

suočavaju i da sagleda mogućnost 

rješavanja problema nedostatka zemljišta 

za proizvodnju stočne hrane za farmu 

„Arifagić“ u Trnopolju kod Prijedora, koja 

je ranije bila primorana da zbog ovog 

problema dio kapaciteta preseli na 

teritoriju Bosanskog Petrovca u Federaciji 

BiH. 

 

 

 „ Mi smo na tragu još jednom rješenju, ali 

o njemu ćemo govoriti ako to uspješno 

završimo zajedno sa Ministarstvom  

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 

RS i nađemo prostor“, rekao je Đaković. 

On  je podsjetio da je najveći problem pri 

dodjeli zemljišta, bilo na koncesiju bilo 

pod zakup, to što mnogo zemlje nije 

uređeno gruntovno ni katastarski i što 

vlasništvo nad zemljom nije pravno 

razriješeno. 

 „Dalje, prije ove farme na području 

Prijedora je bilo već farmera kojima je 

dodijeljena zemlja i nije se moglo jednima 

oduzimati i gasiti im farme, a drugima 

dijeliti da se razvijaju. 
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Grad Prijedor će se potruditi da zajedno s 

Ministarstvom poljoprivrede iznađe 

rješenje za dodatni dio zemlje i želja nam 

je da nastave svoj rast kako je zamišljeno“, 

dodao je Đaković. 

 Predstavnik farme „Arifagić“ Almir 

Hodžić rekao je da farma trenutno 

raspolaže sa oko 150 hektara zemlje i da 

joj je za razvojne planove potrebno još oko 

stotinu hektara. 

 „Nama je najbitnija zemlja i ne možemo 

riješiti bez podrške lokalne zajednice i 

entitetskog nivoa. Nadamo se da će to biti 

riješeno u ovoj godini odnosno do jesenje 

sjetve“, naveo je Hodžić podsjećajući da je 

zbog nedostatka zemlje 150 grla 

izmješteno u Petrovac. 

 Farma u Trnopolju broji 780 grla i najveća 

je farma norveškog crvenog govečeta u 

svijetu, jer su u matičnoj zemlji farme 

ograničene na 80 grla, a u ostatku svijeta 

ova genetika se koristi uglavnom za 

ukrštanje. Trenutno proizvodi 7.500 litara 

mlijeka na dan, planira povećati broj 

muznih grla sa sadašnjih 300 i godišnju 

proizvodnju mlijeka uvećati na 3,5 miliona 

litara. Zapošljava 30 radnika.  

 

Oprema za Dom zdravlja 

 

Domu zdravlja Prijedor uručena je 

medicinska i nemedicinska oprema ukupne 

vrijednosti 48 000 KM koju je donirala 

Vlada Švajcarske u sklopu projekta „ 

Jačanje sestrinstva u BiH“ /ProSes/ i biće 

korištena za pružanje nedavno uvedenih 

usluga zdravstvene njege u zajednici. 

Pored navedenog, uloženo je  130 000 KM 

za edukaciju i praktično osposobljavanje 

31 medicinske sestre. 

Direktor za saradnju u Ambasadi 

Švajcarske u Bih Barbara Dvajler Šeue 

uručujući opremu istakla je da je rad 

medicinskih sestara u zajednici posebno 

važan jer one mogu da dođu do osoba 

kojima je pomoć potrebna u njihovim 

domovima, do onih koji žive u izolaciji i 

onih koji nemaju mogućnost da traže 

pomoć. 

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS 

Dragan Bogdanić uručio je sertifikate 

medicinskim sestrama koje su u okviru 

projekta uspješno završile obuku iz 

pružanja sesetrinskih usluga u zajednici. 

„Ova podrška omogućila je medicinskim 

sestrama  u Prijedoru novi pristup radu u 

zajednici, ne samo za liječenje pacijenata , 

nego i za prevenciju bolesti“ istaskao je 

Bogdanić. 

Od novembra 2015.godine,ProSes je 

podržao Dom zdravlja Prijedor 

obezbjeđivanjem edukacije i praćenja u 

radu za 31 medicinsku sestru, a njihov 

prioritet je rad sa pacijentima sa hroničnim 

oboljenjima, pružanje usluga vezanih za 

liječenje i za promociju zdravlja. 

Rezultati koji su postignuti u prvih šest 

mjeseci su veoma obećavajući jer je 

obavljeno skoro 500 kućnih posjeta 

nepokretnim i palijativnim pacijentima, a 

za preko 5100 pacijenata sa hroničnim 

oboljenjima po prvi put su medicinske 

sestre obavile detaljan godišnji kontrolni 

pregled. 

Projekat ProSes, koji podržava i finansira 

Vlada Švajcarske sredstvima u iznosu od 8 

miliona KM, provodi se u cijeloj BiH, u 

saradnji sa Ministarstvom zdravlja i 

socijalne zaštite RS i Federalnim 

ministarstvom zdravstva. 

 

Dodjela  810.000 KM bespovratnih 

sredstava za  9 lokalnih zajednica  

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

prisustvovao je u Banja Luci potpisivanju 

ugovora za devet lokalnih zajednica o 

dodjeli ukupno 810.000 KM bespovratnih 
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sredstava u okviru mehanizma za 

finansiranje projekata integrisanog i 

održivog lokalnog razvoja u Republici 

Srpskoj, od čega je Vlada Srpske 

obezbijedila 460.000 KM, a Vlada 

Švajcarske 350.000 KM. 

Ministar uprave i lokalne samouprave 

Lejla Rešić rekla je da su korisnici 

sredstava u ovom ciklusu su Rudo, 

Prijedor, Čajniče, Bijeljina, Brod, Novi 

Grad, Modriča, Kalinovik i Šamac. Svaka 

lokalna zajednica ulazi sa određenim 

učešćem u ove projekte.  

Opštini Kalinovik dodijeljeno je 100.000 

KM, opštini Rudo 99.929 KM, gradu 

Prijedoru 99.637 KM, gradu Bijeljini 

99.450 KM, Modriči 97.710 KM, opštini 

Čajniče 84.649 KM, Brodu 71.574 KM, 

Novom Gradu 64.161 KM i Šamcu 54.792 

KM.  

Rešićeva je istakla da je odziv lokalnih 

zajednica izuzetan, što govori o tome da 

postoji interes za ovakav način 

participiranja, da se jača svijest lokalnih 

zajednica o njihovom učešću jer je riječ o 

projektima koji moraju biti strateški vezani 

i razrađeni. 

 

Sve više građana traži pravnu pomoć 

 

Od ukupno 2.282 lica, koji su tokom 

2016.godine koristili usluge prijedorske 

Službe pravne pomoći, minimalne takse je  

platilo  170 korisnika, u iznosu od 3.120 

KM.Samostalni stručni saradnik za 

pružanje pravne pomoći Dragica Plavšić 

Stojanović precizirala je da je u prošloj  

godini, pravnu pomoć u usmenom obliku, 

kroz pravne savjete iz različitih oblasti 

dobilo 1.722 lica, a pravnu pomoć u 

pisanom obliku 560 korisnika. Građani su 

se ovoj Službi obraćali  najčešće po 

pitanjima iz oblasti  porodičnog prava, 

razvoda brakova i naplata alimentacije, kao 

i povrede prava iz radnih odnosa.   

„Broj napih korisnika je povećan za 50 u 

odnosu na prethodnu godinu,a najčešće  

tražena usluga je odgovor na tužbu ili 

žalbu na presudu po osnovu dugovanja za 

komunalne“ istakla je Plavšić Stojanović. 

Ona je dodala da su se u upravnim 

predmetima najčešće pisale žalbe na 

rješenja za ostvarivanje prava na  penziju a 

tražene su i žalbe na rješenja Poreske 

uprave odnosno prigovori na poreske 

račune.  

„Kada su u pitanju pravni savjeti  građani 

su se najviše obraćali za pitanja iz oblasti 

radnog i porodičnog prava“ dodala je 

Plavšić Stojanović. 

Ona je dodala da su plaćanja takse u svim 

predmetima bili oslobođeni penzioneri sa 

najnižim penzijama, korisnici socijalne 

pomoći, osobe pod starateljstvom, a u 

određenim predmetima, takse su 

oslobođeni i RVI, porodice poginulih 

boraca, porodice civilnih žrtava rata, 

izbjeglice i raseljena lica.   

 

 

_________________________________    
Izdavač: Grad  Prijedor 
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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

 ИНФОРМАТОР 
 

Издање за фебруар  2017.године 

 

Засједала Скупштина града 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су, на првом овогодишњем 

засједању, одлуку којом се  утврђује 

накнада за рад одборника Скупштине 

града у износу од 445,59 КМ, а накнада 

за рад чланова сталних радних тијела 

које образује Скупштина , а који нису 

одборници  у мјесечном износу од 114 

КМ. 

 

 
 

Начелник Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић је потврдила да је 

висина одборничке накнаде утврђена у 

висини од 50 одсто просјечне нето плате 

исплаћене у Градској управи за 

претходну годину, не укључујући плате 

функционера. 

„Овим је стављена ван снаге одлука из 

априла 2014.године према којој је 

накнада за рад одборника износила 571 

КМ  „ нагласила је Малбашићева. 

Досадашњи одборнички додатак у 

Приједору износио је 65 одсто 

просјечне нето плате исплаћене у 

градској управи за претходну годину, не 

рачунајући плате функционера, а новим 

Законом о локалној самоуправи 

прописано је да тај проценат не може 

бити већи од 50. 

Одборници су утврдили пореску стопу 

за опорезивање непокретности у висини 

од 0,18 одсто, као и да пореска стопа за 

опорезивање непокретности у којима се 

непосредно обавља производна 

дјелатност износи 0,10 одсто. 

 

 
 

 
 

„Одлука је донијета на основу 

планиране пројекције буџета града за 

2017.годину и изворних прихода од 

пореза на имовину и додатних анализа  

и утврђено је  да је та висина стопе, која 

се примијењивала и у 2016.годину 

одговара  економско социјалном стању 

грађана“ казала је Малбашићева. 

На овом засједању је завршено 

именовање начелника седам градских 

одјељења тако што су своја мјеста 

задржала четири начелника, а 

именовани нови начелници одјељења за 

друштвене дјелатности, за привреду и 

пољопривреду и општу управу. 

За начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности именована је Моња 

Касаловић умјесто Љиљане Бабић, за 

начелника Одјељења за општу управу 
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Менсур Исламовић умјесто Јасминке 

Мурселовић, а за начелника Одјељења 

за привреду и пољопривреду Раде Росић 

умјесто Зинајде Хошић. 

На челу Одјељења за финансије остала 

је Биљана Малбашић,за просторно 

уређење Мирјана Комљеновић, за 

борачко-инвалидску заштиту Мишо 

Родић и за стамбено-комуналне послове 

и заштиту животне средине Радан 

Вукадиновић. 

 За секретара Скупштине града 

именован је Жељко Шкондрић који је 

ову дужност обављао у више 

претходних мандата. 

 На дневном реду првог овогодишњег 

скупштинског засједања нашла се и 

измјена Одлуке о задужењу града 

Приједора за финансирање пројеката 

хитног опоравка од поплава која  

умјесто ранијих 355.856 КМ износи 

451.751,23 КМ. На дневном реду су 

били  и извјештаји о раду Фондације за 

развој и о реализацији Програма 

употребе средстава од боравишне таксе 

те информације о реализацији Програма 

кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње и 

реализацији Програма кориштења 

средстава за подстицај у 

предузетништву м малим и средњим 

предузећима у прошлој години. 

 

Извиђачи из Јужне Кореје у 

Приједору 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић примио је четворочлану 

делегацију Савеза извиђача Јужне 

Кореје  који су у Приједору боравили 

као гости Извиђачког одреда „ Др 

Младен Стојановић“. Он је истакао да 

су у питању млади извиђачи који су 

дошли да презентују кандидатуру 

Корејске скаутске асоцијације која се 

кандидовала за домаћина 25. Свјетске 

извиђачке смотре која треба да буде 

одржана 2023. године. 

 

 
 

„Ово  је посјета која није честа на овим 

просторима  јер се ради о људима који 

стижу са другог континента са жељом 

да се представе и уједно успоставе 

сарадњу са извиђачком организацијом у 

БиХ“  истакао је Ђаковић. 

 

 
 

Он је истакао да избор да се представе 

приједорским, а потом и зеничким 

извиђачима није случајан је су то двије 

најактивније и најбоље организоване 

извиђачке организације у БиХ. 

Представник провинције Јоенлабук 

Сони Ким је истакао да су разговори 

вођени о будућој сарадњи извиђачких 

организација. 

„ Будућност  града и  уопште једне 

земље зависи од младих и зато сам са 

поштовањем прихватио излагање 

руководства града које доста помаже 

извиђаче , а то су углавном млади људи 

и будућност овог града“ рекао је Ким. 

Корејска делегација била је у пратњи 

комесара за међународну сарадњу 

Савеза извиђача Србије Ненада 

Јовановског. Поред обиласка града, 
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гости из Кореје су извиђачима из 

Приједора представили Савез извиђача 

Јужне Кореје  и званичну презентацију   

своје кандидатуре за  домаћина 25. 

Свјетске смотре извиђача 2023.године. 

 

Обиљежен Дан борца РС 

 

Поводом Дана бораца Републике 

Српске  у цркви Свете Тројице у 

Приједору служен је парастос, а потом 

су  градоначелник  Приједора Миленко  

Ђаковић и делегације Борачке  

организације и Организације породица 

погинулих и  СУБНОР-а  положили 

вијенце на централно спомен обиљежје 

„ За крст часни“. Предсједник  градске 

Борачке организације Зоран Предојевић 

је истакао да борци Републике Српске 

вјерују да ће борачка организација 

вјечно остати јер је производ Дејтонског 

споразума и да ће у тој Републици 

Српској борци имати прави статус и да 

ће живјети онако како су и зарадили. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да Република 

Српска много још увијек дугује 

породицама погинулих бораца , али и 

војним инвалидима и борцима 

отаџбинског рата. 

„ Дан борца је прилика да се прије свега 

евоцирају успомене на оне који су 

погинули и уградили своје животе у 

темеље Републике Српске и на ратне 

војне инвалиде,као и да разговарамо о 

проблематици која је остала неријешена 

када су у питању ове категорије“ казао 

је Ђаковић. 

Он је додао да је већина стамбених 

проблема ријешен, али има случајева 

који нису ријешени и које треба у 

наредном периоду ријешити. 

„ О проблемима се мора разговарати и 

проблеме ових категорија рјешавати“ 

рекао је Ђаковић. 

   

Пројекат Дообуком до посла 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић потписао је  меморандум о 

разумијевању са  представницима 

Удружењем „Прогрес“ из Сарајева о 

наставку пројекта „Помоћ за 

самопомоћ“ којим би у овој години осам 

младих људи требало да добије дообуку 

и запослење.Ђаковић  је овом приликом  

рекао је да град Приједор и Удружење 

„Прогрес“ у сарадњи са њемачком 

фондацијом „Крила наде“ већ  седму 

годину учествују у пројекту којем је 

циљ практична дообука, стручно 

оспособљавање и запошљавање 

незапослених лица са завршеном 

основном или средњом стручном 

школом, старости од 18 до 35 година. 

 Координатор пројекта „Помоћ за 

самопомоћ“ Елвир Чаушевић рекао је да 

је од 2011. године у Приједору кроз овај 

пројекат прошло 48 људи и да је веома 

значајно да је њих 70 одсто  остало у 

радном односу. 

Овом приликом уједно је организована 

и церемонија додјеле  сертификата за 

осам радника који су током 2016.године 

прошли практичну дообуку код седам 

послодаваца. 

Овај пројекат који  од ове године носи 

назив „ Про посао“  финансирају Град 

Приједор и  њемачка Фондација „ Крила 

наде“ и то по четири полазника 

практичне дообуке  у мјесечном износу 

од од 400 КМ. 

 

Резултати рада паркинг сервиса 

 

У  градском Одсјеку за саобраћај и 

паркинге  у току 2016. године остварен 

је укупан приход од 375.929,80 КМ  , 
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што је за  10,5 одсто више  него 2015. 

године  , потврдио је  шеф овог   

Одсјека  Александар Јефтић. 

„Највеће повећање односи се на приход 

од продаје на паркинг аутоматима који 

износи 316.379,80 КМ и за 16 одсто је 

већи него годину прије док је приход од 

блокирања возила од 45.950,00 КМ  

мањи за  7 одсто, а приход од 

резервације паркинг мјеста , мјесечних 

и годишњих карата мањи за 29 одсто“ 

потврдио је Јефтић. 

Он је додао да је током 2016.године 

продано 440 000 паркинг карата што је 

за  62.800 више него прије. 

Јефтић је потврдио да је на повећање 

прихода паркинг сервиса , прије свега 

прихода од продаје на паркинг 

аутоматима, у одређеној мјери утицао и 

почетак рада паук службе и активнија 

контрола непрописно паркираних 

возила од стране припадника полиције. 

Наплата паркирања се  до средине 

августа вршила на 572 паркинг мјеста, 

путем 20 паркинг аутомата,а од тада до 

краја године због почетка 

реконструкције у Улици Вука Караџића  

на 520 паркиг мјеста путем 17 аутомата 

, што је и утицало да остварени приход 

не буде и већи током 2016.године. 

Цијена једног сата паркирања у првој 

зони  је била 0,50 КМ, а 3 КМ дневна 

карта, а у другој зони 0,50 КМ два сата 

и 2 КМ дневна карта. 

 

Градоначелник обишао Фарму „ 

Арифагић“ 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић обишао је Узгојно-селекцијски 

центар НРФ „Арифагић Инвестмент“ за 

норвешко црвено говече у Трнопољу 

код Приједора. Ријеч је о највећем 

центру овакве врсте у свијету који је 

крајем 2014.године отворио Козарчанин 

Јусуф Арифагић захваљујући кредитној 

линији Зираат Банк БХ из априла 2012. 

године у износу од 6 милиона КМ, који 

је обезбијеђен са примарним циљем 

јачања бх. економије, подршке 

одрживом повратку и отварању нових 

радних мјеста уз учешће 8 милиона КМ 

властитих средстава. 

 

 
 

Ђаковић је овом приликом истакао да је 

први пут на овој фарми гдје је дошао да 

види који  су проблеми са којима се 

запослени суочавају и да сагледа 

могућност рјешавања проблема 

недостатка земљишта за производњу 

сточне хране за фарму „Арифагић“ у 

Трнопољу код Приједора, која је раније 

била приморана да због овог проблема 

дио капацитета пресели на територију 

Босанског Петровца у Федерацији БиХ. 

 

 

 „ Ми смо на трагу још једном рјешењу, 

али о њему ћемо говорити ако то 

успјешно завршимо заједно са 

Министарством  пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС и нађемо 

простор“, рекао је Ђаковић. 

Он  је подсјетио да је највећи проблем 

при додјели земљишта, било на 

концесију било под закуп, то што много 
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земље није уређено грунтовно ни 

катастарски и што власништво над 

земљом није правно разријешено. 

 „Даље, прије ове фарме на подручју 

Приједора је било већ фармера којима је 

додијељена земља и није се могло 

једнима одузимати и гасити им фарме, а 

другима дијелити да се развијају. 

 

 
 

Град Приједор ће се потрудити да 

заједно с Министарством пољопривреде 

изнађе рјешење за додатни дио земље и 

жеља нам је да наставе свој раст како је 

замишљено“, додао је Ђаковић. 

 Представник фарме „Арифагић“ Алмир 

Хоџић рекао је да фарма тренутно 

располаже са око 150 хектара земље и 

да јој је за развојне планове потребно 

још око стотину хектара. 

 „Нама је најбитнија земља и не можемо 

ријешити без подршке локалне 

заједнице и ентитетског нивоа. Надамо 

се да ће то бити ријешено у овој години 

односно до јесење сјетве“, навео је 

Хоџић подсјећајући да је због 

недостатка земље 150 грла измјештено у 

Петровац. 

 Фарма у Трнопољу броји 780 грла и 

највећа је фарма норвешког црвеног 

говечета у свијету, јер су у матичној 

земљи фарме ограничене на 80 грла, а у 

остатку свијета ова генетика се користи 

углавном за укрштање. Тренутно 

производи 7.500 литара млијека на дан, 

планира повећати број музних грла са 

садашњих 300 и годишњу производњу 

млијека увећати на 3,5 милиона литара. 

Запошљава 30 радника.  

 

Опрема за Дом здравља 

 

Дому здравља Приједор уручена је 

медицинска и немедицинска опрема 

укупне вриједности 48 000 КМ коју је 

донирала Влада Швајцарске у склопу 

пројекта „ Јачање сестринства у БиХ“ 

/ПроСес/ и биће кориштена за пружање 

недавно уведених услуга здравствене 

његе у заједници. Поред наведеног, 

уложено је  130 000 КМ за едукацију и 

практично оспособљавање 31 

медицинске сестре. 

Директор за сарадњу у Амбасади 

Швајцарске у Бих Барбара Двајлер 

Шеуе уручујући опрему истакла је да је 

рад медицинских сестара у заједници 

посебно важан јер оне могу да дођу до 

особа којима је помоћ потребна у 

њиховим домовима, до оних који живе у 

изолацији и оних који немају могућност 

да траже помоћ. 

Министар здравља и социјалне заштите 

РС Драган Богданић уручио је 

сертификате медицинским сестрама 

које су у оквиру пројекта успјешно 

завршиле обуку из пружања 

сесетринских услуга у заједници. 

„Ова подршка омогућила је 

медицинским сестрама  у Приједору 

нови приступ раду у заједници, не само 

за лијечење пацијената , него и за 

превенцију болести“ истаскао је 

Богданић. 

Од новембра 2015.године,ПроСес је 

подржао Дом здравља Приједор 

обезбјеђивањем едукације и праћења у 

раду за 31 медицинску сестру, а њихов 

приоритет је рад са пацијентима са 

хроничним обољењима, пружање 

услуга везаних за лијечење и за 

промоцију здравља. 

Резултати који су постигнути у првих 

шест мјесеци су веома обећавајући јер је 

обављено скоро 500 кућних посјета 

непокретним и палијативним 

пацијентима, а за преко 5100 пацијената 

са хроничним обољењима по први пут 

су медицинске сестре обавиле детаљан 

годишњи контролни преглед. 
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Пројекат ПроСес, који подржава и 

финансира Влада Швајцарске 

средствима у износу од 8 милиона КМ, 

проводи се у цијелој БиХ, у сарадњи са 

Министарством здравља и социјалне 

заштите РС и Федералним 

министарством здравства. 

 

Додјела  810.000 КМ бесповратних 

средстава за  9 локалних заједница  

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић присуствовао је у Бања Луци 

потписивању уговора за девет локалних 

заједница о додјели укупно 810.000 КМ 

бесповратних средстава у оквиру 

механизма за финансирање пројеката 

интегрисаног и одрживог локалног 

развоја у Републици Српској, од чега је 

Влада Српске обезбиједила 460.000 КМ, 

а Влада Швајцарске 350.000 КМ. 

Министар управе и локалне самоуправе 

Лејла Решић рекла је да су корисници 

средстава у овом циклусу су Рудо, 

Приједор, Чајниче, Бијељина, Брод, 

Нови Град, Модрича, Калиновик и 

Шамац. Свака локална заједница улази 

са одређеним учешћем у ове пројекте.  

Општини Калиновик додијељено је 

100.000 КМ, општини Рудо 99.929 КМ, 

граду Приједору 99.637 КМ, граду 

Бијељини 99.450 КМ, Модричи 97.710 

КМ, општини Чајниче 84.649 КМ, 

Броду 71.574 КМ, Новом Граду 64.161 

КМ и Шамцу 54.792 КМ.  

Решићева је истакла да је одзив 

локалних заједница изузетан, што 

говори о томе да постоји интерес за 

овакав начин партиципирања, да се јача 

свијест локалних заједница о њиховом 

учешћу јер је ријеч о пројектима који 

морају бити стратешки везани и 

разрађени. 

 

Све више грађана тражи правну 

помоћ 

 

Од укупно 2.282 лица, који су током 

2016.године користили услуге 

приједорске Службе правне помоћи, 

минималне таксе је  платило  170 

корисника, у износу од 3.120 

КМ.Самостални стручни сарадник за 

пружање правне помоћи Драгица 

Плавшић Стојановић прецизирала је да 

је у прошлој  години, правну помоћ у 

усменом облику, кроз правне савјете из 

различитих области добило 1.722 лица, 

а правну помоћ у писаном облику 560 

корисника. Грађани су се овој Служби 

обраћали  најчешће по питањима из 

области  породичног права, развода 

бракова и наплата алиментације, као и 

повреде права из радних односа.   

„Број напих корисника је повећан за 50 

у односу на претходну годину,а 

најчешће  тражена услуга је одговор на 

тужбу или жалбу на пресуду по основу 

дуговања за комуналне“ истакла је 

Плавшић Стојановић. 

Она је додала да су се у управним 

предметима најчешће писале жалбе на 

рјешења за остваривање права на  

пензију а тражене су и жалбе на 

рјешења Пореске управе односно 

приговори на пореске рачуне.  

„Када су у питању правни савјети  

грађани су се највише обраћали за 

питања из области радног и породичног 

права“ додала је Плавшић Стојановић. 

Она је додала да су плаћања таксе у 

свим предметима били ослобођени 

пензионери са најнижим пензијама, 

корисници социјалне помоћи, особе под 

старатељством, а у одређеним 

предметима, таксе су ослобођени и 

РВИ, породице погинулих бораца, 

породице цивилних жртава рата, 

избјеглице и расељена лица.   

 

 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 

 

 

 


