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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јануар   2011.године 
 

Пријем поводом Дана Републике 

 

 

Борци и породице погинулих бораца су 

најчвршћи чувари Републике Српске 

као трајне категорије створене у рату, а 

овјерене Дејтонским мировним 

споразумом, изјавио је начелник 

општине Приједор Марко Павић након 

традиционалног пријема који је 

организовао поводом Дана и крсне 

славе Републике Српске. 

 

 
 

- Не смијемо заборавити ствараоце 

Републике Српске, јер иако је прошло 

19 година неки покушавају непрекидно 

да оскрнаве тековине наше борбе и оно 

што смо Дејтонским  мировним 

споразумом добили, рекао је Павић. 

 

 

Он је додао да је  општинска 

администрација има јако добре односе 

са   овим организацијама и да то нису 

само односи само финансијске природе 

већ да је то једно велико разумијевање 

за оно што они раде и за права за која 

настоје да остваре. 

Предсједник општинске борачке 

организације Радован Рајлић је изразио 

задовољство што се наставља традиција 

пријема поводом Дана Републике. 

-Ово је била прилика да  се још једном 

констатује да је наша сарадња и 

протекле године била веома коректна и 

да  ће се сва питања битна за борачку 

популацији рјешавати на опште и 

заједничко задовољство, рекао је 

Рајлић. 

Он је додао да оно гдје треба дати 

заједнички допринос је обезбјеђење 

статуса борачких  категорија кроз 

утицај на рјешавање системских закона 

прије свега Закона о правима бораца и 

Закона о ПИО који  ће у првој половини 

године  бити актуелни  у јавној 

расправи. 

Учесници пријема су потом положили 

вијенце на споменик погинулим 

борцима "За крст часни". У стварању 

Републике Српске учествовало је око  

17 000 бораца  из Приједора , а животе  

је дало 830 бораца. 

 

Легализација бесправне градње уз 

велике олакшице 

 

Сви инвеститори односно власници 

бесправно започетих или изграђених 

објеката или дијелова објеката у 

Приједору имају могућност да до 15. 

децембра ове године поднесу захтјев за 

легализацију тих објеката уз велике 

олакшице, а у супротном биће 

уклоњени у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу. 

 Начелница Одјељења за просторно 

уређење Мирјана Комљеновић је 

потврдила да према грубим процјенама, 

у општини Приједор има око пет 

хиљада бесправно изграђених објеката. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

- Од тог броја је  око 2.000 у 

избјегличким насељима у којима се 

примјењује Одлука о утврђивању 

начина рјешавања имовинских и других 

права на земљишту додијељеном по 

пројекту "Приједор 2000 - Дом за све 

људе", казала је Комљеновићева. 

Она је додала да ће  накнаде на име 

уређења градског грађевинског 

земљишта и једнократне ренте у овом 

периоду коштаће од десет до 50 одсто у 

односу на стварно обрачунате 

трошкове. 

Тако ће власници и инвеститори 

стамбених простора до 100 квадрата и 

објеката јавних служби, саобраћајне, 

комуналне, хидротехничке и енергетске 

инфраструктуре плаћати 10 одсто од 

редовне цијене, власници и инвеститори 

стамбених објеката од 100 до 200 

квадрата и објеката у привреди 30 

одсто, а власници и инвеститори 

стамбених објеката већих од 200 

квадрата и објеката услужне 

дјелатности и телекомуникацијске и 

кабловске инфраструктуре 50 одсто од 

редовне цијене накнада.  

 -За бесправно почете или изграђене 

објекте или дијелове објеката који не 

испуњавају услове за трајну 

легализацију донијеће се рјешење о 

привременом задржавању, ако се утврде 

могућности и услови за то, рекла је 

Комљеновићева. 

 Уколико дође до измјене ранијег 

планског рјешења у смислу да се 

омогућава трајно задржавање раније 

привремено задржаног објекта, 

инвеститор или власник може поднијети 

захтјев за трајно задржавање објекта. 

 Поступци за издавање одобрења за 

легализацију и накнадног одобрења за 

грађење који су покренути прије 

ступања на снагу ове одлуке Скупштине 

општине Приједор, а који нису 

окончани, водиће се у складу са 

одредбама ове одлуке која је на санзи од 

15. децембра 2010. године.  

 Уз захтјев за издавање локацијских 

услова за легализацију почетог или 

изграђеног објекта или дијела објекта 

инвеститор или власник дужан је 

приложити копију катастарског плана 

са уцртаним објектом који се легализује 

односно геодетски снимак 

инфраструктурног објекта на ажурној 

катастарској подлози, опис објекта са 

фотографијама фасаде и унутрашњости 

објекта и опис технологије рада за 

производне објекте. 

 

Ефекти рада инспекцијске службе  

 

Инспектори општине Приједор прошле 

године  су обавили 2.074 контроле или 

за осам одсто више од плана, издавши 

186 прекршајних налога укупне 

вриједности 95.587 КМ, подаци су 

општинске службе за инспекцијске 

послове.Општински инспектори су у 

2010. години поднијели двије 

прекршајне пријаве, а ниједну 

кривичну. 

 Од укупног броја контрола, 192 су биле 

по захтјеву грађана, а 1.867 по 

службеној дужности, док су 

контролисани субјекти поднијели 13 

жалби на рад инспектора.Ван промета је 

стављен 11 501 комад разне робе ,а 

финансијски ефекти ове активности  су 

6195 КМ. Највише прекршајних налога 

поднијела је тржишна инспекција и то 

67, а финансијски ефекат је 56 700 КМ.  

У служби за инспекцијске послове 

запослено је  13 инспектора  у осам 

инспекција, а овој служби  недостаје 

ветеринарски инспектор. 

 

 Паркинг сервис 

 

У  општинском  Одсјеку са саобраћај и 

паркинге  у току 2010. године остварен 

је укупан приход од 327 195,80 КМ  , 

што је за  четири  одсто више  него 

2009. године  , потврдио је  шеф овог   

Одсјека  Александар Јефтић. 

Он је додао да  приход остварен од 

продаје 307 100  карата   на паркинг 

аутоматима  износи 261.025,80 КМ што 

је за шест  одсто више него 2009. 
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године, а приход од блокирања возила 

55.360 КМ што је за 3  одсто мање него 

прошле године,  рекао је Јефтић. 

Током 2010. године издато   је 112  

мјесечних  паркинг карти,  што је за два  

одсто мање него 2009. године,  те 

уручено  114  бесплатних   паркинг 

карти за инвалидне особе, што је за 

шест одсто више него прошле године. 

-Број уручених  налога за плаћање 

накнаде за паркирање у износу од 5 или 

10КМ је 90  што је за 14 одсто мање 

него прошле године, рекао је Јефтић. 

Он је додао и да је извршено 1547 

блокирања возила на паркиралиштима и 

недозвољеним мјестима од чега је 508 у 

сарадњи са комуналном полицијом и 39 

у сарадњи са саобраћајним 

инспектором, а   што је за  четири одсто 

мање у односу на  претходну годину. 

Јефтић је потврдио да се наплата 

вршила на 410 паркинг мјеста с тим да 

је одређен број паркинг мјеста био ван 

функције током  реконструкције 

градских улица. 

 

 

Уручене Светосавске повеље 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је на традиционалној  

Светосавској академији уручио 

"Светосавску повељу", највише 

признање за васпитно-образовни рад у 

приједорским школама и установама 

најуспјешнијим 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 

академије и да га сваке године 

обнављамо, казао је Павић.   

За најбољу учитељицу проглашена је 

Сенка Спасојевић из Основне школе 

"Бранко Ћопић", за наставника Благица 

Еленков из ОШ "Петар Кочић", за 

професора Мира Буквић из Машинске 

школе, за психолога Милева Мандић из 

Специјалне школе "Ђорђе Натошевић", 

а за директора Сања Муњиза из ОШ 

"Бранко Ћопић".  

О лику и дјелу Светог Саве бесједио је 

професор Младен Шукало, а у 

умјетничком програму учествовали су 

глумци Позоришта Приједор, хор и 

секстет хармоника Музичке школе 

"Саво Балабан" и браћа Теофиловић, а у 

холу Позоришта Приједор Музеј Козаре 

приредио је изложбу старих 

фотографија и докумената "Све наше 

светосавске забаве". 

 Светосавске свечаности завршавају се у 

суботу, 29. јануара, Светосавским балом 

у хотелу „Приједор“.Традиција 

светосавских духовних и свјетовних 

свечаности у Приједору, с прекидима, 

датира од 1891. године.  

 

Светосавски златник припао 

професору математике 

 

Добитник овогодишњег светосавског 

златника је Светозар Вејновић 

наставник математике у Основној 

школи „Доситеј Обрадовић“ у 

Приједору.Он је на традиционалном 

Светосавском балу одржаном у суботу 
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29.јануара имао навјише среће и у 

крофни која се послужује свим 

учесницима бала  пронашао златник са 

ликом Светог Саве вриједан  око 300 

КМ. 

 

 
 

-Баш сам изненађен и  не знам шта бих 

рекао осим да сам веома срећан што ми 

се ово вечерас догодило, рекао је 

Вејновић. 

Каже да можда има неке симболике у 

томе јер  је редован учесник свих до 

сада одржаних 15 светосавских  балова , 

од када је одражавње ове свечаности 

обновљено 1997.године. 

-У јуну ове године ћу напунити 40 

година радног стажа у просвјети и 

одлазим у пензију.Златник нисам 

очекивао јер ријетко шта у животу 

добијем бадава. Само само једном у 

животу  играма на срећу добио 200 КМ. 

Златник остављам за успомену коју сам 

добио у посљедњој години свог радног 

вијека, каже Вејновић чије је освајање 

златника поздравила већина присутних 

просвјетних радника. 

 

 

 

Петнаести обновљени Светосавски бал 

који је одржан у Приједору окупио је 

просвјетне раднике са подручја ове 

општине, али и бројне друге званице 

који су жељели ноћ провести у пјесми и 

игри до зоре.  

 Светосавски бал је отворила начелница 

Одјељења за друштвене дјелатности 

општине Приједор, Љиљана Бабић  

ријечима да просвјетни радници  као 

најпозванији за образовање и васпитање 

генерације коаја је највриједнија у 

нашем друштву то раде као најбоље што 

могу. 

 

Публика се враћа у биоскоп 

 

Филмове у приједорском биоскопу  

"Козара" је  од отварања почетком 

августа  па до краја поршле године  

погледало  готово осам и по хиљада 

љубитеља филма.Ово је потврдила 

директор Центра за приказивање 

филмова Сафира Карахоџић. 

-У просјеку то је око 65 гледаоца по 

дану што уопште није лоше, ако се узме 

тренутно стање у коме се налазимо, као 

и да се људи најчешће одлучују 

погледати филм у кућном амбијенту, 

казала је Карахоџићева. Она је додала  

да је чињеница да су се људи одвикли 

од одласка у кино и у много већих 

градовима гдје су биоскопсек сале и 

веће и уређеније. 

Број приказаних филмова за пет мјесеци 

је укупно 48, а пројектовано 217 

пројекција. Мјесечни просјек је 1700 

гледаоца. 

Најгледанији филм у овом периоду, 

један од цртаних филмова је филм 

"Шрек", док најгледанији вечерњи филм 

је  „Секс и град 2“.Цијена улазница у 

вечерњим представама је  износила 3,00 

КМ. 

 

 

35 година Дворане „ Младост“ 
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Након 35 година постојања спортска 

дворана „Младост“ у Приједору први 

пут је прославила свој  јубилеј свог дуго 

годишњег  постојања као значајан 

спортски објекат за општину Приједор и 

њене грађане.  

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је рекао да је ово значајан јубилеј 

спортске дворане у Приједору јер је ово  

култни спортски објекат  гдје су се 

одвијала европска и многа друга 

спортска такмичења а осим  што 

користи спортистима овдје се одвија 

физичко образовање за средњошколце.  

- Због тога је ова дворана пребукирана, 

мала и не може више да задовољи све 

потребе града. Ми смо у општинској 

администрацији сагледали стање и 

предвидјели нашим плановима 

изградњу још двије спортске дворане, 

једну у Омарској сличну овој и једну у 

насељу Урије која би била нешто већа 

од ове, рекао је Павић и додао да чекује 

помоћ републичке Владе као што је 

помогла до сада свим општинама које 

су градиле спортску дворану. 

- Надам се  да ће се и Приједор наћи на 

том списку како би изградили бар још 

једну дворану и омогућили спортистима 

да се припремају у неко нормално 

вријеме а не послије десет сати увече 

када организам није прилагођен 

спортским активностима, навео је 

Павић      

 

__________________________________ 

Издавач: Општина Приједор 


