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   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за децембар  2011.године 

 

12.12.2011. Усвојен буџет за 

2012.годину 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су на јучерашњем  

засједању  буџет за 2012. годину 

планиран у предложеном износу од 

33.978.130 КМ што у односу на 

ребалансирани буџет од 43.152.785 КМ 

износи 78,78 одсто.Начелник Одјељења 

за финансије Биљана Малбашић је 

истакла да је основна разлика усвојеног 

и ребалансираног буџета  у томе што у 

буџет у односу на ребаланс нису 

укалкулисана  средства суфицита која 

су износила 4,9 милиона КМ, као и 

средства за а.д. Топлана од 2,9 милиона 

КМ ,ни кредитгна средства у износу од 

3 милиона КК  коај су била предвиђена 

буџетом за 2011. одину и два милиона 

КМ поврата ПДВ-а коју су били везани 

за Пројекат водоснабдијевања. 

 

 
 

-Када се све то уобзири буџет у овој 

години, гледајући реално је већи од 

прошлогодишњег за око три милиона 

КМ односно четири одсто. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је рекао да је усвојени буџет  то 

оквир који у овом тренутку  обезбјеђује 

реализацију којој ће се моћи одговорити 

током слиједеће године. 

-Буџет смо донијели у години када 

очекујемо наставак финансијске  кризе 

и можда чак неке погоршане услове за 

пословање унутар БиХ и он је условно 

социјално развојни . Појачали смо 

социјалну компоненету ,издвајања за 

све невладине  и спортске и кутлурне 

манифестације и институције, казао је 

Павић. 

Он је додао да се развоја компонента 

буџета за 2012.годину огледа у томе 

шти су њиме предвиђена средства за 

одређена улагањаи  подстицаје  у 

пољопривреди, занатству и малим и 

средњим предузећима. 

-Циљ нам је  да одржимо сва та 

предузећа и да створимо већи број 

радних мјеста у којима би се 

запошљавали наши радници. Оно што је 

битно ми смо планирали и неколико 

комуналних објеката који су врло битни 

за општину Приједор као што је  

довршетак пијаце, надвожњак на 

Пећанима спортска дворана на Уријама 

и још низ мањих објеката као што су  

позориште, Специјална школа , рекао је  

Павић. 

 

15.12.Пројекат водоснабдијевања  

 

Пуштањем  у рад новоизграђеног  

бунара  ЕБ 3 у Приједору је озваничен  

завршетак  пројекта „Побољшавање 

водоснабдијевања  у општини-СЕКО “ у 

којег су  Влада Швајцарске и општина 

уложили  око 30 милиона КМ, а боље 

снабдијевање водом добило је око 104 

000 становника општине Приједор. 

„Драго ми што смо   били  партнери  у 

пројекту у  који је наша  земља уложила 

12 милиона  франака ,а којим  је 

становништву  на  квалитетан  начин 

ријешено једно од  најважнијих  

комуналних  питања јер а 

побољшавањем водоснабдијевања  нису 
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само  побољшани њихови животни 

услови ,већ и  створена  основа за даљи 

развој општине“- изјавио је директор 

Швајцарске агенције а развој и сарадњу  

/СДЦ/  Јозеф Гунтерн. 

 
 

Данашњој  свечаности присуствовао је  

амбасадор Швајцарске  у БиХ Андре 

Шелер  који је истакао да овај пројекат  

којим је обезбијеђен  квалитетно 

водоснабдијевање ,може бити  примјер  

и за цијелу Босну и Херцеговину јер су 

чланови   његовог надзорни одбора  

биле особе  различитих националности. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је нагласио да је ово 

највриједнији пројекат од рата у 

општини Приједор и да је послије 50 

година  поново извршена 

реконструкција и доградња 

приједорског водовода.  

 
 

„Први пројекат водоснабдијевања је 

рађен 60-тих година прошлог вијека,а 

поново смо се одлучили за овај корак 

јер су капацитети прерасли мрежу и 

изворишта која су  тада рађена “-рекао 

је Павић. 

Он је изразио захвалност Влади и 

народу и Швајцарске на помоћи коју су 

дали и Државном секретаријату за 

економске односе /СЕКО/ који је 

проводио закључке њихове владе. 

„Швајцарска је у овај пројекат уложила 

преко 12 милиона швајцарских франака, 

Приједор  у првом моменту уложио 

четири милиона  франака , али ће 

Приједор ово коштати далеко више јер 

предстоји изградња изворишта Црно 

врело и секундарна мрежа  тако  да ће 

коначна вриједност пројетка износити и 

преко 40 милиона КМ“- казао је Павић. 

Директор Водовода Приједор Владо 

Рељић  потврдио је да је ријеч о 

великом пројекту чија је реализација 

трајала 30 мјесеци и састоји се из 

техничке компоненте реконструкције и  

доградње појединих виталних објеката 

водоснабдијевања који су недостајали. 

„Компонетна институциналног јачања је 

исто тако важна гдје је Водовод у 

односу на неколико година уназад 

сасвим друго предузеће“- казао је 

Рељић. 

 

 
 

Он је додао да је нови бунар и пумпна 

станиц ЕБ 3 има оптимални капацитет 

црпљења 160 литара у секунди и поред 

њега направљен је моћан цјевовод са 

новим мостом преко Сане у дужини 6,5 

километара што је само један од многих 

објеката који су направљени у оквиру 

овог пројетка. 

„Ми смо овим  остварили зацртани циљ 

и обезбиједили свим потрошачима 
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уредно водоснабдијевање и даље нас 

чека још доста посла око  насације 

губитака и рјешавање економски 

проблема као што је побољшање 

наплативости и рјешаање дуга које 

потрошачи имају за испоручени воду“- 

казао је Рељић. 

Он је додао да ће уредна снабдијевеност 

питком водом захтијевати од грађана и 

уредно плаћање  утрошене воде што до 

сада није било могуће па је ово 

предузеће  због недостатка средстава у 

великим дуговима за испоручену 

електричну енергију. 

„Проблем наплате је стално актуелан  

јер су грађани Приједора за потрошену 

воду дужни око 7 милиона КМ, па смо 

на основу тог дуга и ми дужни „Електро 

Приједору „ преко 10 милиона КМ  

рачунајујћи камату од 3,8 милиона КМ-

рекао је Рељић. 

Он је додао да су у водоводу  и до сада 

предузимали репресивне  мјере 

утуживања и искључења, али  да ће 

морати да радикализују те мјере. 

 

23.12.Пријем за вјерске заједнице 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић оцијенио је да је у граду на Сани 

изражена и вјерска и свака друга 

толеранција и да су међусобни односи 

вјерских заједница и општине  изузетно 

добри и треба их његовати и 

унапређивати јер увијек има простора за 

то. 

-Ми упућујемо поруку свим грађанима 

Приједора да смо сви за бољи живот и 

боље сутра у Приједору и да договором 

рјешавају све проблеме.Констатовали 

смо да је безбједносна ситуација у 

Приједору повољна и да омогућава 

свакоме да ради посао за који је задужен 

што је врло важно, рекао је Павић 

новинарима у Приједору након 

традиционалног  новогодишњег пријема 

за представнике вјерских заједница.  

 

 
 

Он је додао да  вјерске заједнице 

заједно са општином  има доста утицаја 

у стварању  повољног амбијента  који 

омогућава свима да дођу до изражаја у 

областима у којиам они дјелују 

-Екстремизам било које врсте није 

пожељан и њему ћемо се супротставити 

свако у својој надлежности јер смо 

свједоци шта нам је екстремизам донио 

у блиској прошлости  , а ми желимо да 

сви учествујемо у изградњи боље 

будућности, казао је Павић. 

Протојереј ставрофор Ранко Малетић, 

главни имам меџлиса Исламске 

заједнице Приједор Мерзук 

Хаџирушидовић, жупник приједорске 

жупе Маријан Стојановић и свештеник 

викар украјинске цркве Михајло 

Стахнек захвалили су се општини за све 

што је учинила за ове вјерске заједнице. 

 Они су честитали на свим успјесима 

општине који су, како су навели, уједно 

и успјеси свих грађана Приједора.  

 Са  овог пријема су  свима грађанима 

Приједора  упућене честитке у поводу 

новогодишњих, те предстојећих 

вјерских празника. 

 

26.12.Новогодишњи пријем за 

ученике 

 

Марко Павић , начелник општине 

Приједор приредио је јуче 

традиционални новогодишњи пријем за 

најбоље ученике приједорских основних 

и средњих школа. 
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 -Знање  и младост су оно  на чему ми 

мислимо  да градимо нашу укупну 

политику и нашу  будућност , а ово је 

прилика  да наградимо  најбоље 

наградимо и  да другима покажемо да ће 

они најбољи увијек бити вриједновани. 

На овај начин шаљемо и лијепе поруке 

свим ученицима да они идуће године 

буду најбољи и да ће за то бити 

награђени,  казао је Павић. 

 Он  је додао да ће и у години која је 

пред нама бити довољно средстава за 

подршку талентованим  ученицима , 

поготово онима који одлазе на 

такмичења и тиме успјешно 

представљају своју школу, али и свој 

град. 

У име ученика захвалио се матурант 

приједорске гимназије Немања Брдар   

који је рекао да и њему као и свим 

осталим ученицима ово признање значи 

пуно. 

-Лијепо је када неко цијени рад ученика 

и када тај рад представља јавности, 

рекоа је Брдар. 

Поред пригодних новогодишњих 

поклона, начелник општине Приједор  

уручио је за дванаест најбољих 

основаца и девет средњошколаца 

уручио новчану награду у износу од  по 

стотину  КМ. 

 

 

28.12.Пријем за пензионере 

 

Предсједник Удружења пензионера  

општине Приједор Слободан Брдар је на 

новогодишњем пријему у општини 

Приједор новинарима потврдио да се у 

стању социјалне потребе налази се 

готово половина од укупно 13 000 

пензионера , од којих у екстремном 

сиромаштву живи око 2500 пензионера. 

 

 
 

„Повећана  је  и смртност пензионера , а 

само у  овој години јер је  умрло око 600 

пензионера за чије је породице на име 

трошкова сахрана исплаћено око 300 

000 КМ, казао је Брдар. 

Он је додао да је у протекле четири  

године општинско Удружење 

пензионера од општине   добило 800 

000 КМ, а од тих средстава  960 

пензионера  је упућено у бање и 

исплаћено 6 400 једнократних  новчаних  

помоћи,  те организовани  излети за око 

1000 пензионера и организовани  други 

видови и садржаји који су дјелокруг 

рада удружења. 

„Ми смо грађани општине Приједор и 

не можемо очекивати да ће све 

пензионерске тегобе када је у питању 

материјални и социјални положај 

ријешити локална заједница,аали 

сматрамо да је континуитет помоћи 

пензионерима као грађанима општине 

Приједор за сваку похвалу, рекао је 

Брдар. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је  истакао да  је са 

представницима Удружења пензионера 

могао разговарао  о проблемима са 

којима се сусрећу пензионери те да 

ошштина настоји да помогне у 

превализажењу свих проблема ове 

популације. 

„Ми смо констатовали да имамо јако 

добру сарадњу и да је она задњих 

година у успону.Општина Приједор 
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помаже у реализацији годишњег 

програма овог удружења који се односи 

на једнократне  помоћи пензионерима, 

те за бањско лијечење и опоравак и 

нама је најбитније да се средства троше 

за ове намјене за шта су и предвиђена те 

да тиме помажемо најугроженијим  

пензионерима, казао је Павић. 

 

Новогодишњи пријем за СУБНОР 

 

На пријему  који је  поводом  

предстојећих празника приређен у 

просторијама приједорског одбора 

СУБНОР-а  ,  начелник Марко Павић је   

присутним првоборцима рекао да 

општинска администрација подржава  

рад приједорског одбора СУБНОР-а,  

али и обиљежавање значајних 

историјских  датума из НОБ-а.  

 „ Нажалост од  564   првоборца из 

Другог свјетског рата данас их је у 

Приједору  њих само 9 живих 

.Међутим, њихова херојска борба је 

нешто што је оставило неизбрисивог 

трага у савременој историји и нашег 

града и нешто је што обавезује многе 

генерације које долазе “ казао је Павић. 

„Уважавајући тековине партизанског 

покрета,  општина је прихватила да у 

идућој години реконструише споменик 

на Патрији, који је симбол херојске 

борбе и пробоја  пратизана у офанзиви 

на Козари.“ додао  је Павић. 
 

30.12. Новогодишњи пријем за 

привреднике 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић приредио је јуче  традиционални 

новогодишњи пријем за привреднике те 

представнике друштвеног и политичког 

живота града. 

 

 
 

Он је обраћајући се присутнима истакао 

да је овакав сусрет већ постао традиција 

и прилика да се размијене искуства и 

сумирају резултати из протекле године 

те договоре нове радни задаци и 

послови у новој години. 

 

 
„Акценат је увијек на привреди јер  у 

нашим  програмским  документима  

наредна година би требала бити  

посвећена привредном развоју наше 

општине. Оно што је , упркос кризи, 

позитивно је да нисмо имали повећања  

броја незапослених на евиденцији 

приједорске Филијале Фонда за 

запошљавање. То је знак да успјевамо 

да одржимо запосленост , а то је и 

најважније“ рекао је Павић. 

Он је истакао да  мјере актуелне власти 

у Приједору нису за отпуштање радника 

и смањење потрошње и плата . 

„Наше мјере подразумијевању напоре и 

настојања  како да се подстакне  

привреда да ради и како што више 

запослити људи и тако олакшати живот 

многим нашим суграђанима.Моја 

порука је да у наредним годинама 

желим да сви ми  заједно градимо наш 

Приједор и учинимо га проевропским и 
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просперитетним и градом за бољи 

живот свих нас“-казао је Павић. 

 

 
 

Он је већ за јануар најавио долазак двије 

делегације из Њемачке и Кине те 

нагласио да сву страни инвеститори 

који су дошли у Приједор  и имају овдје 

своје фирме успјешно раде . 

 „То је та позитивна слика која о 

Приједору треба да оде у свијет.Ми без 

обзира на кризу  морамо правити 

планове јер криза неће вјечно трајати и 

сада се прави планови за дугорочни 

период“-рекао је Павић. 

 

Прехрамбени пакети за Роме 

 

Општина Приједор обезбиједила је 

средства за  новогодишње прехрамбене 

и хигијенске  пакете за свих 120 

ромских породица које живе на 

подручју општине Приједор чија је  

подјела организована јуче у 

просторијама Удружења Рома. 

-Ово је већ постала традиција и  још 

један доказ и потврда да се наша 

локална заједница брину за Роме од  

којих многи  живе на ивици 

егзистенције, те су сви веома захвални 

на пакетима које смо добили, рекао је 

предсједник Удружења Рома Рамо 

Салешевић. 

Он је додао да ће Роми тако бити у 

прилици да осјете чари новогодишњих 

празника.Општина Приједор поред 

редовних средстава за рад Удружења, 

финансира пројекте здравственог 

просвјећивања Рома,  редовно помаже 

ромске ученике набавком уџбеника и 

школског прибора, те стипендира и 

једног Рома студента. 

 
Салешевић Тимка је примила пакет за 

своју четворочлану породицу у којој 

нико не ради. 

-Тешко нам је јер нико не ради, а са 

овим намирницама ћемо бар неко 

вријеме бити збринути што се тиче 

хране.Имам унуку па ће се обрадовати и 

кексу, казала је Тимка. 

На подручју општине  Приједор живи 

око 700 Рома од којих само шест има 

стално запослење.Салешевић је истакао 

да је проблем ромске популације и 

смјештај те  за наредну годину најавио 

почетак изградње шест стамбених 

јединица и седам реконструкција 

постојећих објеката.  

 

 

Амбуланте породичне медицине 

 

Министар здравља и социјалне заштите 

РС Ранко Шкрбић отворио је јуче у 

приједорским насељима Брезичани и 

Урије  два   потпуно реновирана објекта 

породичне медицине за шта је издвојено 

око 377 000 КМ. Он је обраћајући се 

присутнима изразио задовољство што 

ће квалитетнију здравствену у пет 

амбуланти са девет тимова породичне 

медицине имати преко  18 000  

становника општине Приједор. 

„Већ неколико година успјешно  

проводимо  пројекат  опремања објеката 

породичне медицине на подручју РС и 

готово да нема општине у којој нисмо 

уложили значајна средства за 

инфраструктуру и опремање , а исто 

тако за едукацију тимова породичне 
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медицине. У Приједору је као и у 

другим општинама остварена значајна 

сарадња са локалном заједницом, тако 

да је од укупног уложених средства 70 

одсто кредитних средстава, а 30 одсто 

учешће локалне заједнице што је био 

основни предуслов кредитног задужења 

код Свјетске банке за реализацију овог 

пројекта“- казао је Шкрбић. 

 

 
Начелник општине Приједор Марко 

Павић  је  изразио задовољство што ће 

новоотворене амбуланте знатно 

приближити здравствене  услуге 

грађанима ових мјесних заједница.  

  

 
 

„То су далеко бољи услови рада него 

ранијих година  и задовољан сам 

начином на који се овај пројекат 

проводи у сарадњи министарства и 

локалне заједнице.Ове амбуланте ће 

пружати, не само љекарске, већ и 

стамотолошке и фармацеутске услуге 

грађанима, што ће поготово бити 

значајно за мјештане Брезичана који ће 

далеко лакше и брже доћи и до љекара и 

лијекова , мада је моја жеља да се овај 

објекат упркос томе што је нов, што 

мање користи ,а да грађани буду што 

здравији “-рекао је Павић. 

Директор приједорског Дома здравља 

Славица Поповић је новинарима 

потврдила да је изградњом ових 

амбуланти испоштован основни 

принцип доступности пројекта 

продичне медицине и удаљеност 

амбуланте која за пацијенте не би 

требала да прелази осам километара. 

„У новоотвореној амбуланти породичне 

медицине у Брезичанима здравствене 

услуге ће могу да остваре грађани 

Брезичана, Јутрогоште, Волара,  

Цикота, Горње и Доње Драготиње и као 

и дијела Чејрека , а на Уријама 

становници Аеродромског насеља , 

Паланчишта, Врбица и Орловаче до 

изграђивања нових објеката“ истакла је 

Поповићева. 

Она је потврдила и да  је у току   тендер 

за изградњу амбуланте у Орловачи, а 

идуће године је планирана изградња 

амбуланти породичне  медицине у 

Орловцима и  Паланчишту, а до 2013. и 

реконструкција амбуланти  у Омарској, 

Љубији и Марићкој чиме би се план 

мреже амбуланти породичне медицине 

који је усвојен на тиму за 

имплементацију у општини Приједор, у 

потпуности реализовао. 

 

18.12.Амбуланта Ракелићи 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је у суботу  на пригодној 

свечаности у селу Ракелићи код 

Приједора отворио новоизграђену и 

модерно опремљену  амбуланту 

породичне медицине у којој је услуге 

примарне здравствене заштите   моћи да 

оствари око 2000 становника у умјесто 

да путује у десетак километара удаљен 

Дом здравља у центру Приједора. 
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„ Стратегијом развоја наше општине ми 

смо предвидјели развој здравства и 

посебан аквенат ставили на 

реконструкцију, изградњу и опремање 

амбуланте породичне медицине 

нарочито у руралном подрчју. Сматрамо 

да изградњом оваквим амбуланти 

здравствене услуге приближавамо 

грађанима и најудаљенијим насеља 

општине“-рекао је Павић. 

Он је додао да је задовољан динамиком 

којом се одвија пројекат породичне 

медицине, а посебно тиме што грађани 

идентичну здравствену заштту имају и у 

центру града и у околним селима. 

Предсједник Савјета МЗ Ракелићи 

Слободан  Рујевић захвалио се 

Министарству здравља РС и општини 

Приједор што је и ова мјесна заједница 

обухваћена мрежом амбуланти 

породичне медицине јер је овим 

објектом учињен велики корак за 

мјештане Ракелића који до љекара , ако 

већ буду морали дођу што лакше и 

брже. 

„ Навјише желим да нас буд што више 

регисторавних у овако модерном 

објекту ,а да смо  сви доброг здравља те 

да нам љекар треба због пораста 

наталитета и ни за шта друго“-казао је 

Рујевић. 

Директор Дома здравља Славица 

Поповић је потврдила да су  у 

новоотвореној амбуланти смјештене 

двије ординације, соба за интервенције  

и просторије за лабораторију и апотеку. 

„Ово је далеко већи објекат него што 

смо првобитно планирали и надамо се 

да ће  већина пацијената која тренутно 

по љекарску помоћ  одлази у град или у 

Петрово односно Ћелу  ,заживјети у 

пуном капацитету“-казала је Поповић. 

 

Фондација за развој 

 

У протекле три и по године рада 

приједорске Фондације  за развој 

„Приједор“  издато је 1.110.000 КМ  

гаранција на повољне кредите чији су 

корисници подигли преко 2,2 милиона 

КМ. Начелник Одјељења за привреду 

Боро Војводић је потврдио да је 

гаранције Фондације  и кредите у 

пољопривредној и предузетничкој 

производњи  у Приједору  користило је 

66 корисника . 

„Фондација за развој има улогу 

кредитно- гарантног фонда на локалном 

нивоу  која својим корисницима  

омогућава подизање повољних кредних 

аранжмана за развој пољопривредне и 

предузетничке производње  с циљем 

пружања подршке предузећима , 

предузетницима и пољопривредним 

произвођачима за добијање кредитних 

средстава“-рекао је Војводић. 

Она је додао да Фондација корисницима 

кредита код  одабране банке гарантује 

за 50 одсто износа кредита , док је за 

другу половину потребно обезбиједити 

жиранте или хипотеку.  

„Максималн износ кредита за који је 

приједорска Фондација за развој гарант 

за правна лица износи 100.000 , за 

предузетнике 50.000 а за 

пољопривреднике регистроване у 

АПИФ-у  је 20.000 марака . Каматна 

стопа на годишњем нивоу износи 5,95 

одсто, а рок враћања кредита је од  

годину до седам година “-казао је 

Војводић. 

Он је додао да општина Приједор 

корисницима гаранације Фонда 

субвенционира и камату у висини од 

4,95 одсто , тако да практично 

корисници добивају  кредит  по 

каматној стопи од  свега 1 одсто.  

„Када је у питању субвенционирање 

камата на кредите , општина је досада 
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по том основу пољопривредним 

производјачима исплатила 108.100 

марака .Услов је да корисници кредита 

редовно плаћају камату банци , а 

општина једанпут годишње тај износ 

плаћене кмате им врати на њихов рачун 

. Оно што смо покушали да ове године 

уведемо је услов да корисници ових 

повољности повећају број запослених за 

10 одсто „ казао је Војводић  . 

Према његовим ријечима,рад Фондације 

за развој биће активан и у наредној 

години .а циљ је да се уз кориштење 

свих погодности задрже радна мјеста и 

помогне пољопривредницима и 

предузетницима да лакше послују . 

 

Стижу бољи дани за псе луталице 

 

Од почетка ове године  са приједорских 

улица  је уклоњено и у азил за псе на 

депонији  на Курево смјештено 812 

паса,а будући да је зима на прагу у 

потрази за храном да градским улицама 

ће се до краја године наћи још паса које 

треба уклонити како не би било опасни 

за грађане. Дујо Миланко , директор 

предузећа „ Комуналне услуге“ којем 

припада азил и посао уклањања паса 

луталица изнио је ове податке на 

данашњем састанку који је у општини 

Приједор одржан на иницијативу 

Форима за безбједност у заједници и 

УНДП-а у оквиру пројекта безбједнијих 

заједница и рјешавања проблема паса 

луталица. 

-У азилу на Куреву тренутно има 74 

одрасла пса и 16 штенади , а податак да 

их је од почетка године са улице 

уклоњено 812 алармантан је податак 

којим треба да се побрину сви субјекти 

локалне заједнице,казао је Миланко. 

Он је додао да сматра да у постојећем 

азилу постоје добри услови за смјештаја 

паса луталица те да се нада да ће 

изградњом регионалне санитарне 

депоније и довођењем струје били 

створени услови да се уз помоћ 

донатора изгради и савременији објекат 

за те намјене. 

-У постојећем азилу имамо солидне 

услове за држање паса . мада је то 

изузетно тежак посао јер постоји стална 

опасност да се људи који тамо раде 

заразе. Псе збрињавамо по закону, 

имамо ангажоване ветеринаре који 

прегледају животиње и врше еутаназију 

прво болесних, а онда и осталих паса 

након 30дана, рекао је Миланко 

додајући да за уклањање паса луталица 

општина Приједор мјесечно издваја око 

9000 КМ. 

Он је истакао  да  охрабрује податак да 

се  грађани  свакодневно јављају  са 

жељом да удоме неке од паса из 

постојећег азила што  раније није био 

случај, тако да је ове године удомљено 

чак 50 паса луталица. 

Данашњем састанку су присуствовали и 

чланови међународног експертског тима 

Међународног фонда за добробит 

животиња ( ИФАВ) који имају 

канцеларије  у 14 земаља и значајне 

успјехе у рјешавању ове проблематике. 

-У разговору са присутнима схватили 

смо да људи овдје воле животиње и да 

немају никакав негативан став према 

њима и то нас охрабрује На основу тога 

може се ићи и корак даље у изради 

стратешког плана која укључује 

ангажовање свих расположивих 

капацитета  и који би опредијелио 

задатке свим субјетима који би у 

наредном периоду, чак и 

десетогидшњем сви потези буду 

укомпоновиани у један сврсисходан 

посао како би крајњи циљ безбједна 

заједница и хумано збринуте 

животиње,казала је Кејт Атема, члан 

овог експертског тима. 

Замјеник наченика Миленко Ђаковић  је 

новинарима рекао да ово није само 

проблем Приједора и  да се улажу 

велики напори како би се што више паса 

луталица уклонило са  улица, те да се 

нада да ће ова сарадња са међународним 

експертима допринијети да се  то 

убудуће чини уради у складу са законом 

и  прописима развијених земаља. 
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-Очигледно је да није у питању само 

новац већ да се једном добро 

координисаном акцијом може пуно 

урадити,казао је Ђаковић.  

 

Новогодишња акција откупа дуга у 

Топлани 

 

Поводом новогодишњих празника, а на 

основу позитивних показатеља из 

претходних акција,  те у циљу боље 

наплате и заштите потрошача у години 

рецесије, Надзорни одбор и Управа „ 

Топлане“ а.д.Приједор одлучили су да и 

ове године проведу Новогодишњу 

акцију откупа дуга уз погодности . 

Акција је ограниченог трајања и биће 

проведена у периоду од 15.децембра  до 

25.јануара. У овој новогодишњој акцији 

откупа дуга  корисницима који уплате 

цјелокупан износ главног дуга са 

стањем од 30. новембра ове године  

биће отписано  70 одсто износа 

обрачунате и задужене затезне 

камате.Корисници који су утужени , да 

би остварили погодност које пружа 

акција, дужни су да уплате, уз главни 

дуг, и износ судских трошкова за године 

за које су утужени.Из приједорске 

Топлане позвали су кориснике услуга 

гријања  пословних простора и 

стамбених јединица да искористе 

погодности новогодишње акције откупа 

дуга и  благовремено измире своја 

дуговања чиме би избјегли утуживање и 

наплату судским путем са трошковима 

поступка. 

 

Форум за безбједност 

 

Форум за безбједност у заједници једна 

је од невладиних организација која је 

допринијела стварању повољне 

безбједносне , па и политичке ситуације 

у Приједору и зато ужива пину подшрку 

локлане власти. Ово је изјавио начелник 

општине Приједор Марко Павић који је 

јуче присустовао свечаној сједници овог 

форума. 

-Ми у Приједору имамо  врло повољну 

и политичку и економску ситуацију и 

овај форум је један од фактора који је 

томе допринио и који такву позитивну 

слику шаље у наше окружење и у 

цијели свијет. Без  једног позитивно 

амбијента нема развоја локалне 

заједнице, нема инвестиција, 

запошљавања ,а управо   је форум 

допринио у  стварању тог  повољног 

амбијента у Приједору, рекао је Павић. 

Он је рекао да и конкретне акције које је 

форум предузимао имају пуну подршку  

локалне власти  јер препознају и настоје 

да ријеше најживотније проблеме једне 

локалне заједнице. 

 
Форум за безбједност у заједници 

формиран је 2003.године у склопу 

пројекта „ Безбједност заједнице и рад 

полиције у заједници „  као 

неформално, нестраначко 

мултидисциплинарно тијело састављено 

од равноправних чланова представника 

општине, полиције, образовања, 

здравства, вјерских заједница, 

организација националних мањина, 

Центра за социјални рад, ватрогаства, 

мјесних заједница, привредних 

субјеката, невладиних организација, 

инспекција, медија, а отворен је за 

сарадњу и са другим субјектима и 

организацијама које су заинтересоване 

за његов рад и могу дати допринос у 

унапређењу безбједности у нашој 

локалној заједници. Тренутно броји 28 

чланова. 

Предсједник Форума за безбједност у 

заједници Драшко Ђенадија је потврдио 

да је основна визија форума Приједор 

као  отворен град задовољних грађана 
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опредијељених да властитим знањем и 

залагањем у међусобној хармонији и 

толеранцији плански и дугорочно граде 

безбједну и одрживу будућност 

достојну човјека. 

Проблеми да чијој је идентификацији до 

сада радио Форум су малољетничка 

деликвенција, вршњачко насиље, 

насиље у породици, криминалитет, 

саобраћајна проблематика, 

посттрауматски стресни поремећај, 

наркоманија, алкохолизам, проблем 

паса луталица, безбједност ученика у 

саобраћају, ограђивање дворишта 

школских објеката, изградња 

недостајуће расвјете на безбједносно 

занимљивим мјестима, недостатак 

тротоара, уређење аутобуских  

стајалишта у близини школа. 

 

Изабрани најбољи спортисти за 

2011.године 

 

Падобранац ветеран  Синиша 

Вујаковић, члан Аеро  клуба  Приједор 

најбољи је спортиста Приједора за 2011. 

годину. Он је у конкуренцији спортиста 

из 25 спортских клубова , једногласном 

одлуком стручног жирија проглашен за 

најбољег међу најбољим. Повеља, 

медаља  и пехар уручени су овом 

истакнутом спортисти  на свечаности 

42. Избора спортисте године општине 

Приједор која је синоћ одржана у 

Позоришту Приједор. 

„ Признање ми значи много и мислио 

сам да је оно што сам направио да је то 

круна моје каријере, а сада сам схватио 

да сам тек сад почео да реализујем оно 

што сам направио у овом спорту.Моја 

порука спортистима је да кад излазе из 

Приједора на нека такмичења не 

представљају само себе и своју 

породицу и да то треба учинити на 

достојанствен начин.Кад дођеш у неке 

године као што сам ја , већ ветеран у 

падобранству онда је то нови еликсир 

младости и енергија  и испуњен живот и 

сматрам да је спорт пут којим сви 

требају ићи“- рекао је Вујаковић. 

 
Другопласирани у овом избору 

најбољих спортиста Приједора је Харис 

Гредељ , члан Кик-бокс клуба „ 

Приједор“ док је треће мејсто освојио 

Дарко Делић члан Клуба борилачких 

спротова „ Приједор“. 

 

 
Честитајући свим награђеним  спортис-

тима начелник општине Приједор Мар-

ко Павић је рекао да Приједор  са 

својим спортистима улази на велика 

врата у спортски врх Републике Српске 

и БиХ. 

„Иако су тешка времена и спортисти и 

њихови клубови немају спонзоре у ве-

ликим фирмама, већ се углавном 

ослањају на општину резултати ни ове 

године нису изостали и  будите увјерени 

да подршка  врхунским спортистима не-

ће изостати ни убудуће , како би могли  

да постижу што боље резултате“ - 

истакао је Павић. 
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За најбоље спортске екипе у 2011. годи-

ни проглашени  су Тенис клуб „Др 

Младен Стојановић“ у мушкој   

конкуренцији  и  женска екипа  Рукоме-

тни клуб "Мира". За најперспективнијег 

спортисту изабран је члан  

Стонотениског клуба „ Приједор“ Сања  

Милојица, најуспјешнији спортски ра-

дник је Бранко Мандић, члан ЖКК „ 

Младост“ , најбољи тренер   Зоран 

Радиновић  из Атлетског клуба   „Прије-

дор“, најбољи спортски новинар Лазо 

Радовић  и најуспјешнији спортски 

ветеран Рукометни клуб ветерана 

Приједор. Специјална  признања 

додијељена су одбојкашким клубовима  

инвалида „Приједор“ и „ Козара“. 

Покровитељ  42. Избора најбољих спор-

тиста била је општина Приједор, а 

организатор манифестације је 

Информативно-пословни центар „ 

Козарски вјесник 

 

30.12.Дочек Дјечије Нове године 

 

Административна служба општине 

Приједор организовала је данас на 

градском тргу дочек дјечије Нове  

2012.године уз пригодан програм који 

су припремили малишани основних 

школа и Дјечијег вртића „ Радост“. Како 

и приличи сваком дочеку , али овог пута 

тачно у подне било је и одбројавања до 

доласка Дједа Мраза и ватромета од 

конфета.Начелник општине Приједор 

Марко Павић потом је наздравио уз 

дјечији шампањац и најљепше жеље 

најмлађим Приједорчанима у Новој 

2012.години. 

 

 
 

-Моја порука дјеци да уче и у наредној 

години јер је знање сила и моћ и да само 

учећи и извршавајучи своје задатке у 

вртићу и школи могу постићи оне 

резултате које од њих очекује ова 

друштвена заједница, а обзиром да ће 

ово бити наш темељ у будућности онда 

и треба улагати у њих, рекао је 

Павић.Малишанима су  овом приликом  

подијељени новогодишњи пакетићи. 

 

 
 

      СРЕЋНА НОВА 2012.ГОДИНА 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

 
___________________________      

 
Издавач: Општина Приједор 


