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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јануар   2008.године 
 

Министар Касиповић у Приједору 

 

Приједор једна од општина у којој је 

Влади РС и овом министарству веома 

лако разговарати, јер има јасно 

дефинисане потребе, као и идентичне 

намјере у рјешавању поједних питања у 

образовању и култури,  те смо бројне 

пројекте и до сада заједнички 

релаизовали , казао је министар 

просвјете и културе у Влади РС Антон 

Касиповић након радне посјете ово 

општини. 

   Касиповић је након састанка са 

начелником општине Приједор Марком 

Павићем рекао  да ће се представници 

министарства и општине на заједничком 

састанку у уторак, 29. јануара, 

договорити о приоритетним пројектима, 

изворима средстава и динамици 

појединих послова. 

 

 

     "Влада РС је ове године планирала да 

у обрзовање уложи 100 милиона КМ, а у 

културу 20 милиона те ћемо на овом 

састанку утврдити колико од тих 

средстава  треба издвојити за поједине 

пројекте које смо утврдили , гдје ће 

бити потребно  и  учешће општине, као 

и који ће се пројекти финансирати из 

развојних фондова", казао је  

Касиповић. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је потврдио  да је ријеч о 

пројектима изградње мултимедијалног 

центра за омладину,  гдје ће бити 

смјештени библиотека, бископ и 

садржаји за омладину , изградње нове 

специјалне школе, уређењу и опремању 

гимназије  и изградњи објеката 

подручних школа у Горњим Орловцима 

и Горњој Бистрици, те надоградњи 

зграде приједорског позоришта и 

завршетку реконструкције овдашње 

музичке школе. 

Он је изразио задовољство 

разумијевањем које је министар 

Касиповић показао за ову 

проблематику, додајући да ће већи дио 

пројеката бити реализован ове, а остатак 

наредне године. 

         " Разговарали смо и о уписној 

политици за нову школску годину  и 

министар је подржао наша настојања да 

се у средње школе уписују дјеца у 

складу с потребама приједорске 

привреде, а не жељама оних који 

стварају кадрове за биро", истакао је 

Павић. 

 Он је нагласио да ће општина  

стимулисати упис  будућих 

средњошколаца  у производна 

занимања.  
 

Општина Приједор и даље без сувенира 

 

Комисија за избор сувенира општине 

Приједор  је,  након отварања 

приспјелих  радова 39 пријављених 

аутора донијела одлуку на ниједан од  

радова не задовољава критеријуме 

конкурса који је општина Приједор 

расписала почетком новембра мјесеца и 

да ће тако општина Приједор остати без 

сувенира. Конкурсом је било  

предвиђено  да сувенир треба да буде 

одраз традиције, културне, историјске и 

материјалне баштине и да изражава 
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аутентичне природне и туристичке 

атрактивности општине Приједор, као и 

да буде израђен од еколошки 

прихватљивих материјала. 

  „ Сви радови садрже неке од елемената 

по којима је Приједор препознатљив, 

али недостаје оригиналности и 

аутентичности које би сувенир требао 

да има , као симбол једног града који би  

гости чували као успомену“ казао је 

академски сликар и предсједник 

комисије Предраг Марјановић. 

 Он је додао да је  комисија предложила 

расписивање новог  конкурса,те 

укључивање и академских сликара и 

дизајнера  у изради  идејног рјешења 

сувенира општине Приједор.  

 
 

Паркинг сервис –оправдана инвестиција 

 

У  општинском  Одсјеку са саобраћај и 

паркинге  у току 2007. године остварен 

је укупан приход од  295 000 КМ, 

потврдио је  шеф овог   Одсјека  

Александар Јефтић. 

 „ Већ прве године од када је уведен  

систем  наплате паркирања показала се 

оправданост увођења паркинг аутомата , 

како због висине прикупљених 

средстава  по којима су се паркинг 

апарати већ  исплатили , тако и због 

тога што је на овај начин ријешен 

проблем паркирања у центру града“  

рекао је Јефтић 

  Наплата паркирања је  свакодневно 

вршена на 400 паркинг мјеста путем 16 

паркинг аутомата. Током 2007. године 

издато  је 95 паркинг карти, те 1218 

налога за плаћање накнаде за паркирање 

у износу од 5 или 10КМ, те уручена 101 

бесплатна  паркинг карта за инвалидне 

особе. 

   „ Извршено је и 1157  блокирања 

возила на паркиралиштима и 

недозвољеним мјестима од чега је  264  

возила блокирано у сарадњи са 

комуналном полицијом“ додао је 

Јефтић. 

Он је за 2008. годину најавио 

проширење паркинг сервиса односно 

повећање броја паркинг мјеста са 

наплатом. 

 

 Одјељење за просторно уређење 

 

У Одјељењу за просторно уређење 

располажу оквирним подацима да је 

број нелегално изграђених објеката на 

подручју општине Приједор  готово 

5000, од којих је готово три хиљаде у 

новоизграђеним избјегличким 

насељима. 

         Начелник Одјељења за просторно 

уређење Мирјана Комљеновић каже да 

је , иако је највећи број таквих објеката 

у избјегличким насељима, извјестан 

број нелегално изграђених објеката и у 

повратничким наслељима. 

         „ Иако се у тим насељима  ради о 

санацији и обнављању порушених 

стамбених објеката  што   подразумијева 

изградњу на истим темељима и истим 

габаритима, то често није случај, тако 

да власници тих објеката морају 

легализовати додатну градњу“ казала је 

Комљеновићева. 

 Она је додала  да је  сходно броју 

нелегално изграђених објеката увијек 

актуелно питање њихове легализације  

те је  општина Приједор  , у складу са 

Законом о грађењу , до сада донијела 

двије одлуке о статусу бесправно 

изграђених објеката, које се готово 

двије године давале могућност 

легализације уз одређене олакшице. 

  „Одзив није био задовољавајући , 

највише зато што сви власници таквих 

објеката нису могли да прикупе 

потребну документацију,  највише због 

неријешених имовинско-правних 

односа и статуса земљишта на којем су 

ти објекти грађени“ додала је 

Комљеновићева.Она је казала  да је у 

Одјељењу планирано да се у току 2008. 

години поново припреми одлука коју би 

усвојили одборници СО Приједор , а 

која би ,било у оквиру постојећег или 

новог Закона  о грађењу који је још у 
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процедури доношења, дала могућност 

рјешавања статуса бесправно 

изграђених објеката на подручју 

општине Приједор. 

 

Образовање- додијељене стипендије 

 

У Општини  Приједор  завршен је 

конкурс за додјелу  45 нових  

стипендија  , односно  33  студентске  и 

12 ученичких стипендија за школску 

2007/08. годину, потврдила  је стручни 

сарадник са образовање у Општинској 

административној служби  Оливера 

Росић. 

      „ Ове године биљежимо велики број 

пријављених кандидата, чак 228 што је 

у просјеку око 15 кандидата за једну 

стипендију и далеко више него ранијих 

година, што говори о материјалном 

положају породица који школују дјецу“ 

казала је Росићева. Она је додала да је 

поред ових стипендија, начелник 

општине Марко Павић донио одлуку о 

стипендирању још четири спортиста, од 

чега је један студент и три ученика. 

  "С обзиром да је била велика 

пролазност студената, чак 99 % ми 

настављамо и са стипендирањем 

студената којима је стипендија раније 

додијељена. Тако да ће , уз 67 студената 

и 12 ученика који су испунили услове за 

наставак стипендирања, општина  ове 

школске године стипендирати укупно 

100 студената и  24 ученика“ казала је 

Росићева. 

Према њеним ријечима, управо из тих 

разлога, буџет за стипендије требало би 

да буде повећан  и износу негдје око 140 

000 КМ. 

        „  Предност при додјели стипендија 

имали студенти виших година 

факултета природних и техничких 

наука, као дефицитарни кадрови и 

ученици слабијег имовног стања", 

истакла је Росићева .Она је додала и да 

се на списку нашао један студент , који 

је стипендију добио из Фондације 

предсједника Републике, тако да је 

комисија донијела одлуку да се та 

стипендија додијели слиједећем на 

бодовној  листи. 

         Студентска стипендија износи 100,  

која се исплаћује за календарску годину, 

док се ученичка у износу од  60 КМ  

исплаћује за десет мјесеци. 

 

Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности 

Радно вријеме у дане празника 
 

Радно вријеме угоститељских објеката  

на подручју општине Приједор ће у 

дане празника, тачније 31. децембра у 

новогодишњој ноћи и 1. јануара бити 

неограничено, док ће у дане осталих 

празника Републике Српске бити у 

складу са општинском одлуком којом је 

регулисано радно вријеме и извођење 

музичких садржаја у угоститељским 

објектима. 

Потврђено је то Одлуком коју је 

донијела општинска Административна 

служба општине Приједор, како би се 

ријешиле све недоумице око радног 

времена у тим данима. 

       Овом одлуком прописано је да ће на 

први дан празника у периоду  од 0-24 

часа радити предузетници који 

посједују регистроване апотеке и 

бензинске пумпе. Другог дана празника 

у времену од 8-12 часова, поред 

наведених ,  радиће и  предузетници и 

предузећа који посједују занатско-

трговачке радње типа пекаре и трговине 

на мало мјешовитом робом, док ће 

могућност да раде дуже, тачније до 24 

часа имати предузетници и предузећа 

регистровани за обављање трговачке 

дјелатности типа драгстор. 

          Општинска тржишна инспекција и 

комунална полиција вршиће током 

празника контролу примјене ове одлуке, 

те би се несавјесни појединци, као и 

правна лица могли суочити и са 

казненим мјерама које су законом 

предвиђене у случају оваквих 

прекршаја. 
 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

Комунална полиција и тржишна 

инспекција 

 

Током новогодишњих празника  

општинска комунална полиција и 

тржишна инспекција имали су пуне 

руке посла, јер су на терену 

контролисали провођење нове одлуке о 

радном времену трговачких и 

предузетничких радњи и предузећа у 

вријеме празника. 

    „ Ово је први пут да је донесена 

одлука којом је регулисано радно 

вријеме у дане празника , тако да су 

биле ријешене све недоумице око тога 

ко и колико може да ради у дане 

празника“ казао је Мирослав Крнета 

шеф Службе комуналне полиције 

општине Приједор.Он је потврдио да је 

током првог дана празника,  одлуку  

према којој је  био дозвољен рад 

предузетницима који посједују 

регистроване апотеке и бензинске 

пумпе , прекршила само   трговачка 

радња  - СТР „ Сана“ на Пећанима. 

    „ Другог дана празника , када је 

предвиђено да раде и остале трговачке 

радње у времену од 8-12 часова, 

комунални полицајци су евидентирали  

више субјеката да раде мимо 

предвиђеног радног времена“ додао је 

Крнета. 

          Према његовим ријечима, ради се 

о два трговачка објекта у Козарцу, 

правном лицу „Дивинус“   и СТР Тути-

фрути ,  те  СТР „Пинокио“ и „Нада“  у 

Омарској.За ове субјекте су предвиђене 

новчане казне у складу са законом о 

прекршајима,и то за правно лице од 2-

15000КМ, а за предузетнике од 500-

1500КМ. Главни општински тржишни 

инспектор, Драгоја Кантар  је рекао да 

су  током празничких дана на терену 

била два инспектора који су покривали 

терен општине и том приликом затекли 

једно лице које није поштовало одлуку 

о радном времену, те да је највећи број 

трговачких радњи искористио нерадне 

дане да изврши попис робе. 
 

Одјељење за општу управу 

Подаци из Матичног уреда 

 

У Приједору је прошле године рођено 

818 беба или за 96 више него 

2006.године.На подручју приједорске 

општине и даље је присутна негативна 

стопа природног прираштаја 

становништва, јер је у матичне књиге 

умрлих уписано 1 250 лица.Током 2006. 

године умрло је 1 070 становника 

Приједора.Судбоносно "да" минуле 

године изговорило је 530 парова или 45 

мање него у 2006. години. 

 

Почело снимање филма „ Турнеја“на 

подручју Приједора 

 

Након Дервенте, Шамца и Козарске 

Дубице средином мјесеца је  и у 

Приједору почело снимање филма 

Горана Марковића “Турнеја”.То је био 

повод одржавања конференције за 

новинаре којој је, поред глумаца и 

редитеља присуствовао и начелник 

општине Приједор Марко 

Павић.Изражавајући задовољство што 

су се великани српског глумишта 

окупили у граду на Сани Павић је 

истакао да му је посебно драго што је 

ово филм који рат и разарања којој он 

носи  покушава приказати у другачијем 

свјетлу.  

 „ Ово ће бити филм који ће нам 

омогућити да рат видимо са друге 

стране и сматрам да је управо вријеме за 

тако нешто-казао је Павић изражавајући 

наду да ће овај пројекат Приједор 

промовисати широм свијета.     

   Продуцент и директор “Тестамент-

филма”из Београда Светозар Цветковић 

је изнио податак да је буџет “Турнеје” 

1,490.000 евра те да је 40 одсто 

средстава већ  утрошено.  

 Премијера је најављена на јесен текуће 

године и то ће бити прилика да овај 

филм погледају грађани Републике 

Српске.   

 

Издавач: Општина Приједор 


