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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за август    2008.године 
 

Жребање за локалне изборе 

 

Општинска изборна комисија 

организовала је жријебање политичких 

субјеката и независних кандидата  ради  

утврђивања редослиједа  бирачких 

мјеста  за предстојеће локалне изборе  

заказане за 5. октобар. Члан  Општинске 

изборне комисије Суада Колонић  је 

потврдила да су  жријебању  

присуствовали представници 22 

политичка субјекта , те да ће 72857  

регистрована бирача на предстојећим 

изборима моћи да гласају на 119 

бирачких мјеста. 

     "Обавеза нам је да у периоду до 

избора  обучимо преко хиљаду чланова 

122 бирачка одбора и то је једно од 

важнијих питања којима ће се бавити 

Општинска изборна комисија у периоду 

до избора", рекла  је Колонићева. 

     Она је потврдила и да је број 

регисторавних бирача већи него на 

пртходним изборима, а то је објаснила 

чињеницом да је већи број грађана ове 

општине ажурирао своје личне 

документе и извршио регистрацију. 

 

Захвалница Исламске вјерске 

заједнице 

 

Приједор је мултиетнички град,  град 

мира, толеранције и добронамјерних 

људи који су ријешили да заједнички 

граде бољу будућност за себе и 

генерације које долазе иза нас, рекао је 

начелник општине Приједор Марко 

Павић.Он је јуче примио 

делегацијуИсламске заједнице општине 

Приједору  који су му уручили 

захвалницу за предузете активности 

подршке у  изградњи недавно отворене 

градске џамије. „ Драго ми је да је читав 

посао приведен крају на цивилизован 

начин , јер је Приједор град у који се 

вратио највећи број повратника, што 

схватамо као израз  њихове намјере и 

воље да овдје наставе да живе и раде“ 

 

      
            

 Предсједник грађевинског одбора за 

изградњу џамије  Абаз Ганић је рекао да 

је у њену изградњу утрошено 800 

000КМ, те да је општина учешћем од 20 

000КМ јасно дала до знања да је 

опредијељена за обнову имовине и 

вјерских објеката повратника  и да су  у 

овој општини заједнички живот и 

суживот могући.    

 

Почела санација Дома здравља  

 

У склопу  пројекта „ Јачање 

здравственог сектора“ у Приједору је 

почела санација овдашњег Дома 

здравља. 

     „ Ријеч је о пројекту који предвиђа 

санацију 42 објекта породичне 

медицине на подручју општине, а 

почињемо са централним објектом који 

је изграђен далеке 1959. године и у чију 

се адаптацију није улагало деценијама“ 

потврдио је  директор ове здравствене 

установе  Младен  Миодраговић. 
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     Он је потврдио да је планирана 

комплетна санација постојећег објекта 

Дома здравља од крова, фасаде, 

промјене столарије па до уређења 

подрумских просторија. 

  „ Ових дана извршили смо пресељење 

сва три спрата у друге објекте Дома 

здравља, како би и у периоду санације 

грађани имали обезбијеђену 

здравствену заштиту тимова породичне 

медицине“ рекао је Миодраговић и 

додао да су за то искоришћене  

просторије Медицине рада, 

Стоматолошке амбуланте и амбуланте 

породичне медицине на Уријама, као и 

у просторије бившег Дома здравља у 

Љубији.         

Миодраговић је потврдио да ће у 

наредних шест мјесеци, колико ће 

трајати радови на санацији зграде Дома 

здравља, пацијентима у овим објектима 

бити пружана комплетна здравствена 

заштита примарног и специјалистичког 

нивоа, осим радиолошке амбуланте и 

службе Хитне помоћи ,гдје ће се радови 

изводити нешто касније.Вриједност 

пројекта је 650 000 КМ, од чега ће  6О 

одсто средстава бити обезбијеђена 

преко Министарства здравља РС  

односно Свјетске банке,а остатак 

средстава ће обезбиједити  општина 

Приједор.  

 

Све више возача плаћа паркирање 

 

У  општинском  Одсјеку са саобраћај и 

паркинге  у првих шест мјесеци  ове  

године остварен је  приход од  

143.816,10 КМ, од чега остварени 

приход од продаје карата на паркинг 

аутоматима износи 118.503,10 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  од 436.305 КМ од почетка 

рада  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 овог периода  

издата је 31 паркинг карта,  25 

годишњих карата те изречено 247 

мандатних казни.  

 „ Извршено је и 488 блокирања возила 

на паркиралиштима и недозвољеним 

мјестима , а у сарадњи са комуналном 

полицијом, при чему је остварен приход 

од 16.780 КМ“ додао је Јефтић. 

Он је истакао да је упоређујући у 

поређењу са подацима из  прошле 

године приход од казни приликом 

контроле паркиралишта смањен за 83 

одсто, што само потврђује да  је систем 

наплате путем паркинг аутомата у 

потпуности заживио и да све више 

возача плаћа паркирање. 

 

 Одобрен упис два одјељења за 

занимање -Техничар финалне обраде 

дрвета 

 

У приједорској Машинској школи 

завршен је други уписни рок за ученике 

четвртог степена стручности што је 

укључило и уписивање ученика за  два 

одјељења за занимање техничар 

финалне обраде дрвета, који је 

одобрило Министарство просвјете и 

културе РС.Тиме је завршена 

вишемјесечна кампања  ове школе,  

локалне заједнице путем општинског 

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности  и Удружења кластер 

 „ Дрво-ПД“  да се након 22 године  у 

Приједору школују столари. 

       „ У односу на прошлу школску 

годину, када је  у Машинској школи 

пропао план уписа  ученика за смјер 

дрвопрерађивача трећег степена 

стручности , ове године  захваљујући 

активностима општине на промјени 

уписне политике и школовање ученика 

за производна занимања, те медијској 

кампањи , Министарство је одобрило 
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упис два одјељења за која  имамо 

заинтересованих  48 ученика која су 

конкурисала за школовање техничара 

финалне обраде дрвета, потврдио је  

директор Машинске школе Здравко 

Ковачевић. 

              Он је додао и  да је школама у 

интересу да школују ученике који ће 

касније бити у прилици да наставе 

школовање, али и да добију запослење, 

што у овом случају гарантује више  

дрвопрерађивача.  

          „У предузећима окупљеним у 

Кластер дрвопрерађивача "Дрво ПД" из 

Приједора у наредном периоду биће 

инвестирано око 20 милиона КМ, због 

чега  смо највише и инсистирали  на 

упису два одјељења техничара финалне 

обраде дрвета“   рекао је  предсједник 

Управног одбора овог кластера Ратко 

Мацановић, на чију је иницијативу и 

покренута активност промјене плана 

уписа и отварања одјељења 

дрвопрерађивача. 

 "Дрвопрерађивачима  приједорске 

регије тренутно је потребно 150 

школованих  техничара финалне обраде 

дрвета ,а то је кадар који се у 

приједорским школама није школовао 

пуне 22 године" нагласио  је 

Мацановић. 

Он је истакао  да су дрвопрерађивачи уз 

помоћ њемачке организације "ГТЗ" 

инвестирали 107.500 КМ у адаптацију и 

опремање радионице  за практичну 

наставу у предузећу „ Јавор“ , те 

нагласио да су спремни и кадровски 

помоћи Машинској школи у 

организацији и теоретске наставе за 

квалитетан рад са  ученицима ове 

струке. 

 

     Мање првачића  

 

У школске клупе ће  ове  јесен први пут  

сјести 541 шестогодишњак, што је у 

односу на 657 колико их је било прошле 

године, чак 116 првачића мање. Ове  , 

донекле и забрињавајуће податке, 

потврдила је Оливера Росић, стручни 

сарадник за образовање у 

Административној служби општине 

Приједор. 

 Она је додала да се недостатак ученика 

више осјећа у великим , углавном 

градским школама. 

 „ Једна од највећих школа „ Петар 

Кочић“ је уписала само 118 првака, а 

прошле године их је било 140.Да је 

ријеч о озбиљном проблему , говори 

податак да према тој школи гравитира 

неколико нових приједорских насеља, 

гдје је до сада број ђака и уопште 

новорођене дјеце био знатно већи“ 

рекла је Росићева. 

Према њеним ријечима, овај је проблем 

још израженији у подручним школама. 

     „Тако у школи у Трнопољу имамо 

само 20 уписаних ђака, а прошле године 

их је било 38, у Љубији 12, а било их је 

29“ потврдила је Росићева и додала да 

подручне школе у Средњој Ламовитој, 

Бабићима, Љескарама , Миској Глави 

наредне школске године неће уопште 

имати ђаке-прваке. 

 

Ускоро освјетљен највећи градски 

парк 

 

У највећем градском парку који спаја 

највеће стамбено насеље Пећани са 

центром града јуче су почели радови на 

постављању освјетљења. 

         „ Ријеч је у парку површине  

готово два хектара    у коме је током 

цијеле године велика фреквенција 

шетача, али и школске омладине. Парк 

је  до сада био без развјетних тијела, 

тако да ћемо његовим освјетљењем 

допринијети његовом урбанијем и 

љепшем изгледу, али и безбједности 

пролазника“ казао је начелник 

Одјељења за стамбено-комуналне 

послове Драго Тадић.Он је потврдио да  

овај  пројекат, вриједан  50 000 КМ  , 

финансира општина Приједор, а  њиме 

је предвиђено да се  дуж парковских 

клупа постави 20 уличних сијалица. 

Тадић је додао и да ће ове активности 

поред редовног подрезивања постојећег 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

и садњом младог дрвећа, те промјеном и 

поправком клупа ово постати један од 

најљепше уређених парковских 

простора у граду.Он је најавио да ће у  

блиској  будућности  бити   освјетљени 

и остали  приједорски , додуше 

малобројни,  паркови. 

Рок за завршетак радова  на освјетљењу 

парка на Пећанима, чији је извођач 

фирма „ Каран“  је 15. септембар, до 

када би требале да буду завршене 

заобилазнице који овај дио града спајају 

са центром града. 

 

Добра управа у области вода 

 

У општини Приједор  је од 11. августа 

проведено  једанаест јавних расправа о 

Нацрту стратешког плана из области 

вода, односно о утврђивању 

приоритених пројеката по одређеним 

мјесним заједницама. Комисија за 

израду Стратешког плана добре управе 

у области вода и заштите животне 

средине општине Приједор, која је 

провела ове јавне расправе, саопштила 

је јуче  да је расправама присуствовало 

око 1000 грађана из 37 мјесних 

заједница, те да ће до завршне јавне 

расправе, планиране у септембру, бити 

одржане још четири. 

         Стратешки план из области вода , 

који би  овај сазив Скупштина општине 

требао да усвоји до краја мандата, 

темељи се на пет стратешких циљева из 

области водопривреде и екологије, 

наводи се у саопштењу. 

  

 У сваком од пет стратешких циљева - 

водоснабдијевање, канализација и 

пречишћавање отпадних вода, заштита 

од поплава, управљање крутим отпадом, 

те кадровско оспособљавање локалне 

управе и партнерских предузећа из ове 

области, предложено је десет до 15 

пројеката којима је покривено цијело 

подручје општине.Током досадашњих 

јавних расправа предложена су и два 

нова пројекта - Израда студије утицаја 

рибњака на здравље становништва и 

Упоредна анализа оправданости 

одржавања канала Берека и могућност 

његовог затрпавања са реконструкцијом 

мреже. Израду овог стратешког 

документа подржава Швајцарска 

агенција за развој и сарадњу. 

 

Бесплатни уџбеници за Роме  

 

Општина  Приједор ће и ове, као и 

претходне четири године,  обезбиједити  

бесплатне уџбенике за ученике ромске 

националности. 

 „У току је провођење тендерске 

процедуре како би се набавили 

уџбеници за 57 основаца и седам 

средњошколаца ромске мањинске 

заједнице „ потврдила је сарадник за 

образовање у општинској 

административној служби Оливера 

Росић  и додала да је за те намјене   у 

буџету планирано  око 10.000 КМ.  

 Она је истакла да ће уџбенике добити 

основци од трећег до деветог разреда, 

док ће ромска дјеца уписана у први и 

други разред основне школе добити 

књиге, као и остали ученици  ,од 

Министарства просвјете и културе. 

 "Општина  обезбјеђује бесплатне 

уџбенике за Роме   с намјером  да и ову 

дјецу што више укључе у систем 

образовања" нагласила је Росићева. 

     Она је потврдила да ће ове године 

први пут бити обезбијеђена стипендија 

за једну студенткињу  из ромске 

популације, која је уписала Високу 

медицинску школу. 

______________________________      
Издавач: Општина Приједор 


