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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за новембар  2008.године 

 

Активности начелника општине 

 

Канализациона мрежа у 

избјегличким насељима 

 

Завршени су  радови на изградњи 

главног колектора фекалне 

канализационе мреже у дужини од 4 000 

метара, чиме ће , након изградње 

секундарне мреже бити ријешен 

проблем одвода фекалних вода из више 

приградских насеља. 

      Начелник општине Приједор Марко 

Павић обишао је  насеље Доњи Орловци   

гдје  је  завршена посљедња фаза 

изградње главног колектора у дужини 

од 1560 метара. 

 

 
     „ Изузетно сам задовољан што смо 

радове завршили прије краја године, 

како смо и обећали грађанима ових 

насеља који већ десет година немају 

канализацију“ казао је Павић. 

       Он је потврдио да је вриједност 

овог пројекта око милион КМ, а 

средства су поред учешћа грађана од 63 

000 КМ обезбиједили заједничким 

улагањем општина Приједор и 

Министарство за избјегла и расељена 

лица РС. 

        Завршетком  радова на изградњу 

главног колектора фекалне 

канализационе мреже створили су се 

услови за изградњу секундарне 

канализационе мреже за око 1200 

домаћинстава  избјегличких насеља 

Тополик, Нови , Горњи и  Доњи 

Орловци, Врбице, Целпак и Јањића 

пумпа, али и старосједелаца. 

        Предсједник грађевинског одбора у 

изградњи колектора Душанка Дукић је 

истакла да су радови почели још 2006. 

године. 

        „ Радови су текли споро и то како 

због ненасељености овог подручја, тако 

и због недостатка финансијских 

средстава, али смо , због тога што се 

ради о подводном терену и опасности ,  

били сложни и истрајали уз подршку 

локалне власти“ казала је Дукићева. 

         Она је потврдила да су мјештани 

заинтересовани за наставак радова на 

секундарној мрежи, који за прикључак 

на главни колектор требају издвојити 

око 1100КМ.Дукићева је додала и да су 

социјална и еконмска ситуација 

мјештана ових насеља таква, да ће 

помоћ и код изградње секундарне 

мреже потражити од локалне власти 

 

Запошљавање инвалида 

 

На основу захтјева који су пристигли 

након последњег јавног позив за додјелу 

бесповратних новчаних средстава, 

Управни одбор Фонда за 

професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалида Републике 

Српске  из Приједора одобрио је 

386.000 КМ за запошљавање 94 

инвалида . 

           Директор овог Фонда Зоран 

Тепић потврдио је  јуче на 

конференцији за новинаре у Приједору  

да је у току потписивање уговора са 

послодавцима и инвалидним лицима. 

         „Код 50 послодаваца биће 

запослено 70 инвалида, а 24 инвалида су 
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добила средства за самозапошљавање“, 

прецизирао је Тепић. 

        Он је навео да су средства 

додјељена заинтересованим 

послодавцима за запошљавање  

инвалида из Бањалуке, Приједора, 

Новог Града, Босанског Брода, Козарске 

Дубице, Градишке и Сребренице.  

          Власник бањалучке фирме д.о.о. 

„Ролофлекс“  Гајић Миодраг , која се 

бави производњом амбалаже каже да ће 

добијеним средствима купити једну 

неопходну машину за рад, на којој ће се 

упослити 80 постотни инвалид из 

Бањалуке.Фирма за сада каже има 6 

запослених радника, од тога два 

инвалида. 

           Директор Фонда за 

професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалида РС Зоран Тепић  

потврдио је  да је током ове године 

посредством Фонда запослено  још 200 

инвалида за шта је издвојено 800.000 

КМ.Он је додао и да је извршен 

ребаланс којим је буџет Фонда већи за 

800.000 КМ, тако да ће овогодишњи 

приходи износити укупно 2.300.000 КМ. 

           С обзиром на најновије измјене и 

допуне Закона о професионалној 

рехабилитацији, Тепић је истакао да  

очекује да ће у следећој години приходи 

бити увећани.  

         „Начин уплате посебног 

доприноса ће бити уплаћиван у буџет 

РС, умјесто на жиро-рачун Фонда, па се 

сходно томе очекује и ефикаснија 

контрола средстава“ нагласио је  Тепић. 

         Средства повећаног прихода ће 

бити усмјерена искључиво на 

финансирање запошљавања 

незапослених инвалида, а до краја 

године ће према Тепићевим најавама 

бити расписан још један јавни позив.За 

три године посредством  овог Фонда 

запослено је 1014 инвалида.  

 

Већи број одјављених привредних 

субјеката 

 

На подручју приједорске општине је у  

посљедња три мјесеца  евидентирано   

158 привредних субјеката који је  

одјавио дјелатност, што је за 97 

премашио број пријављених којих је у 

истом периоду било 69 радњи.Ово је 

потврдио и Боро Војводић ,начелник 

Одјељења за приведу и друштвене 

дјелатности које редовно прати прати 

одјаву и пријаву трговинских, занатских 

и угоститељских радњи на подручју 

општине Приједор. 

        „ Оно што смо ми запазили је 

чињеница да је  у  наведеном периоду  

од укупног броја,  135  привредника 

трајно одјавило своју дјелатност, а 23 

привремено“ казао је Војводић. 

        Он је додао да је у трговиској 

дјелатности  укупно   одјављена  71 

радња, у угоститељству 33 , у области 

занатства 11, осталих 6 и издвојени 

простор из трговине 14 радњи,а  

истовремено је  пријављено 69 радњи. 

       Тренутно  у овом Одјељењу  немају  

јасно прецизиране разлоге зашто је 

тенденција одјављивања дјелатности 

израженија него у ранијем периоду, па 

се поставља питање  да ли је разлог 

томе увођење фискалних каса. 

      „ Мишљења смо да је то само један 

од разлога јер је већ увођењем ПДВ-а 

знатан дио прихода од оствареног 

промета легализован  , а  увођење 

фискалних каса  би требало да  сав 

промет роба  стави у легалне токове“ 

тврди Војводић. 

         Он је додао и да сматра да је код 

већег броја одјављених тај промет  

вјероватно био ван легалних канала, као 

и да је могуће да су  већ  пословале на 

граници рентабилитета, па је  питање да 

ли ће и колико још бити таквих 

дјелатности које са увођењем 

фискалних каса неће моћи да из 

остварених прихода подмире расходе 

пословања. 

         „ Један од разлога за одјаву је и 

долазак великих мегамаркета на ово 

подручје, јер мале радње ни понудом, 

квалитетом робе и цијенама не могу 
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конкурисати мегамаркетима, што је 

један од важнијих разлога њиховог 

затварања“ казао је Војводић. 

          Он је додао  да забрињава податак 

да се одјављивањем дјелатности на 

евиденцији приједорске филијале 

Завода за запошљавање појавио 

стотињак нових, незапослених лица. 

 

Средства за обнову кућа повратника 

 

На подручју општине Приједор јавило 

се 148 повратника на конкурс за избор 

корисника програма помоћи за обнову 

повратничких стамбених јединица, за 

шта ће бити утрошено 350.000 КМ. 

Комисија, коју је именовала Скупштина 

приједорске општине, обилази 

потенцијалне кориснике да би утврдила 

степен девастираности објеката и потом 

припремила листу приоритета за 

расподјелу средстава. Комисија за 

избјеглице и расељена лица у БиХ 

додијелила је општини Приједор 

350.000 КМ из овогодишњег буџета 

Фонда за повратак 

 

Нове књиге за библиотеку 

 

Народна библиотека „Ћирило и 

Методије“  је на 53. Сајму књига у 

Београду  купила  215 књига за потребе 

Градске читаонице и позајмних 

одјељења ове библиотеке за шта је 

издвојено око 4.000 КМ. 

         Директор ове културне установе 

Снежана Ђикић је истакла да је 

библиотека располагала са скромним 

средствима за обнову књижног фонда 

обезбијеђених само  из општинског 

буџета. 

          „Од нових издања, 160 наслова 

стручне литературе  је намијењено  

читаоници, а ријеч је о  књигама из 

области права, медицине, 

информационих технологија, 

умјетности и архитектуре“ рекао је 

Ђикић. 

 Она је додала и да фонд дјечијег 

одјељења  приједорске библиотеке 

допуњен  са 28 наслова, а купљено је и 

тридесетак књига из области 

белетристике. 

 

Награда за идејно рјешење Главе 

улице 

 

На првом салону архитектуре и 

урбанизма Републике Српске који је 

одржан у Бања Луци прву награду у 

категорији урбанизма добили су аутори 

Малина  Чворо и Саша Чворо, за 

реконструкцију и уређење улице Краља 

Петра Ослободиоца у Приједору. 

         „ Према образложењу  стручног 

жирија и Савјета   салона којег су 

чинили архитекти из Подгорице, 

Београда и Бања Луке  награђени аутори 

су награду добили за успјешну ликовну 

и амбијенталну синтезу третмана јавних 

простора и архитектуре“ потврдила је 

предсједник Управног одбора  Савеза 

архитеката РС Драгица Аксић 

Арнаутовић. 

       Она је потврдила да је успјех ових 

аутора, који су имали јако добро 

представљен рад са 

фотодокументацијом,  тим већи што су 

награду освојили у веома јакој 

конкуренцији преко 90  пројеката  за 

период од 1997-2007.године 

градитељског стваралаштва  у облику 

идејних рјешења  и реализованих 

пројеката. 

      „Веома сам задовољна наградом коју 

смо освојили као ауторски тим , заједно 

са коауторима  Вељком и Јеленом 

Хргар, посебно што је град Приједор 

добио прелијепу главну улицу, те  да 

смо пројекат реализовали након 

међународног конкурса који је био 

расписан и гдје смо освојили прву 

награду“ казала је Малина Чворо. 

      Она је потврдила да је са Сашом 

Чворо дио тима са колегама са 

Архитектонског факултета ангажована 

на пројекту реконструкције парка 

„Младен Стојановић“ у Бања Луци гдје 

ће радови почети 2009. године 
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Тежак положај пензионера  

 

Од 12 816 пензионера колико их је 

евидентирано на подручју општине 

Приједор чак 3091 пензионер или 24 

одсто прима  

минималну  пензију  од 160 КМ.Ово је 

потврдио предсједник  Удружења 

пензионера Приједор  Слободан Брдар 

који је додао да су  

ово подаци добијени израдом социјалне 

карте , на чијој се изради радило 

неколико  мјесеци.  

      „Сада имамо  тачне  показатеље о 

социјалном статусу  сваког пензионера  

тако да убудуће неће бити грешака при 

додјељивању социјалних  давања ,  међу 

којима су на  примјер  једнократне  

новчане помоћи „ казао   је Брдар. 

      Он је додао да од укупног броја   

пензионера  4 289 прима пензију од 161-

260 КМ, њих 3 382  у  износу  од 261-

350 КМ,док  их  1710  прима од 351-450 

КМ.Пензијски  чек  на  којем су  износи  

од 451- 600 КМ  прима  312  пензионера 

,а њих  32  имају   пензију  од 600-1000 

КМ. 

          Брдар је скренуо  пажњу  да су  

приликом  прикупљања података  

дошли до  спознаја  да су многа  дјеца 

,нажалост,  заборавила на  људску  и 

хуману  обавезу да  брину  о  својим  

старим  и немоћним  родитељима који 

су због  тога  препуштени сами себи. 

           Он је навео  да је и  због тешке 

социјално-економске  ситуације  

регистрован  значајан број  пензионера 

који  својим скромним  примањима  

издржавају своју одраслу  незапослену 

дјецу, па чак  и њихове породице.     

 

 

Поклон школи „ Бранко Ћопић“   

 

Ученицима Основне школе „  Бранко 

Ћопић“ је , у склопу активности 

Министарства за породицу, омладину и 

спорт , уручен сто за стони тенис. 

Предсједник Асоцијације „ Све за 

спорт“  Радомир Зрнић је истакао да је 

планирано , да се у циљу промовисања 

спортских активности , подјели 10 

столова за стони тенис школама у 

Републици Српској. 

        Захваљујући да поклону директор 

школе Сања Муњиза је истакла да међу  

ученицима  влада велико интересовање 

за овај спорт. 

       „Чињеница да имамо формирану и 

стонотениску екипу, говори да овдје 

влада велики интерес за стони тенис, те 

се надамо да ћемо имати успјешне 

наступе на школским такмичењима, 

поготово сада када имамо услове за  

вјежбање“ рекла је Муњиза. 

          Предсједник Стонотениског клуба 

Приједор Славко Антонић  потврдио је 

да је Приједор град у Републици 

Српској  гдје се најмасовније игра стони 

тенис, те је ова донација добро дошла у 

циљу даље популаризације овог спорта 

у граду на Сани. 
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