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ИНФОРМАТОР
Издање за новембар 2010.године

29.11.Начелник
Марко
Павић
општине
примио
амбасадора
Норвешке
Наставак дијалога између општине
Приједор у којој постоји доста
оптимизма и позитивног размишљања
без обзира на посљедице економске
кризе које су и у њој присутне и
норвешких
институција,
као
и
разматрање до сада учињеног на пољу
те сарадње биле су теме разговора које
је амбасадор Норвешке Јан Брату водио
са начелником Марко Павићем.

- Општина Приједор има пуно
позитивних ствари о којима можемо
говорити са норвешким инвеститорима
јер је клима за инвеститоре у Приједору
веома добра, ако не и најбоља у РС и
БиХ јер су овдје створени услови да се
привуче што више страних инвестиција
и то је нешто што не говорим само ја
него што објављују и студије многих
међународних организација , рекао је
Брату.
Он је додао да су разговори о могућим
инвестицијама један дуг и сложен

процес не само да се потенцијални
информишу, већ и да се убиједе на
инвестирају у Приједор.
Начелник општине Приједор Марко се
захвалио на помоћи коју је Норвешка до
сада издвојила за општину Приједор,
кроз сарадњу са Сунд комуном и
Министарством иностраних послова
Норвешке уз чију помоћ је изграђен
бунар у Брезичанима, а којим је ријешен
проблем водоснабдијевања приградског
дијела наше општине.
-Разговарали смо о томе да и ове
посјете амбасадора европских земљама
доприносе позитивној клими која се
ствара и која доприноси развоју и на
свим другим пољима.
како се економска криза одразила на
Приједор, с нагласком да је ово град са
јасном визијом развоја и да са нашим
оптимизмом
сматрамо
да
ћемо
превладати све тешкоће у којима се
налази свјетска економија, рекао је
Павић и додао да у Приједору постоји
једна мала фирма коју је направио
повратник из Норвешке па би то могао
бити образац будуће сарадње и да се на
тој здравој сарадњи врши запошљавање
капацитета и кадрова.
-Једна норвешка фирма је купила дио
земљишта на Свалама и има пројекцију
градњу стамбеног насеља, што је још
један позитиван знак Норвешке према
РС и БиХ, рекао је Павић.
Он је додао да је амбасадору уручио
четири пројекта и то:смањење емисије
штетних гасова, мјерење потрошње
топлотне енергије и смањење употребне
енергије
изолацијом,
пречистач
отпадних вода и изградња канализације
у Гомјеници, Козарцу и Омарској.
Амбасадор Норвешке у БиХ Јан Брату и
начелник општине Приједор Марко
Павић су у наставку ове посјете
отворили просторије Нансен дијалог
центра у Приједору који ће окупљати
омладину,
представнике
мјесних
заједница и све заинтересоване грађане
Приједора и Санског Моста
на
имплементацији
више
различитих
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пројеката вриједних пола милиона које
ће финансирати Влада Норвешке у
наредне три године.
26.11. Посјета потпредсједника РС
Енеса Суљкановића
Потпредсједник Републике Српске
Енес Суљкановић најавио је да ће
Приједор ући у пројекат запошљавања
који финансира шпанска Влада и којим
би у БиХ требало да буде запослено од
500 до 700 младих људи са средњом
стручном
спремом.
-Очекујем да би у Приједору требало да
буде запослено 40 до 50 људи, а осим
Приједора, у РС су у пројекту Добој,
Пале, Требиње, Бањалука и Бијељина.
Пројекат је већ започет и биће
интензивиран, рекао је Суљкановић
новинарима у Приједору након састанка
са начелником општине Приједор.
Он је обећао да ће, посредством
министарстава и странке којој припада
ангажовати средства за Приједор
будући да су многе куће обновљене, а
празне и да повратак мора пратити
одрживост.
-Посјетићу и српска насеља у
Федерацији БиХ. У некима је још и гора
ситуација него овдје. Има људи који су
у 21. вијеку без струје, додао је
Суљкановић.

онима који желе улагати у овај град.
-Незапосленост је највећи проблем
којим се морамо бавити сви - од
општине до државе. Приједор је
општина
са
највећим
бројем
повратника, али и са око 20 000
расељених лица који су обавеза само
локалне заједнице, подсјетио је Павић.
Он је нагласио да је од потпредсједника
РС затражио да и са своје позиције и
преко странке којој припада учини све
да Приједор буде приоритет када је
ријеч о збрињавању повратника.
18.11. Усвојен ребаланс буџета
Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су
одлуку о
ребалансу буџета за 2010. годину у
укупном износу од 34.360,486 КМ што
готово четири милиона КМ више у
односу на овогодишњи усвојен буџет
од 30.707,089 КМ.
Начелник Одјељења за финансије
Биљана Малбашић је истакла да ,
иако на први поглед изгледа да је у
питању повећање, ребалансирани буџет
је у принципу исти када су у питању
изворни приходи у питању.
-Повећан је само у износу од два
милиона КМ кредитних задужења које
је управо ова скупштина одобрила за
инфраструктурне пројекте, а који нису
били планирани буџетом за 2010.
годину и преносу суфицита у износу од
око 1,8 милиона КМ који је утврђен по
завршном рачуну за 2009.годину, казала
је Малбашићева.

Начелник општине Приједор Марко
Павић изјавио је да је заједно са
Суљкановићем констатовао да је
политичка и безбједносна ситуација у
Приједору веома повољна и да пружа
гаранције и свима који живе овдје и
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Она је додала и да су добијени одређени
грантови за санирања штета од поплава
и од федералних министарстава који се
односе на канализацију у избјегличким
насељима.
-Све смо то морали уврстити у буџет
што је и био разлог за његов ребаланс
како бисмо извршили и верификовали
прерасподјелу
унутар
буџетских
јединица, рекла је Малбашићева
додајући да је буџет када су у питању
изворни приходи
ребалансирани за
свега 180 000 КМ.
Она је потврдила да пуњење општиснке
касе тече по плану и да се нада да ће до
краја године бити извршен у износу
како је и планиран, будући да
извршење за десет мјесеци износи око
95 одсто.
Малбашићева је потврдила и да ће
усвојени ребалансирани буџет бити
добра основа за доношење буџета за
2011.годину што се може очекивати на
слиједећој
сједници
Скупштине
општине
Приједор
половином
децембра.
На јуче одржаном 21.скупштинском
засједању одборници су донијели и
измјењену
и допуњену Одлуку о
топловодној мрежи, о допунским
правима ратних војних инвалида и
породица
погинулих
бораца,
те
извјештаје о раду Фондације за развој
„Приједор“, о поплавама на подручју
општине током 2010.године, о јесењој
сјетви,
о
побољшању
васпитнообразовног процеса, о раду спортских
клубова и организација и здравственој
заштити дјеце.
Приједор заслужује већу подршку
Приједор као потенцијални регионални
центар заслужује више, рекао је
начелник општине Приједор Марко
Павић на скупу привредника и банкара
који је у овом граду организовала
овдашња
канцеларија
Подручне
привредне коморе Бањалука, те да није
задовољан досадашњим пласманом,

расподјелом и укупним износом
кредита Инвестиционо-развојне банке
Републике Српске у овој општини.
Он је подсјетио да је у дугорочној
стратегији развоја општине Приједор и
то да се овдје направи регионални
центар за шест општина које географски
гравитирају Приједору.
-Државе се повезују политички, а
привреде регионално и без регионалног
повезивања нема ни развоја привреде ни
изласка на страна тржишта. Треба
ојачати регију, повезати се с другим
регијама и тако рјешавати свој највећи
проблем незапосленост, казао је Павић.
Предсједник
Подручне
привредне
коморе Бањалука Никола Толимир
рекао је да у пласману кредита ИРБ-а
РС нема никакве дискриминације већ је
увијек у питању квалитет кандидованих
пројеката.
Он је додао да је канцеларија коморе у
Приједору отворена да би се помогло
овдашњим привредницима,
наглашавајући добру сарадњу са
општином.
Он је позвао привреднике да учествују у
доношењу економске политике коју
ради Влада РС, истичући да је 250
милиона марака повољних кредита на
располагању привреди за оживљавање.
Извршни директор Сектора за пласмане
ИРБ РС Никола Врањеш нагласио је да
су кредити ове банке најповољнији на
тржишту РС и са аспекта камате и са
аспекта рока отплате.
-ИРБ РС финасира кредите за
предузетнике
и
предузећа,
за
пољопривреду,за почетне пословне
активности,
микробизнис
у
пољопривреди и за јединице локалне
самоуправе, као и емисију хартија од
вриједности, навео је Врањеш.
Он је додао да је јединице локалне
самоуправе у овој годни предвиђено 40
милиона марака, а за привреду 120
милиона марака намијењених за
побољшање текуће ликвидности и
покретање
нових
инвестицоних
циклуса.
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Још једно признање за Главну улицу
Ауторском тиму Малина и Саша Чворо
из Бањалуке
додијељене су двије
међународне
градитељске
награде
ЦЕМЕX у мексичком граду Монтереју
за
архитектонско
рјешење
˝Реконструкција и уређење улице Краља
Петра И Ослободиоца у Приједору˝.
Ријеч је о првом мјесту у категорији
„приступачност“ и трећу у категорији „
инфраструктурне грађевине“

је од 2006. године присутна и на
подручју БиХ.
Пројекат главне приједорске улице, у
чију реконструкцију је уложено више
милиона КМ, радио је тим архитеката из
Приједора, Малина и Саша Чворо и
Јелена и Вељко Хргар.Ово није прво
признање које је овај млади тим
стручњака добио за овај пројекат. На
првом салону архитектуре и урбанизма
Републике Српске који је одржан у
новембру 2008.године у Бања Луци
освојили су прву награду у категорији
урбанизма за реконструкцију и уређење
улице Краља Петра Ослободиоца у
Приједору и то за успјешну ликовну и
амбијенталну синтезу третмана јавних
простора и архитектуре.
Одржан Салон туризма

-Ријеч је наградама које су нам свакако
још једна потврда да смо на
најквалитетнији
начин
понудили
грађанима просторни оквир за поновни
живот некада запуштеног градског
језгра Приједора. Заустављена је
тенденција одумирања драгоцјеног
градског центра, а ефекти активирања
ове најатрактивније зоне града већ су
јасно читљиви у простору,казала је
Малина Чворо. На такмичење у
Мексику
у конкуренцији са још
стотињак пројеката из цијелог свијета ,
пласирали су се након што су на
’’Цемексовом’’ такмичењу за БиХ које
је одржано 27. јула у Сарајеву
проглашени за побједнике у категорији
стамбене грађевине.
Награда ЦЕМЕX је установљена прије
19 година у циљу препознавања
најквалитетнијих радова на подручју
градитељства
сјеверног
Мексика,
матичне земље компаније ЦЕМЕX, која

У
циљу промоције
туристичких
потенцијала Козаре и Поткозарја Хотел
„ Приједор“ је уз подршку Туристичке
организације
општине
Приједор
организовао „ Салон туризма 2010“
.Директор хотела Жељко Ивошевић ,
који је отворио ову манифестацију је
потврдио да је ово први да се на овај
начин представља туристичка понуда
ове регије.
-На позив за промоцију потенцијала
Козаре одазвали су се представници
туристичких организације Бања Луке,
Козарске Дубице и Приједора, као и
тридесетак туристичких агенција који
ће поред представника Привредне
коморе регије Бања Лука и ресорног
министарства учествовати и у раду
семинара под називом „ Развој
рецептивног
туризма“,
казао
је
Ивошевић.
Директор Туристичке организације
општине Приједор Амира Ганић је
истакла да је Приједор постао
препознатљива туристичка дестинација.
-У прилог томе говори и податак да ће
ове године управо на Козари бити
званично отворена зимска туристичка
сезона 17. децембра, казала је Ганићева.
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Директор Националног парка Козара
Драган Ромчевић је истакао да поред
ски
лифтова
којима
управља
Планинарско
друштво „ Љубијски
рудар“ и Хотела „ Монумент“ овај
Национални парк има шта да пондиу
туристима током цијеле године.
-Ту су многобројне уређене пјешачке
стазе и одморишта са клупама и
настрешницама, тако да Козара може
бити интересантна за разне видове
туризма током цијеле године, рекао је
Ромчевић додајући да је ове године
забиљежена посјета од око 70 000
туриста
што
је
приближно
прошлогодишњој посјети туриста.
По први пут на промоцији туризма
Козаре , појавили су се и представници
Аеро-клуба „ Приједор“. Инструктор
једриличарства Милан Марковић је
потврдио да и овај клуб има богату
понуду за намјенски туризам.
-Ријеч је о летењу авионом и
разгледању града из ваздуха, али и
школи једриличаства која у посљедње
вријеме привлачи пажњу Приједорчана
и њихових гостију, казао је Марковић.
Промоција
признања
општини Приједор

МУП-а

У Административној служби општине
Приједор промовисано је признање
Сребрни знак МУП-а Републике Српске
које је овој општини додијељено
поводом
крсне
славе
полиције
Аранђеловдана. Замјеник начелника
општине Миленко Ђаковић је истакао
да је општина Приједор признање
освојила на основу успјешне сарадње
са полицијом.
-Општи амбијент сигурности грађана
који је оцијењен као
један од
најсигурнијих у Републици Српској,
потом Форум за безбједност грађана
као један од најуспјешнијих те
ангажовање општине Приједор на
адаптацији шалтер сале у Станици јавне
безбједности Приједор само су неке од
одредница које су допроинијеле да

Приједор поред Новог Сарајева и Новог
Града добије ово ласкаво признање,
рекао је Ђаковић.
Он је додао и да добијено призанње
обавезује да се остварени ниво
безбједности људи и имовине одржи и
убудуће те да се и даље ради на
сузбијању свих негативних друштвених
појава
заједно
са припадницима
полиције Републике Српске.
Добра посјећеност у биоскопу
Директор
овог
центра
Сафира
Карахоџић је истакла да је задовољна
како су посјећене филмске пројекције
јер је од љетос када је пуштен у рад
реновиран
и
адаптиран
објекат
Биоскопа „ Козара“
пројекције на
великом
платну
гледао
7361
посјетилац.
-У просјеку то је око 63 гледалаца по
дану пто уопште није лош просјек ако
се зна да се људи најчешће одлучују за
варијанту породичног гледања филмова
у кућном амбијенту, као и да су се
многи одвикли од одласка у биоскоп
који у Приједору није радио читаву
деценију, казала је Карахоџићева.
Она је додала да је у овом периоду
организоване и школске представе које
је погледао 2721 ученик што је у
просјеку око 59 ученика по дану.
-Највећа посјећеност је била у август
када је биоскоп посјетило 1897
Приједорчана, али се надамо да ће са
хладнијим данима псоејта бити све већа,
рекла је Карахоџићева.
Она је истакла да је поред реновирања
простора, репарирана и постојећа
опрема тако да се за све пројекције
гарантује
квалитет
приказивања
филмова.
На репертоару Бископа „ Козара“ до
сада су се нашли и већи филмски
хитови као што је „ Сумрак“ ,
„Салт““Маторани“ „Писма Јулији“ и
други, а већ за децембар најављена је
премијера
домаћег филма „32
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децембар“ уз присуство глумаца , као и
филм „ Жена са сломљеним носем“.
Биоскоп „ Козара“ некада „ Радник“
смјештен је у центру града,за
посјетиоце је отворен почетком, а у
његово реновирање општина Приједор
је уложила око пола милиона
КМ.Бископ има 161 мјесто,а цијена
улазница за све пројекције 3 КМ, док је
за групне посјете школараца цијена
карте 2 КМ.
Награде за Позориште Приједор
Награде које су глумци Позоришта
Приједор Раденко Билбија и Сабина
Халиловић добили на 27. позоришних
сусрета у Брчком најзначајнија су и
највећа глумачка признања у историји
ове куће,
изјавио
је
директор
Позоришта Приједор Зоран Барош.
-Ово је подстицај за наставак овако
квалитетног рада, али и велика обавеза
и високо постављена љествица што
ћемо покушати оправдати и у наредним
сезонама,
рекао
је
Барош
на
конференцији за новинаре у Приједору.
Позориште Приједор је на Сусретима у
Бршком играло "Гробницу за Бориса
Давидовича" по тексту Данила Киша и у
режији Градимира Гојера.
По оцјени жирија публике, Раденко
Билбија је за улогу исљедника
Федјукина остварио најбољу мушку
улогу у конкуренцији пет представа из
БиХ, док је по оцјени стручног жирија
Сабина
Халиловић
проглашена
најбољом младом глумицом за улогу
Зинаиде Михајловне Мајснер.
Глумица Сабина Халиловић рекла је да
је тек почела свој радни однос у
Позоришту Приједор.
-Немам велику улогу. Награду нисам
очекивала па ми је тиме још дража и
значајнија. Драго ми је да сам на
почетку каријере оправдала повјерење
ове куће, својих колега и режисера који
ми је дао улогу, казала је Халиловићева.
Глумац Раденко Билбија рекао је да
срећан што је дочекао да се Позориште

Приједор појави на оваквом фестивалу
и достојно се представи.
-Хвала жирију публике и свима који
мисле да жири није погријешио. Ово је
један звјездани тренутак Позоришта
Приједор, не само награде већ што смо
се
уопште
појавили
у
таквој
конкуренцији, казао је Билбија.
Представа
"Гробница
за
Бориса
Давидовича" приједорског позоришта
једна је од најнаграђиванијих представа
у овој години у БиХ. Само на Фестивалу
позоришта БиХ у Јајцу проглашена је
најбољом представом, добила је награду
за
режију,
сценографију,
костимографију, музику, а јенду од
глумачких награда однијела гостујућа
глумица Народног позоришта РС
Љиљана Чекић.
Сусрети позоришта БиХ у Брчком ове
године одржани су од 18. до 26.
новембра. По својој концепцији његују
репертоар домаћег драмског писца који
ствара на неком од три равноправна
језика у БиХ. Осим пет представа из
БиХ,
ове
године
у
званичној
конкуренцији учествовала су позоришта
"Егзит" и "Керемпух" из Загреба и
Југословенско драмско позориште из
Београда.
Стручни жири чинили су драмски
умјетници из Београда и Сарајева Иван
Бекјарев и Мирсад Тука, те театролог и
позоришни критичар из Осијека Мани
Готовац.
5.11.Арсен Дедић гостовао у
Приједору
У изложбеном простору Галерије`96
гостовао је познати кантаутор, пјесник
и музичар Арсен Дедић који је
наступајући са својим сином Матијом,
Приједорчанима
припремио
незабораван
умјетнички
доживљај.Простор у Галерији, као и
испред ње био је претијесан да прими
све оне који су жељели да чују
носталгичне стихове композиција као
што су „ Оно све што знаш о мени“, „
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Твоје њежне године“, „ Откако те не
волим“, „ Модерато кантабиле“ и многе
друге.

аплаузе
присутне
генерација.

публике

свих

____________________________
Издавач: Општина Приједор

-Имам много више понуда него што на
њих желим да одговорим, гостовања ми
све теже падају. Право да вам кажем ја
врло ријетко одлазим било гдје. Мени се
више то не да , рекао је Арсен Дедић
новинарима након концерта.
Додао је да је изненађен љепотом града
и зналачком публиком која га је веома
топло примила.
Директор
Галерије
Тихомири
Илијашевић је изразио задовољство
што су Приједорчани препознали
правог умјетника и што су у тако
великом броју дошли на овај његов
наступ.

Арсен Дедић је уз помоћ свог сина
Матије током ове вечери представио
само дио свог значајног кантауторског
опуса,а ли и као академски сликар и
пјесник за шта је побрао дуготрајне
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