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Члан Предсједништва БиХ
Жељко
Комшић је током јучерашњег боравка у
Приједору разговарао и са начелником
општине Приједор Марком Павићем
који га је упознао о проблемима са
којима се сусреће ова локална заједница
, као и о привредним потенцијалима
које овај град може понудити страним
инвеститорима.
„ Овакве разговоре сматрам веома
значајним јер се на тај начин упознајем
са проблемима које имају
локалне
заједнице
и
њиховим
развојним
пројектима , које касније можемо
кандидовати
као
приоритетне
у
контактима са званичницима ,а посебно
привредницима других држава, када нас
питају гдје инвестирати“ рекао је
Комшић

Начелник општине Приједор Марко
Павић је нагласио да је током разговора
истакао да су безбједоносна и
политичка ситуација на подручју ове

општине , као и клима за развој такве
да гарантују Приједору и његовим
становницима да се могу успјешно
укључити у европске интеграције.
„У разговору смо посебно истакли
веома значајне природне потенцијале у
области неметала, прераде воћа и
поврћа и у области туризма који
Приједор
могу
учинити
просперитетним градом“рекао је Павић
додајући да је затражио и подршку
Предсједништва БиХ те заједнички рад
на реализацији неколико кључних
развојних пројеката
довођењем
инвеститора у Приједор.
Скупштина општине Приједор
Од јесени један одборник из реда мањина

Четири мањинске заједнице које живе
на територији оштине Приједор ће
након октобарских локалних избора, по
први пут
имати свог изабраног
представника односно једно одборничко
мјесто
у
клупама
општинског
парламента.То
је
потврдио
и
предсједник
Општинске
изборне
комисије Жељко Шкондрић, а што је
предвиђено и
измјенама Статута
општине из септембра 2007. године.

„ Иако је након те измјене, у априлу
ове године поново дошло до измјена
Изборног закона БиХ којима се
гарантује једно одборничко мјесто у
скупштинама општина гдје мањинско
становништво чини три одсто укупног
броја становника те општине, због
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чињенице да нема времена за поновну
измјену нашег статута, примјењиваће се
наш статут“ казао је Шкондрић.
Он је појаснио да су измјене статута
општине Приједор рађене по раније
важећим одредбама Изборног закона
којима се мањинама гарантовало једно
мјесто ако је према попису из 1991.
године на подручју неке општине
живјело
2,2 одсто становништва из
реда осталих народа.
Учешће на општинским изборима у
Приједору су пријавили Удружење
Словенаца „ Липа“,
Удружење Чеха
"Ческа
беседа"
и
Украјинско
хуманитарно удружење "Веселка", док
се из техничких разлога представник
ромске заједнице није пријавио као
кандидат из реда мањинског народа, већ
као
кандидат
Социјалдемократске
партије БиХ.
Реконструкција топловодне мреже
У склопу реконстуркције
Занатске
улице у Приједору почели су радови на
изградњи топловоде мреже ,чије
проширење даје могућност власницима
околних станова и пословних простора
у овој градској улици прикључка на
централно
градско
гријање.
"Овим
ћемо
ријешити
загријавање и дијела главне улице, а
планирамо и довољно капацитета за
будућу
градњу
планирану
регулационим планом", потврдио је
директор приједорске Топлане Драган
Савановић, додајући да је поред
топловода,планирано постављање
и
вреловодне подстанице.
Он је потврдио да је вриједност
радова на мрежи 55.000 КМ, док ће за
подстаницу, за коју је у току израда
пројекта, бити потребно око 70.000 КМ.
„ Овим проширењем мреже Топлана ће
добити
нове потрошаче топлотне
енергије , а иако је ово дио града у
којем се, највећим дијелом, налазе
пословни објекти, цијена прикључка ће
за све потрошаче бити јединствена и

износиће 0,08 КМ по вату инсталисане
снаге“ рекао је Савановић.

Начелник општине Приједор Марко
Павић рекао је након обиласка
градилишта да је гријање један од
приоритета проблема које општина и
Топлана морају рјешавати.
„Кренули смо у заједнички пројекат
проширења топловодне мреже који ће
општина у потпуности финансирати , а
што ће имати и еколошки ефекат, јер
већ од наредне гријне сезоне у овој
улици, у самом центру града више неће
бити
приватних
котловница
и
дрварница испред стамбених зграда „
казао је Павић.
Гужве на шалтерима
Готово по неписаном
правилу у
љетним мјесецима , а углавном због
доласка већег броја Приједорчана који
живе и раде у иностранству,велике су
гужве на шалтерима јавних служби и
установа.На шалтерима за овјеру
преписа
и
других
службених
докумената, те за издавање докумената
у матичном уреду, у згради општине
Приједор , гужве су већ од раних
јутарњих часова.
„ Иако смо веома добро технички
опремљени, тако да
издавање
потребних докумената траје свега
неколико минута, због повећаног броја
странака неминовно се стварају гужве“
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потврдио је и начелник Одјељења за
општу управу Мирзад Исламовић.

Он је додао и да се редови формирају
од самог почетка радног времена , јер
грађани настоје да ,
због љетних
врућина,
своје обавезе ријеше што
прије.
„Ранијих година смо због овакве
ситуације увели рад у другој смјени,
међутим испоставило се да грађани из
навике, ипак радије долазе прије подне,
тако да службеници који су дежурали
готово да и нису имали посла“ потврдио
је Исламовић и додао да , ако буде
потребе могуће је да се и ове године
донесе одлука о продужетку радног
времена шалтерских радника.
Да се ради о повећаном обиму посла
говоре и подаци да је у Матичном
уреду током јуна издато 5 655 извода,
а за само двадесет дана у јулу чак 4 826
извода из матичних књига, тако да се
очекује да ће до краја мјесеца знатно
премашити број од 4 752 колико их је
издато током маја.
Гаранције
на
кредите
пољопривредну
производњу
Фондације за развој

за
из

Управни одбор Фондације за развој
„Приједор“
додијелио је двије
гаранције на кредите за пољопривредну
производњу и за развој малих и
средњих
предузећа.То
је
након
јучерашње сједнице Управног одбора и

комисије
именоване од стране
начелника
општине,
потврдила
предсједник Управног одбора ове
Фондације Татјана Марић.
„Ријеч је о двије гаранције којима
се покрива 50 одсто кредита одобреног
на износ од 10.000 КМ и 30 000 КМ
пројекта пластеничке производње и
пројекта из области дрвне индустрије“
прецизирала је Марићева.
Иако је Фондација за развој
„Приједор“, као кредитно гарантни
фонд, установљена још 2006. године , а
с циљем развоја пољопривреде и
предузетништва кроз субвенционирање
кредита, тек сада су се стекли сви
објективни услови за одобрење првих
кредита у којима се општина Приједор
појављује као гарант дијела кредитних
средстава.
„На рачуну Фондације тренутно има
око 800.000 КМ, а јавни позив за
додјелу кредита за развој пољопривреде
и мале привреде и предузетништва је
отворен и даље“ додала је Марићева
додајући да према уговору са НЛБ
Развојном банком, на основу овог
гарантног портфолија, банка улаже пет
пута више средстава.
„Пољопривредницима, предузетницима
и власницима малих и средњих
предузећа
,по том основу ,на
располагању стоји око четири милиона
КМ кредитних средстава уз каматну
стопу од 5,95 одсто“
казала је
Марићева.
Џепарац за љетовање
Општина Приједор обезбиједила је
једнократну новчану помоћ за још
десеторо дјеце инвалида прве и друге
категорије из Приједора која 16. јула
одлазе на десетодневно љетовање у
Дјечији камп у Кумбору.
Средства на име „ џепарца“ за
малишане уручио је јуче на сједници
Предсједништва
приједорске
Организације породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила
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уручио
Мишо Родић , начелник
општинског
Одјељења
борачкоинвалидске заштите.

„ Ријеч је о средствима у висини од
50 КМ која су поклон начелника
општине Приједор Марка Павића, а
којима смо жељели да најмлађима
учинимо ове дане одмора на мору што
угоднијим“ казао је Родић.
Десетодневни
боравак
на
мору
организовао
је Јавни фонд дјечије
заштите Републике Српске , а дио је
њиховог пројекта социјализације дјеце
у оквиру кога ће овог љета само из
Приједора , посредством више установа,
организација и удружења,
бити
обухваћено око стотину дјеце.
Продајна изложба слика
У приједорској „Галерији 96“ отворена
је продајна изложба слика приједорских
аутора. Према ријечима директора
Галерије
Тихомира Илијашевића
приједорски умјетници излажу током
читаве године своја
дјела у овом
изложбеном простору равноправно са
гостујућим ауторима , а оваквом
изложбом уводена
је и
пракса
организовања
изложби
продајног
карактера гдје излажу искључиво
приједорски аутори.
„ Ово је већ постала традиција да
се у нашој Галерији организује
продајна изложба слика и то је пракса
која се понавља два пута годишње , у
љетњим
мјесецима
и
током
новогодишњих празника.То је вријеме

када је у Приједору веома живо, када
бројне делегације
и
гости из
иностранства бораве у нашем граду,
што може бити идеално и за посјету
Галерији и куповину умјетничке слике,
као успомене “ рекао је Илијашевић.
У овом изложбеном простору, који се
иначе налази у центру града, изложени
су радови двадесетак
приједорског
сликара, а заступљене су све сликарске
технике од цртежа, преко графике,
слика рађених у пастелној техници, до
акварела , уља и скулптура.
„ Овдје свако може наћи нешто за себе
од форме, до мотива, технике, па и
цијене“ истакао је Илијашевић.
Златне руке Поткозарја
На једном од нових тргова у главној
градској улици у четвртак 31. јула
биће отворена друга по реду етнотуристичка манифестација под називом
„ Златне руке Поткозарја“. Ово је на
конференцији за новинаре потврдила
директор Туристичке организације
општине Приједор Амира Ганић.
Она је ,представљајући програм ове
дводневне манифестације, истакла да
ова изложба има првенствено за циљ
очување, његовање , подстицање и
промоцију
народних
обичаја
и
традиционалних вриједности народа
Поткозарја те је као таква и ушла у
календар туристичке понуде општине
Приједор.
Поред изложбеног, ова манифестација
има и
продајни карактер, а своје
учешће пријавила су 23 излагача из
свих поткозарских општина.
Организатор ове манифестације је
Туристичка
организација
општине
Приједор, а
покровитељ
општине
Приједор.
_______________________________
Издавач: Општина Приједор
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