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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за јануар 2007.године
Пријем за носиоце партизанске
споменице

Начелник општине Приједор Марко
Павић уручио је новчану помоћ у
износу од 200 КМ које је општина
обезбиједила
за
21
носиоца
„Партизанске споменице 1941 " као
пригодну честитку за новогодишње
празнике.На пријему
који је тим
поводом приређен у просторијама
приједорског одбора Савеза удружења
бораца Народноослободилачког рата ,
Павић је
малобројним пристним
првоборцима рекао да општинска
администрација овим гестом даје до
знања
да цијени
њихов допринос
антифашистичкој борби у Другом
свјетском рату и зажелио их пуно
здравља.

„ Нажалост од 564
првоборца из
Другог свјетског рата данас их је у
Приједору њих само 21 живих и као
што видимо многи нису ни овдје дошли
јер нису покретни.Међутим, њихова
херојска борба је нешто што је оставило

неизбрисивог трага у савременој
историји и нашег града и нешто је што
обавезује многе генерације које долазе “
казао је Павић. Према његовим
ријечима,
општина
финансијски
подржава рад одбора СУБНОР-а, али и
обиљежавање значајних историјских
датума из НОБ-а.
„Уважавајући тековине партизанског
покрета, општина је поново вратила
обиљежавање
16. маја
као Дана
општине, а промијенили смо и називе
неких улица, вративши им имена хероја
из НОБ-а.“ додао је Павић.
Предсједник
Републичког
одбора
СУБНОР-а Благоја Гајић подсјетио је
присутне да је са подручја Приједора у
НОБ-у учествовало 7 000 бораца, од
којих је погинуло 2228 бораца .
"Овај данашњи пријем знак је да
првоборци нису заборављени и да наша
општина уважава и поштује тековине
НОБ-а" нагласио је Гајић.
Пријем поводом Дана Републике
Поводом 9. јануара - Дана Републике
Српске , начелник општине Приједор
Марко Павић организовао је пријем за
представнике Борачке организације и
при том истакао да општинска
администрација добро сарађује са
борачким организацијама и да ће и
даље радити на унапређењу међусобних
односа.

„ Ми ћемо се заједнички залагати и
да Република Српска буде трајна , а не
пролазна категорија с којом се у
сваком тренутку може играти онако
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како ко пожели , али и за то да о
судбини Републике Српске
мора
одлучивати народ, а прије свега борци
који су је створили“ казао је Павић.
Предсједник општинске
Борачке
организације Мишо Родић изразио је
задовољство односом локалних власти
према борцима који су створили
Републику Српск, изражавајући наду да
ће постигнути ниво сарадње бити
настављен на задовољство прије свега
чланова ове организације.
„Општина Приједор издваја значајна
средства за стамбено збрињавање
борачких категорија и за фондове
солидарности из којих се финансира
школовање дјеце погинулих бораца и
ратних војних инвалида, тако да је наша
општа оцјена да је сарадња са локалним
властима веома добра “ казала је након
пријема Здравка Карлица предсједник
општинске Организације породица
заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила
Презентација за привреднике
Наш приоритет и стратешки циљ је,
поред
добијања
међународног
цертификата за квалитет општинске
администрације и завршетка кључних
инфраструктуриних
пројеката
,
стварање повољног амбијента за
инвестирање и отварање нових радних
мјеста и запошљавање на подручју
наше општине , рекао је начелник
општине Приједор Марко Павић на
састанку са угледним приједорским
привредницима.
„ Циљ нам је био да презентујемо шта
је општинска администрација до сада
урадила у стварању повољно амбијента
за улагање , као и упознавање са
могућностима
које се пружају
инвеститорима да подрже неке од
наших кључних порјеката “ казао је
Павић.
Према његовим ријечима, обезбијеђено
је 18 хектара простора са комплетном

инфраструктуром
и
формирана
индуструјска зона гдје постоје повољни
услови за отварање производних
погона.
На презентацији која је при том
приређена
за
привреднике
представљени су још неки развојни
пројекти као што се пројекат градске
гараже и базена.
ПОЉОПРИВРЕДА –Откуп млијека
Током 2006. године , четири мљекаре
из регије откупиле су од приједорских
коопераната 6,1 милион литара млијека,
што је за милион литара већа количина
откупљеног млијека
у односу на
прошлу годину, потврдила је референт
у општинској селекцијској служби Нада
Марић.
Према
њеним ријечима,
дубички
„Млијекопродукт“ откупио је 3,3
милиона литара млијека, а приједорске
мљекаре „ Милко“ 1,7 милиона литара
и „Сан –милк“ 720 000 литара млијека.
Од приједорских коопераната 300 000
литара млијека откупила је бихаћка
мљекара „Мегле“ . Цијена откупљеног
млијека је износила од 0,40- 0,45
пфенинга по литру, а Министарство
пољопривреде
исплаћивало
је
фармерима на име премије једанаест
пфенинга по литри. Кооперантима је на
име откупа исплаћено три милиона КМ,
потврдила је Марићева.
31.1.2007. године Рушење бесправно
изграђеног објекта
У центру Приједора, у улици Николе
Пашића
срушен је
бесправно
изграђеног објекат, власништво Даути
Али Бајрама.
„ Ради се о власнику који је на истом
земљишту имао стамбени објекат који је
у току ратних дејстава порушен и на
коме је према Закону о избјеглицама и
расељеним лицима могао да обнови
објекат према истим димензијама.“
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потврдила је Сњежана Хајнал , шеф
Одсјека за надзор грађења
у
Административној служби општине
Приједор.
Према њеним ријечима, власник се није
придржавао
законске регулативе,
првенствено регулационог плана и на
истом мјесту 2003. године почео да
гради већи објекат, са другом намјеном
и захватио сусједну парцелу.
„Како се објекат није могао сматрати
обновљеним, већ изнова грађеним и са
сасвим новим параметрима,
још
прошле године смо донијели рјешење о
рушењу, које је власник оспоравао и
судским путем, али након дуготрајног
процеса и уважене жалбе општинског
органа,
рјешење
је
постало
правоснажно“ додала је Хајналова.
Према подацима из Одјељења за
просторно уређење у току прошле
године извршена су 75 рјешења о
рушењу бесправно изграђених објеката.

„ У готово свим случајевима радило се
о самоизвршењу, тако да је атмосфера
што се тиче рушења бесправно
изграђених објеката сада другачија,
него у неком ранијем периоду, када је
било много
више проблема и
оспоравања провођења рјешења о
рушењу“ казала је Хајналова.
Радове на рушењу изводило је
грађевинско предузеће „ Плива“ из
Бања Луке.
Ученици добили цертификате

Представници пиједорске асоцијације за
економски развој „ Преда“ уручили су
сертификате
ученицима
завршних
разреда средњих школа чиме је
окончана седмодневна обука из области
предузетништва
и
пословног
планирања.
Обуку
је , према ријечима
координатора пројекта Бориса Драгића
, завршило 14 полазника који су били
заинтересовани за ову област и
намјеравају да у догледној будућности
покрену властити бизнис. „ Обрађено је
неколико тема, као што су анализа
пословних идеја, израда пословног
плана и маркетинг „ казао је Драгић и
додао да су ученици и овога пута
показали велику заинтересованост да
открију основне тајне предузетништва
и сагледају могућности покретања
властитог бизниса.
Према његовим ријечима, ово је трећа
година како Асоцијација „ Преда“
проводи пројекат „ Предузетничка
обука младих" .
„ Намјера нам је била да код омладине
подигнемо
свијест
о
значају
предузетништва за развој економије
одређеног подручја, те да им укажемо
на могућности које предузетништво
нуди појединцу“ казао је Драгић.Он је
додао и да пред полазницима стоји још
израда пословних планова, а најбољи
међу њима биће награђени.Будући
млади предузетници имали су, прије
званичног
уручивања
цертификата
прилику да чују искуства искусних
предузетника и власника приватних
предузећа.
Почела исплата стипендија
Након потписивања уговора , почела је
уплата стипендија за 39 нових
стипендиста којима је општина
Приједор стипендију додијелила за
школску 2006/07 годину, потврдила је
стручни сарадник за образовање у
општини Приједор Оливера Росић.
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" Ради се о 25 студентских и 14
ученичких стипендија чија уплата је
почела , а с обзиром да је била велика
пролазност студената, чак 99 % ,
настављамо и са стипендирањем
студената којима је стипендија раније
додијељена“ казала је Росићева и додала
уз 68 студената и 8 ученика који су
испунили
услове
за
наставак
стипендирања, општина ове школске
године
стипендира
укупно
115
студената и ученика.
Према њениим ријечима, управо
из тих разлога, буџет за стипендије је
повећан са прошлогодишњих 96.000 на
105.000 КМ.
Студентска стипендија износи 100
КМ и исплаћује се до краја године , а
ученичка 60 КМ и исплаћује се до 31.
октобра.
Одјељење за општу управу
Матични уред и пријемна канцеларија
У Пријемној канцеларији
општине
Приједор грађани су
током 2006.
години, поднијели 15 000 захтјева за
остваривање одређених права из
области привреде, урбанизма, опште
управе,
инспекције
,
стамбено
комуналне дјелатности и борачко –
инвалидске заштите,што је знатно
повећање у односу на 13 597 захтјева
колико су их запослени у овој
канцеларији примили у 2005. години. У
матичну књигу рођених за 2006. годину
уписано је 722 дјеце која су рођена на
територији општине Приједор, што је
незнатно повећање у односу на 719
уписане дјеце у години прије. С друге
стране, у матичну књигу умрлих
уписано је 1072 умрла лица, а у 2005.
години је тај број износио 1 092 лица. У
2006. години склопљено је
575
бракова, а у 2005. години 448. Током
прошле године ,. овјерено је око 50 100
преписа, потписа и рукописа, а издато
око 1 650 радних књижица. У
претходном извјештајном периоду број
овјера је износио 48 500, а издатих
радних књижица 1 400.

Почела наплата паркирања
Како је и раније најављивано , првог
радног дана у новој 2007. години
званично је почела наплата паркирања
на неколико локација у ужем дијелу
града , гдје је постављено 11 паркинг
аутомата,
потврдио
је општински
саобраћајни инспектор Александар
Јефтић
„ Данас је званично почела контрола
регуларности наплате и коришћења
паркиралишта у граду. За сада смо
кренули са обавјештењима возачима ,
након чега смо кренули са блокирањем
возила тзв’ лисицама’ рекао је Јефтић.
Према његовим ријечима , сви паркинг
аутомати су у функцији и увезани са
централним рачунаром , тако да у
сваком моменту радници Одјељења за
стамбено-комуналне послове који су
задужени за паркинг аутомате могу
видјети шта се дешава на ком аутомату
и
добијају
редовне извјештаје о
наплати паркирања.
„ Када утврдимо да возило нема
истакнуту паркинг карту, остављамо
обавјештење да су возачи дужни да
плате паркирање, а ако и послије тога
није
извршена
уплата,
вршимо
блокирање возила уз обавјештење на
неколико језика, о поступку уплате
казне
, како би им возило било
деблокирано. “ објаснио је Јефтић.
Према његовим ријечима,
ријеч о
новини за приједорске возаче , мада су
преко средстава информисања већ неко
вријеме ишла обавјештења и упутства
како да се користе паркинг аутомати те
истакнути
саобраћајни знакови за
означавање паркиралишта.
За све несавјесне возаче, који и поред
тога , не буду поштовали мјеста
означена за паркирање предвиђене су и
казне у
висини од 5 КМ
за
непродужавање времена паркирања,10
КМ за неистицање паркинг карте и 50
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КМ за скидање блокаде тзв„ лисица“ за
возила.
Јефтић је истакао да се овим начином
регулисања паркирања у центру града
добило око 500 паркинг мјеста , те да се
очекује да се у првој години примјене
паркинг аутомата у потпуности исплати
ова инвестиција општине
Приједор
вриједна око 160 000КМ , колико је био
вриједан уговор набавке аутомата и све
пратеће опреме,
а сваке слиједеће
године општина би требала да оствари
приход по овом основу.
Цијена сат времена паркирања је 0,50
КМ, а сваки наредни сат паркирања 1
КМ
КултураГостовање
требињског
Позоришта
У позоришту Приједор је гостовао
ансамбл требињског позоришта „
МАЛЕ СТВАРИ“који је за малобројну
приједорску публику извели представу
"Поручник", по тексту ирског писца
Мартина Мек Дона , коју је режирао
београдски режисер Филип Гајић.
„Представа је
најављена као
наујспјешније
остварење
глумаца
позоришне сцене ’Мале ствари’, којима
је ово било прво гостовање у Приједору,
али смо се договорили да сарадњу
наставимо“
казао је директор
приједорског позоришта Зоран Барош.
У овој представи, истакао је Барош,
млади су глумци показали прецизност у
свим елементима позоришне игре,
показавши тиме спремност да покажу
све стране ликова које су покушали да
оживе , тако да је права штета што је
било веома мало заинтересованих
Приједорчана да ову предсатву и
погледају.
Галерија ’96 –Отворени студио
У приједорској Галерији ’96 почео је
са радом несвакидашњи отворени
сликарски студио, који је окупио

неколико младих умјетника с циљем да
исцртају зидове овог изложбеног
простора.
„ Цијели овај пројекат зове се
’главом на зид- ликовне и музичке
интервенције у простору ’ и ово је први
пут да се овако нешто дешава на овим
просторима. Наиме, 11
младих ,
даровитих
студената
Академије
умјетности ,сви из Приједора слика
уживо
на
зидовима
Галерије.
.Предложак цијеле ове приче је да ову
идеју понудимо градским властима за
цртање мурала на нашим фасадамама,
како би град постао препознатљив
управо по њима“ рекао је директор
приједорске
Галерије
Тихомир
Илијашевић.

Према његовим ријечима, ово је
покушај да докажемо да се у овом граду
нешто може урадити са двије канте боје,
а и да би се на дјелу и докаже да је
Приједор , град сликара, те да може
бити препознатљив и као град мурала.
Илијашевић је додао и да је читавим
пројектом
замишљено
да млади
умјетници сликају на зидовима Галерије
до недјеље, уз музички концерт
класичне , латино-џез музике и фанки
музике, што су по њему, ликовне и
музичке интервенције у простору.
кречење Галерије и враћање зидова у
првобитну намјену.
Издавач: Општина Приједор

__________________________________________________________Opština Prijedor___

