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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР

повратника при Народној скупштини
РС боравили у Приједору

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за април 2007.године

Активности начелника општине
Начелник општине Приједор упутио је
честитке менаџерима и руководству
предузећа Митал рудници Приједор , за
освојено
признање најуспјешнијег
предузећа у Републици Српској у 2006.
години, а које је истовремено
проглашено и за најбоље предузеће у
области металургије и прераде метала.
„ Позитивни
резултати које
остварујете у пословању, свакако су
гаранција
значајнијег
привредног
развоја и општине Приједор, те Вам
овим путем желимо пуно успјеха у
даљем раду и пословању“ истакао је
начелник
Павић
,
честитајући
истовремено и руководству предузећа
„ Мира“ и „ Приједор-путеви“ који су
освојили прво односно треће мјесто у
конкуренцији предузећа из области
прехрамбене
односно
грађевинске
индустрије.
„Приједор
односно приједорска
привреда , управо захваљујући овим и
још
неким
предузећима
има
покривеност увоза извозом са 82 одсто,
што је далеко изнад
републичког
просјека који износи око 58 одсто.“
нагласио је Павић и додао да су ово
предузећа која својим пословним
резултатима , враћају Приједору мјесто
развијеног индустријског центра, које
му у Републици Српској, па и шире и
припада, а што је и дугорочни циљ
нашег даљег економског развоја.
5.4.2007. Чланови Одбора за заштиту
права избјеглица, расељених лица и

Чланове одбора информисали смо да је
Приједор први град у БиХ, у који се
највише
вратило
пријератних
становника , али и први град у коме је
враћена сва имовина власницима, рекао
је Марко Павић, начелник општине
Приједор након разговора који су јуче
вођени у Приједору.
„ Поред чињенице да је Приједор
безбједан
град за све његове
становнике и у коме градимо заједничку
будућност без подјела на било какве
категорије, чланове Одбора упознали
смо и са податком да на подручју
општине Приједор још увијек постоје
три колективна центра, гдје су услови
живота нехумани , те очекујемо да на
том плану и Скупштина и Влада РС
нешто предузму“
Овом посјетом општини Приједор
настављена
је
пракса
обиласка
појединих општина и разговора са
представницима власти и удружења
повратника и избјеглих и расељних
лица, те упознавање са проблемима и
стицање праве слике о положају ових
категорија становника.
„ Заједнички су проблеми
ових категорија становника Српске у
свим срединама које смо до сада
посјетили , а посебно овдје у Приједору
гдје су готово 45 000 становника, што је
више од једне трећине грађана ,
припадници или избјегличке или
повратничке популације“ истакао је
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предсједник Одбора за заштиту права
избјеглица,
расељених
лица
и
повратника Народне скупштине РС
Миланко Михајлица, додајући да је то
велики проблем и локалне власти, али и
Владе РС.
Према његовим ријечима, проблеми
су интердисциплинарни , а тичу се не
само рјешавања инфраструктурних
проблема, већ и запошљавања односно
обезбјеђивања материјалне егзистенције
за готово половину становника ове
општине.
„ Оно што је недопустиво је да и
десет година од завршетка рата овдје
постоје колективни смјештаји , гдје
људи живе у условима
који нису
достојни човјека, што треба да буде
приоритет
Владе
и
ресорног
министарства за рјешавање“ казао је
Михаљица и додао да је евидентно да су
средства, која су ове године предвиђена
буџетом за ове категорије , недовољна
за рјешавање свих евидентираних
проблема и да ће Влада, са ресорним
министарствима и локалним властима,
морати да нађе начин како да се та
средства повећају.
Након разговора за представницима
локалне власти , чланови Одбора
обишли су Аеродоромско насеље, гдје
је на земљишту од око 236 хектара ,
односно око 3000 плацева никло ново
насеље са око 740 кућа, чији су их
власници упознали са проблемима,прије
свега
легализације.
Поред
овог
избјегличког насеља, обишли су и
највеће повратничко насеље у Козарцу,
те колективни центар у Козаруши.
Пољопривреда
Средства за унапређење пољопривредне
производње
обезбјеђена
буџетом
општине Приједор за 2007. годину у
износу од 470.000,00 КМ имају за циљ
производно
и
технолошко
преструктуирање
и
повећање
продуктивности , али и конкурентности
у области пољопривреде, потврдила је

Татјана Марић самостални стручни
сарадник
у
Пољопривредно
савјетодавној
служби
општине
Приједор.
„Стабилан
раст
и
развој
пољопривредне производње захтјева
одговарајуће инструменте директне
материјално-финансијске
подршке
пољопривредним
произвођачима
„
казала је Марићева и додала да ће од
укупног износа , средства у износу од
30 000 КМ бити подијељења у виду
једнократних или двократних помоћи за
сточаре према броју грла, као и набавку
квалитетних приплодних грла и за
држање пчела.
Према њеним ријечима, у ратарству
и повртарству средства у износу од 25
000 КМ
намијењена
су за
стимулисање производње по основу
засијаних површина и количине
откупљених производа, те у воћарству
15 000 КМ за подизање вишегодишњих
засада и 12 000 КМ за набавку нове
пољопривредне механизације.
У оквиру планираних средстава,
предвиђено је финансирање кредитно
гарантног фонда Фондације „Приједор
2006“у износу од 300 000 КМ , која
представља организацију за подршку
пољопривредним произвођачима, што
опет значајно доприноси укупном
развоју привреде на подручју општине
Приједор.
Право на добијање подстицајних
средстава, у складу са Програмом
подстицаја, према ријечима Марићеве,
остварују сва физичка и правна лица
која благовремено поднесу захтјев за
подстицаје и испуне критеријуме из
Програма подстицаја за унапређење
пољопривредне
производње
за
производњу која је остварена на
подручју општине Приједор.
Подношење захтјева се врши у
шалтер сали општине Приједор, гдје ће
подносиоци захтјева попунити пријавни
лист, у коме ће бити тачно назначене
врсте производње за које се подноси
захтјев и уз које ће прилагати и остале
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документе
подстицаја
посебно.

наведене у Програму
за сваку производњу

Одржана јавна расправа
Ускоро Закон о фискалним касама

Коначан
приједлог
Закона о
фискалним касама требао би бити
усвојен у Народној скупштини РС до
краја године , а његова примјена би
могла почети већ
почетком идуће
године, казала је јуче у Приједору на
јавној расправи о Нацрту овог Закона
Душанка Тегелтија замјеник министра
трговине у Влади РС .
„ Овај Закон има за
циљ
евидентирање
промета
и
услуга,односно уређење
тржишта у
Републици Српској како би се смањила
сива економија
и
нелојална
конкуренција , али и омогућило веће
пуњење буџета“ потврдила је Тегелтија.
Према њеним ријечима, фискалне
касе ће бити новина на тржишту РС које
треба да спријече
злоупотребе
пореских обвезника јер ће преко њих
они бити евидентирани и самим тим
изложени већој контроли.
„ Према Нацрту закона, набавке
фискалних
каса ослобођене су
културне и вјерске установе,самостални
пољопривредни произвођачи који своје
производе продају на тржницама или
на властитим газдинствима,занатлије ,
као и област друмског саобраћаја“
потврдила је Тегелтија и додала да
очекује да ће током јавне расправе
бити још приједлога да се и још неке
дјелатности ослободе обавезе њихове
куповине.
Тегелтија је потврдила и
да
Законом није прецизиран временски
рок до када ће порески обвезници
бити у обавези да набаве ове касе те
да ће рокове , у зависности од врсте
дјелатности,утврдити Пореска управа
Републике Српске

ОТВОРЕНА ПОСЛОВНИЦА
ПРОЦРЕДИТ БАНКЕ

У Приједору је почела са радом
пословница ПроЦредит банке што је
пета пословница ове банке отворена у
овој години, а уједно 35. пословница у
Босни
Херцеговини.
Свечаности
отварања присуствовали су поред
представника општине , привредници и
представници
друштвено-политичког
живота Приједора.
„ Циљ нам је показати нашу јасну
посвећеност ширењу пословница наше
банке у БиХ, као и жељу да се
приближимо клијентима како бисмо им
у пријатељском окружењу пружали
банкарске услуге на професионалан и
разумљив начин“ рекао је Питер
Моледерс, директор банке.
Приликом свечаног отварања,
Биљана Малбашић, начелник Одјељења
за финансије општине Приједор
изразила задовољство што у Приједору
почиње са радом пословница банке
која има високе пословне референце,
али и чињеницом да отварање ове
пословнице уједно значи и отварање
нових
радних
мјеста.
ПроЦредит банка дјелује у БиХ од
1997. године и чланица је групације од
19 банака које послују широм свијета.
На подручју Приједора ова банка је
почела пословање још 2001. године, а од
2003. године има отворен и кредитни
биро.
„ До данас је исплаћено преко 3
500 кредита у износу од преко 22
милиона КМ,а
отварањем
ове
пословнице са 16 запослених радника
биће
унапријеђена
сарадња
са
постојећим и новим клијентима кроз
кредитне и услуге платног промета, као
и штедње и картичног пословања“ казао
је
Александар
Берета,
директор
пословнице ПроЦредит банке
у
Приједору.

12.4.2007.
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За љубитеље природе
Парк природе „ Адамело Бренте“ из
италијанске
покрајине
Трентино
донирао је средства у износу од 8 000
еура , чиме је омогућена реализација
пројекта Националног парка Козара
којим је предвиђена изградња пјешачке
стазе на Козари.Ради се о пројекту
уређења пјешачка стаза на Мраковици,
у
склопу
Меморијалне
зоне
Националног парка, за чију су
реализацију Италијани показали велико
интересовање. Стаза ће бити изграђена
по европским стандардима у укупној
дужини од четири километра, што је
потребно нагластити ако се зна да су
све постојеће стазе углавном прокрчили
рекреативци и љубитељи природе, који
често посјећују Козару , али које им не
нуде пратеће садржаје које мора да има
једна модерна и уређена спортска
пјешачка стаза.Пројектом је предвиђено
да радови на изградњи и уређењу стазе
буду завршени до краја августа ове
године.Кад буде завршена, ово ће бити
прва уређена пјешачка стаза у оквиру
Националног парка Козара који се
простире
на површини од 3 499
хектара.
Конституисан Одбор за обиљежавање
Дана општине Приједор

Приједор, на чијем челу је начелник
општине
Марко
Павић.Одборници
Скупштине општине Приједор су на
једном
од
прошлогодишњих
скупштинских
засједања
донијели
одлуку да се 16. мај, датум када је
Приједор први пут ослобођен од
фашистичког
окупатора,
поново
обиљежава као Дан општине.
„ Поновно обиљежавање 16. маја
као Дана општине потврђује да је
Приједор опредијељен за изграђивање
заједничке будућности по жељи свих
његових грађана“рекао је начелник
Марко Павић и додао да ће и ове године
тим поводом Приједор бити домаћин
бројним
домаћим
и
страним
делегацијама.
Према његовим ријечима, очекује се
долазак делегација општине Маниса са
којом је недавно потписана Повеља о
братимљењу,
али
и
делегације
италијанске општине Тренто, општине
Демир Хисар из Македоније, норвешке
Сунд комуне,
данског Есбјерга,
солунске
општине
Неаполис,
словеначких општина Бовец и Ново
Место,
те Панчева и Кикинде из
Србије , као и представници бројних
амбасада и делегација из политичког и
привредног живота Српске. На сједници
Организационог одбора, утврђен је и
програм обиљежавања Дана општине
Приједор који обухвата бројне спортске
и културне манифестације, као што су
14. Међународне уличне трке, 7.
Фестивал хорова „ Златна вила“ , а
најављено је да ће поред премијере
позоришне представе „ Дрвени тањир „
бити уприличено и отварање умјетничке
збирке вајара Сретена Стојановића у
обновљеној кући породице Стојановић,
као и концерт Тоше Проеског који ће се
одржати 15. маја.
______________________________________
Издавач: Општина Приједор

Конституисан је Организациони одбор
за обиљежавање 16. маја Дана општине
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