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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јуни  2007.године 
 

Одјељење за просторно уређење 

 

Радови на реконструкцији главне  

градске улице Петра Првог ослободиоца  

настављају се увођењем извођача 

радова, радника предузећа „ 

Приједорпутеви“  у посао на уређењу 

лијеве стране улице. 

       „ Јавност је упозната да већ увелико 

трају радови на  уређењу партера и  

објеката на десној страни улице, а да је 

због уложене жалбе , тек недавно 

окончана  процедура избора извођача 

радова на уређењу објеката на  другој 

страни улице“ казала је начелник 

Одјељења за просторно уређење 

Мирјана Комљеновић и  потврдила да је 

извођач радова на етажном уређењу 

објеката на  лијевој страни улице 

предузеће „ Приједорпутеви“ . 

         „ Најприје ће бити уређени објекти 

који су власништво општине Приједор, 

док су у току договори са власницима 

осталим објеката, како и на који начин 

ће они бити уређени, а према пројекту 

које је урадила фирма“ 

Индустропројект“ казала је 

Комљеновићева и додала да је 

вриједност радова овог дијела уређења 

улице 604. 852 КМ. 

Радови који су на уређењу нове 

пјешачке зоне у граду почели средином 

фебруара, иду предвиђеном динамиком, 

те је у току  партерно уређење главног 

градског трга , гдје је извођач радова , 

такође предузеће „Приједорпутеви“ те 

етажно уређење десне стране улице гдје 

је извођач радова фирма“ МБ модул“ из 

Приједора                                        

 
 

Уређење главне приједорске улице 

један је од кључних инфраструктурних 

пројеката које реализује актуелна 

општинска власт, чија је укупна 

вриједност око 5 милиона марака, а рок 

за завршетак свих радова на њеном 

уређењу је 31. октобар. 

 

Пружни прелази у Републици 

Српској и како их обезбиједити 

 

У  Републици Српској  има 270 

пружних прелаза који  нису  

обезбијеђени квалитетном 

сигнализацијом и  као такви нису 

безбједни за учеснике у саобраћају , а од 

укупних узрока  саобраћајних удеса са 

смртним посљедицама   преко 38 одсто 

отпада на безбједност на овим 

пролазима., закључак је учесника 

стручног савјетовања  на тему „ Пружни 

прелази у Републици Српској и како их 

обезбиједити“  које је јуче одржано у 

Приједору. 

        „ Овакав скуп треба да понуди  

квалитетна рјешења која ће брзо бити 

примјењивана као  и пројекте којима 

ћемо покушати да ријешимо овај 

проблем безбједности пружних прелаза 

у Републици Српској“ казао је министар 

саобраћаја и веза РС Недељко 

Ћубриловић и додао  да  биће тиме бити  

олакшан приступ РС европским 

фондовима   за подстицај развоја ове 

регије који су актуелни у наредних 

седам година.  

          „ Ради се о средствима од око 250 

милијарди  еура  која су  планирана  за 

укупни развој  у свим областима  и РС 
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не смије да изгуби тај корак  и не 

припреми   адекватну документацију за 

све предвиђене развојне пројекте“ додао 

је Чубриловић. 

Приједор је познат по  овој 

проблематици , јер овдје више него у 

другим градовима РС због 

необезбјеђених пружних прелаза имамо 

велики број  саобраћајних незгода са 

смтрним посљедицама.Наши пружни 

прелази ’тринаеста’ са 13  и Тополик   

са 6 погинулих лица ушли су у црну 

хронику  наше жељезнице „  рекао је 

начелник општине Приједор Марко 

Павић 

         „ Савјетовање је , управо,  и  имало 

за циљ да се спријече жртве и 

материјалне штете које настају услијед 

необезбијеђених пружних прелаза на 

територији РС,  те утврђивање  мјера 

које локалне заједнице требају 

предузети  предузети , а које највише  

врше притисак на отварање пружних 

прелаза , али уз придржавање  

законских оквира према којима  

удаљеност два пружна прелаза мора 

бити  најмање 2 километра, а имамо и 

оних на  много мањем  одстојању.“ 

казао је директор  Жељезница РС Љубо 

Пашалић. 

            Он је потврдио да су у току 

преговори са једном аустријском 

фирмом око реализације Пројекта 

обезбјеђивања пружних прелаза у 

Републици Српској  , те  да је у току 

израда студија  модернизације 

жељезнице, која ће допринијети и 

безбједности жељезничког саобраћаја 

па самим тим и пружних прелаза. 

           Организатори  овог савјетовања 

су биле Жељезнице РС,а учесници   

представници Дирекције за путеве РС  и 

Министарства саобраћаја и веза РС те  

бројни стручњаци у овој области 

 

Почела акција „ Уреди свој врт“ 

 

У циљу љепшег изгледа града и 

околине, Административна служба 

општине Приједор је  и ове године 

покренула  акцију „ Уреди свој врт“ . 

          „ Циљ акције је да се пропагира  

уређење животног и радног постора у 

граду и приградским насељима , те 

буђење свијести становника града и 

околине за стварање навика о уређењу 

свог животног простора“ рекла је  

еколошки  инспектор Општинске 

административне службе Приједор 

Сњежане Врањеш . 

           Према њеним ријечима,  као и 

ранијих година расписан је конкурс који 

ће бити отворен до 1.јула , до када би 

требале да пристигну  пријаве свих 

заинтересованих  за учешће у овој 

акцији. Комисија формирана од стране 

надлежног општинског одјељења 

вршиће избор најљепших дворишта и 

балкона, као и школских дворишта, по 

пријавама заинтересованих грађана и 

школа, а према критеријумима које ће 

утврдити комисија. 

          „Претходне акције су показале 

велику заинтересованост  како градског, 

тако и сеоског становништва, па  је 

акција проширена и на околна подручја 

како би сви имали могућност да покажу 

колико се старају о уређењу своје 

околине „  истакла је Врањешева . 

 

Одржана манифестација“ Дан на 

Сани“ 

 

Цијенити  и чувати љепоту ријеке која 

нас спаја и која нам је на дохват руке, 

значи бринути се о њој,  и не дозволити 

да нас се, због небриге ,  стиде наше 

будуће генерације , порука је којом је 

потпредсједник Скупштине општине 

Приједор Душан Тубин поздравио све 

учеснике манифестације „ Дани на Сани 

2007“ која је јуче одржана у Приједору. 

          Традиционално , ова 

манифестација је по седми пут окупила 

љубитеље природе, представнике 

удружења, еколошких организација, 

школа и грађане који су на обалама 

ријеке Сане дочекали еколошку 

штафету изворске воде  „ Аква Сана“, 
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која је као  симбол чистоће захваћена на 

њеном изворишту на подручју општине 

Рибник. 

           У времену колико се еколошка 

штафета задржала у Приједору, 

организован је пригодан културно-

забавни програм у коме су учествовали 

малишани из Дјечијег вртића „ Радост“ , 

чланови плесне групе Омладинског 

центра „ Свјетионик“ , фолклорне 

секције СКУД „ Др Младен 

Стојановић“. Присутни су још једном 

имали прилику да чују и текст 

Декларације о Сани које су начелници 

општина Кључ, Рибник, Сански Мост, 

Оштра Лука, Приједор и Нови Град, а  

које гравитирају овој крајишкој 

љепотици , потписали 2001. године. 

          И већ по традицији, вода из 

штафете ће уз присуство делегација 

свих општина бити проливена у Новом 

Граду на ушћу Сане у Уну. 

 

Пензионери  организовано у бање 

 

Прва група   од 58 приједорских 

пензионера  кренула је јуче на   

десетодневно бањско  лијечење  у Бању 

Мљечаницу. „Као и претходне двије  

године, приједорски пензионери са 

мањим примањима и слабог 

здравственог стања ће уз помоћ 

Општине Приједор боравити на 

десетодневном  бањском лијечењу“ 

рекао је предсједник Удружења 

пензионера Слободан Брдар.Поред 

Мљечанице, приједорски пензионери ће 

користити услуге и бањског љечилишта 

у Бањи Врућица код Теслића гдје већ 

овог викенда креће 40 пензионера што 

је прва од три групе пензионера гдје ће 

боравити током јула мјесеца. 

     „ И ове године смо поштовали 

принцип да у бање иду они пензионери 

лошег здравственог стања и са малим 

пензијама, али и који до сада нису 

користили ове погодности бесплатног 

бањског лијечења које им је 

обезбиједила општина Приједор.“ казао 

је Брдар. 

           На основу расположивих 

буџетских средстава од 85 000 КМ 

колико је ове године општина Приједор 

намијенила за рад Удружења 

пензионера, па и за овакав вид заштите 

ове, по многима, најугроженије 

категорије становника, у бање ће током 

јула отићи 170 приједорских 

пензионера. 

 

У Приједору- осам беба 

 

Акција  „ Бројнија Српска“ је акција 

која треба да упозори све субјекте у 

Републици Српској да нам је 

морталитет већи од наталитета и да је 

наша обавеза да створимо све основне 

предуслове да се тај однос промијени у 

корист новорођених., казао је јуче 

начелник општине Приједор Марко 

Павић.  „ Подаци из прошле године када 

је у Приједору рођено 709 беба  , а  

умрло 860 лица,  довољно говоре да са 

оваквом тендецијом не можемо градити 

ни љепшу ни бројнију Српску“ казао је 

начелник Павић и додао да  су 

забрињавају и подаци из првог полугођа 

ове године , у коме су  у Приједору 

рођене 302 бебе, али је умрло 372 

Приједорчана.  

 Начелник Марко Павић  посјетио  

порођајно одјељење  приједорске 

Опште болнице  гдје је уручио пет беби-

пакета мајкама четири дјечака и једне 

дјевојчице који су рођењем  на 

јучерашњи дан допринијели бројнијом 

Српској.  

 

Отворено дјечије игралиште 
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У  кампању „ За љепшу Српску“  коју  је 

покренула Влада Републике Српске 

укључила се и  компанија „Омцафе“ 

тако што је финансирала постављање 

дјечијег игралишта  у Приједору , које је 

јуче на свечан начин предато на 

употребу малишанима. 

       „ Надам се да ће оваквих садржаја 

за дјецу и младе и овдје у Приједору и у 

цијелој Републици Српској бити још 

више, те да ће и друге компаније 

укључити у ову акцију“ рекао је 

помоћник министра за  породицу, 

омлаидну и  спорт  Драган Купрешанин. 

          „ Ово је  наш скромни поклон 

граду Приједору и  допринос 

популаризацији идеје за љепшу Српску 

, те  се надамо да ће и друге компаније 

слиједити наш примјер „ казао је Жељко 

Миљковић. 

 Марко Павић , начелник општине 

Приједор захвалио се свима онима који 

су допринијели да малишани у центру 

Приједора добију мјесто за игру. 

 „ Ово је најљепши примјер како наш  

град и наша Република Српска могу 

бити љепши, само ако улажемо и 

градимо за младе, јер они су наша 

будућност“ казао је Павић 

          На постојећој травнатој површини  

у улици Саве Ковачевића   постављено 

је игралишта са љуљашкама и другим 

пратећим садржајима који одговарају 

једном дјечијем игралишту према 

европским стандардима,  које је 

израдила фирма „ Редоx“ из Загреба , за 

шта је компанија  „ Омцафе“   издвојила  

око 5 100 еура. Свечаност отварања 

игралишта уљепшали су малишани 

Дјечијег вртића“ Радост“ из Приједора 

извођењем пригодних дјечијих игара и 

пјесама. 
 

Грци у посјети Приједору 

 

Најбољи начин за успостављање 

пријатељских односа и сарадње са 

атинском општином Мелисија је  

управо преко младих људи  и спорта, 

рекао је  начелник општине Приједор 

Марко Павић који је јуче организовао 

пријем за делегацију атинске општине 

Мелисија , а  у чијем саставу су 

углавном млади спортисти овог града. 

 „ Са неколико грчких општина већ смо 

успоставили сарадњу, а ово је први пут 

да нас повезују млади спортисти, што 

нам отвара пут за друге видове 

повезивања наших општина те смо у 

разговорима које смо водили сагледали 

могићности  сарадње и  на културном 

плану, те у области туризма „ казао је 

Павић. 

 Делегацију атинске општине Мелисија 

чини двадесетак младих спортиста који 

су били гости Фудбалске асоцијације 

Приједор. 

 „Веома смо задовољни гостопримством 

и посебно разговорима које смо водили 

са начелником општине, јер смо видјели 

спремност за сарадњу.“ рекао је након 

пријема замјеник начелника општине 

Мелисија  Панајотис Газолис 

Према његовим ријечима,  атинска 

општина Мелисија, која се налази 17 км 

од  центра Атине  са око 35 000 

становника има развијен туризам,а   

велику пажњу  посвјећује управо  

спорту  и младима. 

Гости из Грчке су посјетили  Музеј 

Козаре и Спомен-кућу породице 

Стојановић, а у поподневним часовима 

су домаћини организовали вече фудбала 

и фолклора на градском стадиону. 
 

 
 

 

Издавач: Општина Приједор 


