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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за октобар  2007.године 
 

Отворен пут у Ракелићима 

 

У мјесној заједници Ракелићи, коју чине 

четири села Пејићи, Ракелићи, Гаћани и 

Саничани отворена  је новоасфалтирана 

дионица пута у дужини од 1330 

метара.У присуству великог броја 

мјештана, пут који повезује засеоке 

Кнежевиће и Крагуље отворио је 

начелник општине Приједор Марко 

Павић, који је при том рекао да дијели 

радост и весеље мјештана ове мјесне 

заједнице. 

      ''Општина Приједор је у овом селу, у 

протекле три године, изградила  око 10 

и по километара путева, што је трећина 

укупне путне мреже коју смо до сада 

изградили или санирали  и ово је 

активност коју ова  општинске 

администрације проводи у 

континуитету''  казао је Павић. 

 
       Он је додао да је општина до сада за 

изградњу преко 100 км путева на 

подручју општине Приједор   издвојила 

око 12 милиона марака, а да је 

вриједност радова ове дионице у 

Ракелићима око 200 000КМ. 

       ''Да смо раније  имали овакве путеве 

вјероватно би велики број људи остао 

на својим огњиштима и не би селио у 

град, гдје сада  имамо градску сиротињу 

и незапослене људе  већ би вриједно 

радили на својим имањима  на селу'', 

нагласио је Павић. Према ријечима 

Радомира Рујевића, предсједника 

Савјета мјесне заједнице Ракелићи, 

асфалтирање овог, те раније 

асфалтираних путева у овом селу, 

омогућиће квалитетнији живот за двије 

и по хиљаде становника Ракелића  

      ''Јако је важно да имамо ријешену 

путну инфраструктуру која ће нам 

олакшати живот, али задржати   младе 

на селу'', додао је Рујевић.  
 

Начелник општине посјетио вртић 

 

Поводом недјеље дјетета начелник 

општине Приједор Марко Павић    

посјетио  је Дјечији вртић „ Радост“. 

Малишани су  госта дочекали с 

поклонима и црвеном јабуком, 

симболом милоште поткозарског краја , 

те пјесмом и игром. У знак сјећања на 

ову посјету , малишани су начелнику 

Марку Павићу поклонили слику коју су 

сами насликали и посули сувим 

цвијећем. 

         Захваљујући на  пажњи коју су му 

указали , а прије свега радости којом су 

га дочекали начелник Павић је 

малишанима честитао недјељу дјетета  

и пожелио срећно дјетињство те да се  

као одрасли људи радо сјећају ових  

дана. 

          „ Желим  да срећно растете, да се 

дружите и учите окружени љубављу нас 

одраслих и да постанете узорна 

омладина нашег града, а потом и  зрели 

људи  са којима ће овај град расти и  

напредовати“ поручио им је Павић. 
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Отворено игралиште 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић отворио је у  приградској мјесној 

заједници Чиркин Поље, у насељу 

Свале  вишенамјенско спортско 

игралиште 

      „ Ми смо у нашем укупном 

програму како унаприједити живот на 

подручју општине Приједор, младима 

поклонили велику пажњи и до сада смо 

изградили преко десет игралишта, 

којима смо омогућили младима да 

напусте улицу и кафану и одгајају се 

као здрава омладина способна за школу 

и посао.“ рекао је том приликом  

начелник Марко Павић.  

 
Детаљ са отварања 

 

       Игралиште је изграђено на 

иницијативу мјештана, а радове је  

финансирала општина Приједор  

средствима у износу од  око 40 000 КМ 

у оквиру  програма изградње малих 

спортских игралишта у насељима. 

       „ За ово насеље ово је велики дан  

јер мјештани  још  од седамдесетих 

година покушавају да  заврше његову 

изградњу , а тек је ова локална власт 

схватила шта ово игралиште значи  за 

мјештане, а поготово младе људе“ казао 

је предсједник Иницијативног одбора за 

изградњу игралишта др Душко Иивић. 

По његовим  ријечима , ово је била  

прва фаза уређења овог простора, јер је 

у плану изградња терена за боћање, 

игралишта за тенис и пратећих објеката 

и зелене површине. 
 

 

Обиљежена  Европска недјеља локалне  

демократије 

 

Општина Приједор  је, поводом 

Европске седмице локалне демократије, 

организовала низ манифестација како 

би промовисала рад изабраних 

представника грађана и подстакла 

директну комуникацију грађана са 

вршиоцима јавних функција на 

локалном нивоу, најавио је на 

јучерашњој конференцији за новинаре 

начелник општине  Марко Павић. 

            „ Сувишно је говорити о потреби 

развоја  локалне демократије , ако се зна 

да на општинском нивоу грађани 

остварују више од 90 одсто својих 

права“ казао је Павић.Према  његовим 

ријечима, програмом је било 

предвиђено неколико активности када 

су  врата локалне власти била отворена 

за  посјете ученика основних и средњих 

школа општинској управи како би се 

упознали са начином  рада  и 

функционисања Скупштине општине  и 

органа локалне управе. 

         Током ове недјеље  и општински 

функционери су  одговарали  на питања 

грађана о проблемима са којима се 

сусрећу приликом остваривања права у 

локалној заједници, а најављена и 

организација округлог стола на коме ће 

бити ријечи о резултатима сарадње са 

Агенцијом локалне демократије, као 

десетогодишњег партнера приједорске 
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општине. 

      Обиљежавање Европске седмице 

локалне демократије је подсјећање на 

15. октобар 1985. године, када је 

донесена Европска повеља о локалној 

самоуправи. БиХ је ову повељу 

потписала 2002. године и као чланица 

Савјета Европе укључена је у њено 

провођење. 

 

Млади у посјети општини Приједор 

 

У оквиру активности којима  се у 

општини Приједор обиљежава Европска 

седмица локалне демократије , 

организована је  посјета младих 

Скупштини општине Приједор.Тим 

поводом педесетак омладинаца, ученика 

основних и средњих школа и њихових 

професора, а посебно оних који се у 

оквиру ваннаставних активности 

учествују  у пројектима демократије 

имали су прилике да се упознају са 

радом скупштинских тијела и органа. 

           „ Веома сам изненађен, колико је 

наша  омладина упућена у збивања на 

политичкој сцени, као и колико је 

заинтересована да нама  старијима 

наметне  теме и питања која се тичу 

омладине“ рекао је потпредсједник СО 

Приједор Душан Тубин. 

 
       Ученици у скупштинским клупама  

 

Након што су  шефови одборничких  

клубова и руководство Скупштине 

општине одговарали на питања младих, 

договорено је да ово постане пракса и 

да делегација ученика присуствују већ 

наредном скупштинском засједању, за 

које је најављено разматрање 

информације о успјех ученика у 

протеколој школској години. 
 

Организован Дан отворених врата  

 

„ Ово је само формално један дан када 

смо имали прилику да разговарамо са 

грађанима, јер ми то радимо 

свакодневно. То је наша обавеза и ми 

смо ту због грађана како би им 

поједноставили начин остваривања 

њихових права  “ казала је Биљана 

Малбашић начелник Одјељења за 

финансије. 

       Шест начелника одјељења  су током 

дана боравили у приземљу зграде гдје је 

смјештена шалтер сала и гдје се 

остварују први контакти грађана и  

локалне власти и том приликом су   са 

странкама разговарали  и о степену 

задовољства пруженим услугама у 

Административној служби општине. 

 

Састанак са Агенцијом локалне 

демократије 

 

Сусретом представника локалних 

органа власти и Агенције локалне 

демократије  завршена је  

четвородневна активност обиљежавања  

Европске седмице локалне демократије , 

а у  склопу активности Савјета Европе 

на јачању  демократије на нивоу 

локалних заједница. Начелник општине 

Приједор Марко Павић је овом 

приликом  рекао да веома цијени високе 

оцјене које је општина добила  за јачање 

демократских процеса и активностима 

које проводи локална власт , посебно на 

укључивању великог броја грађана у те 

процесе. 

      „ Оно што је за функционисање 

локалне власти на демократским 

принципима веома битно је 

приближавање власти грађанима , те 

децентрализација која би отворила још 

веће могућности  , посебно  њиховог 

учешћа  у процесу доношења одлука , 
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али и процесу остваривања њихових 

права на нивоу локалне заједнице“ казао 

је Павић. 

       Ђузепе Терази , делегат Агенције 

локалне демократије је  посебно истакао 

веома добру сарадњу општине Приједор 

и Агенције локалне демократије која у 

Приједору постоји од 2000. године, те 

да су заједничким снагама , уз подршку 

мреже невладиних организација  

реализовали више значајних пројеката 

којима су допринијели процесу 

демократизације. 

     „ Демократија је све више наша 

свакодневница“ казао је Терази. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор су на  посебној  сједници 

подржали Декларацију коју је усвојила 

Народна скупштина Републике Српске 

у вези са посљедњим одлукама високог 

представника у БиХ Мирослава Лајчака 

и при том  позвали на јединство у 

очувању интереса Републике Српске и 

Босне и Херцеговине. 

        У једном од закључака које су  

усвојили одборници СО Приједор 

усвојили на посебној сједници наводи 

се да “ Лајчакове одлуке гуше 

парламентарни живот у БиХ и  

спречавају легално изабране органе и 

представнике српског народа да 

обављају своје уставне обавезе”.  

       Одборници СО Приједор упутили 

су позив делегатима оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ да 

подрже иницијативу  за укидање 

бонских овлашћења, а политичарима 

БиХ  и РС , као и дипломатама 

међународне заједнице да” прекину 

реторику о опстанку РС и БиХ и крену у 

активности са циљем развоја и  

напретка ове земље. 

       Ове закључке је од 31, подржало 24 

одборника , док су три гласала против, а 

један је одборник био уздржан. 
 

Почиње нова позоришна сезона 

 

Премијерним извођењем комедије 

"Лаки комад", аутора Небојше 

Ромчевића, драмског писца и професора 

драматургије из Београда, која је 

заказана за петак 26. октобар  ансамбл 

Позоришта Приједор отвориће  

овогодишњу 55. позоришну сезону. 

       „ На представи смо пуно радили и 

са доста позитивне енергије ,а   по 

оцјени самих актера ово је једна добра 

представа, те нас веома радује што са 

њом почињемо овогодишњу сезону“ 

рекао је директор Позоришта Зоран 

Барош на конференцији за новинаре 

која је организована поводом најаве 

премијере. 

      Представу „ Лаки комад“  режирао је 

Раденко Билбија који је истакао да је 

ријеч о савременој теми из 90-тих 

година. 

      "Ради се о црнохуморној комедији 

на  бази апсурда која осликава читаву 

лепезу менталитета нашег човјека, али и 

о  аутору који је  доста игран  широм 

Србије и у иностранству“рекао је  

Билибја. 

      Поред глумаца домаћег  ансамбла        

"Ово је једна веома питка комедија, а 

редитељ је добро прочитао текст тако да 

се надам да ће се допасти и овдашњој 

публици, чији су позоришни афинитети 

већ давно постали препознатљиви", 

казао је Стојковић и додао да се у овој 

позоришној кући не осјећа као гост, те 

се радује поновном сусрету са 

приједорском публиком. 

       Радинка Шева је потврдила да је 

пуно труда уложено у припреми  

представе  и да очекује да ће управо уз 

енергију публике  глумци изнијети 

представу до краја. 

      Током 55. позоришне сезоне 

Позоришта Приједор планиране су 

четири премијере. 
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