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17.8.Небојша Радмановић у
Приједору
Члан
Предсједништва
БиХ
из
Републике Српске Небојша Радмановић
изјавио је да је Приједор једина локална
заједница у БиХ коју је у овом мандату
посјетио два пута, да то није случајно и
да Приједор јесте нешто посебно у БиХ.
-Приједор је у овом једном и по мандату
направио тако крупне кораке да би
свако у БиХ могао да учи на његовом
примјеру, и то не само друге локалне
заједнице већ и политичари који воде
ову земљу, казао је Радмановић након
састанка са начелником општине
Приједор Марком Павићем.

да другачије гледају на овај град него
што су то чинили прије пет година,
додао је Радмановић.
Начелник општине Приједор Марко
Павић
казао
је
да
је
члана
Предсједништва БиХ упознао са
повољним безбједносним, политичким
и међунационланим амбијентом у овом
граду.
-За такав амбијент желимо подршку
републичких власти да привучемо што
више инвестиција и рјешавамо највећи
проблем - проблем незапослености.
Незапосленост младих јесте велики
проблем, али није једини, јер су због
стечаја, ликвидације или приватизације
предузећа многи људи у познијим
годинама остали на улици и њима је још
теже да нађу нови посао, појаснио је
Павић.
Он је подсјетио да једну од развојних
перспектива Приједор види у малом и
средњем
предузетништву,
да
је
Стратегија развоја општине Приједор
донесена прије двије године, а њоме је
предвиђено 112 пројеката.
Павић је поновио своје залагање да
локалним заједницама у БиХ треба дати
веће могућности одлучивања односно
децентрализовати надлежности и новац
будући да се чак 95 одсто потреба
грађана рјешава на локалном нивоу.
Настављени радови на регулацији
Гомјенице

Он је навео да су међунационални
односи у БиХ на врло ниском нивоу и
да побољшање тих односа треба учити
од Приједора.
-И након ове посјете са још више
сигурности могу препоручити овај град
за улагања. И прије годину и по кад сам
био
овдје
код
представника
међународне заједнице примијетио сам

Грађани приједорских насеља Врбице и
Гомјеница
са
нестрпљењем
су
очекивали настављене радове на
регулацији ријеке Гомјенице како би
коначно ријешили њихов највећи
проблем поплава .
Начелник општине Приједор Марко
Павић потврдио је да су још прошле
године са Водопривредом РС и Владом
РС договорени послови на регулацији
Гомјенице и Милошевице. Ријеч је о
радовима на регулацији
око
4,5
километра
корита
ријечице
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Милошевице и око 500 метара корита
Гомјенице, чија је вриједност
1,9
милиона КМ које ће финансирати Влада
Републике Српске преко Дирекције за
воде РС.Извођач радова су предузећа „
Хидрокоп“ из Бања Луке и „
Нискоградња“ из Лакташа.
-Прошле године су урађени земљани
радови
на
регулацији
ријеке
Милошевице, а јуче су почели радови
на уређењу Гомјенице и тиме ћемо
завршити први фазу посла који смо
договорили.Оно што је битно је да ће
бити настављени радови који су били
стопирани
због
неријешених
имовинских односа на земљишту око
Милошевице, па су посљедње поплаве
поново
угрозиле
локално
становништво, казао је Павић.
Он је додао и да ће упркос тешкоћама
око
обезбјеђења
средстава
бити
настављени и радови и на слиједећој
фази.
-Морамо признати да је и ово што је до
сада урађено спасило један дио наших
насеља , тако да штете од поплава нису
ни приближно велике као ранијих
година,рекао је Павић
Представник МЗ Врбице Душанка
Дукић је рекла да за грађане овог новог
насеља ови радови значиевеома много
јер је до сада око 600 кућа бар два пута
годишње било под пријетњом плављена.
-Немамо
ријечи
да
изразимо
задовољство што су сви проблеми
ријешени и да ће се радови наставити,
тако да нам вода више неће улазити у
домове приликом сваке обилније
кише,казала је Дукићева.
Вриједност радова који се тренутно
обављају на уређењу корита Гомјенице,
чишћењу , земљаним радовима и
бетонирању , је око 67 000 КМ.
Пораст броја запослених
У првом полугодишту ове године на
нивоу приједорске Филијале Завода за
запошљавање
Републике
Српске
запослено је 1385 лица или три одсто

више него у истом периоду прошле
године када их је са евиденције
незапослених скинуто 1346. Само на
подручју приједорске општине посао је
добило око 800 радника, а највише у
грађевинском сектору и извозно
оријентисаним
предузећима.
У
приједорској Филијали процјењују да је
од укупног броја запослених око 60
добило посао на неодређено вријеме, а
око 40 одсто радне снаге ангажовано је
на сезонским пословима. На листи
незапослених у 6 општина Поткозарја
тренутно је 20 037 лица која активно
траже посао. У бироу рада у Приједору
радне књижице чека 12 472 радно
способна лица.
Нови асфалт у Великом Паланчишту
Мјештани једне од већих приједорских
заједница Велико Паланчиште након
готово четрдесет година коначно су
добили асфалтни пут и квалитетнију
везу са центром града. Отварајући и
званично нови асфалтни пут у дужини
од 2200 метара начелник општине
Марко Павић је истакао да су грађани
дуго чекали и коначно дочекали да
кроз ово село коначно прође асфалт.
-Општина је на овај начин још једно
село приближила граду, а нови пут за
многе , а поготово младе мјештане
значи много , али не да из села одлазе
већ да остају у њему остају , као и да се
они који су отишли да се у њега радо
враћају, казао је Павић.
Представник МЗ Велико Паланчиште
Томо Вујичић је истакао да ће нови
асфалт допринијети развоју овог
поткозарског села које је од града
удаљено тек десетак километара.
-Након толико година добили смо
асфалт који нам живот значи и овдје ће
млади људи наћи своју могућност за
живот и рад јер нама је будућност
пољопривреда , а
гдје год прође
асфалтни пут земља поскупи, почиње
изградња и то са собом носи напредак
села, рекао је Вујичић.
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Пројекат изградње овог путног правца
дио је пројекта асфалтирања око 35
километара
локалних
путева
на
подручју општине Приједор планираних
у овој години ,чија је вриједност око 2,5
милиона КМ.
15.8.Компјутер за најбољег ученика
Начелник општине Приједор Марко
Павић уручио је
компјутер са
најсавременијом
пратећом опремом
Бојани Масловарић, ученику генерације
Економске школе.
-Са великим задовољством уручио сам
овај, у данашње вријеме , вриједан
поклон најбољем ученику генерације
Економске школе да би јој био од
помоћи у њеном будућем школовању.
Ово је један вид подстицаја и награда за
некога које показао велико залагање и
успјех у савладавању школског градива
и у низу ваннаставних активности,
рекао је Павић.
Он је додао да је Бојана поред тога што
је била вриејдна ученица већ два пута
побиједила на општинском такмичењу
за најбољи бизнис план у области
предузетништва.
- Тиме се Бојана сврстала у ред оних
младих људи који су прихватили
изазове савременог свијета и желе да
кроз разне пројекте
допринесу
успјешном развоју наше општине,рекао
је Павић додајући да се нада да ће јој
награда бити
подстрек да
буде
успјешна и на студијама економије које
је уписала.
Бојана Масловарић је, захваљујући се на
вриједном поклону истакла да је овим
гестом
начелник
општине
одао
признање не само њој него сваком
младом човјеку који жели да учи и
напредује.

-Млади јесу будућност града Приједора
и само једна ријеч и било какав гест
доброте, а поготово овакав, може
мотивисати младог човјека да се бори и
да доприноси своме граду, рекла је
награђена ученица.
Ликовна колонија
Једанаест
академских
сликара
,
учесника Шесте ликовне колоније „
Сретен Стојановић“ међу којима су
чланови авангардне групе „Проток“ и
гости , професори Бранко Миљуш и
Весо Совиљ чинили су овогодишњи
сазив ове колоније.Селектор колоније
Предраг Марјановић потврдио је да су
учесници били једногласни у оцјени да
су имали одличне услове за рад.

-Ови млади људи су у потпуности
оправдали наше повјерење и радове
који су овдје настали ускоро ће моћи
да виде и сви љубитељи сликарства ,
као и критичари јер након припреме
каталога и опремања , тачније 25.
септембра
у
пратећем
програму
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манифестације „ Књижевни сусрети на
Козари“ биће организована изложба
радова насталих у колонији , рекао је
Марјановић.
Он је додао да је по традицији у данима
одржавања колоније организована и
изложба једног од прошлогодишњих
ученика Ликовне колоније „ Сретен
Стојановић“ , а то је овог пута била
изложба слика академског сликара
Младена Карана, који живи и ради у
Фиренци.
Нова представа Позоришта Приједор
Позориште Приједор почело је рад на
новој представи под називом „Херој
нације“ по тексту београдског драмског
писца Ивана Лалића, а у режији Жељка
Касапа. Ово је прва од пет представа
које је ово позориште планирало
урадити у новој 58. позоришној сезони,
рекао је на конференцији за новинаре
директор Позоришта Приједор Зоран
Барош.
Редитељ представе Жељко Касап којем
је ово 7-8 представа коју режира али
прва режија након што је дипломирао
на одсјеку режије у Бања Луци каже да
га је заинтригирало шта све телевизија
може да учини од једног обчног човјека.
- Зато сам и узео да радим овај драмски
текст. Надам се да ће добро да
комуницира са нашом позоришном
публиком и да ће да баци један
критички осврт на све ове могуће
ријалити шоу програм које имамо сада
и да покажемо заправо колико то може
и опасно бити, рекао је Касап.
Он је додао да је ово комедија забуне
са црнохуморним елементима, те да ће
се многи ликови препознати у улози
Будимира Животића и његовог сина
Љупчета и његове супруге Десанке.
Из Позоришта Приједор у представи
играју Раденко Билбија који игра главну
улогу Будимира Животића, Дарко
Цвијетић који игра погребника и
продуцента, а гостујући глумци су
Александар Стојковић и Раденка Шева

из Народног Позоришта Републике
Српске и Јелена Сексен која је
дипломирала на академији умјетности у
Бања Луцу 2005 године и ово јој је први
ангажман у Позоришту Приједор.
Остали дио глумачке екипе је из
Позоришта Приједор.
Јелена Сексен која игра улогу
новинарке у представи кроз овај
ангажман остварила је прву сарадњу са
Позориштем Приједор.
- Очекујем добру сарадњу и једну добру
представу. Играм улогу новинарке а
пошто сам се у посљедњих шест година
и бавила новинарским послом и била
аутор емисија надам се да ћу се добро
снаћи у тој улози новинара и на
позоришним даскама, казала је Сексен.
14.8. - Вече домаће кухиње
Најљепше уређен штанд на гастро
презентацији под називом „ Вече
домаће кухиње“ које је у суботу
одржано на приједорком шеталишту
имало је Удружење „ Теодора“.Поред
њих, побједници ове манифестације у
категорији
најразноврсније
гастро
понуде су чланице Удружења грађана „
Берек“ које су припремиле 38 јела
традиционалне поткозарске кухиње и
привукле највећи број дегустатора.
Начелник општине Приједор Марко
Павић
је отварајући
ову
манифестацију је истакао
да су
Приједорчани надалеко познати као
добри домаћини, што су још једном
доказали.
-Ово је манифестација и привредног и
туристичког карактера која је показала
богатство поткозарске кухиње и
традиције, али и богатство кухиња
националних мањина који живе на овом
простору што само даје драж овој
манифестацији,казао је Павић .
Чланови Удружења Украјинаца
„
Козак“ су за ову прилику припремили
боршч и пироге, те више специјалитета
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украјинске кухиње од кромпира и
неизбјежне штрудле.

-Направили смо слатки хљеб са
грожђицама који иначе припремамо за
ускршње празнике, тако да је у нашој
понуди двадесетак разних јела за које
ћемо слиједеће прилике припремити и
књигу рецепата, казала је предсједница
овог Удружења Олга Карајица.
Удружење Словенаца „ Липа „ није
заостајало за осталим излагачима , а
њихов штанд је чак био један од
најпосјећенијих.
-Представили смо 19 традиционалних
старих изворних словеначких јела , а
жељели смо да се представимо и да се
види да и ми и на овај начин
учествујемо у животу града, казала је
предсједник
Удружења
Словенаца
Аленка Удуч.
На овој, другој по реду приједорској
гастро презентацији учествовало је осам
удружења и четири појединца, а троје
награђених у категорији најљепши
штанд и најразноврснија гастро понуда
освојили су и новчане награде од 50,100
и 150 КМ.
Гастро презентацију приредила је
Туристичка
организација
општине
Приједор у склопу манифестације
''Приједорско културно љето 2010''.
__________________________
Издавач: Општина Приједор
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