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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за јули 2009.године
Начелник општине добио награду
Најначелник за 2009.

У присуству великог броја домаћих и
страних гостију, угледних менаџера у
региону, представника власти, медија и
других званица, у Народном позоришту
у Сарајеву у четвртак 2.јула одржана је
церемонија проглашења најменаџера
БиХ, југоисточне и средње Европе за
2009. годину. Међу добитницима
признања,
поред
најистакнутијих
менаџера из земаља југоисточне и
средње Европе, који су резултатима у
бизнису обиљежили посљедњу годину и
деценију, додијељено је и неколико
признања
истакнутим
градоначелницима.
Специјално призање „Најначелник"
додијељено је начелнику опћине
Приједор
Марку
Павићу
.У
образложењу награде стоји да се
награда додјељује за изванредне
дугогодишње резултате у развоју града
И стварању амбијента за бизнис и бољи
живот грађана , изградњу индустријских
зона и путне мреже.
-Тешко је издвојити нешто посебно што
бих издвојио као успјех у свом раду јер
на једној страни то је управа која ради
по европским стандардима, а с друге
стране то су изузетни комуналноинфраструктурни објекти на које је град
годинама чекао ,а на трећој страни то је
стварање услова за стимулисање
пољопривреде, индустрије, малих и
средњих предузећа све су то врло
значајни објекти за наш град. Поносан
сам на то што је створена једна повољна
атмосфера , привредна, безбједносна и

економска клима у нашем граду и да ће
она гарантовати долазак инвеститора и
далеко веће запошљавање, рекао је
Павић.
Ово признање је,
поред неколико
начелника из БиХ, додијељено и Зорану
Јанковићу, градоначелнику Љубљане и
Милану
Бандићу,
градоначелнику
Загреба.
Признања за успјешно подстицају
развоју бизниса у БиХ уручена су
амбасадорима Јапана и Словачке
Републике у БиХ Футао Мотаиу и
Мирославу
Мојжити.
Ово
традиционално, двадесето по реду,
проглашење најуспјешнијих менаџера и
компанија организовали су зеничка
Независна
агенција
за
избор
најменаџера и Европско удружење
менаџера.
Посјета делегације општине Инђија

Делегација општине Инђија боравила је
јуче у посјети општини Приједор те
презентовала достигнућа у општини
Инђија , првенствено у области система
електронске управе.
Предсједник ове општине Александар
Ковачевић је рекао да је презентован и
географски информативни систем, и
функционисање јавних предузећа преко
тог система, као и систем 48 те систем
електронских сједница
Скупштине
општине који су у ову оппштину
уведени 2004. године.
„Сва та наша савремена техничка
достигнућа су у функцији привлачења
страних инвестиција, о чему смо
жељели да упознамо представнике
општине Приједор, који су за то
показали интересовање, рекао је
Ковачевић.
Начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду Боро Војводић је истакао
да је неколико начелника одјељења
било у прилици да посјети Инђију прије
мјесец дана и да се на лицу мјеста
увјери у ефикасност рада ове локалне
управе.
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„Свака размјена искуства је добра,а
посебно искуства из ове општине су нам
веома драгоцјена јер је Инђија
у
протеклих седам година успјела да
привуче око 50 страних инвеститора
који су у ову општину
уложили
милијарду еура, рекао је Војводић.
Он је додао да општина Приједор
планира да искористи ова позитивна
искуства те да ће се сарадња са
општином Инђија наставити.
Фондација за развој Приједор

Управни одбор Фондације за развој
''Приједор'' до сада је додјелио 22
гаранције на кредите за пољопривредну
производњу и развој малих и средњих
предузећа у укупном износу од 339.200
КМ.Ово је
потврдила предсједник
Управног одбора фондације Татјана
Марић која је додала и да су на основу
ових гаранција корисници су код НЛБ
Развојне банке добили кредитна
средства у висини од 678.400 КМ.
-Од тог броја десет физичких лица
добило је гаранције за кредитно
задужење у укупном износу од 167.000
КМ, чију половину покрива општина
уколико су се пројекти односили на
инвестиције
у
пољопривредну
производњу, казала је Марићева.
Она је додала и да су се износи
појединачних кредита
кретали од
10.000 до 20.000 КМ.
-Међу корисницима гаранција су и три
правна лица којима је новац одобраван
за куповину основних средстава и
опреме.Укупна висина кредита је

160.000 КМ, а износ гаранција
Фондације је 80.000 КМ, истакла је
Марићева.
Према
њеним
ријечима,
предузетницима је одобрено осам
гаранција у износу 175.700 КМ на
основу којих су добили укупна кредитна
средства од 351.400 КМ.
У буџету општине Приједор гарантни
депозит за Фондацију за развој за ову
годину је по 200.000 КМ за
пољопривреду и предузетништву, а
општина је предвидјела и 100.000 КМ за
субвенцију камата по основу гаранција
фондације, тако да камате на ове
кредите износе један одсто.
Рок отплате за одобрене кредите је до
седам година, а грејс период 12 мјесеци.
Највиши износ је 100.000 КМ за правна
лица, а 50.000 КМ за физичка лица.
Фондација за развој ''Приједор'' као
кредитно-гарантни фонд установљена је
2006. године с циљем развоја
пољопривреде и предузетништва кроз
субвенционисање кредита.
Паркинг сервис остварен значајан
приход
У општинском Одсјеку са саобраћај и
паркинге у првих шест мјесеци ове
године остварен је
приход од
157.545,60КМ што је за 9,5 одсто више
него у истом периоду прошле године
када је остварени приход износио
143.816,10 КМ.
Шеф овог Одсјека Александар Јефтић
је потврдио да су од тог износа
117.580,60 КМ приходи остварени од
продаје на паркинг аутоматима.
-Наплата
паркирања
вршена
је
свакодневно на 400 паркинг мјеста
путем 16 паркинг аутомата. Током овог
периода извршене су и 862 блокаде
возила због непрописног паркирања и
по том основу је остварен приход од
31.670КМ, што је знатно већи приход у
односу на исти период прошле године
када је извршена блокада 488 возила и
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остварен приход од 16.780КМ, рекао је
Јефтић.
Он је истакао да су у овом периоду
издате 73 бесплатне паркинг карте за
инвалидне особе и остварен приход од
7.765 КМ од продаје мјесечних и
годишњих карата.
Јефтић је додао и да се планира увођење
наплате на паркиралишту код Спортске
дворане „ Младост“ и отварање 33 нова
паркинг мјеста, Цијена паркинг карте за
један сат су 0,5КМ, а за сваки наредни
сат 1КМ, док је у другој зони цијена
паркирања 0,5КМ за два сата и двије
КМ за читав дан.
Ове цијене су, према Јефтићевим
ријечима, далеко ниже у односу на
околне општине.
Испуњене уписне квоте
Предсједник
Актива
директора
средњих
школа
Никица
Дошен
потврдио је да су
током јунског
уписног
рока
у
прве
разреде
приједорских средњих школа уписана
994 свршена основца, чиме је у
потпуности испуњен план уписа за
предстојећу 2009/2010 школску година.
По 168 ученика уписано је у
Електротехничку,
Машинску,
Економско-угоститељску и Медицинску
и Технолошко-грађевинску школу. У
Гимназију
“Свети
Сава”
и
Пољопривредно-прехрамбену
школу
уписано је по 146 средњошколаца, или
по шест одјељења. План уписа у
Музичку школа био је 18 ученика, а у
Специјалну школу “Ђорђе Натошевић”
16 ученика. У 12 основних школа у
општини
Приједор
у
протеклој
школској
години
школовање
су
завршила 962 ученика, за упис у средње
школе пријавио се и одређен број
њихових
вршњака
из
сусједних
општина.
Дошен је рекао да очекује
да ће
ресорно
министарство
удовољити
захтјевима појединих школа да се број
одјељења повећа још за два, и то, за

одјељење туристичког техничара
Економско-угоститељској школи
одјељење геолошког техничара
Машинској школи.

у
и
у

Млади умјетници осликавају зид на
стадиону ФК „Рудар-Приједор“
Идеја младих приједорских ликовних
умјетника окупљених у Удружење
„Тачка“ да Приједор постане град
мурала коначно ће заживјети и у
пракси. Један од заступника овог
удружења Игор Совиљ је потврдио да
им је начелник општине Приједор
Марко Павић понудио да осликају
зидове на улазу у градски стадион
фудбалског клуба „ Рудар“ који се ових
дана санира и припрема за нову сезону.
-Наш град има тај феномен да има
тридесетак академских сликара што
може бити наш бренд, али до сада није
било слуха нити капацитета који би
подржали ову нашу идеју да се ово
наше богатство или можда чак расадник
ликовних талената промовише на прави
начин и валоризује тај феномен, рекао је
Совиљ.
Он је додао да се ова идеја поклопила и
са
начелниковом
идејом
и
размишљањем
да уреди зидове
стадиона, који се налази готово у центру
града, што су умјетници са радошћу
прихватили као велики изазов.

Други заступник
овог удружења
младих умјетника Борис Еремић је
потврдио да ће осликавање зида на
уласку у градски стадион почети у
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сриједу, након што се заврше
припремни радови који су у току.
-На осликавању ће радити шест чланова
, који већ имају искуства у изради
мурала у затвореном простору. Будући
да је ово спротски објекат и теме које
ћемо цртати ће бити у том духу,а
општина Приједор ће обезбиједити
акрилне фасадне боје да би се цртежи и
одржали у различитим временским
условима, рекао је Еремић.
Он је додао да
вјерује да ће
Приједорчани препознати да је тај
мурал који буде на улаз у градски
стадион нешто њихово и да неће бити
уништен графитима непримјереног
садржаја.
-Цртање ћемо завршити за пет дана ,а
након тога ће град бити на великом
тесту, хоће ли препознати вриједност
умјетничког рада и од тога зависи да ли
ћемо ову нашу идеју о Приједору као
граду мурала реализовати до краја ,
казао је Еремић.
Он је додао и да Приједор већ има једна
мурал који се налази на зиду Машинске
школе и који је урадила италијанска
умјетница Паола Де Мањинкор прије
десет година и који је и данас на том
мјесту и онакав какав је био на
отварању.
Етно-манифестацијаПоткозарја

Златне

руке

На шеталишту у главној градској улици
30.јула је отворена дводневна етнотуристичка манифестација под називом
„ Златне руке Поткозарја“. Начелник
општине Приједор Марко Павић је
отварајући ову манифестацију истакао
да је ово трећи пут да се на овај начин
окупљају
ствараоци
народних
рукотворина Приједора и околине ,
мали предузетници и грађани.

-Сматрамо да је ово идеалан начин да се
ручни радови покажу широј јавности, а
уједно да искористе прилику да
продајом експоната добију одређену
надокнаду за уложени труд, казао је
Павић.
Он је додао и да ова изложба има
првенствено за циљ очување, његовање
, подстицање и промоцију народних
обичаја и традиционалних вриједности
народа Поткозарја те да је ушла у
календар туристичке понуде општине
Приједор.
Директор Туристичке организације
Амира Ганић је потврдила да ће током
наредна два дана своје ручне радови
изложити 31 излагач и то 22 појединца,
7 удружења, једна школа и туристичка
организација.
Међу излагачима је и Мира Танасић из
Зворника, која у Приједору има сестру
те је, како каже одлучила да активно
учествује у овој изложби.
-Ручним радом се бавим од средње
школе, а пуним везом са иглом на
плату од конопље радим већ 16 година и
овдје су резултати тог рада, казала је
Танасићева.
Изложене експонате ће оцјењивати
стручна комисија која има задатак да
изабере
најљепши експонат и
најљепше уређен штанд,оцјењујући
оригиналност и елементе културног
насљеђа утканог у експонате за које
организатор припрема и вриједне
новчане награде.
У пратећем програму наступили су
чланови КУД „ Козара“ из Чиркин
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Поља и фолклорне и ојкачке групе из
Омарске и Љубије.
Организатор ове манифестације је
Туристичка
организација
општине
Приједор, а
покровитељ
општина
Приједор.
Завршена Акција –Уреди свој врт
Подјелом диплома и новчаних награда
у Приједору је јуче завршена акција “
Уреди свој врт „. На овогодишњи
конкурс у категоријама
најљепше
двориште и балкон пријавила су се 17
кандидата и двије школе у категорији
најљепше школско двориште ,те пет
заједница етажних власника.
Начелник општине Приједор Марко
Павић, који је уручио награде, овом
приликом је рекао да је ово већ осма
година како општина организује ову
акцију и награђује оне који настоје да
уреде свој животни простор, јер тиме
уљепшавају читав град.
-У изградњи нашег града као једне
просперитетне средине желимо да и
културу
живљења
и
становања
подигнемо на један виши ниво и стога
ће општина Приједор
и даље
подржавати ову акцију јер
су већ
видљиви њени конкретни резултати и
сваким даном имамо све више уређених
дворишта и балкона, што и јесте циљ
ове акције, рекао је начелник Павић

Овогодишње
ласкаво
признање
најљепши балкон добила је
Доста
Анђић из Омарске , док су друго и

треће мјесто освојили балкони Славица
Милосављевић и Нада Ђаковић из
Приједора.
Ове
године
најљепште
уређено
двориште по оцјени стручне комисије
имала је Милена Гаврановић из Средње
Ламовите.
Ништа мање труда у уређење својих
дворишта
нису
уложиле
ни
другопласирана Божана Лукић , као и
Љиљана Граховац и Гордана Кричка
које су подијелиле треће мјесто.
Прва награда за најљепше школско
двориште припала је Основној школи „
Вук Караџић “ из Омарске , а друго је
припало Основној школи„ Бранко
Радичевић“ из Петрова .
Акција је проведена и у категорији
најљепше уређеног простора око
стамбених зграда, те је вриједна
новчана награда од 500 КМ припала
заједници етажних власника „ Г-1/4“ из
насеља Пећани.
Награђенима у остале три категорије
припале су дипломе и новчане награде
од по 300 , 200 и 100 КМ.
Циљ акције као и претходних година је
био да се пропагира уређење животног
и радног простора у граду и
приградским насељима , те буђење
свијести и стварање навика код грађана
за уређење животног простора.
Вече националних мањина
Уоквиру манифестације „ Приједорско
културно љето“ 20. јула је
на
приједорском шеталишту одржано Вече
националних
мањина.Начелник
Одјељења за друштвене дјелатности
Љиљана Бабић је истакла да је Приједор
одувијек био поносан на све народе и
нације који живе на простору ове
општине.
- Оно што је увијек красило наш град је
богатство
различитости,а
ово
је
јединствена прилика да на једном
мјесту представе богату културну
баштину народа коме припадају, казала
је Бабићева.
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Током вечери представили су се
чланови удружења Чеха „ Ческа
беседа“, Словенаца
„ Липа“ и
Украјинаца „ Веселка“
играма и
пјесмама народа чије поријекло носе,
тако да се током вечери играо казачок и
валцер и могла се чути попевка, те
неколико пјесама Ане Сојак на чешком
језику . Најбројнија мањинска заједница
у Приједору, Роми, нису
овом
приликом
представили
рад
свог
удружења с обзиром да им је фолклорно
друштво још у повоју. Манифестација
''Приједорско културно љето 2009'' траје
од јуна, а програмски је конципирана
као вечери фолклора, изложбе и
позоришне представе на отвореном.
Представа на отвореном
Приједорско културно љето настављено
је у суботу 4. јула када је на платоу
испред Куће породице Стојановић
ансамбл Позоришта Приједор извео
дјечију
представу
„
Разбојник
Хилперик“.Ријеч је о адаптацији радио
драме
по
тексту
Мирослава
Настасијевића.
Директор Позоришта Приједор Зоран
Барош је истакао да је ово први пут да
се на овом простору играо позоришни
комад.
-Вријеме нас је послужило, а радује што
смо, поред оних који су намјеравали да
дођу и погледају представу било и
пролазника којима смо успјели да
скренемо пажњу да застану и погледају
представу , казао је Барош.

Он је потврдио и да је ова представа
премијерно
изведена
у
прошлогодишњој
55.
позоришној
сезони у режији Жељка Касапа.
Поклон за библиотеку и читаоницу
Представници италијанске Агенције
локалне демократије и Форума грађана
Приједор уручили су двадесетак књига
приједорској Народној библиотеци
"Ћирило и Методије , од којих су неки
наслови у штампаној форми , а неки и у
електронској и у штампаној верзији.
Директор Библиотеке Снежана Ђикић
рекла је да је то наставак сарадње двију
невладиних
организација
са
приједорском матичном библиотеком, а
на добробит читалаца.
Дио поклоњених издања биће изложен
на полицама
у читаоници и на
располагању свим грађанима, а дио ће
припасти
позајмним
одјељењима
библиотеке, рекла је Ђикићева.
Делегат
АЛД
Приједор
Симоне
Малаволти потврдио је да поклоњени
фонд књига чине ауторска дјела писаца,
пјесника, новинара и публициста који су
протеклих
година
гостовали
у
Приједору, а који пишу о рату, миру,
љубави,
суживоту,
помирењу,
мултиетничности, правди...
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