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    ИНФОРМАТОР 
 
Издање за фебруар  2007.године 
 

15.2.2007. Предсједника Владе РС 

Милорад Додик са министрима у 

Приједору 

 

Предсједник Владе Републике Српске  

Милорад Додик  ,са више ресорних 

министара , разговао је ј током боравка 

у Приједору са начелником општине 

Приједор Марком Павићем  и 

представницима најуспјешнијих 

привредних колектива ове општине.   „ 

Влада ће  подржати општину Приједор 

у изградњи инфраструктурних пројеката 

и стварању привредног амбијента којим 

би општина стимулисала и привукла 

инвеститоре на ово подручје“казао је 

Додик. При  том је прецизирао да ће 

Влада, заједно са општином ове године, 

чим се проведу имовинско-правни и 

пројектни послови, ријешити  

дугогодишњи проблем још једног 

излаза из  Приједора на магистрални 

пут, ријешити саобраћајни проблем 

двију раскрсница на магистралном путу, 

те помоћи у рјешавању питања 

водоснабдијевања. 

"Видљив је  напредак општине 

Приједор, доста  је нпослова  завршено  

и оних који се отварају, као  и 

систематичност која ће довести да ће у 

овој велико општини важна питања 

бити стављена  у приоритет  и 

завршена", навео је Додик. 

 Додик је нагласио да је од привредника 

добио подршку за Владине активности 

везане за "гиљотину прописа" и мјере 

које предузима с циљем стимулисања 

привреде. 

 

 
 

„ Влада РС  ће до 2012. Приједор  

повезати аутопутем са другим центрима 

Српске, а за пет година и  брзом пругом 

из пројекта модернизације жељезнице , 

те ријешити  енергетске проблеме  , 

навео је Додик, додајући да ће у 

приоритету бити и реконструкција 

нисконапонске електро-мреже у овој  

општини. 

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић изразио је задовољство 

подршком коју је за  кључне 

инфраструктурне пројекте добио од 

премијера. 

 „ Код премијера смо наишли на велико 

разумијевање  када је у питању 

рјешавање проблема саобраћајне 

инфраструктуре,  а помоћ би Приједор  

требао добити  и у откупу земљишта 

"Целпака",  које је планирано за 

индустријску зону, као и у рјешавању 

проблема заштите од поплава у 

избјегличким насељима и на дијелу  

ријека Сане и Милошевоце“ казао је 

Павић. У делегацији која је водила 

разговоре са привредницима 

приједорске општине  били су  

министри финансија Александар 

Џомбић, управе и локалне самоуправе 
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Зоран Липовац, привреде, енергетике и 

развоја Рајко Убипарип  и здравља и 

социјалне заштите Ранко Шкрбић. 

 

8.2.Засједала Скупштина општине 

 

 

На  подручју општине Приједор је 

током прошле године извршена 

реконструкција и санација око 70 

километара  локалне путне мреже, за 

шта је ,  у оквиру Програма 

реконструкције путева и улица у 

општини Приједор   утрошено око 

седам милиона КМ, наведено је у 

извјештају Одјељења за стамбено-

комуналне послове који се јуче нашао 

пред одборницима Скупштине општине. 

У поменутом Програму санације путне 

мреже  је наглашено да је   

реконструисан  18,1 километар  

локалних путева  од планираних 18,5 

километара , те  санирано  планираних 

11,7 километара некатегорисаних 

путева од значаја за општину.  

Одборници су информисани и да је од 

планираних 27,5 километара осталих 

некатегорисаних  путева постављено   

25,5 километара  новог асфалта  те 

извршена реконструкција око 13 

километара улица и тротоара у граду и 

приградским насељима. Усвајајући овај 

извјештај , одборници су констатовали 

да су реализацијом овог програма 

побољшани услови и безбједност 

одвијања саобраћаја, али и квалитет 

живљења  свих грађана општине, јер је 

уз учешће грађана , а мимо  овог 

програма , асфалтирано  још 30  

километара локалне путне мреже.                

 Поред ове информације,   на 28. 

скупштинском засједању  пред 

одборницима се нашао и извјештај о 

реализацији Програма рада скупштине 

за 2006. годину и приједлог Програма 

рада  Скупштине за 2007. годину. 

Већином гласова усвојена је и Одлука о 

повећању сталне мјесечне накнаде 

члановима Општинске изборне 

комисије за 2007. годину  која умјесто 

ранијих 600  сада износи  700 КМ. 

 

Потписан Уговор са Привредном 

комором РС 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић  и представник Привредне 

коморе регије Бања Лука Никола 

Толимир  потписали су  уговор којим је 

дефинисана будућа сарадња с циљем 

достављања   информација,   те 

стварање базе података  битних за 

квалитетније  функционисање  локалне 

заједнице.   

„ Овим уговором дефинишу се одређени 

послови и информације које ћемо 

размјењивати , а који ће нама  пружити 

релевантне податке битне  приликом 

доношења важних одлука. Подаци се 

односе на мјесечне и годишње 

пословање предузећа у нашој општини, 

стање у области запошљавања, број 

пензионера и сви подаци који су 

релевантни  за функционисање једна 

општине“ рекао је начелник општине 

Приједор Марко Павић. 

Према његовим ријечима, подаци ће се 

достављати мјесечно и на крају године 

као збирна информација, а биће основ  , 

у поређењу података са другим 

општинама,  дефинисања праваца даљег 

развоја.  

„Ради се о пројекту регионалне 

привредне коморе , којим ће на основу 

прикупљених података    бити  створена 

солидна основа  и за израду пројеката на 

нивоу локалне заједнице, па  и на нивоу 

Републике“ рекао је Никола Толимир,  

представник  Привредне коморе регије 

Бања Лука и додао да ће  база  бити 

прикупљана по свим сегментима који су 

основ  за функционисање локалне 

заједнице,  укључујући , поред 

наведеног ,  и производњу, кретање 

друштвеног бруто производа и  податке 

са берзе. 
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Одјељење за стамбено-комуналне 

послове- Реконструкција јавне 

расвјете 

 

   На раскрсницама у Омарској и 

Козарцу на   магистралном пута  Бања 

Лука- Приједор- Нови Град   почели су 

радови на   изради  и реконструкцији  

уличне расвјете   на подручју општине 

Приједор у који ће општина  нвестирати 

милион КМ, рекао  је  начелник 

Одјељења за стамбено-комуналне 

послове  општине Приједор Драго 

Тадић. 

  „На овај начин започела је  реализација 

дијела пројекта капиталних улагања у 

инфраструктуру  , а који се односи на  

реконструкцију јавне расвјете на 

подручју  општине Приједор“ рекао је 

Тадић. Он је навео да је за извођача 

радова изабрано  предузеће "Калдера" 

из Лакташа, а вриједност послова у овој 

фази износи  359.747КМ.  

 „Одлучили смо се да прво 

реконструишемо расвјету  поменутих 

раскрсница у Омарској и Козарцу , а 

потом освијетлимо и раскрсницу од 

пијаце "Вилако"  и мјесне заједнице 

Чиркин поље до пружног прелаза 

"тринаеста" у Брезичанима,  у дужини 

од четири километара чиме ће у 

потпуности бити освијетљен 

магистрални  пут  на улазу у град“ 

прецизирао је Тадић. 

 

             

       Према његовим ријечима, радови 

подразумијевају постављање нових 

инсталација, као и  савремених  система 

освјетљења са могућношћу регулације, 

с циљем уштеде електричне енергије у 

времену мањег интензитета саобраћаја. 

 Он је подсјетио да су у оквиру овог 

пројекта  крајем прошле године 

завршени мањи  радови на 

квалитетнијем освјетљењу  више 

локација у  центру граду у којем ће, у 

наредној  фази, бити реконструисана 

расвјета на главним саобраћајницама 

 

 Завршени избори у МЗ 

 

У  пет   приједорских мјесних  

заједница, у   поновљеном поступку, 

завршени су    избори  савјета мјесних 

заједница , потврдио је Мишо Родић , 

координатор ових  избора испред  

Административне службе општине  

Приједор. 

     „Ради се мјесним заједницама 

Ламовита, Буснови, Божићи, Козарац и 

Ризвановићи, гдје су  због недостатка 

кворума  избори били поновљени и  у 

зависности од броја становника 

изабрани  су нови савјети који броје  од  

7-11 чланова“ казао је Родић 

 Он је додао да  су сада нови савјети 

конституисани у  свих 48 мјесних 

заједница и да је тиме у потпуности 

спроведена  Одлука Скупштине 

општине  о организовању мјесних 

заједница, којом је предвиђен избор 

нових савјета мјесних заједница, мада  

је у већини мјесних заједница  тај избор 

завршен још  средином прошле године. 

  Општинска административна служба 

Приједор је у сврху што квалитетније 

организације ових избора формирала 

три мобилна тима , навео је Родић и 

додао да  је забиљежен знатно бољи 

одзив грађана, што је и доприијело 

завршетку изборних активности. 

    „ Нови  савјети мјесних заједница  ће 

у наредном периоду имати  значајну 

улогу  у дефинисању основних 

проблема и потреба мјесних заједница  , 

њихових развојних планова и 

организованом наступу према  
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носиоцима  локалне власти“ додао је 

Родић. 

 

Прољећно уређење града 

 

Првим прољетним изграбљивањем 

отпада са зелених површина и 

орезивањем старих стабала , почело је 

прољетно уређивање града, потврдио је 

Драго Тадић начелник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове у 

општинској Административној служби 

Приједор. 

 „Повољне временске прилике 

омогућиле су  орезивање 94 стара и 

дотрајала стабла у Козарцу  која су 

угрожавала безбједност људи и 

материјалних добара, а слична 

активност  предстоји  и у центру града, 

као и  Љубији гдје је потребно орезати 

око 120 стабала“ казао је Тадић. 

Према његовим  ријечима, уређење 

града обухвата и садњу дрвећа и 

украсног биља, постављање 20 нових 

парковских клупа , као и поправку и 

фарбање старих, те детаљно прање 

улица у граду и насељеним мјестима. 

 „Поред свих наведених активности, 

планирамо да са првим правим 

прољетним данима у активности 

уређења града укључимо и грађане, 

заједнице етажних власника и станаре 

приватних кућа, чији ће ангажовање  

допринијети да град изгледа уредно и 

чисто“ додао је Тадић. 

   Извођач радова на уређењу и 

прољетном умивању града је предузеће“ 

Комуналне услуге“ ,а радови се 

финансирају из средстава заједничке 

комуналне потрошње буџета општине 

Приједор којим је предвиђено око 40 

000 КМ за ове намјене. 

 

 

 

 

 

 

Фото вијест 

 

 
 

 

 

 
 

 

Начелник општине Марко Павић прима 

ученике приједорских основних школа, 

којима у оквиру припрема за такмичење 

из демократије, одговара на питања из 

разних области. 

 

 

Издавач: 

Општина Приједор 

 


