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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

земље без обзира на политчко
опредјељење и национални интерес“
казао је Павић и додао да локална власт
у овој општини гради амбијент како би
тај пут био што бржи.

ИНФОРМАТОР
Издање за новембар 2007.године

Потписана Декларација о европској
будућности БиХ
Општина Приједор трећа је општина у
БиХ која је потписала Декларацију о
европској будућности БиХ, а којом је
изражена подршка процесу европских
интеграција и напредак БиХ ка
Европској унији. Декларацију је
потписао начелник општине Приједор
Марко Павић на јавној трибини
„Босанско-херцеговачки
градови
у
сусрет Европи“ чији су учесници били и
амбасадор Републике Словачке у БиХ
Мирослав Мојзита и Дарија Рамљак ,
помоћник директора Дирекције за
европске интеграције БиХ.
„ Политичка воља је опредјељујући
фактор за улазак земље у Европску
унију, што значи да се овдје
све
демократске снаге морају опредијелити
за то да ли та воља постоји или не “
рекао је амбасадор Словачке Мирослав
Мојзита.
Он је додао да Европску заједницу чине
земље чији народи говоре различитим
језицима,а све их спајају принципи као
што су демократија, слобода и правда и
они који промовишу те принципе на
добром су путу да се тој заједници
народа прикључе.
Начелник општине Приједор Марко
Павић изразио је задовољтсво што се
Приједор међу првим општинама у БиХ
могао, потписивање ове декларације ,
показати своју опредијељеност
за
улазак у Европу.
„ Процес приближавања Европској
унији је у интересу свих грађана ове

Ову јавну трибину је организовала
Делегација Европске комисије у БиХ
заједно са институцијама ЕУ и
Дирекцијом за европске интеграције
БиХ, сличне ће бити организоване у 22
општине у БиХ.
Расписан конкурс за израду сувенира
Општина Приједор
расписала
је
конкурс за израду сувенира који би
требао да одражава њене аутентучне
природне и туристичке карактеристике.
„Општина Приједор је формирањем
Туристичке организације обликовала
одређену туристичку понуду града , али
оно што је било неопходно је била
израда сувенира који би ту понуду
употпунио и који би гости нашег града
могли понијети као успомену“ рекла је
сарадник у Туристичкој организацији
општине Приједор Слађана Јовић.
Конкурсом је предвиђено да сувенир
треба да буде одраз традиције,
културне, историјске и материјалне
баштине и да изражава аутентичне
природне и туристичке атрактивности
општине Приједор, као и да буде
израђен од еколошки прихватљивих
материјала. Конкурс ће бити отворен до
27. децембра , а право учешћа имају сва
правна и физичка лица која сматрају да
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имају могућност да одговоре на све
критеријуме које предвиђа конкурс.
О избору сувенира, на основу
пристиглих понуда, одлучиваће посебно
формирана стручна комисија,која треба
да утврди квалитет пристиглих радова,
те донијети
одлуку о додјели
једнократних откупних награда од 3000,
2000 и 1000КМ за три најбоља рада.
Отварање пута у Пејићима
Отварањем
нове дионице пута у
дужини од три колиметра
у селу
Пејићи, остварена је веза сва четири
села у мјесној заједници Ракелићи, коју
чине пред Пејића, Ракелићи, Гаћани и
Саничани.Колико мјештанима ових села
значи што су асфалтом у укупном
дужини од 18 километара сада повезани
са главним магистралним путем и
центром града , показује весеље и
велики број младих људи који су се
окупили на свечаности отварања.
Отварајући новосфалтирану дионицу
пута кроз село Пејиће, начелник
општине Приједор Марко Павић је
рекао да је ово још један од путева који
је изграђен
у оквиру програма
реконструкције и изградње локалних
путева и
да је ова сада
мјесна
заједница
са најбољом путном
структуром на општини Приједор.
„Задовољство је гледати све ове
грађане који су својим весељем
показали колико им вриједи овај пут и
надам се да ће уз рјешавање питања
телефона и проблема водоснабдијевања
, ово бити велика перспектива за живот,
поготово младих људи на овом
подручју“ казао је Павић.
Према ријечима Радомира Рујевића,
предсједника Савјета мјесне заједнице
Ракелићи, асфалтирање овог, те раније
асфалтираних путева у сусједним
селима, омогућиће квалитетнији живот
за двије и по хиљаде становника
Ракелића.

''Јако је важно да имамо ријешену путну
инфраструктуру која ће нам олакшати
живот, јер су људи раније одлазили
одавде, дјеца нису могла ићи у школу те
се надамо да тога више неће бити'',
додао је Рујевић.
Вриједност радова асфалтирања ове
дионице пута у Пејићима је око 400
000КМ.
Братимљење са општином Кикинда
Начелник општине Приједор Марко
Павић и предсједник општине Кикинда
Бранислав Блажић потписали су
протокол о сарадњи којим је предвиђено
подстицање и развој међусобних односа
у разним областима привредног и
друштвеног живота ове двије општине.
„ Ми смо се договорили да у интересу
грађана наших општина и формално
успоставимо пријатељску сарадњу која
треба треба да допринесе привредном ,
али у свеопштем развоју наших
општина.“ рекао је Павић. Према
његовим ријечима, Кикинда се налази
на тромеђи између Румуније, Мађарске
и Србије и ту тражимо своју шансу с
обзиром да су Мађарска и Румунија већ
у Европској унији.
„Наши партнери из Кикинде су
изразили спремност да све партнере са
којима имају успостављену сарадњу,
повежу и са Приједором, у циљу
инвестирања и запошљавања људи на
овим просторима“ додао је Павић.
Он је истакао да су вођени и конкретни
разговори о могућности сарадње
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Творнице опекарских производа "Тоза
Марковић" из Кикинде, као и тамошње
Ливнице са предузећима сродних
грађевинских и металских дјелатности у
риједору, као и других предузећа.
Поред Кикинде, општина Приједор је
протоколе о сарадњи потписала са
општином
Панчево,
солунском
општином Неаполис, турским градом
Маниса, норвешком Сунд комуном и
македонским Демир Хисаром, а ускоро
би , као круна дугогодишње сарадње,
требао бити потписан један такав
споразум и са италијанским градом
Тренто.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Усвојен ребаланс буџета
Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су одлуку о
ребалансу буџета за 2007. годину у
износу од 45.562.041 КМ.
Биљана Малбашић, начелник Одјељења
за финансије истакла је да су основни
разлози који су довели до приједлога
одлуке о ребалансу, прије свега,
уврштавање већ раније донесених
одлука
о расподјели буџетског
суфицита из претходне године у износу
од 2,4 милиона КМ, одлука о новом
кредитном задужењу од преко 4
милиона, одлука о прихватању донација
Владе РС за инфраструктуру и путну
мрежу од око 3 милиона КМ.
„Други разлози су објективна процјена
и повећање буџетских прихода са 23 на
26 милиона односно око 14,5 одсто,
укључујући
повлачење
кредитних
средстава за ову годину што у основи
значи да је буџет растао 39,8 одсто у
односу на планираних 32.592.400 КМ“
казала је Малбашићева.Према њеним
ријечима,сав вишак средстава односно
раст прихода усмјерен је ка развоју
општине као подршка
развојним
пројектима, помоћ јавним предузећима
који доприносе побољшању услова
живота на подручју општине Приједор ,
као и за социјална давања.

Агенција локалне демократије
Приједорска
канцеларија
Агенције
локалне демократије била је домаћин
дводневног семинара са делегате свих
једанаест
агенција смјештених на
Балкану и из недавно отворене агенције
у Грузији.Семинару су присуствовали и
представници Асоцијације агенција
локалне демократије , као кровне
организације ове мреже агенција , која
дјелује при Савјету Европе.
„ Приједор није случајно изабран за
домаћина овог великог скупа, на коме
смо
разматрали
наше
годишње
активности, јер је овдје отворена једна
од првих агенција која је у сарадњи са
локалним властима реализовала више
значајнх пројеката и допринијела како
напретку процеса помирењу међу
разним етничким групама које живе на
овом простору, тако и развоју
друштвеног и социјалног сектора, па све
до размјене искустава из области
културе “ казала је директор АЛДА-е
Антонела Валморбида.

У оквиру семинара , делегате из
Завидовића, Мостара, Сиска, Осијека,
Суботице, Пећи и других градова гдје
већ годинама раде агенције локалне
демократије обављени су и разговори са
представницима приједорске локалне
власти о могућностима унапређења
сарадње и представљање заједничких
интереса у будућем заједничком раду.
„ Досадашња сарадња је била веома
корисна за обје стране, те се надамо да
ће и у будућности и приједорска и
Агенције локалне демократије и
осталим опшстинама у БиХ , бити од
помоћи на путу наше интеграције у
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Европску унију“ рекла је након пријема
делегата замјеник начелника општине
Љиљана Бабић.
Почела јесења дератизација
На подручју приједорске општине
почело је
провођење
редовне
систематске јесење дератизације која ће
трајати двије седмице, потврдио је
самостални стручни сарадник за
здравство у општини Приједор Милош
Бијелић. „ Планирано је да
се
дератизација изведе у свим јавним и
приватним објектима, објектима за
производњу, ускладиштење и промет
животних
намирница,
депонијама
смећа, отвореним каналима
и
канализацији, приватним кућама и
стамбеним
зградама,
водоснабдијевајућим и објектима јавног
саобраћаја“ казао је Бијелић.
Трошкове дератизације, како истиче
Бијелић,
дијелом сносе правна и
физичка лица, а надзор над извођењем
радова
обављаће
санитарна
и
пољопривредна инспекција општине
Приједор.
Јесењу,
као
и
прољетну
дератизацију на подручју приједорске
општине, за које је из општинског
буџета издвојено 50.000 КМ, у овој
години обавља предузеће "Екобел" из
Лакташа.
Посјета делегације полиције Чешке
Делегација чешке полиције је након
Бања Луке посјетила и општину
Приједор, гдје су о организацији рада и
активностима
које
општиснке
полицијске
структуре
спроводе
разговарали са представницима СЈБ
Приједор. Потом је ову високу
делегацију на чијем је челу био први
секретар Амбасаде Чешке Републике у
БиХ Карел Вондрак примио и начелник
општине Приједор Марко Павић.
„ Гости су се интересовали како
конкретно
функционише
сарадња

припадника полиције и органи локалне
власти, те модел рада полиције у
заједници који се дефинисан кроз рад
Форума за безбједност грађана који у
нашој општини постоји још од 2003.
године“ казао је Павић.
Високи официри чешке полиције
су потом присуствовали сједници
Форума за безбједност грађана, који
чине поред представника полиције и
локалне
власти
и
представници
невладиних организација и грађани,
након чега су посјетили и приједорско
Удружење Чеха „ Ческа беседа“.
ОИК – жријебање
Општинска
изборна
комисија
организовала
јежријебање
за
утврђивање редослиједа политичких
субјеката овјерених за предсједничке
изборе и бирачких мјеста ради
предлагања кандидата у бирачке одборе
за пријевремене предсједничке изборе
заказане за 9. Децембар. Предсједник
Општинске изобрне комисије Жељко
Шкондрић је том приликом рекао да се
на бирачком списку за пријевремене
предсједничке изборе налази 69 676
бирача.
„ То је за око 5 000 бирача више него
на општим изборима и то тумачимо
само тиме да су грађани постали
савјеснији и да су ажурирали своје
личне документе“ рекао је Шкондрић и
додао да су ово подаци из Централне
изборне комисје БиХ.Шкондрић је
потврдио и да ће сви грађани са правом
гласа у Приједору моћи 9. децембра да
гласају на 99 бирачких мјеста.
Образовање
Општина Приједор
расписала
је
конкурс за додјелу
45 нових
стипендија , односно 33 студентске и
12 ученичких стипендија за школску
2007/08. годину, потврдила је стручни
сарадник са образовање у Општинској
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административној служби
Оливера
Росић.
"С обзиром да је била велика
пролазност студената, чак 99 % ми
настављамо и са стипендирањем
студената којима је стипендија раније
додијељена. Тако да ће , уз 67 студента
и 12 ученика који су испунили услове за
наставак стипендирања, општина ове
школске године стипендирати укупно
100 студената и 24 ученика“ казала је
Росићева и додала да је буџет за
стипендије требало повећан
на
120.700 КМ.
„ Предност при додјели стипендија
имаће
студенти
виших
година
факултета природних и техничких
наука, као дефицитарни кадрови и
ученици слабијег имовног стања",
истакла је Росићева .
Студентска стипендија износи 100, а
ученичка 60 КМ.

познате хорове који његују стару
духовну музику из Вршца и Панчева, те
мјешовити хор Српске саборне цркве из
Темишвара.
Сарадња општине Приједор и Савеза
Срба у Румунији датира још од 2004.
године од када је предсједник савеза
Славомир Гвозденовић редовни учесник
„ Књижевних сусрета на Козари“ ,
иначе
и посланик у румунском
парламенту.

Наступ Виле у Темишвару

СПЦПД“ ВИЛА“у Темишвару
Музеј Козаре- Изложба фотографија
Чланови
Српског
православног
црквеног пјевачког друштва“ Вила“
боравила је у румунском
граду
Темишвар гдје су на позив Савеза Срба
у Румунији учествовали на културној
манифестацији „ Дани српске културе у
Темишвару“. Манифестација је трајала
од 12-18. новембра , а поред пројекције
филма „ Сеобе“ и још два филма аутора
Александра Петровића, чинили су је
мини сајам спрске књиге, изложба
спрског ћилимарства из Румуније ,
концерт старе српске музике и вече
духовне музике.
„ Чланови СПЦПД „ Вила“ радо су се
одазвали овом позиву и носимо
предивне утиске из Темишвара , гдје
смо се
на вечери духовне музике
представили са неколико композиција
старих мајстора духовне музике, као и
композицијама Стевана Мокрањца“
казао је протојереј Ранко Малетић,
предсједник друштва. Он је додао да им
је била част што су наступили уз

У Музеју Козаре отворена је изложба
фотографија чешког аутора Рудолфа
Брунера Дворжака под називом „ Босна
1905.“ , која је оживјела успомену на
минула времена и
ауторовим
објективом виђен начин живота у Босни
и Херцеговини с почетка прошлог
вијека.Ријеч је о једној од најважнијих
колекција од 500
историјских
фотографија Босне и Херцеговине, од
којих се 80 изложено пред љубитељима
фотографије у Приједору.
„ Пред нама је дио изузетно
драгоцјене збирке фотографија од прије
стотину
година
аутора
Рудолфа
Брунера, који је био лични фотограф
цара Фрање Фердинанда, а који је
стицајем разних животних околности
умро у 57. години врло сиромашан и
заборављен“ рекао је представљајући
аутора фотографија директор Музеја
Козаре Миленко Радивојац.
Он је додао и да умјетнички ниво
његових
фотографија,
њихов
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документарно-етнографски
значај
превалилазе најцјењенија сачувана дјела
у Босни и Херцеговини , јер нуде
непоновљиви приказ Босне из тог
периода.
Како је Дворжакова изложба старих
фотографија из Босне и Херцеговине
велико благо Моравског земаљског
музеја у Брну у Чешкој Републици,
изложба је организована уз помоћ и
сарадњу Амбасаде Чешке Републике у
БиХ приједорског удружења Чеха „
Чешка беседа“ чији је представник
Томислав Блаха отоворио ову изложбу.
„ Изненеадио ме квалитет слика,
избор тема и начин фотографисања.
Некако ми је незамисливо да је неко
прије стотину година изабрао мотиве на
којима му могу позавидјети данашњи
фотографи“ казао је Блаха.
Изложба је била постављена у
Сарајеву, Мостару, Бања Луци, а након
Приједора , гдје ће бити отворена до 13.
Децембра, биће премјештена у Бихаћ и
потом враћена у Брно.

Издавач:
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