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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за новембар  2009.године 

 

Активности начелника општине 

 

2.11.2009. Високи представник 

Валентин Инцко у посјети Приједору 

 

У посјети Приједору  боравио  је високи 

представник међународне заједнице у 

БиХ Валентин Инцко који је са 

начелником општине Марком Павићем  

и његовим тимом разговарао о 

стратегији развоја, малим и средњим 

предузећима и мултиетичности.  

 Високи представник међународне 

заједнице у БиХ Валентин  Инцко је  са 

владајућом структуром у Приједору 

водио разговоре  о Приједорчанима који 

раде у иностранству а који би улагали 

овдје, те о националним мањинама које 

су потпуно интегрисане у приједорску 

општину што је позитиван знак за 

суживот.  

 

 
 

-За Приједор сам чуо одмах након 

доласка у БиХ и охрабрујуће је 

посјетити једну овакву средину гдје се 

власт брине на посебан начин о својим 

грађанима и настоји да им створи 

услове за бољи живот, рекао је Инцко. 

Он је додао и да сматра да политику и 

демократију  не можемо нигдје градити 

са празним стомацима и џеповима јер 

људи када немају минимум демократија 

им није важна, али са успјешном 

економијом пристојним примањима  ће 

другачије размишљати о политици, 

трезвеније и одговорније и биће 

критичнији према политичарима.    

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је са високим 

представником  размијенио мишљења о  

важним  питањима  овог града, 

првенствено његовог развоја , као и да 

је високог госта упознао најбитним 

виђењима у Приједору о будућности. 

-Изразио сам нашу жељу да Приједор 

жели да буде проевропски, 

мултиенички, слободан, отворен град, 

који има везу са  европским градовима и 

регијама и гдје становници желе да 

живе приближно како се живи у 

европским градовима. 

 

 
 

Павић је додао да је посебно нагласио  

оријетнацију актуелне власти  за 

стварање повољне безбједносне и 

политичке и економске климе за   

привлачење домаћих и страних 

инвестиција са циљем рјешавања 

најкрупнијегпитања, а то је 

запошљавање.  

-Оно што сам тражио од господина 

Инцка је да допринесе расту имиџа 

Приједора као једног проевропског 

града, јер Приједор занима да што прије 

постане дио заједнице европских 

градова и регија и да се понаша по 

њиховим принципима те да се у 
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Приједору инвестира као у тим 

европским градовима, и надам се да с те 

стране носи повољне утиске  да је 

Приједор град у који треба инвестирати 

и да су наши грађани спремни и 

способни да прихвате и инвеститоре и 

посао који овдје добију, казао је Павић. 

Током јучерашњег боравка у Приједору, 

Валентин Инцко је посјетио и нека од 

приједорских предузећа као што су  

Фабрика  кекса  „Мира“ и приватна 

предузећа „Сконтопром“ и  „Аустонет“  

и на тај начин дао сигнал и другим 

инвеститорима и амбасадорима да 

долазе овдје  и инвестирају те да ће сви 

они који овдје запосле више од 30 људи 

добити све инфраструктурне прикључке 

бесплатно. 

 

 

17.11.2009. Паљење свијећа 

 

 
 

Руководство општине Приједор на челу 

са начелником општине Марком 

Павићем запалили су  свијеће  у цркви 

Свете Тројице поводом смрти 

патријарха Павла .  

 

3.11.2009.-Почели радови на 

регулацији корита Милошевице 

 

Грађани  приједорских насеља Врбице и 

Гомјеница  након три године коначно су 

дочекали почетак радова на регулацији 

корита  ријечице Милошевице и дијела 

ријеке Гомјенице како би ријешили 

њихов највећи проблем поплава у 

вријеме обилнијих киша.Начелник 

општине Приједор Марко Павић који је 

јуче, по сњежном времену,   са 

извођачима  озваничио почетак радова 

изразио је жаљење што се са радовима 

није почело и раније. 

-Жао нам је што то нисмо и раније 

урадили, јер данас нам није вријеме 

наклоњено, али битно је да су све 

процедуре проведене и да је извођач 

радова спреман да и по оваквом 

времену прочисти бар минимум корита 

како би се смањила могућност поплава 

на овом подручју, рекао је Павић. 

 

 
 

Ријеч је о радовима на регулацији  око  

4,5 километра  корита ријечице 

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. 

Помоћник директора Агенције  за воде 

обласног ријечног слива Саве  из 

Бијељине Славиша Савић је изразио 

задовољство што су коначно почели 

радови на регулацији водотока на 

подрчју општине Приједор који већ 

годинама угрожавају околна насеља. 

-Агенција је провела поступак израде 

тендерске документације и процедуре у 

складу са законом, а поред регулације 

ријечног корита предвиђена је изградња 

насипа у дужини од 1,5 километара 

поред ријеке Гомјенице и чишћење 

корита ријеке Гомјенице у дужини од 

пет километара до њеног ушћа у ријеку 

Сану, казао је Савић. 

Директор предузећа  „Хидрокоп“ из  

Бања Луке  Радислав  Бабић  потврдио 
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је  да ће до зиме успјети да прочисте 

корито како би се обезбиједио већи 

проток  воде  и тиме спријечи поплаве, а 

радови би онда били настављени на 

прољеће јер се ради о бетонском 

облагању корита. 

Представник МЗ Врбице Душанка  

Дукић је рекла да за грађане овог новог 

насеља почетак радова значи веома 

много јер је до сада око 600 кућа бар два 

пута годишње било под пријетњом 

плављена. 

-Да нису почели радови, већ би неке 

куће данас биле поплављене због 

обилне кише , па и снијега који пада и 

надамо се да је вријеме поплава иза нас, 

рекла је Дукићева. 

 

Потписани уговори за обнову 15 кућа 

 

У оквиру Пројекта „ Заједнички 

пројекат 08“ јуче је  обављено 

потписивање уговора између општине 

Приједор и  15 корисника, повратника  

којима ће бити санирани стамбени 

објекти.Пројекат финансира 

Министарство за људска права и 

избјеглице БиХ преко Фонда за 

повратак , а општини Приједор је од 

укупне вриједности пројекта припало  

360 000 КМ, колико износи вриједност 

радова на санацији објеката, односно 

око 30 000 по једном стамбеном објекту. 

Предсједник комисије Азра Пашалић 

потврдила је да је процедура избора 

корисника трајала годину дана највише 

јер је за обнову стамбених јединица 

аплицирало преко 150 повратника, који 

углавном до сада  нису били корисници 

донаторских средстава. 

„Људи су срећни што ће коначно 

добити кров над главом , а ово је само 

потврда опредјељености ове локалне 

заједнице да омогући повратак свим 

заинтересованим пријератним 

становницима, казала је Пашалићева. 

Она је додала да су  корисници требали 

да испуне, поред општих, и неколико 

посебним критеријума за додјелу 

средстава као што су  породице 

погинулих , болесни и инвалиди.         

 Радове   на обнови кућа углавном  у  

приједорским повратничким насељима 

Трнопоље , Зецови и Раковчани 

изводиће  предузеће „Прогрес“ из Бања 

Луке , а рок за завршетак радова је 65 

дана од увођења у посао. 

 

Почео попис Рома  

 

У оквиру Декаде Рома  и  настојања да 

се на свим нивоима оствари побошљање 

положаја ромске популације , у 

Приједору је јуче почео попис Рома који 

живе на подручју  ове општине 

.Предсједник Удружења Рома Рамо 

Салешевић потврдио је да је ријеч о 

активности коју проводи Министарство 

за људска права и избјеглице на цијелој 

територији БиХ. 

-Пописом ће се коначно остварити 

стварни увид о броју Рома ,али и 

њиховим потребама за стамбеним 

збрињавањем, социјалном и 

здравственом заштитом, образовањем и 

што је најбитније за њихово 

запошљавање, казао је Салешевић. 

Он је додао да ће предвиђено да попис 

буде завршен до 28. децембра, до када 

ће на подручју општине  становнике 

ромске популаицје  обићи три Рома, 

који су прошли едукацију и 

представник Центра за социјални рад. 

-Попис ће вршити представник Центра, 

а добијена база података ће бити веома 

значајна за реализацију пројеката 

којима ћемо настојати да у сарадњи са 

локалним органима власти побољшамо 

положај Рома, казао је  Салешевић. 

Декада Рома је заједница европских 

држава потписница уговора које ће у 

периоду од 2005-2015.године , настојати 

да побошљају положај и квалитет 

живота ромске популације у Европи, а 

БиХ  је Декади  Рома приступила у 

септембру 2008. године. 

 

30.11.2009. - Отворен дневни центар 

за дјецу у Љубији 
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У склопу Омладинског центра Љубија  

отворен  је Дневни центар за дјецу, први 

такве врсте на подручју општине 

Приједор који је реализован у оквиру 

пројекта „ Данас дјеца сутра родитељи“ 

који проводи организација „ Талди“ из 

Тузле.Извршни директор центра Санела 

Авдић је истакла да је циљ овог 

пројекта допринос побољшања 

квалитета живота дјеце са простора 

мјесне заједнице Љубија. 

-Чињеница  је да на овим просторима 

живе дјеца која долазе  из породица са 

разних простора бивше БиХ, те ће им 

један овакав простор омогућити да се 

боље упознају, друже и квалитетно 

проводе слободно вријеме,казала је 

Авдићева. 

Она је потврдила да је у оквиру Дневног 

центра  опремљена дневна соба за 

друштвене игре и  читаоница за 

компјутерском опремом  , као и да ће са 

младима, који буду похађали овај 

центар, радити 30 волонтера, психолог и 

социјални радник. 

-Дневни центар ће бити мјесто за 

одржавање радионица о социјализацији 

и ненасилној комуникацији, као и 

мјесто гдје ће млади моћи да извршавају 

и своје редвоне шкослек обавезе и тиме 

побошљају свој успјех у школи, казала 

је Авдићева. 

За опремање простора гдје је смјештен 

Дневни центар , који ће у почетној фази 

примити 30 дјеце уложено је 15 000 

евра,а трошкови пројекта износе 40 

000КМ. 

Овај пројекат се финансира из Матра 

програма Министарства вањских 

послова Краљевине Холандије из 

финансијску подршку пвајцарског 

Каритаса и општине Приједор.Радно 

вријеме центра биће од 10 до 19 часова 

 

Подстицајна средства за 

пољопривреду 

 

Из буџета општине Приједор издвојено 

је 40.000 КМ подстицајних средстава за 

подизање нових засада воћа.Шеф 

општинског Одсјека за развој 

пољопривреде Татјана Марић рекла је 

да је за ова средства конкурисало 47 

пољопривредника, а 26 је одабрано за 

садњу воћа. 

-Они су испунили услове из општинског 

правилника за кориштење подстицајних 

средстава и извршили уплату 30 одсто 

од вриједности садног материјала, 

истакла је Марићева. 

Она је додала да општина, као и 

претходних година, субвенционише 70 

одсто вриједности садница крушке, 

јабуке и шљиве.Ове године средствима 

општине и самих воћара биће засађено 

14 400 садница на 11,5 хектара. 

 

 

14.11. Премијера представе „ 

Гробница за Бориса Давидовича“ 

 

У Позоришту Приједор у суботу је  

премијерно  изведена представа  

„Гробница за Бориса Давидовића“ по 

тексту Данила Киша, а у режији и 

адаптацији Градимира Гојера.Ријеч је  о 

веома захтјевом пројекту , на којем су 

глумци  приједорског позоришта и  

Народног позоришта Републике Српске,  

радили три мјесеца и на сцену са пуно 

енергије  донијели комад који говори о 

злостављању јединке од стране 

репресивног система.Ова представа о 

људском болу и људској патњи 

обухватила је све елементе који су били 

максимално заступљени: од сјајне глуме 

до изванредне сценографије, а 

успјешност представе потврдила је 

публика громогласним аплаузом на 

крају представе. 

- То је била најбоља од изведби цијело 

вријеме док смо пробали , рекао је 

Редитељ Гојер , додајући да је, велики 

ансамбл од 28 људи на сцени, уложио 

огроман труд  у организацјски велики 

подухват  за приједорско позориште. 
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- Сматрам да је Приједор овим не само 

бацио рукавицу многим велики 

театарским кућама у региону него да је 

на неки начин дао до знања да су 

прошле мале богиње и да је велика 

матура положена сад је питање 

професионалне озбиљне утакмице са 

професионалним театрима не само у 

БиХ већ  у цијелом региону, нагласио је 

Гојер.   

Он сматра да су овом представом на 

најбољи начин подсјетили  да је на 

јужнословенским просторима постојао 

један генијалан  европски писац какав је 

Данило Киш, који је прерано 

заборављен и да је на жалост ово једина 

представа која је направљена у години 

када се обиљежава двадесет година од 

његове смрти.   

Помоћник редитеља Дарко Цвијетић, 

који је играо лик Бориса Давидовича 

Новског је рекао након представе  да је 

направљен  огроман и веома успјешан  

посао . 

 - Мислим да је горе негдје на небу Киш 

сасвим задовољан, консатовао  је 

Цвијетић.   

 

 
 

- Иако је Киш сам по себи доста  тежак 

и комплексан писац мислим да смо 

успјели да створимо чаролију једног 

страшног свијета за који ја вјерујем  да 

је иза нас, казала је Чекић.  

Тешка улога исљедника Федјукина 

припала је Раденку Билбији који се 

упркос тежини задатка, како каже, 

осјећао глумачки добро на сцени јер је 

са колегама све добро штимало. 

Премијери представе претходила је 

промоција књиге „Љубичасти нотурно“ 

Војислава Вујановића која говори о 

раду Градимира Гојера, те изложба 

позоришне фотографије премијерне 

представе аутора Игора Мотла. 

 

Одржан Први међународни сајам 

књига 

   

У  Хотелу "Приједор" је од 18-20. 

новембра  одржан  Први  међународни 

сајам књиге "Дани књиге Приједор 

2009." Сајам је  отворила  Љиљана 

Бабић, начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности која је изразила 

задовољство  што је након бањалучког , 

београдског па и загребачког сајма 

књига , и Приједор организовао једну 

овакву сајамску манифестацију која ће 

сигурно имати своје посјетиоце.  

-У то не сумњам јер је Приједор поред 

сликара, музичара, изњедрио и бројна 

имена лијепе писане ријечи те содно 

томе и удружења пјесника и 

кињжевника који традицију љубави 

према писању и књизи његују и 

данас.Надам се да ће у пет наредних  
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сајамских дана свако наћи аутора и  

књигу за себе, те да ће ово постати 

традиционална културна 

манифестација, казала је Бабићева. 

 

 
 

Директор сајма Жељко Ивошевић  

потврдио је  да су на двадесетак 

штандова током три сајамска дана  биле 

изложене књиге 60 излагача из Босне и 

Херцеговине, али и из Хрватске ,Србије 

и Словеније те је Сајам на тај начин 

оправдао и назив међународни. 

-Традиција се гради и са грађанима 

Приједора, тако да  ће од њиховог 

одзива и заинтересованост за овакав вид 

презентације књиге, зависити хоће ли 

манифестација Дани књиге постати 

традиционална, рекао је Ивошевић. 

Хит издања која се још не налазе у 

књижарама биле су понуђене  ће се 

посјетиоцима сајма и до 30 одсто 

нижим цијенама, док су  старија издања 

бити продавана по цијени сниженој и до 

50 одсто. 

Организатор сајма је био  Хотел „ 

Приједор“ уз подршку општине 

Приједор, а поклон је граду поводом 

обиљежавања 25 годишњице рада овог 

хотела .Улаз за све посјетиоце сајма био 

је  бесплатан. 
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