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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за август   2009.године 

 

24.8.2009. Ватрогасци уручили 

плакету начелнику општине   

 

Поводом обиљежавања 125 година 

ватрогаства  у Приједору у  

просторијама Територијалне ватрогасне 

јединице јуче је начелнику општине 

Марку Павићу уручена плакета за 

посебан допринос у развоју и 

унапређењу ватрогаства на подручју 

општине Приједор.Командир ове 

јединице Миле Међед је истакао да је 

допринос посебно огледа у опремању 

ватрогасне јединице. 

 

 
 

-Територијална ватрогасна јединица 

Приједор је , захваљујући подршци 

начелника општине,  једна од 

најопремљенијих и најорганизованијих  

на простору Републике Српске  , па и 

шире, а њихова активност није сведена 

само на гашење пожара већ и 

спашавање људских живота и 

материјалних добара од разних несрећа 

и непогода, рекао је Међед . 

Начелник општине Марко Павић је , 

захваљујући се на овом признању, рекао 

да грађани општине Приједор могу бити 

задовољни оним што приједорски 

ватрогасци чине за превенцију  од 

пожара, али и у  гашењу пожара и свим 

оним активностима за које су они 

оспособљени. 

-Својим радом оправдали си средства 

која су уложена у њихово опремање, а 

она нису занемарљива поготово ако се 

зна да се ова јединица финансира из 

општинског буџета, а недавно је 

набављено и најсавремениј ватрогасно 

возило у овом дијелу Европе, чија је  

вриједност око 700 000КМ, казао је 

Павић. 

Он је најавио у подршку локалне власти  

препоруци  Ватрогасног савеза  РС у 

оснивању центара за гашење 

пожара,посебно регионалног центра у 

Приједору.Овом приликом је 

промовисана и брошура „ Спријечимо 

пожаре“  која је замишљена као абецеда 

у спречавању пожара  и која ће ,по 

ријечима Међеда, бити дистрибуисана 

по образовним и јавним установама, те 

бити обавезна литература за полагање 

испита за ватрогасце. 

Територијална ватрогасна јединица 

располаже са  осам возила и запошљава 

35 ватрогасаца који су током 2009. 

године имали 168 интервенција, од чега 

су 152 шумска пожара. 

 

3.8.2009. 
Томашичка језера нови извор питке 

воде 

 

Рударски институт Приједор  

организовао је јуче презентацију 

елабората   о могућности коришћења 

воде из вјештачких језера бившег 

рудокопа Томашица . Ријеч је о 

напуштеним коповима, гдје су се 

формирала језера  из чијих би се 

капацитета  чак 30 одсто приједорских 

домаћинстава могло снабдијети 

водом. Начелник општине  Приједор 

Марко Павић рекао је да ће 

реализацијом пројекта  

водоснабдијевања коју проводе  

општина  Приједор и Влада Швајцарске 
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до 2011. године бити ријешено 

водоснабдијевање за 70 

одсто становништва, а да би томашичка 

језера могла подмирити преостале 

потребе.  

-Можемо бити  

изузетно задовољни јер је  ријеч о 

питкој води , мада су  увијек  постојала 

мишљења да је та вода загађена због 

близине лежишта жељезне руде, рекао 

је Павић.  Он је рекао да су у наредних 

12 мјесеци неопходна  

додатна испитивиња и да је циљ  

општине да након тога, најдаље  до 

2011. године, буде готова изведбена 

студија.  

-О значају једног оваквог пројекта  

сувишно је говорити јер  мјештани 

Буснова, Томашице, Саничана, 

Ракелића и Гомјенице током  цијеле 

године имају проблем са 

водоснабдијевањем, а нарочито у ове 

љетне дане, навео је Павић.   

Анализа коју је урадио Рударски 

института Приједор први је  конкретан 

корак ка испитивању квалитета и 

капацитета томашичких акумулација, 

који би са процијењених 2,5 милиона 

кубика воде, колико би томашичка 

језера могла давати годишње, значило 

подмирење четвртине тренутних 

потреба општине Приједор.  Према 

Стратегији развоја општине Приједор за 

покретање изворишта Томашица 

предвиђено је два до три милиона 

марака. 

 

Туристичка организација – билборди 

и цитyлите 

 

Туристичка организација општине 

Приједор завршила је пројекат 

постављања билборда и два свијетлећа 

паноа - ''сити лајта'' на улазу у град, који 

је Министарство трговине и туризма 

Републике Српске финансирало са 

14.860 КМ. 

Директор приједорске Туристичке 

организације Амира Ганић рекла је да је 

овај пројекат реализован ради бољег и 

квалитетнијег информисања 

посјетилаца, који у љетном периоду у 

великом броју посјећују ово подручје. 

 
-У настојању да туристима који 

посјећују наш град омогућимо што 

боље сналажење, оба "сити лајта" 

налазе се у урбаној зони, на видним 

мјестима за све учеснике у саобраћају, 

испред канцеларије Туристичке 

организације и у градском парку ,казала 

је  Ганићева. 

Она је додала да један "сити лајт" 

садржи опште податке о Приједору и 

информације о установама значајним за 

туризам, а други податке о 

најзачајнијим туристичким 

потенцијалима ове општине - планини 

Козари, ријеци Сани и рибњаку 

Саничани. На оба свијетлећа паноа 

налази се и туристичка карта општине 

Приједор. 

-Билборд је постављен на магистралном 

правцу Приједор - Бањалука, а 

посјетиоце ''поздравља'' натписима  

добродошлице на ћирилици, латиници, 

енглеском и њемачком језику. На 

подлози се налази авионски снимак 

урбаног дијела Приједора и панорама 

планине Козара, рекла је Ганићева. 

Она је најавила и реализацију пројекта 

постављања туристичке сигнализације у 

граду, за који се тренутно ради  студија  

изводљивости , а коју финансира 

општина Приједор средствима од 15 000 

КМ, док је захтјев за њихово 

постављање упућен прем Министарству 

трговине и туризма. 

 

Одржана прва Гастро презентација 
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На приједорском шеталишту  је у 

суботу одржана гастро презентација гдје 

су грађани имали прилику да  на 

двадесетак штандова пробају домаћа 

пића и јела која се припремају на 

традиционалан начин. 

Гласовима грађана који су пробали 

кулинарске специјалитете свих 

учесника м пехар и признање за 

најразноврснију гастро понуду припало 

је Активу жена Демократског народног 

савеза , док је Удружење жена Доња 

Пухарска добило пехар и признање за 

најљепше уређен штанд. 

Замјеник начелника општине Приједор 

Миленко Ђаковић , који је отворио 

манифетсацију и касније уручуи 

призанња награђенима ,је рекао је да су 

побједници ове манифестације сви који 

су учествовали, као и сам град 

Приједор. 

- Приједорчани су надалеко познати као 

добри домаћини, а то се вечерас још 

једном доказало, рекао је Ђаковић. 

Међу учесницима су посебно била 

запажена традиционална индијска која 

је  на овој презентацији представила 

породица Мукарџи. 

 
 

- Приједорчанима је био  занимљив 

индијски хљеб и индијска риба, 

традиционална вегетаријанска јела на 

бази кромпира и карфиола. Мисли се да 

је индијска кухиња љута, али смо 

оставили грађанима  нека сами грађани 

просуде, казала је Чанда Мукарџи која 

је представила своје умијеће 

припремања и сервирања индисјких 

јела. 

Она је додала да је заједно са супругом 

Мураријем и кћерком  Нини  на овај 

начин обиљежила  велики индијски 

празник,62. годишњицу од 

осамостаљења -независности 

од британске управе.  

 

 
Ни  Удружење Словенаца  „ Липа „ није 

заостајало за осталим излагачима те је 

њихов штанд био један од 

најпосјећенијих. 

-Представили смо 19 традиционалних 

старих изворних јела словеначких, 

штрукли, јабучник (вино од јабука које 

словенци не продају него га праве само 

за себе) крањска кобасица, 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. 

Поред поменутих на првој приједорској 

гастро презентацији су учествовали  и 

Удружење Украјинаца "Веселка", 

удружења "Промотур" и "Теодора", 

Коло српских сестара, посластичарница  

"Оаза" и мини пивара "Бомар". 

А оно што их је посебно обрадило је да 

су сви излагачи  на завршетку 

манифестације обавијештени да им је 

одлуком начелника општине 

додијељено  по 200 КМ као подршка 

домаћина, а новац могу примити у 

сриједу, 19. августа, у просторијама 

Туристичке организације Приједор.  

Гастро презентацију приредила је 

Туристичка организација општине 

Приједор у склопу манифестације 

''Приједорско културно љето 2009''.  
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16.9.2009.Бесплатни уџбеници за Роме 

и поклони за првачиће 

 

Општина  Приједор ће и ове, као и 

претходних пет  година,  обезбиједити  

бесплатне уџбенике и свеске  за ученике 

ромске националности. 

-У току је провођење тендерске 

процедуре како би се набавили 

уџбеници за 73 основца и 

средњошколца ромске мањинске 

заједнице, потврдила је сарадник за 

образовање у општинској 

административној служби Оливера 

Росић  и додала да је за те намјене   у 

буџету планирано  око 10.000 КМ.  

 Она је истакла да ће уџбенике добити 

основци од трећег до деветог разреда, 

док ће ромска дјеца уписана у први и 

други разред основне школе добити 

књиге, као и остали ученици  ,од 

Министарства просвјете и културе 

Републике Српске . 

-Општина  обезбјеђује бесплатне 

уџбенике за Роме   с намјером  да и ову 

дјецу  што више укључе у систем 

образовања" нагласила је Росићева. Она 

је потврдила да ће  и ове године бити 

обезбијеђена стипендија за једну 

студенткињу  из ромске популације, 

која студира  Високу медицинску 

школу.И ове као и претходних година, 

начелник општине Приједор ће 

пригодним поклонима даривати 

малишане који од 7.септембра први пут 

сједају у школске клупе. 

-Ни ове године нисмо напустили ту 

традицију даривања ученика првака. 

Припремљено је 630 поклон- пакетића  

„ Буцко“ које ће, испоручити  Издавачка 

кућа `Ланакс`из Бања Луке по цијени од 

6 КМ, казала је  Росићева.Она је додала 

да су пакети пригодног садржаја и да се  

састоје  од азбуке -бојанке, сликовнице-

животиње у пјесмицама, свеска „Буцко 

и Цица у саобраћају“  и честитке 

начелника општине. 

 

25.8.2009. 

Пројекатомладинског здравља 

 

Представници општине Приједор и 

Њемачког друштва за техничку сарадњу 

ГТЗ потписали су јуче Споразум о 

сарадњи на имплементацији пројекта 

омладинског здравља.Општина 

Приједор једна је од првих седам од 20 

предвиђених општина у којима ће се 

проводити омладински здравствени 

пројекат. 

Координатор пројекта Илија Трнинић је 

истакао да је  циљ пројекта унапређење 

здравља младих и подизање свијести 

младих људи  о здрављу. 

 
-Пројекат ће се спроводити кроз 

различите активности попут едукације и 

информисања младих људи и пружању 

знања на основу којих ће моћи да 

доносе савјесне одлуке о свом 

репродуктивном здрављу односно 

избјегавању ризичног сексуалног 

понашања, казао је Трнинић. 

Он је додао и да ће се пројекат 

спроводити  три године у партнерству 

са Омладинским савјетом општине и 

Домом здравља,а имплементација 

пројекта је вриједна око милион еура. 

Замјеник начелника општине Миленко 

Ђаковић је истакао да је једна од првих 

општина која је усвојила документ 

Омладинске политике  и која , у 

настојању да побољша положај младих 

људи, у потпуности подржава пројекат 

заштите њиховог здравља  у интересу 

стварања здравог потомства. 

 

 

15.8.2009. 
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Отворена два нова дјечија игралишта 

 

У приједорским насељима Пећани и 

Рашковац  отворена су  два дјечија 

игралишта које је општина Приједор 

финансирала са око  20.000 КМ. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је, отварајући ова мјеста 

првенствено намјењена најмлађим 

Приједорчанима , рекао  да је општина, 

и поред економске кризе, препознала 

потребу дјеце да у љетно доба  имају 

прикладне садржаје за игру и дружење. 

 
 

-Дјеца ће  од сада имати гдје да изађу и 

да имају играчке и справе које су им до 

сада недостајале за игру у кругу 

стамбених зграда гдје живе , а родитељи 

могу бити безбрижни, поручио је 

Павић.   

Он је најавио да ће општина Приједор 

наставити  са активностима куповине 

елемената за  оваква игралишта,  

посебно у  већи насељима какава су 

Тукови, Гомјеница и на Урије.  

-Циљ нам је да у свим гушће насељеним 

мјестима дјеца имају једно мјесто гдје 

ће се окупљати и које ће их држати 

даље од улице и свих лоших садржаја и 

утицаја  који им на њима  пријете , 

навео је Павић. 

Све донедавно у Приједору није било 

ниједно дјелије игралиште, а у 

релативно кратком времену отворено је  

још четири игралишта  која су раније 

саграђена у насељима око плавог и 

црвеног солитера, у рудничким 

зградама, у ламелама из градске 

тржнице и на Уријама.  

 

         

8.8.2009. 

Донаторско вече за ФК Рудар 

 

Руководство Фудбалског клуба „ Рудар 

–Приједор“ и општина Приједор 

организовали су донаторско вече под 

мотом „ Будимо уз наш фудбалски клуб  

„Рудар-Приједор „. 

Чињеница да се овај клуб пласирао у 

Премијер лигу БиХ, поставио је пред 

управу клуба веома озбиљан задатак да 

обезбиједи додатна средства за 

финансирање наступа екипе у овом 

рангу такмичења. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је био међу првима  који је 

уручио личну донацију за помоћ 

домаћем фудбалском клубу. 

-Пласман Рудара у Премијер лигу БиХ 

је  један велики спортски догађај за 

општину Приједор, а у времену рецесије 

и економске кризе проблем је 

обезбиједити наступ наше екипе са 

финансијске стране је веома велики, 

казао је Павић. 

Он је додао да је општина Приједор 

доста помогла да се „ Рудар Приједор“ 

припреми за овај ранг такмичења, 

међутим то није било довољно па је у ту 

сврху и оргханизовано једно овакво 

вече. 

-То је уобичајено и то се ради у свим 

спротским клубовима у свијету, а ми 

смо ево по први пут организовали једно 

овакво вече донатора, додао је Павић, 

узражавајући  наду да ће се прикупити 

средства за помоћ бар у старту овог 

такмичења. 

Иако су позивнице  послате на готово 

три стотине  адреса привредних 

субјеката и појединаца ,а позив упућен 

и  путем медија свим љубитељима 

спорта, посебно фудбала да се укључе у 

акцију прикупљања донаторских 

средстава, позву се одазвало педесетак 
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донатора, те је прикупљено око 42 000 

КМ. 

Предсједник ФК „ Рудар –Приједор“  

Божо Грбић  захвалио  се 

привредницима и појединцима који су 

се одазвали позиву и који су донарали 

средства, те истакао наду да ће оваквих 

и сличних акција бити и убудуће, што 

ће екипа  „ Рудар-Приједора“ збнати да 

врати на најбољи начин, добрим играма 

и пласманом те промоцијом Приједора 

и ван градница БиХ. 

 

Изложба књига испред Читаонице 

 

Свој допринос  културно-умјетничком 

програму  манифестације „ Приједорско 

културно љето“ које се по први пут 

организује у општини Приједор , дала је 

и Народна библиотека „ Ћирило и 

Методије“ јучерашњом изложбом књига 

на платоу испред градске читаонице. 

Ријеч је о изложби књига под називом“ 

Бестселери свјетске књижевности 21. 

вијека“ која је организована у сарадњи 

са издавачем и дистрибутером „ Ваша 

књига“ из Бања Луке. 

Директор приједорске библиотеке 

Снежана Ђикић је потврдила да је у 

понуди књига која је поред 

маркетиншког имала и продајни 

карактер налазило око 250 наслова  

односно око 1000 књига. 

-Колонаде пуне књига, тако смо 

осмислили ову активност и искрено се 

надам да смо избором књига погодили 

укусе наших суграђана, чију посјету 

очекујемо и значајнијем броју, казала је 

Ђикићева. 

Будући да је била замишљена и као 

разговор са писцем, гости на изложби су 

били књижевници из Бања Луке Ранко 

Рисојевић и Здравко Кецман који су 

представили свој књижевни опус и 

заинтересованим посјетиоцима 

дијелили примјерке  књижевног 

часописа „ Путеви“. 

 

 
 

-Све што је у вези са књигом мене 

увијек радује, а још ако се то ради 

ентузијастички онда то већ изаива моје 

одушевљење. У таквом времену живимо 

да морамо да нађемо пут како да књигу 

приближимо читаоцу, јер многи и не 

читају јер им се књига и не нуди, казао 

је Рисојевић. 

Он је поздравио идеју о организовању 

једне овакве манифестације и истакао да 

би оваквих активности требало да буде 

више како би књига добила своје мјесто 

које јој уз човјека и припада. 

Поред  свјетских бестселера, било је 

књига из других области, као што су 

умјетност, друштвене и природне  

науке, култура и дјечија литература. 

Током цјелодневне активности, изложба 

је побудила велико интересовање 

Приједорчана свих узраста , а многи од 

њих су по приступачним цијенама 

могли да купе и своје кућне библиотеке 

допуне са новим издањима књига. 

 

 
______________________________      
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