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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за март 2008.године

Усвојен извјештај Начелника
општине
Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су на
засједању
одржаном
4.марта
2008.
године
Извјештај о раду начелника и
општинске Административне службе за
2007. годину, констатујући да су
резултати тог рада видљиви у свим
областима живота града.
Начелник општине Марко Павић је
истакао да су у претходном периоду
реализовани сви планирани програми, а
да су при том све одлуке доношене
двотрећинском већином гласова.
„Било ми је задовољство да чујем
похвале, али и сугестије које су
изнијели одборници о раду општинске
администрације. Чињеница је да су
током овог периода нашег рада
створене објективне претпоставке за
даљи развој општине Приједор “ казао
је Павић.Према његовим ријечима ,
подаци који су наведени у извјештају
да је покривеност увоза извозом 137,07
одсто општину Приједор сврставају
међу водеће у Републици Српској што
указује да стални раст обима размјене
са иностранством који се остварује
захваљујући извозно оријентисаним
предузећима.
„ То само потврђује да је у општини
створена повољна клима за рад
привредника, што ће се одразити и на
даљи напредак у другим сегментима
живота ове локалне заједнице“ казао је
Павић.
Он је додао и да општина Приједор још

није ријешила све своје проблеме, те
постоји неколико сегмената на којима
ће бити акценат
рада
општинске
администрације у овој години , а то су
прије свега
проблеми повратника,
избјеглица, те социјални случајеви и
проблем запошљавање.
Успјешно завршена сертификација
општине
Начелник општине Приједор Марко
Павић објавио је 26.марта 2008. године
да је општина Приједор успјешно
завршила процес сертификације према
стандардима ИСО 9001:2000.

„ Овај сертификат значи да је оштина
Приједор испунила скуп захтјева које
је било неопходно испунити како би се
успоставио одређени систем и ниво
пружања услуга и да су све процедуре
по којима радимо у складу са европским
стандардима. Успостављањем овог
система лакше ћемо добијати пројекте
европске заејднице , али прије свега
квалитетно пружати услуге грађанима“
казао је Павић. Он је додао да су
контролу
документације
и
свих
активности на увођењу европских
критеријума у рад локалне управе
обавили
представници
њемачке
цертификацијске куће ТУВ НОРД.
„ Ово је резултат нашег двогодишњег
рада на процедурама и процесима како
би били усклађени са европским
стандардима и омогућили грађанима
да брзо и ефикасно обаве све послове и
услуге које их Административна служба
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пружа и чији смо ми сервис“ казала је
замјеник начелника Љиљана Бабић, која
је била менаџер пројекта.

Церемонија
свечане
додјеле
сертификата ИСО 9001:2000 биће
организована до средине маја.
Приједорчани у Маниси
Након четвородненог боравка у турском
граду Маниса и учешћу на 438.
међународном
Месир фестивалу у
Приједор
се
вратила
делегација
општине Приједор.
„Нашој делегацији је указано велико
гостопримство , а имали смо могућност
да представимо дио наше културе и
традиције
на
овом
значајном
међународном фестивалу“ казала је
замјеник начелника општине Љиљана
Бабић, која је била вођа делегација.
Она је додала да су Приједор
представили
тридесетак
чланова
културно умјетничких друштава „
Осман
Џафић“,
„
Др
Младен
Стојановић“ и „ Козара“ који су
наступали на шест тргова у Маниси .
„На овај начин, као и изложбом
фотографија „ Приједор- некад и сад“
коју је организовао Музеј Козаре
наставили смо сарадњу са овом
братском општином на културном
плану“ казала је Бабићева.
Према њеним ријечима, у разговорима
који су вођени са руководством ове
општине констатовано је да је вријеме
да се крене и корак даље и да се
успоставе и значајнији контакти
привредника ове двије општине.

„Турска је водећа земља када су у
питању инвестициона улагања страних
улагача, те смо договорили долазак
представника Привредне коморе града
Манисе, како бисмо конкретизовали
програма сарадње и на том плану“
казала је предсједник Скупштине
општине Приједор Азра Пашалић, која
је била у делегацији општине Приједор.
Прољетна сјетва
На
подручју
општине
Приједор
планирано је да овог прољећа буде
засијано 7.915
хектара обрадивих
површина прољетним усевима , што је
за око 20 одсто више у односу на
прошлу годину, потврдила је
шеф
Одсјека за пољопривреду Татјана
Марић.
„ Ово ће бити веома скупа сјетва јер
су цијене појединих репроматеријала
скупље за 30-50 одсто у односу на
исти период прошле године, тако да ће
трошкови репроматеријала износити
10,7 милиона КМ или 1350 КМ по
хектару док су ти трошкови прошле
године износили 7 милиона КМ или
880 КМ по хектару“ потврдила је
Марићева.
Она је додала да ће услуге механизације
током прољетне сјетве коштати 3,7
милиона КМ или 470 КМ по хектару „
Високе цијене репроматеријала , као и
услуга механизације негативно ће се
одразити
на
пољопривредну
производњу и њено повећање“ казала је
Марићева. Од пољопривредних култура
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, највише ће обрадивих површина, око
6 500 хектара
, бити засијано
кукурузом, док ће остале површине
бити засијане јарим јечном и зоби, те
осталим повртларским културама.
Прољећно уређење града
Првим прољетним изграбљивањем и
уклањањем отпада са зелених површина
и орезивањем старих стабала , почело је
прољетно уређивање града, потврдио је
руководилац РЈ „Зеленило“ Дарко
Згоњанин.
„Повољне
временске
прилике
омогућиле су да многе радове на
уређењу града, тако да смо већ
засадили 50 украсних жбунова и 50
стабала бјелогоричног дрвећа,као и 350
квадратних метара сезонског свијећа“
казао је Згоњанин.
Према његовим ријечима, у току је и
поправка и фарбање старих клупа , 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
Згоњанин.
Он је потврдио да постоји и планови да
се ове године детаљније уреде сви
прилази центру града, те да ће се током
априла
мјесеца
и
од
стране
Административне службе општине
Приједор повести кампања за уређење
града.Извођач радова на уређењу и
прољетном умивању града је предузеће“
Комуналне услуге“ ,а радови се
финансирају из средстава заједничке
комуналне потрошње буџета општине
Приједор. Прошле године је за ове
намјене било око 40 000 КМ , а ове
године је планирано да се за уређење
града издвоји око 50 000 КМ.

Обиљежен Свјетски дан вода
Протекла година била је за приједорски
„ Водовод“ веома тешка у економском
смислу јер и поред повећања степена
наплативости, расположива средства
нису била довољна да покрију све
трошкове и санирају дугове које ово
предузеће има, потврдио је директор
овог предузећа Владо Рељић на
пригодној свечаности која је јуче
организована поводом 22. марта
Свјетског дана вода.
„ Проблеми у водоснабдиједању
које
је погоршано дугим сушним
периодом и ригорозне реструкције су
нешто што је до сада највише погађало
наше суграђане ,а што ће убрзо постати
прошлост“ казао је Рељић најављујући
почетак радова на реализацији Пројекта
СЕЦО укупне вриједности 17,5 милиона
КМ, као и Пројекат изградње локалног
водовода у Горњој Љубији који ће
средствима од преко 400 000 КМ бити
финансиран из средства развојог
програма РС.
Рељић је рекао да су дуговања овог
предузећа за електричну енергију око
4,5 милиона КМ од чега је 1,8 милиона
камата на дуг, те да ово предузеће већ
сада има за 45 000 КМ више трошкова
по разним основама, али да без обзира
на све тешкове настоји да питка вода
стигне до потрошача.
ЗЛАТНА ВИЛА
На Међународном фестивалу хорова
"Златна вила" који ће се 9. и 10. маја
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одржати у Приједору , наступиће десет
хорова из седам земаља, потврдио је
члан Организационог одбора ове
културне
манифестације
Мирко
Гламочанин.
„Прве фестивалске вечери такмичиће се
академски хор СКЦ Универзитета из
Ниша , потом Мјешовити пјевачки збор
Роженице“ из
Пазина,
хор
из
иалијанског града Милана, Женски хор
„ Аутентик“ из Сарајева и СПД „
Јединство“ из Котора
“ казао је
Гламочанин.Према његовим ријечима,
друге фестивалске вечери публици ће се
представити АКУД "Мирче Ацев" из
Скопља, Академски хор Универзитета
технологије из пољског града Вроцлава,
Српско православно црквено пјевачко
друштво "Вила" из Приједора, КУД
„Абрашевић“ из Београда и КУД „
Светозар Марковић“ из Новог Сада.Он
је појаснио да су према пропозицијама,
хорови
обавезни
да
у
свом
двадесетминутном наступу изведу пет
композиција припремљених за фестивал
- дјело старог мајстора,
савремено
дјело, дјело једног домаћег аутора, као и
једно дјело по слободном избору.
„Најбољи према мишљењу трочланог
стручног жирија освојиће плакету
’Златна вила’ и главну новчану награду
од 5.000 КМ, а предвиђена је додјела
још пет посебних признања - најбоље
изведбе савременог, домаћег и духовног
жанра, те
повеља за дјела старог
мајстора, иновацију и виртуозност у
интерпретацији, као и Повеља -награда
публике и новчани износ од 1500КМ.“
потврдио је Гламочанин.
Музеј- Бугарска културна баштина
У Музеју Козаре је отворена изложба
којом
се
приједорској
публици
представља бугарска природна и
културна баштина под заштитом
УНЕСКО-а.Изложене
су
слике
неколико споменика сјетске баштине
више цивилизација које су током
вијекова
живјеле
на
територији

Бугарске , те неколико природних
локалитета који су под заштитом
УНЕСКО-а. Изложбу је отворио
амбасадор Бугарске у БиХ Андреј
Трнски који је том прилико рекао да су
Бугарска и БиХ
земље које су
регионално и историјски повезане .
" Наше двије земље су потписнице
Споразума о сарадњи у домену
образовања, науке и културе, тако да
очекујемо да држављани обје земље
упознају
културну
баштину
и
историсјки наслијеђе наших држава“
рекао је Трнски.Он је истакао да је
култура увијек била мост за упознавање
два народа и боље разумијевање.

Директор Музеја Козаре Миленко
Радивојац је рекао да је Бугарска, трећа
земља у Европи према богатству и
разноврсности
културно-историјског
насљеђа.„Многи ће управо овом
изложбом сазнати да се у Бугарској
налази девет објеката који су уписани у
УНЕСКО – ов списак свјетске културне
и историјске баштине , што је
својеврсно признавање значаја овог
насљеђа
за
развитак
људске
цивилизације, ван националног и
регионалног оквира“ рекао је Радивојац.
__________________________________
Издавач: Општина Приједор
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