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ИНФОРМАТОР
Издање за децембар 2008.године

Награда Савјета Европе
Општина Приједор добитник је прве
награде
Конгреса
локалних
и
регионалних власти Савјета Европе за
успјешну имплементацију кампање„
Доста“ на тему јачања улоге локалних
власти у области заштите права Рома на
подручју ове општине.Обавјештење да
је награду добила општина Приједор
стигло је из Савјета Европе у коме је
истакнуто да ово признање симболизује
снажно ангажовање ове локалне
заједнице у области заштите и
обезбјеђивања основних људских права
ромске популације.
„Шаљемо вам искрене честитке не само
за побједу, већ за креативан и
иновативни рад којим сте обезбиједили
различитост у животу Ваше општине и
активно демократско учешће Рома у
раду локалне заједнице, као и
поштовање основних људских права ове
популације“ наведено је у обавјештењу
начелнику општине Приједор које је
потписао Јавуз Милдон предсједник
Конгреса локалних и регионалних
власти.
Општина Приједор је кандидовала
пројекат
под
називом„Ефективно
учешће мањинских група–Рома на
подручју општине Приједор кроз
остваривање
својих
основних
друштвених права-права на становање,
обезбјеђивање простора за рад ,систем
образовања, здравствене и социјалне
заштите и просвјећивања, као и учешће
у законодавној власти.

Награда за два најбоља пројекта,
коју је поред општине Приједор добио и
град Мостар биће уручена 4. марта на
церемонији додјеле у сједишту Савјета
Европе у Стразбуру на засједању 16.
Пленарне сесије Конгреса локалних и
регионалних власти.Тада ће бити
уприличена и изложба промотивног
материјала и фотографија којима ће
бити илустрован награђени пројекат
општине Приједор.
Пријем за вјерске заједнице
Начелник општине Приједор Марко
Павић организовао је јуче пријем за
представнике
три највеће вјерске
заједнице у Приједору , а поводом
предстојећих вјерских и новогодишњих
празника.
„ Иако смо се током године састајали и
договарали, овај сусрет имао је за циљ
да грађанима и вјерницима општине
Приједор упутимо заједничку поруку да
ћемо се, у времену које је пред нама
,заједнички борити за што бољи живот
сваког грађанина у Приједору.“ рекао је
начелник Марко Павић.
Павић је казао да је овај сусрет , да
поред
честитања
за
предстојеће
празнике, био прилика да се размјене и
мишљења о сарадњи локалне власти са
представницима вјерских заједница овој
години.

„ Наша је заједничка констатација да
смо заједничким снагама створили
повољан амбијент и услове за суживот и
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бољи живот свих наших грађана “, казао
је Павић.
Представника СПЦ јереј Драган
Хрваћанин казао је да је сусрет у
општини био прилика да се изразе
жеље за просперитет и напредак, али и
сагледају
до сада постигнути
резултати.
„ Сви смо мишљења да смо током
протекле године
доста добро
сарађивали и пуно тога урадили “ рекао
је јереј Хрваћанин.Жупник приједорске
жупе, Маријан Стојановић, рекао је да
је божићна порука свим људима добре
воље мир, радост и весеље и да је
вријеме да своје погледе и рад окренемо
ка будућности и бољитку општине
Приједор и свих њених грађана и
вјерника.
„Представници свих вјерских заједница
су се сложили да је ово општина велике
перспективе и лијепе будућности .На
нама је да оснажимо суживот међу
грађаним Приједора да будемо блиски
и као комшије и као грађани овог града.
“,рекао
је
имам
Мерзук
Хаџирушидовић.
Пријем за ученике
Марко Павић , начелник општине
Приједор организовао је традиционални
новогодишњи пријем за најбоље
ученике приједорских основних и
средњих школа.
„ Знање и младост су оно на чему
ми мислимо да градимо нашу укупну
политику и нашу будућност , а ово је
прилика
да наградимо
најбоље
наградимо и да другима покажемо да ће
они најбољи увијек бити вриједновани“
казао је Павић.
Он је додао да охрабрују подаци
приликом недавног анкетирања за
потребе израде Стратегија развоја
општине, да се свега 30 одсто младих
Приједорчана изјаснило да жели да
напусти свој град, што је знатно нижи
проценат у односу на податке који се
односе на цијелу БиХ.

„ То нас охрабрује и постављан пред
локалним властима веома одговоран
задатак да се уваже сви захтјеви младих,
те да се ради на стварању услова за
квалитетно образовање и запошљавање“
казао је Павић.
Пријем за најбоље пољопривреднике
Марко Павић, начелник општине
Приједор
уручио је на пригодној
свечаности
награде
најбољим
пољопривредним произвођачима
у
области
сточарства,
воћарства,
ратарства,пчеларства и повртларства
којима је додијељено
27 новчаних
награда и диплома.
„Оно што је посебна карактеристика ове
манифестације је да се признања
додјељују
прије
свега
младих
пољопривредним произвођачима, јер
желимо њих да стимулишемо да
производе, али и да остану на својим
имањима.“
рекао
је
начелник
Павић,честитајући награђенима.
Према његовим ријечима, општина
Приједор је ове године имала неколико
начина стимулације пољопривредне
производње , те кроз подјелу садница
па и овај вид награђивања као подршке
локалне заједнице.
„ Оформили смо и Фондацију за развој
Приједор , којом је између осталог
предвиђена
и
подршка
развоју
пољопривреде кроз давање гаранција на
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кредите , а у наредној години смо за те
намјене предвидјели средства у износу
200 000 КМ“ казао је Павић.
Шкундрић Драгомир из Ништаваца
добитник је признања у области
сточарске производње којом се бави
читава његова породица.
„ Сточарством се бавимо отац, брат и
ја са супругама , а држањем музних
крава бавимо се десет година.Држимо
око147 грла , од чега је 70 музних крава
, а остало су јунице. Од овог посла се
може живјети, али мора пуно да се ради.
Радни дан траје од јутра до мрака, а
слободог времена се нађе, али мање.
Ове године смо испоручили око 430 000
литара „ Млијекопродукту“ из Козарске
Дубице . Ово признање нам доста значи
, јер је и овакав вид подршке локалне
власти веома значајан подстицај за све
нас који живимо на селу и живимо
искључиво од рада на земљи и око
стоке“ казао је Шкундрић.

Критеријуми по којима су изабрани
најбољи пољопривредници нису били
само количина, већ и квалитет
производа што је оцијенила стручна
комисија Најбоље постигнути резултати
пољопривредника
награђени су
новчаним наградама, за шта је у буџету
општине предвиђено укупно 10.800КМ.
Износ прве награде је био 400-700 КМ,
друге 300-500, а треће 200- 300 КМ,
зависно од врсте пољопривредне
дјелатности.

Пријем за новинаре
Марко Павић , начелник општине
Приједор приредио је традиционални
новогодишњи пријем и за представнике
медија.
„ Ово је један наш лијеп обичај, који је
већ постао традиција да се састанемо на
крају једне календарске године ,а
заједнички нам је жеља да Приједор
буде медијски представљен и да добије
мјесто које заслужује, тако да смо у том
циљу многе медије и подржали у раду
“ казао је Павић.
Новинари
су
пратили
рад
Административне
службе
и
рад
скупштине и реално извјештавали о
томе, тако да смо сви били на
заједничком задатку да живот у
Приједору учинимо и бољим, додао је
Павић
честитајући
новинарима
предстојеће празнике.
На пријему
који је
поводом
предстојећих празника приређен у
просторијама
приједорског
одбора
СУБНОР-а , начелник Марко Павић је
присутним првоборцима рекао да
општинска администрација подржава
рад приједорског одбора СУБНОР-а,
али
и
обиљежавање
значајних
историјских
датума из НОБ-а.
„ Од 564
првоборца из Другог
свјетског рата данас их је у Приједору
њих само 9 живих .
Међутим, њихова херојска борба је
нешто што је оставило неизбрисивог
трага у савременој историји и нашег
града и нешто је што обавезује многе
генерације које долазе “ казао је Павић.
„Уважавајући тековине партизанског
покрета, општина је прихватила да у
идућој години реконструише споменик
на Патрији, који је симбол херојске
борбе и пробоја партизана у офанзиви
на Козари.“ додао је Павић.
Промоција књиге Петра Додика
У Приједору је пред многоборјним
саборцима и поштоваоцима дјела и
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рада
привредника , друштвенополитичког радника и дипломате Петра
Додика промосивана његова
књига
под називом „ Мој животни пут „. О
књизи је говорио
њен рецензент
професор Владимир Лукић који је рекао
да је пред читаоцима једно истинско
свједочење младића који је дочекао рат
и био у партизанима са 16 година,
преживио
стријељање
и
касније
доживио тешко рањавање, али је све
тешкоће превладао и дочекао лијепу
старост да о томе мудро прозбори , да се
не заборави.
„Он на овај начин показује да је успио
да зацијели све своје ране и да га талас
мржње , послије свега што је преживио,
никад није преузео иако је било много
мотива за то. Остао је једна чиста ,
свијетла личност која је свуда и на
сваком мјесту пропагирала мир,
слободу и заједништво,“ рекао је Лукић.
Петар Додик је посебно поздравио
младе који су се окупили, како рече, да
чују коју паметну ријеч и од старијих.
,,Наслов ове књиге , по мени, не
одговара садржају, јер у ствари књига
садржи три стотине имена и један је
кратак историјски преглед о нашем
крају од периода 1936. године па до
краја мог радног вијека који сам
покушао да пренесем на папир, да се не
заборави јер се имало шта рећи“ казао је
Додик.
Стипендије за ученике и студенте
Општина Приједор ће у школској
2008/09. години додијелити 42 нове
стипендије , односно 30 студентских
и 12 ученичких стипендија , потврдила
је стручни сарадник са образовање у
Оливера Росић.
"С обзиром да је била велика
пролазност студената,ми настављамо и
са стипендирањем студената којима је
стипендија раније додијељена. Тако да
ће , уз 92 студента и 12 ученика који су
испунили
услове
за
наставак
стипендирања, општина ове школске

године стипендирати укупно 122
студената и 24 ученика“ казала је
Росићева. Буџет за стипендије биће
повећан са овогодишњих150.000 КМ на
170 000 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.
Једнократне помоћи за ученике и
студенте
За ученике и студенте породица ратних
војних инвалида
је
из Фонда
солидарности ратних војних инвалида
општинске
Борачке организације
подијељена новчана помоћ у укупном
износу од 13.200 КМ.Предсједник овог
Фонда Раденко Прељић навео је да је
100 основаца добило једнократну
новчану помоћ у износу од по 70 КМ, 52
средњошколца по 100 КМ и четири
студента по 250 КМ.За помоћ дјеци
РВИ за почетак школске године,
општина Приједор је на основу одлуке о
допунским правима РВИ и породица
погинулих бораца, Фонду РВИ уплатила
12.500 КМ, док је 700 КМ обезбјеђено
из средстава прикупљених уплатом
чланарине у Фонд.Фонду солидарности
Организације
породица
погинулих
бораца уплаћено је 12.500 КМ од чега је
једнократну новчану помоћ добило 39
основаца и 104 средњошколца .
___________________________
Издавач: Општина Приједор
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