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ИНФОРМАТОР
Издање за март 2007.године

Маниса је град веома богате културе и
традиције, али и модеран индустријски
град, смјештен у западној Анатолији.
Поред
развијене
пољопривреде,
значајан је индустријски и трговачки
центар овог дијела Турске.
Општина Приједор је до сада повеље о
братимљењу потписала са општином
Панчево и грчком општином Неаполис,
а очекује се да би
сарадња са
словеначком општином Бовец и
италијанском општином Тренто могла
ускоро
резултирати
потписивањем
оваквих повеља, као и општинама
Демир Хисар из Македоније и
Кикиндом из Србије.
Делегација Парламентарне скупштине
Савјета Европе у посјети Приједору

Братимљење Приједора и Манисе
Начелници општине Приједор и
турског града Маниса Марко Павић и
Булент Кар потписали су у петак 23.
марта у Маниси Повељу о братимљењу
којом је потврђено опредјељење
руководства ових локалних заједница и
утврђени основни аспекти будуће
сарадње.
Свечаност потписивања повеље и
представљање
општине
Приједор
одржана је у склопу традиционалног
467. по реду етно фестивала под
називом Фестивал месира.
Сарадња са овом општином на западу
Турске започела је прошле године ,на
иницијативу Министарства вањских
послова БиХ и посредством амбасаде
БиХ
у Анкари,када је делегација
општине Приједор боравила у Маниси.
„ У разговорима са руководством овог
града већ смо утврдили многе додирне
тачке и могућности сарадње у разним
областима, у којој видимо и могућност
улагања у наше привредне капацитете“
рекао је начелник Павић пред одлазак у
Манису.

Делегација
Парламентар
не
скупштине
Савјета
Европе,
односно
чланови
Комитета за
миграцију и избјеглице су средином марта
током боравка у Босни и Херцеговини ,
посјетили и општину Приједор.
На челу делегације је био Николаис
Дендиас који је након дводневних
разговора са представницима избјеглих и
расљених лица, те повратника изразио
зодовољство прикупљеним информацијама
на подручју општине Приједор.

„ Приједор је најбољи примјер повратка
наде у будућност у воом региону“ рекао
је Дендиас на конференцији за новинаре
која је одржана на крају посјете, те
истакао да би држава трабала да
помогне
локалној заједници која
настоји да ријеши егзистенцијалне
проблеме ових категорија, те створи
услове и материјалну основу одрживог
повратка и останка на овим просторима.
Марко Павић начелник општине
Приједор је изразио задовљство што је
Приједор потврдио позитивну слику
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града у којем владају мир и толеранција,
те замолио Дендиаса да у извјештају о
стању избјеглих и расељених лица
прикаже право стање у нашој општини
и позове владе западних земаља да
инвестирају у овај регион.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Усвојен Извјештај начелника општине

Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су у четвртак 15.
марта 2007. године на 29. сједници
Скупштине општине Извјештај о раду
начелника
и
општинске
Административне службе
за 2006.
годину, констатујући да су резултати
тог рада видљиви у свим областима
живота града, а посебно у експанзији
градње
инфраструктурних
објеката.Начелник општине Марко
Павић истакао је да је, уз подршку
Скупштине
и
значајно
буџетско
повећање, прошле године реализован
вишемилионски пројекат асфалтирања
87 километара локалне путне мреже и
градских улица, те проведене све
законске и процедуралне активности за
неколико инфраструктурних пројеката
чија је реализија планирана у овој
години.
"Средства
за
подстицај
развоја
предузетништва, малих и средњих
предузећа,
те
пољопривреде,
усмјеравана су на запошљавање у овим
областима", казао је начелник Павић,
додајући да нису биле запостављане ни
друге
области-култура,
здравство,
социјални
сектор,
пензионери,
омладина, спорт.
Одборници
Скупштине
општине
Приједор оградили су се у наставку
скупштинског засједања 19.марта од
ставова
о
дискриминацији
и
неравноправном положају бошњачких
повратника у Приједору, које су 8.
марта на конференцији за новинаре
изнијели
посланици
Мухарем
Мурселовић /Странка за БиХ/ и
Зинајида Хошић /СДА/, одборници

Месуд Блажевић /СДА/ и Сеад
Суљановић /Странка за БиХ/, као и
представници невладиних организација
"Срцем
до
мира",
"Мостови
пријатељства", Удружења логораша
"Приједор 92" и предсједник Меџлиса
ИВЗ-а
Судбин
Мусић.
У саопштењу, за које је гласала већина
одборника , иступи
представника
бошњачких повратника у ову општину,
оцјењени су
као неистинито и
злонамјерно обавјештавање јавности о
стању у Приједору.
"Поруке послате са
поменуте
конференције за новинаре имају за циљ
дестабилизацију
и
омаловажавање
општине и онога што чини у стварању
услова за нормалан живот и економски
напредак свих грађана", један је од
закључака саопштења
У закључцима се наводи и да су напоре
општине на стварању безбједносних
услова, толеранције и суживота,
препознали и домаћи и међународни
званичници, оцијенивши Приједор као
мјесто које је најдаље отишло у градњи
заједничке будућности.
Завршена реконструкција расвјете у
Омарској и на улазу у Приједор
На раскрсницама у Омарској и Козарцу
на
магистралном пута Бања ЛукаПриједор- Нови Град
завршени су
радови на изради и реконструкцији
уличне расвјете, потврдио је начелник
Одјељења
за
стамбено-комуналне
послове Драго Тадић.Он је навео да је
за извођача радова изабрано предузеће
"Калдера" из Лакташа, а вриједност
послова у овој фази износи 359.747КМ.
„Одлучили смо се да прво
реконструишемо расвјету поменутих
раскрсница у Омарској и Козарцу , а
потом освијетлимо и раскрсницу од
пијаце "Вилако" и мјесне заједнице
Чиркин Поље
до пружног прелаза
"тринаеста" у Брезичанима, у дужини
од четири километара чиме је у потпуно
освијетљен магистрални пут на улазу у
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град“
Тадић.

прецизирао

је

Према његовим ријечима, извршено је
постављање нових инсталација, као и
савремених
система освјетљења са
могућношћу регулације, с циљем
уштеде електричне енергије у вријеме
смањеног интензитета саобраћаја.Он је
подсјетио да су у оквиру овог пројекта
крајем прошле године завршени мањи
радови на квалитетнијем освјетљењу више
локација у центру граду у којем ће, у
наредној
фази, бити реконструисана
расвјета на главним саобраћајницама
Нови паркинг аутомати

У циљу проширења система наплате
паркирања у граду, Општина Приједор
је потписала уговор вриједан 87 500
КМ са предузећем „Сименс“ д.о. из
Бања Луке за набавку 6 нових паркинг
аутомата ,
рекао је општински
саобраћајни инспектор Александар
Јевтић.
„ Нови аутомати ће бити постављени у
улицама мајора Милана Тепића, Вука
Караџића и Милоша Обреновића , чиме
ће у центру града у потпуности бити
ријешен проблем паркирања“ казао је
Јефтић и напоменуо да су се након
увођења паркинг аутомата возачи
„разбјежали“ у поменуте улице, те је
било нужно да се овај проблем што
прије ријеши.
Према његовим ријечима, наплата
паркирања
путем паркинг сервиса
почела је почетком ове године и на
осам локација са око 380 паркинг мјеста

свакодневно се врши контрола наплате
паркирања са 11 паркинг аутомата.
„ У јануару је
у паркинг сервису
остварен приход око 21 000 КМ, а у
фебруару 22 000 КМ, што је потврдило
оправданост увођења овог сервиса и
могућност да се набавка опреме исплати
већ током прве године постојања
сервиса“ рекао је Јефтић и додао да је
током
овог периода издато
18
годишњих
паркинг карата,
а
евидентирано је блокирање 140 возила
и наплаћено 700 казни од 10 КМ за
неистицање паркинг карти.
Одјељење за просторно уређење

Прва фаза обухвата реконструкцију и
уређење главне улице од градског трга
до укрштања са Ускочком улицом у
дужини од 334 метра као и
реконструкцију
и
уређење
сјеверозападног
дијела
Пијацете,
односно проширења између двије робне
куће у површини од 1.232 метра
квадратна те реконструкцију и санацију
постојећих објеката са обе стране
улице.Друга фаза радова би била
реконструкција и уређење трга испред
робне куће Патрија у површини од 4.666
метара
квадратних
и
санацију
постојећих објеката на тргу.
За извођача радова на партерном
уређењу улице и инсталација изабрано
је предузеће „Приједор путеви“, а за
надзор
Институт за испитивање
материјала
и
конструкција
РС
Бањалука.
Радове на објектима десне стране
улице изводи грађевинска фирма МБ
„Модул“ из Приједора , а надзорни
орган
је
приједорски
„Индустропројект“.Због
недовољног
броја пријављених понуђача, који
испуњавају услове за извођење радова
комисија је одлучила поништити дио
конкурса за извођење радова на
објектима лијеве стране улице и
расписати нови конкурс који је у току и
који би ових дана требао бити окончан.
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Реконструкција и уређење главне улице
и трга подразумијева преглед и санацију
постојећих
подземних
инсталација
водовода и канализације, као
и
изградњу нових. Предвиђен је преглед и
санација
постојећег
мјешовитог
колектора, који ће остати у функцији
као фекални колектор, а за одвођење
атмосферских вода биће изграђен нови
атмосферски
колектор.Поред
постојећих, предвиђена је и изградња
три нова подземна хидранта.
Санираћемо конструкцију на неким
објектима те обновити фасаде на свим
објектима дуж улице и на тргу. То значи
да неће изостати ни радови текућег
одржавања, односно измјена покрова,
лимарије, столарије и браварије.
Морам поменути да ће и робна кућа
„Патрија” засијати новим сјајем и да ће
њен власник завршити радове у
предвиђеном року.
Систематски прегледи радника
У приједорској Медицини рада и
Кабинету за остеопорозу у Медицинској
школи почели су прегледи запослених у
Административној служби општине
Приједор, које је иницирала Синдикална
организација ове службе.
„Велики је интерес радника за
обављање ових прегледа, поготово што
темпо живота савременог човјека не
оставља могућност за бригу о
сопственом здрављу, а познато је да
рана дијагностика и превентивно
дјеловање код многих болести некад
може бити пресудно за њихов крајњи
исход” казала је предсједник Синдиката
Радмила Зорић.
Готово свих 180 запослених у
Административној служби пријавило се
за основни систематски преглед, који су
већ почели и обављаће се све до
20.априла док су за преглед у кабинету
за остеопорозу, пријављена 102 радника
а прегледи ће трајати до 30.марта .
Трошкове
систематских
прегледа
радника финансираће Административна
служба
,
док
ће
трошкове

специјалистичких прегледа везане за
остеопорозу , сносити Синдикална
организација општине Приједор.
Међународни фестивал хорова

На Међународном фестивалу хорова
"Златна вила" који ће се 11. и 12. маја
одржати у Приједору , учешће је
потврдило девет хорова из Србије,
Украјине, Хрватске, Словеније, Пољске
и Босне и Херцеговине, саопштио је
предсједник
умјетничког
савјета
Фестивала, Гојко Рађеновић.
Према његовим ријечима, на седмом по
реду Међународном фестивалу хорова
"Златна вила"
учествоваће поред
прошлогодишњег
побједника
словеначког
хора из Новог Места,
академски хор "Сељо" из Сарајева ,
Хор "Острог" из Нових
Бановаца,
хорови "Вила" из Приједора, "Јека
приморја" из Ријеке, "Рубино" из
Ровиња, те хорови из Ниша, Кијева и
хор из Пољске Наступ ових хорова
оцјењивати стручни жири у саставу
Огњен Бомоштар
из БиХ, Бранко
Ђурковић
из Србије и Владимир
Крањчевић
из
Хрватске.Према
пропозицијама фестивала, сви хорови
ће
се
такмичити
у
извођењу
композиција ренесансне, класичне и
савремене музике, те композиција по
властитом
избору.Међународни
фестивал хорова "Златна вила" се
организује под покровитељством Владе
Републике Српске и општине Приједор,
а једна је од манифестација којима се
обиљежава 16. мај Дан општине
Приједор.
__________________________________
Издавач: Општина Приједор
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