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Издање за мај  2007.године 
 

Низом манифестација обиљежен 

16.мај  Дан општине Приједор  

     

          ПРИЈЕДОРЕ, ВОЛИМО ТЕ 

 

 Свечаном академијом која је одржана 

16. маја у Позоришту Приједор 

завршено је низ манифестација којима 

је ове године обиљежен Дан општине 

Приједор.Начелник општине Марко 

Павић је у свом говору оцијенио да су 

седмодневне  шеснаестомајске 

свечаности оправдале очекивања и 

својом разноврсношћу и садржајем 

показале право лице општине и града, 

који са оптимизмом гледа на будућност, 

развој и суживот на овим 

просторима.На свечаној академији су по 

први пут додијељена и највиша 

општинска признања за посебан  

допринос развоју и афирмацији 

Приједора. 

 
 

 Тако је Повеља почасног грађанина 

додијељена Мурарију Мукарџију, 

генералном менаџеру предузећа Митал 

рудници Приједор, који је у 2006. 

години проглашен за привредну 

личност године у БиХ.Плакета општине 

Приједор припала је предузећу 

„Приједорпутеви“ као најуспјешнијем  

приједорском предузећу, док је награда 

општине и новчани износ од 2000 КМ 

припала  Тенис клубу „ Др Младен 

Стојановић“ који већ 93 године 

успјешно промовише и развија ову 

спортску дисциплину на подручју 

општине Приједор. 

       Све је почело 10.маја када су на 

улицама Приједора одржане 14. 

Међународне уличне трке. У 25 трка, 

организованих под мотом "Приједоре, 

волимо те", учествовало је око четири 

хиљаде такмичара свих узрасних 

категорија, од цицибана до сениора и 

сениорки. Трке је пратило неколико  

хиљада Приједорчана, од који су многи 

узели учешћа у завршној дисциплини , 

рекреативној трци „ Вивичита“ коју већ 

традиционално организује истоимена 

италијанска невладина организација. У 

најатрактивнијој дисциплини, трци 

сениора и сениорки, побједу су 

однијели Соња Столић и Горан 

Стојиљковић, атлетичари из Србије. 

 

Соња Столић 

 

Потом је 11. и 12. маја 

одржан 6. Међународни 

фестивал хорова „ 

Златна Вила“ на коме је 

наступало девет хорова 

из шест земаља.Након 

дводневног хорског 

натпјевавања трочлани 

стручни жири је Златну вилу додијелио 

Културно умјетничком друштву 

Абрашевић из Београда. Њима је 

припала новчана награда у износу од 3 

000 КМ,а како је јединствено било и 

мишљење публике , овом београдском 

хору је припала и награда публике и 

новчани износ од 1 000 КМ. 

         Свечаности поводом 16. маја Дана 

општине Приједор настављене су већ 

сутрадан 14. маја када је у Музеју 

Козаре отворена изложба више од 40 

слика исто толико аутора из Умјетничке 

збирке ове културне установе. 

         У низу културних манифестација 

биљежимо и отварање Спомен куће 
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породице Стојановић, којем су 

присуствовали и потомци породице која 

је дала плејаду хуманиста  и 

школованих људи који су обиљежили 

цијелу једну епоху у граду на Сани. 

 

 

      Пријем делегације из Манисе  

          

 

 

 

 

Свечаностима којима је обиљежен Дан 

општине Приједор присуствовала је 

вишечлана делегација братске турске 

општине Маниса, на чијем је челу био 

градоначелник Булент Кар. Поред ове 

делегације, у Приједору су боравиле и 

делегације из словеначке општине 

Бовец, те Кикинде и Панчева, са чијим 

су представницима вођени и разговори 

о  разним видовима и могућностима 

сарадње. 

 
 

Поред ових пријема, начелник општине 

Приједор Марко Павић уприличио је 

пријеме и за најбоље привреднике 

општине, најбоље ученике основних и 

средњих школа којима је уручио 

пригодне поклоне и новчане награде ,а 

организован је и  пријем за руководство 

општинске Организације  породица 

погинулих бораца.  Допринос овом 

празнику дали су и малишани Дјечијег 

вртића „ Радост“ који су цртали, пјевали 

и играли свом граду за празник.Балони 

са знаком града, као предзнак срећније 

и боље будућности ове младости 

полетјели су у ваздух са најискренијом  

поруком ПРИЈЕДОРЕ, ВОЛИМО ТЕ. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

3.5.2007.Сједница СО Приједор 

 

 Одборници Скупштине општине 

Приједор  усвојили   су  одлуку о 

додатном задужењу општине у износу 

4.056.637 КМ за реализацију пројеката у 

области комуналне 

инфраструктуре.Општина Приједор се 

прошле године задужила 18 милиона 

КМ за реализацију пет капиталних 

инфраструктурних пројеката, тако да 

кредитно задужење сада износи 22 

милиона КМ. "Ова задужења износе 8,5 

одсто од општинског буџета, а нови 

Закон о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске дозвољава задужење 

општине до 18 одсто буџета из 

претходне године", рекао је начелник 

општине Марко Павић и додао да ови 

дугорочни кредити не оптерећују 

редовно измирење обавеза према 

корисницима општинског 

буџета.Начелник Одјељења за 

финансије Биљана Малбашић је 

нагласила да је  од ових средстава 

додатног задужења,  1.656.637 КМ 

намијењено  за пројекат реконструкције 

главне улице, чија је вриједност са 

почетних 4,2 милиона достигла око 5,8 

милиона КМ.„ Додатна кредитна 

средства од 400.000 КМ предвиђена су и 

за пројекат реконструкције уличне 

расвјете, започет прошле године, који је 

проширен на изградњу расвјете на 

улазима у Приједор из правца Санског 

Моста и Козарске Дубице, те у 

Омарској и Љубији“ казала је 

Малбашићева. и додала да су за и  

наставак пројекта реконструкције путне 

мреже предвиђена  два милиона КМ 

кредитних средства. 

 

Нови градови партнери  

 
Општина Кикинда, те македонски Демир 

Хисар и италијански Тренто ускоро ће 
постати градови партнери са општином 

Приједор, одлучили су одборници 

Скупштине општине Приједор на 
посљедњем скупштинском засједању, 

усвојивши једногласно одлуку о закључењу 

партнерства са овим општинама. 

           „ Ради се о сарадњи која ће имати 
вишеструки значај за наше локалне 

заједнице. Ту прије свега мислим да 

привредну сарадњу, али и на сарадњу у 

области културе, спорта и многих других 

области живота и рада“ казао је начелник 

општине Приједор Марко Павић. 
            Он је нагласио да ће тако, поред 

недавно потписаног споразума са турским 

градом Маниса, ускоро бити разматрана 
могућност потписивања сличних протокола 

о партнерству и сарадњи са словеначком 

општином Бовец, те  градовима Батајск  из 
Русије, Ухерски Брод из Чешке те неким  

градовима из Њемачке, Аустрије и 

Француске, као и са по једном општином из 

свих бивших југословенских република. 
 

Изабран нови предсједник Удружења 

Рома 

 

Чланови скупштине Удружења Рома 

једногласно су одлучили да је нови 

предсједник овог приједорског 

удружења Рамо Салешевић, који је на 

том мјесту замијенио досадашњег 

предсједника , недавно преминулог 

Реџепа Хатића. 

       „ У досадашњем раду Удружења 

Рома нема  битнијих промјена и све 

наше активности ће и даље бити 

усмјерене на побољшање квалитета 

живљења ове категорије становника“ 

казао је Рамо Салешевић. 

             Иако је, како каже, тек преузео 

дужност предсједника Удружења, веома 

добро су му познати проблеми који 

муче његове сународњаке, међу којима 

највише истиче проблем запошљавања. 
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             „ На подручју општине има око 

600 домицилних Рома, од којих свега 

три човјека има стално запослење, што 

је податак који обесхрабрује, али ми 

ћемо се борити да се то промијени“ 

казао је Салешевић и додао да Роми 

живе углавном од сакупљања жељеза, 

продаје текстилне  робе, али и од 

просјачења. 

                Према његовим ријечима, уз 

помоћ локалне заједнице и невладиних 

организација залагаће се и за 

реализацију неколико кључних 

пројеката као што је асфалитарарје 

дјечијег игралишта и простора за 

одлагање смећа, али и наставка 

предшколског програма за ромску дјецу 

у  вртићу „ Радост“ и укључивања што 

већег броја ромске дјеце у редовни 

наставни процес, као и њихово 

укључивање у спортски и културни  

живот града гдје живе. 

            Општина Приједор финансира 

рад Удружења Рома средствима која већ 

неколико година планира буџетом,  која 

ове године износе  4000 КМ, а уз то 

планирана  су средства у износу од 5000 

КМ за набавку уџбеника и школског 

прибора за  око стотину ромске дјеце 

која похађају основну и за њих седам 

који похађају средњу школу. 

 

 30.5.2007.  СОЦИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА  

 

У циљу промоције даљег развоја 

координиране политике стамбеног 

збрињавања социјално угрожених 

категорија становништва  на нивоу 

државе, ентитета и општина, као и 

утврђивање конкретних мјера које 

органи власти требају предузети Одјел 

за људска права Мисије ОСЦЕ-а  у  БиХ  

из Сарајева организовао је на 

Мраковици једноневну радионицу . 

         „ Ми смо забринути због чињенице 

да БиХ као и ентитети немају стратегију 

на државном нивоу  нити конкретне 

политике стамбеног збрињавања 

социјално угрожених категорија 

становништва , а с друге стране то је 

питање које ми третирамо као важан 

аспект основних људских права“ рекао 

је Грегори Фабијан правни савјетник за 

економска и социјална права ОСЦЕ-а у 

Сарајеву. 

          „ Један од кључних проблема је 

што се у БиХ  није пришло системски 

рјешавању питања станоградње , гдје 

припада и збрињавање социјално 

угрожених лица, а којом се као граном 

подстиче развој осталих сегмената 

друштва и за коју  су директно везане 

чак  32 индустријске гране“  истакао је 

Ивица Ковачевић, савјетник у 

Министарству за људска права и 

избјеглице БиХ 

       Према његовим ријечима, 

Министарство  по питању стамбеног 

збрињавања ,  проводи активности 

затварања колективних центара и 

алтернативних смјештаја  реализацијом 

пројекта  изградње 1 100 станова за 

наведене категорије, али је и то 

недовољно јер  према расположивим 

подацима број таквих особа  је око 7000 

на територији читаве БиХ. 

           „ С друге стране, Министарство  

нема средства за ове намјене, као ни за 

стамбено збрињавање социјално 

угрожених , већ је задужено за 

координацију свих наведених 

активности  између ентитета, те путем 

Фонда за стамбену изградњу  настоји  

осигурати  партиципацију у овим 

пројектима и рјешавање ових проблема“ 

додао је Ковачевић. 

            Учесници  ове радионице су 

били  како  представници  

министарстава са државног и 

ентитетског нивоа , тако  и 

представници цивилног друштва који су 

, према ријечима организаотра,  веома 

важан дио цјелокупног процеса 

стамбеног збрињавања социјално 

угрожених категорија становништва. 
 

 

Издавач: Општина Приједор 


