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    ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јули  2007.године 
 

Активности начелника општине 

 

Државни секретар  уреда Владе 

Словеније за односе са Словенцима у 

иностранству 

 

Словенска мањина која живи у 

Приједору веома је значајна спона у 

стварању веза два народа па и двије 

државе , и то почев од културних, па до 

најразличитијих облика привредне 

сарадње, закључили су Марко Павић, 

начелник општине Приједор и  Зорко 

Пеликан , државни секретар  уреда 

Владе Словеније за односе са 

Словенцима у иностранству који је  

боравио у званичној посјети Приједору. 

  „ Општина Приједор је једна од првих  

општина у РС, па и БиХ  која је 

препознала значај подршке удружењима 

националних мањина које је и 

буџетским средствима подржала, па 

тако и рад Удружења Словенаца „ 

Липа“ преко којег смо успоставили 

веома  значајне контакте и везе  са 

неколико  словеначких општина, а које 

у будућности намјеравамо и 

проширити“ казао је Марко Павић, 

начелник општине Приједор. 

Он је истакао да очекује да ће,  иако је 

ријеч  првенствено о културној сарадњи, 

она би могла бити веома брзо 

проширена и на привредну сарадњу 

кроз  улагање словенских инвеститора 

на овим просторима.  „ Ми се као уред 

за Словенце изван граница Словеније 

бринемо за очување  њиховог 

националног  и културног идентитета и  

овдје смо водили смо разговоре како 

Словенци овдје у Приједору то могу 

остварити , а што с друге стране , даје 

могућност да се у будућности  граде 

најразноврснији облици сарадње“ казао 

је Зорко Пеликан. 

 

Скупштина општине Приједор 

Дате гаранције за кредитна задужења 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су одлуке којима су 

дате гаранције на  кредитна задужења 

Територијалној  ватрогасној  јединици, 

Дјечијем вртићу "Радост", предузећу 

"Водовод"   и Центру за социјални рад. 

 Општина ће приједорској ватрогасној 

јединици бити гарант за кредит у износу 

од 789.400 КМ  који је намијењен за 

набавку  пријеко потребног новог 

ватрогасног возила. Одборници су се,  

након дуже расправе,   сагласили да 

општина буде гарант  и предузећу 

“ Водовод“ за кредитно задужење од 

400.000 КМ у сврху затварања 

конструкције финансирања  изградње 

новог бунара "Приједорчанка". Дјечијем 

вртићу "Радост"  је, усвојеном одлуком 

о гаранцији, кредитно задужење у  

износу  од 29.980 КМ , те  Центру за 

социјални рад  у износу од  30.000 КМ, 
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потребно  за набавку возила за властите 

потребе. 

 

Обнова кућа 

 

У оквиру Пројекта „ Заједнички 

пројекат 30 општина“ обављено је  

потписивање уговора између општине 

Приједор и  12 корисника , повратника  

којима ће бити санирани стамбени 

објекти. Пројекат финансира 

Министарство за људска права и 

избјеглице БиХ преко Фонда за 

повратак , а општини Приједор је од 

укупне вриједности пројекта припало 

212.727,61 КМ, колико износи 

вриједност радова на санацији објеката. 

Од поменутих 12 корисника  , код  шест  

је потребна изградња новог стамбеног 

објекта, док је код осталих потребна 

санација крова или столарије  и зидова 

већ  постојећег објекта Радове   на 

обнови кућа, као  и изградњи нових 

стамбених јединица у приједорским 

повратничким насељима Хамбарине, 

Пухарска, Чејреци и Ћела., изводиће  

предузеће „Гратод“ из Петровца, а рок 

за завршетак радова је два мјесеца. 

 

Канализација Тукови 

 

Изградња канализационог система у 

Туковима има веома важан  циљ да  

заштитити изворишта  питке воде 

којима се снабдијева градски водовод, 

али и ријеши један од највећих  

инфраструктурних проблема у овом 

приградском насељу, рекао је начелник 

Марко Павић приликом јучерашњег 

обиласка градилишта. 

"Ово је један од капиталних 

инфраструктурних пројеката који 

општина реализује, а чија је укупна 

вриједност већа од десет милиона КМ", 

казао је  Павић и додао да су у току 

радови на изградњи прве фазе пројекта 

чија је вриједност 5.660.000 КМ. 

   
 

Извођач радова је  предузеће 

"Приједорпутеви" и у току су радови на 

каналу "А", који се протеже уз 

саобраћајницу за Љубију, у дужини од  

1 600 метара.  "За десетак дана биће 

отворени радови на краковима уз 

магистралу Приједор - Сански Мост, те  

низ улицу која води поред ријеке Сане, 

а очекујемо да ће бити радови бити  

завршени до краја октобра ове године", 

рекао је  предсједник Управног одбора 

"Приједорпутева" Драган Чорокало  и 

додао  да предвиђена  изградња  седам 

километара примарне  канализационе 

мреже. 

Према његовим ријечима,  дио опреме 

за канализацију набављен  је од 

аустрисјке фирме "Хобас", а преостали 

дио из БиХ и сусједних земаља, а на 

терену је ангажовано четрдесетак 

радника "Приједорпутева". 

У наредној  фази пројекта  изградње 

канализационе мреже у Туковима 

планирана је изградња секундарне 

мреже у чијем финансирању ће 

учествовати и становници овог 

приградског насеља, чиме ће се 

ријешити дугогодишњи проблем одвода 

отпадних вода. 

 

Пољоприведна савјетодавна служба 

Јагодичасто воће 

 

Пољоприведна савјетодавна служба 

покренула је   активности на 

реализацији пројекта„Постављање 

демонстрационих огледа у 

пољопривредној  производњи „ што 
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подразумијева  набавку садног  

материјала ради  повећања површина 

засађених јагодичастим воћем. 

„ То је пројекат који успјешно 

реализујемо већ  неколико година, а која 

представља подстицај пољопривредним 

произвођачима за садњу јагодичастог 

воћа“ потврдила је сарадник у овој 

служби Тања Марић. 

 Према њеним ријечима, обезбијеђена 

су средства из општинског буџета у 

висини од 13 200 КМ за набавку 40 000  

комада садница , те је обавеза 

пољопривредних произвођача да 

финансирају набавку друге половине 

садног материјала, те припреме 

земљишта за садњу, наводњавање и 

пласман на локално тржиште. 

„ Током прошле године набављено је 50 

000 комада квалитетних садница, од 

који је 25 корисника засадило  по 2000 

комада  на површини од 500м2 и при 

том  су остварили добит од 1 000 КМ, 

која није занемарљива ако се зна да је 

исту могуће остварити од производње 

пшенице на 1,5 хектара“ казала је 

Марићева. Према њеним ријечима,  

активности набавке садница иду 

упоредо за пријавом корисника , а 

судећи према пријавама , интересовање 

пољопривредника за садњу јагодичастог 

воћа је и ове године велико. 

 

Отворен пут у Чејрецима 

 

Начелник општине Марко Павић је 

пресјецањем траке јуче званично 

отворио асфалтирани пут  у 

приједорском селу Чејреци који води 

кроз засеок Луг, а који је рађен у оквиру 

Програма  асфалтирања путева и улица 

који реализује општина Приједор. 

„ Ово је резултат заједничке акције и 

улагања општине и локалног 

становништа који су са великим 

ентузијазном ушли у овај пројекат, што 

може да послужи као примјер другим 

грађанима наше општине како да рјеше 

проблеме у својим срединама, поготово 

када су у питању већи инфраструктурни 

пројекти“ рекао је начелник Марко 

Павић. 

Радови су трајали од октобра мјесеца 

прошле године,а новоасфалтирани пут 

повезује 60 домаћинстава засеока Луг са 

главним сеоским , те магистралним 

путем Приједор-Нови Град. 

 „ Укупна вриједност радова је 81 640 

КМ од чега је општина Приједор 

учествовала са 60 одсто средстава, док 

су остала средства обезбијеђена 

учешћем грађана“ рекао је    Јасмин 

Глухић члан Савјета мјесне заједнице 

Чејреци . 

 

 
  

„ Пут нам значи много, јер смо доскора  

овим путем ишли у чизмама , чим падне 

мало већа киша било љето или зима“ 

рекао је  мјештанин Споменко Ајдарић 

додајући да су становници овог села 

углавном мултиетничког састава, те да 

су учешћем у овој акцији показали да су 

сложни и да ће на овај начин покушати 

да рјешавају и друга питања која могу 

побољшати живот на селу. 

 За реализацију Програма асфалтирања 

улица и путева  на подручју општине 

Приједор  само прошле године су  кроз 

заједничка улагања обеубјеђена  

средства од 2 милиона КМ, од чега су 

средства од 1,1 милиона обезбјеђена 

кроз   заједничка улагања грађана  , док 

је учешће општине било  900 000 КМ. 
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Завршена  акција   „Уреди свој врт „  

 

Подјелом диплома и новчаних награда  

у Приједору је јуче завршена акција  

“ Уреди свој врт“ . На овогодишњи  

конкурс у категоријама   најљепше 

двориште и   балкон пријавило се 18 

кандидата  те 9 основних и средњих 

школа у категорији најљепше школско 

двориште.                    

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић, који је уручио награде,  је овом 

приликом  рекао да је ово већ шеста  

година за редом како Општина 

организује ову акцију и награђује  оне 

који настоје да уреде свој животни 

простор, јер тиме уљепшавају читав 

град.  

 „Општина Приједор ће и даље 

подржавати ову акцију јер  су већ 

видљиви њени конкретни резултати ,  

тако  да сваким даном имамо све више 

уређених дворишта и балкона, што и 

јесте циљ ове акције.“  рекао је Павић.  

Комисија формирана од стране 

надлежног општинског одјељења 

извршила је  избор најљепших 

дворишта и балкона, као и школских 

дворишта  и додијелила дипломе и  по 

три новчане  награде  од 300 , 200 и 100 

КМ у све три категорије.   

 

 
       

 Дијана Умићевић првонаграђена је  у 

категорији најљепшег дворишта, док су 

друго и треће мјесто заузели Бранко 

Стојановић и Хаснија Икановић. 

 „ Довољно је издвојити пола сата 

времена дневно и свако ко воли цвијеће 

и уопште природу може да уреди свој 

врт“ рекла је првонаграђена Дијана 

Умићевић и додала да се о уређењу врта 

подједнако брину и њен супруг и син..           

               Награду за најљепши балкон 

добила је  Рада Јањетовић , док су друго 

и треће мјесто освојили балкони  

Милене Аћамовић и Велимира и Наде 

Ђаковић 

        „ Балкон уређујем прво због свог  

задовољства јер цвијеће обожавам и 

гајим га више од   40 година, а онда и да 

допринесем љепшем изгледу насеља 

Пећани у коме живим „ рекла је Рада 

Јањетовић и додала да су је комшије 

наговориле да се пријави на овај 

конкурс. 

Прва награда за најљепше школско 

двориште припала је  Основној  школи „ 

Десанка Максимовић“ , а друго и треће 

мјесто  заузеле су школе „ Бранко 

Радичевић“ и Гимназија „ Свети Сава“. 

 Циљ акције  као и претходних година је 

био  да се пропагира  уређење животног 

и радног простора у граду и 

приградским насељима , те буђење 

свијести и стварање  навика код грађана  

за уређење  животног простора.  

 

Позориште гостује у Словенији 

 

Ансамбл приједорског Позоришта 

одлази на гостовање у Словенију, гдје 

ће учествовати на Фестивалу  

позоришта под називом  „ Клуже“ у 

граду Бовец , потврдио је директор 

Позоришта Зоран Барош. 

   „ То је фестивал такмичарског 

карактера  који се одржава на 

отвореном , гдје ће  наш ансамбл, као 

једини представник Босне и 

Херцеговине одиграти представу ’Чисто 

врело љубави’ по тексту Саше Павчек и 

у режији  Маријана Бевка “ казао је 

Барош. 
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