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Издање за август  2007.године 
 

Активности начелника општине 

 

Пригодним програмом отворена је 

Трећа ликовна колонија „ Сретен 

Стојановић“ која је ове године окупила 

десет реномираних академских сликара 

и ликовних педагога из Србије, 

Хрватске и Босне и Херцеговине. 

 Колонију је отворио министар 

просвјете и културе у Влади РС Антон 

Касиповић који је изразио задовољство 

што Приједор ,град са  богатим  

ликовним  наслијеђем , има снаге и 

воље да и у ова времена организује 

овакве и сличне културне 

манифестације. 

 „ Козара у своја њедра може примити и  

привити и умјетност и муку и невољу и 

живот и страдање и увијек имати наду и 

визију и жељу да буде боље“ истакао је 

Касиповић и додао да се нада да ћемо 

ми  у РС,  након боравка сликара на 

легендарној Козари, бити богатији и 

хуманији за оно што ће рад умјетника 

овдје донијети. 

 У име града домаћина сликаре је 

поздравио начелник општине Приједор 

Марко Павић је сликарима зажелио 

угодан боравак на Козари. 

 „ Козара је планина која је до сада 

много пута опјевана , зашто онда не би 

била и инспирација умјетницима да је 

овјековече у својим дјелима, која остају 

као културна богатства за будуће 

генерације“ казао је Павић и изразио 

наду да ће сликари трећег сазива 

ликовне колоније „ Сретен Стојановић“ 

дати свој печат Козари. 

             Уз селектора ове ликовне 

колоније , академског сликара Зорана 

Бановића, још   девет је реномираних 

академиских сликара и ликовних 

педагога који ће наредних осам дана   

тражити инспирацију на обронцима 

легендарне планине Козаре. Учесници 

Треће ликовне колоније „ Сретен 

Стојановић“  су Саша Филиповић  , 

Радомир и Весна Кнежевић сви из 

Београда, Мирослав Дрљача из Новог 

Града, Соња Бриски- Узелац  из Ријеке,  

Радослав Гашић из Сарајева, Младен 

Миљановић из Бања Луке и Владимир 

Влачина из Приједора. Почасни гост 

колоније  је Бранко Миљуш, 

дугогодишњи професор и декан 

Академије умјетности у Београду, који 

је био селектор претходне двије ликовне 

колоније 

         Колонија носи име  Сретена 

Стојановића зачетника модерног 

југословенског вајарства, а радови  

настали на Козари, вјечној инспирацији 

књижевника , сликара и других 

умјетника,  биће изложени у  Музеју  

Козаре у Приједору, на изложби која ће 

бити отворена  22. септембра  поводом 

одржавања културне  манифестције 35. 

Књижевни сусрети на Козари. 

 

 
 

Одјељење за стамбено-комуналне 

послове 

 

Пројектом рехабилитације магистралне 

и регионалне путне мреже  у Републици 

Српској за период од 2007. до 2011. 

године, који је јуче  представљен у 

Приједору, на подручју ове општине 
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обухваћено је пет путних праваца 

укупне дужине 116,76 километара.  

        "У овој  години биће то дионица 

Приједор-Ламовита-Бањалука, у 2009. 

дионица Приједор-Љубија, а у 2011. и 

дионице Козарац-Мраковица, Приједор-

Козарска Дубица и Приједор-Копривна" 

потврдио је  начелник Одјељења за 

стамбено-комуналне послове општине 

Приједор Драго Тадић.  

          План управљања заштитом 

животне средине саставни  је дио 

оваквих пројеката, који  мора 

дефинисати све могуће утицаје 

извођења радова на животну средину, 

рекао је представник Јавног предузећа 

"Путеви Републике Српске" у овом 

пројекту Душан Топић. 

       "План, такође, мора предвидјети и 

мјере смањења или евентуалне 

елиминације тих утицаја, као и 

дефинисати начин праћења могућих 

посљедица како би се оне свеле на 

најмању мјеру" казао  је Топић.  

            Он је додао да рехабилитација 

путева у највећем дијелу подразумијева 

санацију коловозне конструкције и 

елиминисање попречних и положних 

неравнина које су међу најчешћим 

узроцима саобраћајних несрећа. 

        Укупна вриједност пројекта 

рехабилитације магистралне и 

регионалне путне мреже за период од 

2007. до 2011. године је 80 милиона 

евра, а  проводиће  га Министарство 

саобраћаја и веза РС, кредитним 

средствима Европске инвестиционе 

банке /ЕИБ/, Европске банке за обнову 

и развој /ЕБРД/ и Свјетске 

банке.Предвиђено је да се у пет година 

рехабилитује 55 дионица у РС укупне 

дужине 1.104,83 километра. 

 

 

Одјељење за општу управу 

 

Готово по неписаном  правилу у 

љетним мјесецима , а углавном због 

доласка већег броја Приједорчана који 

живе и раде у иностранству,  велике су  

гужве на шалтерима јавних служби  и 

установа.На шалтерима за овјеру 

преписа и других службених 

докумената, те  за издавање докумената 

у матичном уреду, у згради општине 

Приједор ,  гужве су већ од раних 

јутарњих часова. 

       „ Иако смо веома добро опремљени, 

тако да  издавање потребних 

докумената траје свега неколико 

минута, због повећаног броја странака 

неминовно се стварају гужве“ потврдио 

је и начелник Одјељења за општу 

управу Мирзад Исламовић. 

Он је додао и да су гужве најчешће у 

пријеподневним сатима, јер грађани 

настоје да своје обавезе ријеше што 

прије, али да се већ иза поднева гужве 

смање и готово да их и нема 

 „ Прошле године смо због овакве 

ситуације увели  рад у другој смјени, 

међутим испоставило се да грађани из 

навике, ипак радије долазе прије подне, 

тако да службеници који су дежурали 

готово да и нису имали посла“потврдио 

је Исламовић и додао да , ако буде 

потребе могуће је да се и ове године 

донесе одлука о продужетку радног 

времена  шалтерских радника. 

Да се ради о повећаном обиму посла 

говоре и подаци да је у  Матичном 

уреду током маја мјесеца издато   5 272  

, а у јулу чак 7 649 извода из матичних 

књига. 

 

 
 

Примјењујући Закон о локалној 

самоуправи, општина Приједор је у 

законском року донијела  Одлуку о 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

организовању мјесних заједница, којом 

је предвиђен избор нових савјета 

мјесних заједница у  49  приједорских 

мјесних  заједница и  тај је избор  у 

већини мјесних заједница  завршен 

средином прошле године. 

            Савјети мјесних заједница   су 

веома значајан облик непосредног 

одлучивања грађана у локалној 

заједници и  имају кључну  улогу  у 

дефинисању основних проблема и 

потреба мјесних заједница  , њихових 

развојних планова и организованом 

наступу према  носиоцима  локалне 

власти. 

         То је другачији облик одлучивања 

и као таква  бољи облик организовања 

грађана, јер су до сада мјесне заједнице 

имале своје секретаре, који су се 

налазили на платном списку као 

општински службеници, али су грађани 

веома тешко до њих долазили, или 

готово никако јер су просторије 

канцеларија биле увијек закључане. 

        На селу је много проблема, често 

нема водоводне мреже, струја је веома 

слаба, уопштено речено бројни су 

инфтраструктурни проблеми које треба 

ријешити, а које би путем органа мјесне 

заједнице требали да кандидујемо нашој 

локалној власти. 

            Актуелна власт у Приједору 

поклања доста пажње овом  проблему и 

уважавајући наше потребе прошле 

године је асфалтирано око 100 км, 

између осталог и локалних путева. 

Потребне су санације подручних школа, 

изградња сеоских игралишта, како би 

младе задржали на селу . Представници 

мјесних заједница учествују и у 

креирању буџета општине и планирању 

средстава за потребе мјесних заједница, 

тако да се може рећи да је у 

организационом смислу доста тога 

уређеније него раније, а од могућности 

локалне власти лежи даља реализација 

предложених активности и рјешавања 

проблема  становника. 

 

 

 

Образовање  

 

За десетак дана биће расписан конкурс 

за упис 60 студената на Рударски одсјек 

у Приједору који дјелује при  

Технолошком  факултету у Бања Луци, 

потврдио је ректор бањалучког 

универзитета Станко Станић који је јуче 

тим поводом боравио у радној посјети 

Приједору. 

        „ У првом уписном року није било 

уписа студената  на овај Одјсек , али 

смо тада информисали јавност да ће  се  

Министарству упутити захтјев да  се  

упис одобри  у другом уписном року“ 

казао је Станић и додао да је обављено  

лиценцирање студентског програма 

Рударског одсјека и да је дата  

сагласност за тај програм од стране 

Министаства што је веома битно за 

распивање конкурса  за упис студената. 

 „  Поред тога, Универзитет у Бања 

Луци је са предузећима РЖР Љубија и 

Митал рудници  Приједор потписао 

споразум о сарадњи по коме је 

предвиђен  заједнички  наступ пред 

ресорним министарством  ради  

рјешавања проблема простора од око 

900 квадрата које сада користи 

Рудраски одсјек  и који би требао прећи 

у њихово  трајно власништво“ потврдио 

је Станић 

Према његовим ријечима , финале  

активности  Ректората и локалне 

заједнице ће бити оснивање Рударског 

факултета  слиједеће школске године, 

што је само потврда да је Универзитет у 

Бања Луци  спреман да ради на развоју 

високог образовања у Приједору. 

Начелник општине Приједор је  изразио  

задовољство  што је иницијатива за 

упис студената на Рударски одсјек 

показала позитивне резултате у веома 

кратком року те што је   прерасла и у 

иницијативу за формирање нове 

високошколске установе у Приједору. 

 „ Ово је примјер како се брзо може 

ријешити више питања и  отићи далеко 

напријед јер ћемо  уз подршку РЖР 
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Љубија  и Митал рудника Приједор, али 

и уз подршку ректора , те ћемо према 

свему како сада стоје ствари  веома брзо 

добити  Рударски  факултет, као прву 

високошколску установу у Приједору“ 

казао је Павић. 

            Павић је додао да је за Приједор  

то врло значајно јер ће тако постати 

универзитетски град, а  што би, с друге 

стране,  омогућило омладини јефитније 

школовање, а рудницима у цијелој РС и 

БиХ адекватне кадрове. 

            „  У овом тренутку на бироима 

нема незапослених кадрова овог 

профила, што само оправдава потребу  

њиховог школовања и оснивање једне 

овакве високошколске установе у граду 

са  рударском традицијом “ казао је 

Павић. 

 

Почела израда Стратегије развоја 

општине 

 

Општина Приједор је  уз помоћ научних 

радника и стручњака са Економског 

факултета у Бања Луци, као 

консултантске куће , почела активности 

на изради Стратегије развоја општине за 

период од 2008-2012. године, која би 

требала да буде усвојена до краја ове 

године, потврђено је јуче на састанку 

Пројектног тима за израду поменуте 

стратегије. 

      „ Обавили смо низ припремних 

анализа да би урадили  план стратешког 

развоја општине Приједор  која 

одговара и привредним субјектима , али 

и  становницима општине Приједор“ 

казао је начелник  општине Марко 

Павић и  изразио  наду да ће се  у 

активности њене израде  укључити што 

већи број субјеката , који ће  путем  

сугестија и примједби утицати да   

коначни  стратешки документ развоја 

општине био што реалинији и 

квалитетнији. 

Декан  бањалучког Економског 

факултета проф др Новак Кондић 

изразио је задовљство што је баш ова 

научна установа изабрана за  

консултантску кућу која би требала да  

да смјернице у изради Стратегије 

развоја општине Приједор. 

          „ Ми имамо одређен научни 

потенцијал и искуства у изради оваквих 

докумената и служимо се управо 

методологијом свјетске банке, која ће 

бити коришћена у њеној изради“ казао 

је Кондић. 

         Он је додао и да је  руководство 

општине Приједор на вријеме схватило 

неопходност стратешког планирања 

развоја општине , што је добар примјер 

и другим локалним заједницама  како да 

сагледају постојеће ресурсе од 

кадровских , природних и привредних  

те  их кроз стратегију развоја за 

неколико наредних година на 

најрационалнији начин искористе. 

         На јучерашњем састанку 

Пројектног тима извршено је и 

неколико презентација постојећих 

ресурса, те дате смјернице за даљи рад 

на  изради стратешког документа 

развоја општине Приједор за период 

2008-20012. године. 

 

 

 

Издавач: 

Општина Приједор 


