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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за децембар  2007.године 
 

Делегација Новог места и амбасадор 

Словеније у БиХ у посјети Приједору 

 

Република Словенија  је прошле године 

била друга страни инвеститор у Босни и 

Херцеговини коју сматра веома  

перспективним подручјем  

интересантним за инвеститоре, казала је  

амбасадор Републике Словеније у Бих 

Наташа Водушек која је боравила у 

Приједору поводом обиљежавања 

десете годишњице рада Удружења 

Словенаца „ Липа“ 

      „Прошле године смо имали робну 

размјену са  БиХ у висини од милијарду 

еура колико износи и робна размјена са 

Руском Федерацијом, наше 142 фирме 

запошљавају преко 10 000 радника из 

БиХ , а амбасада издаје годишње 26  500 

радних дозвола радницима БиХ за 

Словенију, што значи да 70 одсто свих 

радних дозвола је управо за раднике из 

БиХ“ казала је Водушекова. 

     Она је нагласила да у посљедње 

двије године више инвестиција иде у РС 

због боље економске климе и повољније 

пореске политике, те да регионална 

сарадња међу градовима каква постоји 

између Приједора и неких словеначких 

градова доприноси и веома доброј 

сарадњи БиХ  и Републике Словеније. 

Пријему  код начелника општине 

Приједор Марка Павића организованог 

поводом обиљежавања десете 

годишњице постојања Удружења 

Словенаца "Липа" су поред амбасадора 

Словеније у БиХ присуствовали и 

жупан Новог Места Алојз Мухич и  

дожупан Бовеца Роберт Трампуж. 

 

 
 

       Мухич је рекао да Ново Место, као 

индустријски развијено подручје 

удаљено два сата вожње од Приједора, 

има велики интерес и за сарадњу на 

економском плану, док је Трампуж 

говорио о могућим облицима 

туристичке размјене Приједора и Бовца. 

         Начелник општине Приједор 

Марко  Павић је рекао да је почетком 

наредне године договорена посјета 

делегације Приједора Новом Месту 

током које би разговарали о могућности 

ангажовања  приједорских предузећа и 

радника у овом словеначком мјесту 
 

Отворен бунар „ Приједорчанка“ 

 

Амбасадор Краљевине Норвешке у БиХ  

Јан Брату и начелник општине Приједор 

Марко Павић званично су  пустили ну 

рад  бунар ПБ5 „ Приједорчанка“  у  

приједорском насељу Брезичани. 

 

 
       „Раније успостављена сарадња 

општине Приједор и норвешке Сунд 

комуне , допринијела је да  се Влада   

Норвешке  укључи у изградњу овог 
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бунара   и веома се радујем што смо 

били дио пројекта којим ће пет хиљада 

домаћинстава  добити питку воду“ 

рекао је амбасадор Норвешке Јан Брату. 

У изградњу овог значајног водообјекта 

уложено је  милион КМ, а пројекат је 

дијелом од око  600 000 КМ  

финансирала  Влада Краљевине 

Норвешке, док је остатак средстава 

обезбијеђен  из општинског буџета и 

кредитним задужењем предузећа „ 

Водовод“.  

 Изражавајући захвалност на подршци у 

реализацији овог пројекта и рјешавању 

проблема водоснабдијевања за више 

приједорских насеља у другој висинској 

зони начелник општине Приједор 

Марко Павић је рекао да се веома радује 

што су изградњу овог бунара подржали 

наши суграђани који живе у далекој 

Сунд комуни. 

„ Обзиром да је већ познато да је 

највећи инфраструктурни проблем 

снабдијевање питком водом овај бунар 

треба да нам послужи да пребродимо 

велике несташице воде поготово у 

љетњем периоду а до завшетка великог 

пројекта водоснабдијевања чија 

реализација почиње ан прољеће“ казао 

је Павић. 

     Изградњом  овог бунара , чији је 

капацитет 25 литара воде  у секунди , 

знатно ће бити  побољшан степен  

снабдијевености  питком водом насеља  

Брезичани, Чејреци, Аеродромско 

насеље , као и градског насеља Урије. 

Извођачи радова  су  били  бијељинско 

предузеће „ Ипин“   и приједорски „ 

Руд-пром“. 

 Проблем водоснабдијевања у општини 

Приједор требао би коначно бити 

ријешен тек завршетком Пројекта 

водосанбдијевања  чија је вриједност 17, 

5 милиона КМ, који средствима од 12, 5 

милиона КМ  финансира Влада 

Швајцарске , а који је у фази избора  

међународног консултанта , а радови би 

требали почети на прољеће. 
 
 

Примљено девет приправника 

 

Девет високообразованих младих људи 

који су се донедавно налазили на 

евиденцији Завода за запошљавање  

добили су  рјешења о пријему на радно 

мјесто приправника у 

Административној служби општине 

Приједор. Рјешења за три правника, 

четири економиста,  и по једног 

инжењера пољопривреде и 

електротехнике уручио је начелник 

општине Приједор Марко Павић, на 

пригодној свечаности која је јуче 

уприличена у згради општине Приједор.  

      „ Овом активношћу општина 

Приједор је подржала активност Владе 

Републике Српске и Завода за 

запошљавање о потреби запошљавања 

високообразованих младих кадрова и 

ми смо се одлучили да у општини 

запослимо девет приправника и тиме 

 омогућавамо овим  младим људима да 

стекну искуство и да положе стручни 

испит “ рекао је Павић Он је истакао и  

да очекује да млади донесу потребну 

свјежину и енергију у раду општинских 

служби  и да својим знањем помогну да 

ова локална заједница добије 

међународни стандард о квалитету 

рада.Руководилац приједорске Филијале 

Завода за запошљавање РС Здравко 

Сувајац навео је да је на нивоу регије у 

овој акцији запослено 26 приправника.  

        „ Општина Приједор је , пријемом 

девет приправника,   максимално 

подржала пројекат  запошљавања  530 

младих људи у статусу приправника 

високе стручне спреме и стицање 

услова за полагање стручног испита 

који се проводи на нивоу цијеле 

Републике“ додао је Сувајац. 

Приправници ће током годину дана рада 

у општинским органима проћи, сходно 

свом образовању, више различитих 

служби како би стекли што више знања  

и што боље се припремили за полагање 

стручног испита. За њих ће током 

стицања приправничког стажа Завод за 

запошљавање обезбјеђивати мјесечно 60 
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одсто просјечне нето зараде, увећане за 

порезе и доприносе, а општина 40 

одсто. 

 

Одјељење за финансије 

Одржане јавне расправе о Нацрту буџета 

 

Нацрт предвиђеног буџета општине 

Приједор  за 2008. годину  у износу од 

34.053.428 КМ нашао се  на дводневној  

јавној расправи која је организована за 

буџетске кориснике, невладине 

организације  и  грађане општине 

Приједор. 

      „ Понуђени нацрт буџета је, у 

односу на недавно усвојен ребаланс, 

увећан за изворна средства у висини од 

5,8 одсто, а укупни износ буџета  чине  

текући приходи  у износу  28.312.968 

КМ, док су  остатак средстава од 

5.470.460 КМ намјенски кредити чија се 

повлачења планирају  у идућој години “ 

потврдила је Биљана Малбашић, 

начелник Одјељења за финансије. 

 Она је нагласила да ће намјенска 

кредитна средства бити утрошена за 

набавку ватрогасног возила и возила за 

дјечији вртић , док ће највећи дио   тих 

средстава ,у висини од 5 милиона КМ, 

бити утрошен за пројекат 

водоснабдијевања, чија реализација 

почиње 2008. године , а чији је 

финансијер поред општине и 

швајцарска влада у износу од 12,5 

милиона КМ. 

         Малбашићева је потврдила да су  

Нацртом буџета за 2008. годину 

планирана средства  у износу од 2 

милиона КМ за завршетак 

реконструкције главне приједорске 

улице, док је за одржавање путне мреже 

и комунлану потрошњу планирано 

готово 4,5 милиона КМ. 

    „ Оно што треба посебно истаћи је да 

је нацртом предвиђено финансирање 

развојних програма из области 

пољопривреде у висини од 480 000 КМ, 

као и 585 000 КМ за подстицај 

запошљавању“ казала је Малбашићева. 

Нацртом је предвиђено да се за област 

здравствене и социјалне заштите 

издвоји 2.809.104 КМ, од којих 600 000 

КМ за опремање објеката породичне 

медицине, док је за програме и 

институције  из области културе 

планирано око милион КМ, те око 600 

000 КМ, за стамбено збрињавање 

ратних војних инвалида и породица 

погинулих бораца. 
 

Међународна конференција развојних 

агенција  

 

 У Хотелу „ Монумент“ на Мраковици 

одржана је  међународна  конференција 

развојних агенција Републике Српске, 

Босне и Херцеговине и земаља у 

окружењу. Тема овог дводневног скупа  

је била „ Позиционирање агенција за 

развој малих и средњих предузећа као 

носиоца развоја- искуства и добра 

пракса“. 

         „ Податак да  у БиХ постоји седам 

предузећа на хиљаду становника, док је  

у земљама које су прошле транзицију 

тај број и до дванаест пута већи, само 

потврђује да је  улога републичке и 

локалних развојних агенција да повећају  

број малих и средњих предузећа, а 

потом подрже њихов развој и јачање“  

казао је Милан Цвијић, помоћник 

министра привреде енергетике и развоја 

за ресор мала и средња предузећа. 

       Мишо Рељић , директор 

приједорске развојне агенције ПРЕДА, 

која је један од организатора 

конференције је рекао да се за 

организацијом овакве  конференције  

већ дуго осјећала потреба  и  има за циљ 

размјену  позитивних  искустава. 

         „Парафирањем Споразума о 

стабилизацији и придруживању БиХ је  

ушла у један нови  период које су неке 

земље већ прошле и њихова искуства су 

нама веома драгоцјена“ казао је  Рељић 

      Од развојних агенција се очекује да 

буду у наредном периоду буду један од 

покретача  локалног економског развоја 

и искуства која ћемо овдје чути су нама 
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драгоцјена, рекао је начелник општине 

Приједор  Марко Павић је отварајући 

ову конференцију. 

 

 
    „ Приједор има развојну агенцију 

скоро пет година и што је ово једна од 

првих општина која је донијела 

стратегију развоја малих и средњих 

предузећа, управо свјесни да  нема више 

великих гиганата те да  развој и наше , 

па и свих локалних заједница у БиХ 

треба тражити у развоју малих и 

средњих предузећа“ казао је Павић. 

          На конференцији , чији је 

организатор  била Републичка агенција 

за развој малих и средњих предузећа 

присутни су  били и  представници 

развојних  агенција  из Републике 

Српске, Федерације, Словеније, 

Хрватске и Србије. 

 

Скупштина општине – Усвојен буџет  

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су буџет за 2008. 

годину планиран у износу од 34.677.913 

КМ што представља повећање од 6,7 

одсто у односу на овогодишњи буџет.За 

овај приједлог буџета изјаснила су се 22 

одборника, а осам је  било против. 

Према плану, у наредној години од 

домаћих прихода и грантова очекују се 

средства од 28.537.453, а од кредита 

6.140.460 КМ. 

„ Ова кредитна средства биће утрошена 

за капиталне инфраструктурне пројекте, 

за осталу буџетску потрошњу 

предвиђено је 27.947.333 КМ и 590.120 

КМ за текућу резерву“ рекао је 

начелник општине Марко Павић.Он  је  

додао да је буџет за наредну године 

''пажљиво скројен'', односно реално 

планиран, те  оцијенио да су 

одборнички захтјеви  за веће повећање 

појединих ставки или укупног износа 

буџета  били нереални. 

 

 
 

''Очекујемо у 2008. години већу стопу 

захвата из средстава од индиректних 

пореза, јер смо једна од ријетких 

општина која има далеко нижи раст 

прихода од других општина и 

Републике'', казао је Павић. Он је 

нагласио да је кредитно задужење 

општине око десет одсто, што је далеко 

испод законски дозвољене границе од 

18 одсто, те да 25 одсто буџета одлази 

на трошкове запослених, што је 

повољно с обзиром да су то укупна 

средства за раднике општинске 

администрације и запослене у другим 

општинским институцијама и 

установама.Одборници  СО Приједор  

усвојили су одлуку којом се прихвата  

гаранција за задужење предузећу 

''Топлана'' ради набавке мазута у износу 

од 900.000 КМ чиме се осигарава 

наставак гријне сезоне у Приједору. 
 
 

Одборници подржали Нацрт Закона о 

уређењу и грађењу РС 

 
 
Одборници Скупштине општине 

Приједор   подржали  су Нацрт закона о 

уређењу простора и грађењу у 
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Републици Српској уз примједбе и 

сугестије општинског Одјељења за 

просторно уређење и одржане јавне 

расправе.Начелник Одјељења за 

просторно уређење Мирјана 

Комљеновић оцјенила је да овај Закон у 

предложеном тексту не доноси 

очекиване предности попут 

поједностављења и убрзавања 

процедуре добијања грађевинских 

дозвола, те смањења трошкова издавања 

просторно-планске документације.Она 

је навела да су надлежно општинско 

Одјељење, те учесници претходно  

одржане јавне расправе, ставили 34 

примједбе на понуђени Нацрт закона. 

„Замјерке се односе на неусаглашеност 

одређених чланова унутар самог Нацрта 

закона, на терминологију која дијелом 

није у духу нашег језика, а другим 

дијелом није усклађена ни у самом 

закону, те неусклађености понуђеног 

текста закона са другим важећим 

законским актима у РС“, навела је 

Комљеновићева. 

Јавна расправа о наведеном Нацрту 

закона у РС трајаће до 16. јануара, 

након чега ће предлагач понудити 

Приједлог закона о уређењу простора и 

грађењу у РС.Предлагач је 

Министарство просторног уређења, 

грађења и екологије РС. 

 

 

 
 

Новогодишњи пријем начелника 

општине за вјерске заједнице 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је 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 

божићне и бајрамске празнике,  био 

прилика да се размјене и мишљења о 

сарадњи локалне влсти са 

представницима вјерских заједница овој 

години. 

„ Наша је заједничка констатација да 

смо заједничким снагама створили  

повољан амбијент и услове за суживот и 

бољи живот свих наших грађана “, казао 

је Павић. 

Представник СПЦ протојереј Ранко 

Малетић, казао је да  се  и ове године  

предстојећи вјерски  празници 

симболично нижу један иза другог, те 

додао 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 ,али то 

не значи да нисмо могли и боље“ рекао 

је протојереј Ранко Малетић. 

  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 , а 

симболика блискости ова три велика 

празника, католичког и православног 

Божића и Бајрама  изражава нашу 

потребу да  будемо блиски и као 
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комшије и као грађани овог града. “, 

рекао је имам  Мерзук Хаџирушидовић. 
 

Образовање- Дан  Специјалне школе 

 

Полазници  Специјалне основне и 

средње  школе „ Ђорђе Натошевић“   

приредили су  свечаност којом су 

обиљежили Дан школе , који је 

симболично везан за Међународни дан 

инвалида.Поред приредбе гдје су 

гостима показали нека своја стечена 

знања и вјештине у овој школи, 

многобројним гостима су изложили и 

ручне радове настале у  школским 

радионицама. 

       „Ову школу похађају дјеца са 

посебним потребама и потешкоћама у 

развоју  , а посљедњих година  су то  

дјеца са већим потешкоћама у развоју  

која захтијевају  посебну пажњу. Ми 

смо и основани прије 26 година с циљем 

да се са том дјецом ради на посебан 

начин, а Дан школе је прилика да се 

истакну резултати, али и дефинишу 

проблеми са којима се сусрећемо“ 

истакла је директор ове школе Милена 

Шљокавица. 

         Према њеним ријечима , тридесет 

запослених у овој школској установи 

улажу доста знања и вјештина,умијећа и 

много љубави и стрпљења у раду са 

овом дјецом, али и великих напора у 

борби са стереотипима. 

    „ Спереотипе још увијек не можемо 

искључити, они постоје. Ми улажемо 

велике напоре да упознамо средину да и 

таква дјеца постоје , изводимо  их  у 

јавност, водимо их  у позориште, у 

биоскоп, а често организујемо дружења 

са дјецом из других општина и из 

редовних школа. То је процес, али  

јавност мора  видјети да постоје и таква 

дјеца и да су  то добра дјеца.“ казала је 

Шљокавица. 

         Она  је истакла да је простор у 

коме се налазе ученици   

депримирајући, објекат је стар 

тридесетак година, монтажног 

карактера и опасан за боравак дјеце, те 

да је идејни пројекат   новог школског 

објекта вриједан 800 000КМ достављен  

ресорном министарству и  општини. 

        Школу тренутно похађа 76 ученика 

и 20 омладинаца , који су редовну 

наставу завршили и вријеме проводе 

радећи у кројачкој и браварској 

радионици. 

 

 

Новогодишњи пријем за ученике 

 

Марко Павић , начелник општине 

Приједор приредио је традиционални 

новогодишњи пријем за најбоље 

ученике приједорских основних и 

средњих школа. 

     „ Није случајно што новогодишњи 

пријеми почињу са  пријемом  за младе, 

јер то је оно на чему ми мислимо  да 

градимо нашу укупну политику и нашу  

будућност , да наградимо  најбоље 

наградимо, а да другима покажемо да ће 

они најбољи увијек бити вредновани“ 

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, 
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те да се ради на стварању услвоа за 

квалитетно образовање и запошљавање“ 

казао је Павић.Поред пригодних 

новогодишњих поклона, начелник 

општине Приједор  уручио је за 

дванаест најбољих основаца и осам 

средњошколаца уручио новчану награду 

у износу од  по стотину  КМ. 

 

Помоћ за носиоце партизанске 

споменице 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић уручио је  новчану помоћ у 

износу од 200 КМ  које је општина 

обезбиједила за 15 носилаца  

„Партизанске споменице 1941 " као 

пригодну честитку за новогодишње 

празнике.На пријему  који је тим 

поводом приређен у просторијама 

приједорског одбора Савеза удружења 

бораца Народноослободилачког рата , 

Павић је   пристуним првоборцима 

рекао да општинска администрација 

овим гестом даје до знања   да цијени   

њихов допринос   антифашистичкој  

борби  у Другом свјетском рату и  

зажелио их  пуно здравља у Новој 

години. 

         „ Нажалост од  564   првоборца из 

Другог свјетског рата данас их је у 

Приједору  њих само 15 живих  и као 

што видимо многи нису ни овдје дошли 

јер нису покретни.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. 

Према његовим ријечима, општина 

финансијски подржава  рад 

приједорског одбора СУБНОР-а,  али и 

обиљежавање значајних историјских  

датума из НОБ-а. 

 
            

„Уважавајући тековине партизанског 

покрета,  општина је прихватила да у 

идућој години реконструише споменик 

на Патрији, који је симбол херојске 

борбе и пробоја  пратизана у офанзиви 

на Козари.“ додао  је Павић 

    Предсједник Републичког одбора 

СУБНОР-а Благоја Гајић подсјетио је да 

је са подручја Приједора у 

Народноослободилачкој борби  

учествовало 7 000 бораца, од којих је 

погинуло 2 228. 

   "Овај данашњи пријем знак је да 

првоборци нису заборављени и да наша 

општина уважава и поштује тековине 

НОБ-а" нагласио је Гајић. 

 

Пријем за породице погинулих 

бораца  

 

Општина Приједор ће у 2008. години 

обезбиједити 600.000 КМ за изградњу 

станова борачким категоријама, рекао је  

начелник општине Приједор Марко 

Павић. 

    "Уколико будемо имали подршку 

Министарства  рада и борачко-

инвалидске заштите Репубике Српске  

за четири године  бисмо ријешили  

стамбена питања приоритетних 

борачких категорија", истакао је Павић. 

На традиционалном новогодишњем 

пријему за представнике општинске 

организације породица погинулих 

бораца, Павић је навео да су у буџету  

општине предвиђена и већа издвајања за 

стипендије, као и за помоћ за основно и 
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средње образовање дјеце погинулих 

бораца. Ранка Шормаз , члан 

Предсједништва приједорске 

Организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила 

рекла је да чланови ове организације са 

већим оптимизмом дочекују сљедећу 

годину, у којој ће, према најавама, доћи 

до повећања пензија и инвалиднина, као 

и до интензивнијег рјешавања стамбене 

проблематике.Она је истакла да постоји 

добра сарадња Организације породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила са општином, која, 

осим издвајања средстава за рад 

Организације, обезбјеђује и значајан 

дио новца за остваривање допунских 

права породица погинулих бораца. 

 

Пријем за новинаре 

 

Марко Павић , начелник општине 

Приједор приредио је јуче 

традиционални новогодишњи пријем за 

представнике медија. 

    „ Ово је  један наш лијеп обичај, који 

је већ постао традиција да се састанемо 

на крају једне календарске године и да 

анализирамо шта смо све то урадили у 

протеклом времену, а можда и кажемо 

шта би било добро да радимо у наредној 

години. Ми желимо да Приједор буде 

медијски представљен и да добије 

мјесто које заслужује, тако да смо у том 

циљу многе и  подржали  у раду “ казао 

је Павић.Он је додао да је изузетно 

задовољан радом приједорских 

новинара у протеклом периоду јер 

медији су управо један од три веома 

важна стуба која стварају позитивну 

климу и позитиван амбијент у граду. 

    „ Приједор је био, хтјели ми то да 

признамо  или не, био црна рупа на 

политичкој карти, али смо управо уз 

помоћ медија успјели да изградимо 

слику о Приједору као просперитетном 

граду у коме се може живјети уз 

суживот и толеранцију.“ рекао 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 

престојеће празнике. 

 

Регулисано радно вријеме у дане 

празника 

 

Радно вријеме угоститељских објеката  

на подручју општине Приједор ће у 

дане празника, тачније 31. децембра у 

новогодишњој ноћи и 1. јануара бити 

неограничено, док ће у дане осталих 

празника Републике Српске бити у 

складу са општинском одлуком којом је 

регулисано радно вријеме и извођење 

музичких садржаја у свим  

угоститељским објектима. Потврђено је 

то Одлуком коју је донијела општинска 

Административна служба , како би се 

ријешиле све недоумице око радног 

времена у тим данима.Овом одлуком 

прописано је да ће на први дан празника 

у периоду  од 0-24 часа радити 

предузетници који посједују 

регистроване апотеке и бензинске 

пумпе. Другог дана празника у времену 

од 8-12 часова, поред наведених ,  

радиће и  предузетници и предузећа 

који посједују занатско-трговачке радње 

типа пекаре и трговине на мало 

мјешовитом робом, док ће могућност да 

раде дуже, тачније до 24 часа имати 

предузетници и предузећа регистровани 

за обављање трговачке дјелатности типа 

драгстор. 

   Општинска тржишна инспекција и 

комунална полиција вришиће током 

празника контролу примјене ове одлуке, 

те би се несавјесни појединци, као и 

правна лица могли суочити и са 

казненим мјерама које су законом 

предвиђене у случају оваквих 

прекршаја. 
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Култура -  У Галерији ’96 отворена 

продајна изложба слика 

 

У приједорској „Галерији 96 „  је , 

поводом  предстојећих новогодишњих 

празника,  отворена продајна  изложба 

слика приједорских сликара. 

     „ Ради се о активности који 

приједорска Галерија проводи два пута 

годишње током љета и поводом 

новогодишњих празника, када је много 

туриста у граду, као и наших суграђана 

који живе и раде у иностранству „ рекао 

је директор Галерије Тхомир 

Илијашевић. Према његовим ријечима, 

празници су вријеме даривања тако да је 

Галерија идеално мјесто да се нађе , не 

толико скуп, колико вриједан поклон, а 

уједно је то прилика да и умјетници 

нешто зараде.Овог пута изложено је  70 

радова  приједорских умјетника и то 

како афирмисаних  сликара, сликара 

старије генерације, до студената 

Академије ликовне умјетности  и 

самоуких сликара. Заступљене су све 

сликарске технике од цртежа, уља на 

платну и акварела. Цијене слика су,  с 

обзиром на различите технике и 

величине слика, различите и крећу се од 

40КМ за цртеже , па до квалитетних 

уља на платну чија је цијена 200-300 

КМ и чак 600КМ колико коштају  

акварели. Продајна изложба слика 

приједорских аутора биће отворена до 

половине јануара. 

 

Посјета предсједника Фудбалског 

савеза  

 

Новоизабрани предсједник Фудбалског 

савеза РС Миле Ковачевић боравио је у 

радној посјети Приједору, гдје је са 

начелником општине Приједор  Марком 

Павићем разговарао о могућностима 

развоја  фудбала на простору РС. 

„Стратегији развоја фудбала на 

подручју  цијеле Републике Српске  , с 

посебним  акцентом на развоју ове 

спортске гране   на нивоу општине 

Приједор је оно о чему смо разговарали 

и при том смо начелнику  презентовали  

закључке  са сједнице  Скупштине 

савеза и наше планове како да у 

сарадњи са општинским структурама  

помогнемо развоју фудбала у  РС“ рекао 

је Ковачевић.Он је додао и да  није 

случајно  да је једна од првих посјета  

општинама Републике Српске управо 

посјета општини Приједор, јер  се људи 

из Подручног фудбалског савеза ове 

општине  подржали његове идеје и 

програм који је понудио Фудбалском 

савезу РС. 

 

Дочек Нове године у Приједору 

 

 Све Приједорчане који се одлуче да 

нову годину дочекају на отвореном 

забављаће познати естрадни умјетник 

Маринко  Роквић, уз пратњу  оркестра  

Естраде Републике Српске, са 

солистима  уз наступ глумаца 

приједорског позоришта. Вече ће 

почети наступом најмлађих, гдје је 

предвиђен наступ побједнице Дјечијег 

фестивала Новогодишње караоке- Дјеца 

пјевају хитове Милица Стијепић, те 

прошлогодишњи побједник овог 

фестивала Невен Црнић , а у поноћ ће 

бити приређен  богат новогодишњи 

ватромет.И ове године организатор 

дочека је Административна служба 

општине Приједор, за шта је издвојено  

50  000 КМ. За све који се одлуче да 

дочекају Нову годину биће 

припремљени топли напици и сендвичи. 

_________________________________       

Издавач: Општина Приједор 


