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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

 ИНФОРМАТОР 
 

Издање за април 2021.године 

 

 

 У Приједору је обиљежена 125. 

годишњица од рођења и 

79.годишњица  од смрти народног 

хероја доктора и легенде 

поткозарског краја доктора Младена 

Стојановића 

 

Предсједник Градског одбора СУБНОР-

а Приједор Вељко Родић рекао је да је 

ријеч о високо моралној и хуманој 

личности чије ће се име и његова велика 

дјела спомињати деценијама и 

вјековима и преносити на младе 

садашње и будуће генерације. 

 

 
 

„Окупили смо се као што то чинимо  и 

много година раније, још од 1952. 

године када је подигнут и откривен овај 

споменик, а овдје ћемо се окупљати и 

убудуће да бисмо подсјећали на човјека 

који је из родног Приједора отишао у 

легенду. Младен је био и остао јунак и 

народни херој који је припадао не само 

Приједору и Поткозарју  него и 

Подгрмечу и Босанској крајини и много, 

много шире“, рекао је Родић у обраћању 

званицама. 

 Он је нагласио да Младен заслужује да 

му се име изговара са  посебним и 

нарочитим пијететом и пуном пажњом. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић рекао је да бројне установе и 

удружења у Приједору носе Младеново 

име, да је међу њима и болница  чији 

радници данас , у времену пандемије 

вируса корона, чине све да помогну 

обољелима баш као што је то  доктор 

Младен  радио говорећи да су му 

највећа награда „захвалне очи 

болесника који се придижу и у живот 

враћају“. 

„Својом честитошћу и људским 

односом према људима, доктор Младен 

је стекао симпатије и велико поштовање 

у народу Козаре и Поткозарја и ушао у 

крајишку пјесму и прије народног 

устанка. Свог Младена, чувеног црвеног 

доктора са Козаре, народ је безгранично 

волио и поштовао. Тако је и данас, а 

биће и у будућности, јер поштоваоци и 

потомци учесника НОБ-а неће 

дозволити да изблиједе крвљу писане 

странице наше историје“, истакао је 

Павловић.  

Вијенце и цвијеће на споменик Младену 

Стојановићу испред зграде Градске 

управе положиле су бројне делегације 

међу којима делегација градоначелника 

Приједора, републичке и градске 

организације СУБНОР-а, као и  

општинских одбора СУБНОР-а 

Козарске Дубице и Новог Града, 

установа и организација које носе име 

др Младена Стојановића. 

 

Додик: Приједор стратешки веома 

важан за Републику Српску 

 

Српски члан и предсједавајући 

Предсједништва БиХ Милорад Додик 

изјавио је да је Приједор веома важан 

стратешки за Републику  Српску  и да  

су зато  институције Републике Српске 

заинтересоване за укупно стање у граду, 
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али и околним мјестима и општинама 

које гравитирају према самом граду. 

„ У овом граду је тренутно једна агилна 

екипа неоптерећена било каквим, да не 

кажем, стегама и то екипа окупљена око 

градоначелника, који има моју подршку 

и врха Републике Српске. Они су били 

наш избор и наша подршка  и сасвим је 

сигурно да ћемо наставити да их 

подржавамо“, изјавио је  Додик 

гостујући у емисији локалног Радио-

Приједора на крају посјете овом граду. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Додик сматра да је вријеме за озбиљне 

продоре у Приједору и  да ће велику 

промјену направити  ауто-пут Приједор-

Бањалука, те нагласио да би та дионица 

могла бити готова у наредних пет или 

шест година, а везаће се и за ауто-пут 

Бањалука-Београд. 

Он је додао да  је новом руководству 

града савјетовао да морају  да рјешавају 

капиталне и дугогодишње проблеме. 

„ То је нешто што је позитивно код њих 

јер су их и сами иницирали. Овдје 

видим један ентузијазам и једну 

посвећеност и позивам грађане 

Приједора да се окупе око 

градоначелника и његовог тима како 

бисмо заједно та питања рјешавали и 

стићи ћемо све и урадићемо све, само је 

важно да имамо добру комуникацију и 

међусобну подршку“, закључио је 

Додик. 

 

Градоначелник разговарао са 

српским чланом и предсједавајућим 

Предсједништва БиХ Милорадом 

Додиком 

 
Српски члан и предсједавајући 

Предсједништва БиХ Милорад Додик 

најавио је  читав низ капиталних 

пројеката који ће се реализовати у 

Приједору, попут заштите од високих 

вода вриједне 15 милиона марака, 

помоћи привреди од десет милиона 

марака, комплетне реконструкције 

болнице, подршке изградњи 

индустријских зона од 800.000 КМ и 

реконструкције жељезничке пруге 

Приједор – Љубија која је предуслов за 

експлоатацију руде. 

 „Драго ми је да Приједор има стабилну 

политичку односно скупштинску 

структуру. Агилност Градске управе већ 

се осјетила у овом времену. Желим да 

градоначелнику у његовом тиму 

честитам на преданости и 

посвећености“, рекао је Додик 

новинарима у Приједору након састанка 

са градоначелником Приједора 
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Далибором Павловићем и његовим 

сарадницима. 

 

 
  

Он је навео да ће у наредне двије године 

15 милиона марака бити уложено у 

трајно и комплетно рјешавање проблема 

високих и да ниједно насеље не буде 

угрожено високим водама као до сада. 

 „Од агилности стручних служби које 

раде на томе зависиће период 

реализације. Други проблем јесте 

болница. Приједор ће добити потпуно 

реконструисану  болницу са изграђеним 

новим анексима ако то буде неопходно 

са потпуно новом опремом или 

потребном опремом да то буде болница 

на нивоу овог града и овог региона“, 

најавио је Додик. 

 Он је оцијенио да град није имао ништа 

од експлоатације руде у протеклих 10-

15 година. 

 „Оно што се отвара у перспективи су 

рудна налазишта у Љубији и данас је 

министар саобраћаја добио задатак да се 

уђе у пројекат изградње и 

модернизације старе урушене пруге од 

Приједора до Љубије, а амбициозни 

план изградње индустријских зона са 

800.000 КМ биће подржан из 

Министарства финансија“, истакао је 

Додик. 

 Он је најавио и десет милиона марака 

подршке привреди у вријеме ковида, 

прије свега мала и средња предузећа, а 

град и привреда треба да направе списак 

потреба и упуте Компензационом 

фонду. 

 „Промјена је овдје у граду и не треба се 

освртати на оно шта је било и како је 

било. Мислим да је вријеме за продоре 

који овдје треба да се десе, а озбиљну и 

велику промјену направиће и ауто-пут 

Приједор – Бањалука“, оцијенио је 

Додик. Он је  најавио да би та дионица 

могла бити готова у наредних пет или 

шест година, а у коначници ће се везати 

за ауто-пут Бањалука – Београд који је и 

капитални инфраструктурни, али и 

политички пројекат.   

 Павловић је рекао да је посјета јасан 

знак да су Влада и руководство 

Републике Српске опредијељени да град 

Приједор функционише на најбољи 

могући начин и да заврши све оно што 

је неопходно у наредном периоду. 

 „Влада и српски члан Предсједништва 

ће стајати иза оних пројеката које град 

буде радио и планирао, али да све што 

је неопходно да прво град уради, од 

пројектовања, експропријације, да 

уради, а након тога да с пројектима 

идемо ка Влади“, додао је Павловић. 

 Састанку су присуствовали и министар 

финансија Републике Српске Зора 

Видовић, министар енергетике и 

рударства Петар Ђокић, министар 

саобраћаја и веза Недељко Ћорић, те 

директор Јавног предузећа „Путеви 

Републике Српске“ Давор 

Кострешевић.  

 

Министар Златан Клокић у посјети 

Приједору  

  

Министар за европске интеграције и 

међународну сарадњу Републике 

Српске Златан Клокић боравио је  у 

Приједору гдје се састао са 

градоначелником Приједора Далибором 

Павловићем и посјетио Агенцију за 

економски развој града Приједора 

„ПРЕДА-ПД“. 

Клокић је том приликом изјавио  да ће 

ово министарство дати сву неопходну 

подршку граду Приједору у реализацији 

форума дијаспоре који се планира за 

јули и да су договорене активности у 

смислу презентовања и позиционирања 
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града Приједора у представништвима 

Републике Српске у иностранству. 

 

 
 

 

 
 

 „Конкретно, у Србији ћемо договорити 

једно скенирање и представљање града 

Приједора путем сајта е-капија који 

радимо у сарадњи са другим јединицама 

локалне самоуправе у читавој 

Републици Српској, али и 

представљање града Приједора у нашим 

другим представништвима у смислу 

учешћа на разним форумима које смо у 

претходном периоду реализовали“, 

рекао је Клокић. 

Он је похвалио рад ове развојне 

агенције и пројекте које је до сада 

реализовала. 

„Сам износ тих пројеката је више од 

десет милиона марака и тај износ 

довољно говори да су радили заиста 

један добар посао на развијању града 

Приједора и подршци младим људима, 

привреди и свим секторима који значе 

развој“, додао је Клокић. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је да је с министром 

Клокићем разговарао  о отварању 

канцеларије града Приједора за 

дијаспору , као и о потреби да Приједор 

буде препознат у представништвима 

Српске како би потенцијални 

инвеститори имали информацију о 

граду,  

Вршилац дужности директора Агенције 

за економски развој града Приједора 

„ПРЕДА-ПД“ Александар Дрљача рекао 

је да је министру Клокићу представио 

досадашњи рад ове агенције, као и 

планове за будућност. 

„Ми смо све своје капацитете, као што 

смо ставили на располагање граду, тако 

исто желимо партнерски однос са 

Министарством, да учимо од њих, а да и 

све своје капацитете ставимо и њима на 

располагање“, додао је Дрљача.  

 

Градоначелник уручио прве поносне 

картице Републике Српске 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић уручио је прве Поносне 

картице Републике Српске мајкама са 

троје или више дјеце у Приједору. 

 „Потрудили смо се да и на овај начин 

помогнемо вишечланим породицама и 

да им дамо до знања да је град увијек уз 

њих“, рекао је Павловић. 

 Градоначелник је потврдио да је  до 

сада пријављено 586 вишечланих 

породица и да се  пријављивање 

породица наставља  и даље на исти 

начин као што је било и у периоду од 9. 

до 19. марта. 

 Он је позвао све привреднике са 

подручја Приједора да се укључе у ову 

акцију јер без тога ова акција неће 

имати посебан смисао.  

„Ми ћемо разговарати с већином 

привредних субјеката да их замолимо да 

се укључе у ову акцију“, истакао  је 

Павловић. 

Он је подсјетио да у буџету града 

постоји и ставка за вишечлане породице 

које су у стању социјалне потребе у 
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износу од 10.000 КМ и најавио да ће 

бити израђен и правилник за расподјелу 

ове ставке. 

 

 
 

Предсједник Фондације „За породицу“ 

Драган Дакић изјавио је да су 

приједорске породице прве у Републици 

Српској добиле нове картице чија је 

употребна вриједност пројектована да 

буде далеко већа од Поносне картице  

која је била у оптицају прошле године. 

„Позивам привредне субјекте да се 

укључе у пројекат јер осим те димензије 

у којој исказују своју друштвену 

одговорност према тренутно 

пријављених 586 породица из 

Приједора, они уз подршку Градске 

управе добијају нову димензију свога 

пословања односно од Фондације 

добијају могућност да своје производе 

пласирају путем апликације у оквиру 

које је израђена интернет продавница за 

сваког од партнера“, апеловао је Дакић. 

 

У Приједору је организована 

медијска промоција представника 

нашег града на Фестивалу „ Ритам 

Европе“ 

 

У име градоначелника медијима се 

обратила начелница Одјељења за 

друштвене дјелатности Моња 

Касаловић која је изразила  задовољство 

што се Приједор ове године придружио  

групи од 20 градова и општина из 

читаве Републике Српске који учествују 

у једном овако великом пројекту који је 

познат у читавом региону и шире. 

 

 
 

„ Град Приједор је обезбиједио и 

финансијску подршку за реализацију 

овог пројекта“, истакла је Касаловићева. 

Она је подсјетила да је град Приједор 

16.фебруара ове године потписао уговор 

реализацију музичког спектакла  „ 

Ритам Европе“, а да је аудиција одржана 

17.марта. 

„ Имали смо веома јаку конкуренцију 

што се тиче младих талената и  без 

обзира на то што је био предвиђен само 

један представник испред града 

Приједора , на овом такмичењу имаћемо 

шест представника , а то су Милица 

Бабић, Катарина Балабан и Валентина 

Грујичић  као музички извођачи и три 

чланице плесног студија Топ денс . Они 

ће  представљати свој град на 

такмичењу ’Ритам Европе’игром  и 

пјесмом“, изјавила је  Касаловићева. 

Она је најавила да ће такмичарке у 

наредних шест мјесеци имати припреме 

са стручним тимом пројекта „Ритам 

Европе“. 

Директор телевизијског програма 

„Ритам Европе“ Игор Карадаревић 

рекао је да ће дјевојке из Приједора 

представљати Данску на првом 

програму РТРС-а у септембру и 

уколико побиједе путују у ту земљу. 

  

Он је подсјетио да овај пројекат 

функционише 14 година на Првој 

српској телевизији са 24 тамошње 

локалне заједнице, а да је сада укључена 

и Република Српска. 
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Приједор постао један од домаћина 

међународне бициклистичке трке 

Београд-Бања Лука 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић потписао је уговор о учешћу 

града у бициклистиичкој трци Београд - 

Бањалука. 

 „Једна  од етапа ће бити Приједор - 

Бањалука што је јако значајно за наш 

град и промоцију нашег града. Посебно 

смо поносни што смо постали дио овако 

престижне трке која је на свјетском 

календару бициклистичких трка“, 

изјавио је новинарима  градоначелник 

Павловић. 

 

 
 

 Он је навео да је посебно поносан на то 

што је члан репрезентације БиХ 

приједорски бициклиста Синиша Лукић 

који ће представљати и свој град на 

цијелој рути. 

 Директор бициклистичке трке Београд - 

Бањалука Владимир Куваља захвалио се 

градоначелнику Приједора што је 

прихватио домаћинство трке и то у 

посљедњој етапи која је можда и 

најзначајнија. 

 „Приједор је први пут на рути и драго 

ми је што је, поред Власенице, која је 

некако с тог коридора општина која се 

укључила у трку. Мало смо скренули с 

те руте стандардне, али, ево, 

захваљујући Власеници и Приједору, 

трка има четири етапе и обухвата скоро 

читаву Републику Српску. Надам се, 

једног дана, можда и у Требиње 

дођемо“, рекао је Куваља. 

 

Потписан нови појединачни 

колективни уговор са Синдикатом 

управе Републике Српске 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић и представници Синдиката 

управе Републике Српске потписали су 

данас у Приједору нови појединачни 

колективни уговор. 

 

 
 

„Оно што је јако битно из овог уговора 

је то што смо ускладили коефицијенте 

који су важећи на републичком нивоу 

како би наши запослени имали 

адекватно плаћено своје вријеме које 

проводе овдје. Мислимо да је то 

значајно јер један дио радника није 

имао ни загарантовану, минималну 

плату која је законом загарантована“, 

рекао је Павловић. 

Он је изразио задовољство што 

је усаглашен овај акт који је битан за 

све и што су добри односи између 

синдиката, Градске управе и 

градоначелника. 

 Предсједник Синдиката управе 

Републике Српске Божо Марић изјавио 

је да је дошло до усклађивања 

одређених коефицијената којима су 

радници били на неправедан начин 

раздвојени и нису имали усклађене 

коефицијенте онако како је то 

прописано посебним колективним 

уговором. 
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 „Посебно  ме радује да је 

градоначелник формирао тим испред 

Градске управе Приједор који ће заједно 

са овлаштеном агенцијом израдити акт 

о процјени ризика. То говорим из 

простог разлога што је Законом о 

заштити здравља дефинисано увећање 

плата за људе који раде са посебним 

условима рада. Ту прије свега мислим 

на ватрогасце, инспекторе, комуналне 

полицајце“, навео је Марић. 

 

Потписан нови појединачни 

колективни уговор са Синдикатом 

локалне самоуправе, управе и јавних 

служби Републике Српске 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић и представници Синдиката 

локалне самоуправе, управе и јавних 

служби Републике Српске потписали су 

у Приједору нови појединачни 

колективни уговор, будући да је 

претходни истекао. 

„Потписали смо  уговор који 

изједначава колективни уговор на 

републичком нивоу и враћамо 

пословање Градске управе, то јест плате 

и цијене рада на републички ниво, као 

што је то у складу са законом. Као што 

знамо, један број радника у Градској 

управи није имао ни минималне плате 

које су условљене законом, али то смо 

сада потписивањем поправили“, рекао 

је Павловић. 

Према његовим ријечима, договарано је 

да се изради акт о процјени ризика за 

ватрогасце, комуналну полицију, 

инспекцију и све оне који раде на 

посебним пословима. 

„Сматрамо да је ово један почетни 

корак за побољшање права свих 

радника. Градска управа је 

опредијељена да поштује своје раднике 

и сва она права која је у обавези да им 

испоштује“, додао је Павловић.  

 

 
 

Члан Синдиката локалне самоуправе, 

управе и јавних служби Републике 

Српске Мирослав Крнета подсјетио је 

да у Градској управи Приједор постоје 

двије синдикалне организације. 

„Овај колективни уговор усклађен је са 

ревизорским извјештајем из прошле 

године тако да је један број радника 

добио веће коефицијенте, а са 

градоначелником је договорено да се 

ради процјена ризика тако да ће 

поједине службе добити око 15 одсто 

повећање плата“, навео је Крнета. 

Извршни секретар Регионалног 

синдикалног центра Приједор Савеза 

синдиката Републике Српске Игор 

Ратковић изразио је задовољство 

потписаним колективним уговором за 

запослене у Градској управи Пријеор. 

„Ово је веома важан документ за све 

запослене. Коефицијент и цијена рада 

усклађени су са одредбама колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе, чак у неким одредбама даје 

већа права него колективни уговор 

локалне самоуправе“, додао је Ратковић.  

 

Основан нови Привредни савјет 

града 

 

У Приједору је  основан нови 

Привредни савјет града Приједора, 

савјетодавни орган који би требало да 

усмјерава одлуке градоначелника и 

Градске управе које се тичу амбијента 

за привреднике. 

 Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је да је ранији сазив 
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овог тијела бројао 55 чланова, а да их је 

у новом сазиву, због епидемиолошких 

мјера, 25, те да ће за одређене гране 

привреде бити формиране фокус групе 

које ће свака за своју област припремати 

и одржавати тематске састанке. 

 „Заједно ћемо корачати према 

заједничком циљу, а то је давање 

одговарајућих препорука 

градоначелнику и Градској управи и 

реализација истих како бисмо пословну 

климу унаприједили како би била на 

најбољи могући начин подређена 

нашим привредницима“, рекао је 

Павловић. 

Он је нагласио да град стоји на 

располагању привредницима да шире 

дјелатност, повећавају број радника и 

увећавају свој профит, да је град 

спреман да из буџета помогне 

реализацију пројеката који ће 

побољшати амбијент привредницима и 

да формирање новог Привредног савјета 

неће бити мртво слово на папиру. 

 

Градоначелник се састао са 

амбасадорима Норвешке и 

Швајцарске  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић састао се са амбасадорима 

Норвешке и Швајцарске у БиХ Олавом 

Рајнертсеном и Данијелом Хуном са 

којима је разговарао о темама битним за 

град Приједор. 

„Разговарали смо о улагањима 

Швајцарске и Норвешке у протеклом 

периоду, на чему је град веома захвалан. 

Разговарали смо о будућој сарадњи 

Норвешке, Швајцарске и града 

Приједора која се огледа у привредној 

сарадњи. Разговарали смо о 

потенцијалним улагањима људи из 

Швајцарске и Норвешке и наших људи 

који су у дијаспори и који имају 

капацитете и потенцијале да и даље 

улажу у град Приједор“, рекао је 

Павловић. 

Он је подсјетио да у граду већ послује 

неколико инвеститора из ових двију 

земаља који имају одличну сарадњу са 

Градском управом. 

 

 
 

 
 

„Упознао сам уважене амбасадоре о 

индустријским зонама које постоје на 

територији града и о изградњи нове 

индустријске зоне на 80 хектара коју 

планирамо у наредном периоду гдје смо 

показали заинтересованост да они у 

складу са својим могућностиима 

пренесу привредницима у својим 

земљама да постоји та зона која је на 

располагању свим инвеститорима по 

веома повољним условима, а која се 

налази на идеалној локацији због 

комуникације са Европском унијом и са 

њиховим земљама“, истакао је 

Павловић. 

Он је додао да је амбасадоре позвао да 

буду гости на обиљежавању Дана града, 

16. маја. 

Амбасадор Норвешке Олав Рајнертсен 

рекао је да се разговарало о неколико 

важних тема, укључујући и двије 

конкретне пословне активности које се 

тренутно суочавају с неким изазовима 

овдје у Приједору.  
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„Драго нам је да је градоначелник са 

својим тимом дао до знања да је вољан 

да покуша ријешити ове проблеме који 

су важни за будуће инвестиције из моје 

земље, као и из Швајцарске. На 

састанку сам нагласио да оно што 

заиста траже страни инвеститори јесте 

права и регулаторна предвидљивост“, 

рекао је Рајнертсен.  

Он је додао да је норвешка амбасада у 

БиХ веома активна кад је у питању 

промоција и Норвешке и БиХ као 

тржишта за привлачења инвестиција. 

„Видим значајан потенцијал за 

норвешке инвеститоре у енергетски 

сектор, како у соларну и тако и 

хидроенергију, ИКТ, туризам, дрвну и 

металску индустрију и друге области 

гдје би могли бити заинтересовани, али, 

понављам, да би се то имплементирало 

потребни су правна и регулаторна 

предвидљивост. Према ономе што сам 

чуо од градоначелника, то је сигурно 

нешто у чему ћемо заједно успјети“, 

нагласио је Рајнертсен. 

Амбасадор Швајцарске Данијел Хун 

рекао је да је стекао утисак да је 

градоначелник веома посвећен 

стварању доброг пословног амбијента 

који је добар и занимљив за стране 

инвеститоре.  

„Са становишта Швајцарске, и што је 

градоначелник такође споменуо, оно 

гдје ми видимо доста потенцијала јесте 

дијаспора јер много људи са ових 

простора живи у Швајцарској и спремни 

су да се врате и да улажу овдје“, рекао 

је Хун. 

Он је додао је било ријечи и о 

пројектима које је финансирала 

Швајцарска, а проводили су се у 

Приједору, као што су 

водоснабдијевање, за шта се траже 

могућности наставка, те о унапређењу 

улоге Агенције за економски развој 

града Приједора „ПРЕДА-ПД“ у 

привлачењу страних инвестиција.   

Градоначелник Павловић и амбасадори 

Рајнертсен и Хун посјетили су Агенцију 

„ПРЕДА-ПД“ која је представила 

пројекат „Приједор Сркл Хаб“ који 

финансира Влада Швајцарске. 

 

Засједала Скупштина града- 

Предсједници Републике Српске 

Жељки Цвијановић повеља почасног 

грађанина Приједора 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су  Одлуку о додјели награда и 

признања која се додјељују у поводу 16. 

маја, Дана града. 

Повеља почасног грађанина биће 

додијељена предсједници Републике 

Српске Жељки Цвијановић због 

значајног доприноса и континуираној 

подршци руководству града и значајним 

пројектима који су реализовани у 

Приједору. 

„С обзиром на то да је предсједница 

Републике Српске Жељка Цвијановић 

најавила подршку у остварењу 

вишегодишње идеје и потреба наше 

установе да се у нашем граду изгради 

још један вртићки објекат, чиме бисмо 

имали могућности да примимо 

додатних 200 дјеце, сматрамо да та 

подршка мора да има адекватан одговор 

и са наше стране“, наводи се у 

образложењу. 

Награда града, коју прати и новчани 

износ од 1.500 КМ, биће додијељена 

љекару специјалисти Борису Ћургузу, 

инфектологу у болници „Доктор 

Младен Стојановић“, због доприноса у 

раду Градског штаба за ванредне 

ситуације и благовременог 

информисања јавности о тренутној 

епидемиолошкој ситуацији. 

„Доктор Борис Ћургуз се већ више од 

годину дана налази на првој линији 

одбране од вируса корона, те почевши 

од поступка тестирања, савјетовања и 

лијечења пацијената свакодневно 

доприноси да се град Приједор налази у 

много повољнијој епидемиолошкој 

ситуацији од многих градова у 

Републици Српској“, стоји у 

образложењу. 
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Плакета града биће додијељена фирми 

„МГ МИНД“ из Мркоњић Града за 

изузетно остварене резултате на 

подручју привреде у граду Приједору. 

„ Предузеће `МГ МИНД` је, улажући 

своја средства у адаптацију и 

реконструкцију бивше робне куће 

`Патрија`, ријешио вишедеценијски 

инфраструктурни проблем града, 

оплеменујући простор и сам изглед 

централне зоне града. Својом 

активношћу, након завршетка, 

оспособиће нова радна мјеста и 

запослити нову радну снагу чиме 

доприноси развоју саме локалне 

заједнице“, наводи се у образложењу. 

 

Завршена ревакцинација  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је да се завршава 

ревакцинација лица која је била 

одгођена када се 12. марта утврдило да 

су 1.342 друге дозе вакцине Спутњик Ве 

пропале због нарушавања хладног 

режима.  

Сви грађани ће бити ревакцинисани 

између 21. и 28. дана од примања прве 

дозе. Од понедјељка, уколико буде 

вакцина на располагању за град 

Приједор, крећемо у вакцинацију у 

амбуланти на Уријама“, рекао је 

Павловић. 

Он је најавио да ће се мјесто 

вакцинације одређивати у складу са 

бројем добијених вакцина. 

„Ако дође од 500 до 1.000 доза, онда 

ћемо опет активирати дворану“, најавио 

је Павловић. 

Он је навео да се Дом здравља Приједор 

обратио граду с молбом за набавку 

аутоматског агрегата и да је град 

начелно договорио набавку. 

„Јуче ме је позвао привредник који 

продаје те агрегате и рекао да је он 

одлучио да тај агрегат он донира исред 

своје фирме Дому здравља и то ће 

највјероватније бити урађено у уторак 

или сриједу, јер он агрегат набавља из 

/Сјеверне/ Македоније“, додао је 

Павловић.  

 

Одборници нису прихватили оставку 

в.д.директора Дома здравља 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

нису прихватили приједлог о 

разрјешењу вршиоца дужности 

директора Дома здравља Приједор 

Слободана Јавора. 

Шеф Клуба одборника СНСД-а Горан 

Велаула рекао је да је исход гласања 

показао да ни опозиција није била за 

смјену директора и да је у оваквој 

ситуацији потребно сачекати резултате 

истраге, а не прејудицирати исход. 

Шеф Клуба одборника ДНС-а Горан 

Предојевић рекао је да Дом здравља 

Приједор има све услове за одржавање 

хладног режима за очување вакцина, све 

прописане процедуре, укључујући и 

поступање приликом нестанка струје 

или квара уређаја и да је очигледно да је 

заказао људски фактор и да неко за то 

мора бити одговоран. 

„Ми о томе нисмо добили информацију 

јер је истрага у току, а без те 

информације и конкретних детаља 

логично је да приликом гласања будемо 

суздржани“, рекао је Предојевић.  

Слободан Јавор је рекао да не може 

износити информације и детаље јер је 

истрага у току, да је своју оставку 

понудио јавно, на конференцији за 

медије дан након што је утврђено да је 

дошло до прекида хладног ланца и да је 

то учинио из моралних разлога.  

 

Из буџета града 70.000 КМ за 

ублажавање посљедица прољетног 

мраза  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић најавио је помоћ од 70.000 

КМ из буџета града воћарима чији су 

засади претрпјели штете од прољетног 

мраза. 

 „Свјесни смо чињенице да су воћари 

овим немилим догађајем оштећени и да 
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је њихова производња читава доведена 

у питање и одлучили смо се да им 

помогнемо на овај начин. Понављам да 

ситуација у буџету није нимало 

задовољавајућа, али уважавајући значај 

воћарске производње на територији 

града Приједора, Градска управа се 

одлучила за овај корак“, рекао је 

Павловић на конференцији за медије у 

Приједору. 

 Он је нагласио да је ово још један доказ 

да град мисли на воћаре и да жели да им 

помогне онолико колико је у 

могућности и да они у будућности могу 

да рачунају на Градску управу у складу 

с њеним могућностима.Ово можда није 

први пут да се на овај начин помаже 

воћарима,али је , како је констатовано 

на овој прес конференцији, можда  до 

сада најбрже реаговање за помоћ. 

 Вршилац дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду и рурални 

развој Данијел Егић рекао је да се 

Удружење воћара Приједор овом 

одјељењу обратило 14. априла молбом 

да им се помогне у санирању штета 

насталих усљед мраза који је трајао 

читаву седмицу са ниским 

температурама гдје је најнижа била 5,2 

степени целзијуса испод нуле. 

 „Страдале су коштичаве воћне врсте 

шљива, трешња, вишња, према 

подацима којима ми располажемо 

готово у неком проценту од око 90 

одсто и знатно је страдала крушка. 

Штете на јабукама још нису 

процјењене. Наша процјена је да су у 

знатном проценту страдале црвене 

сорте јабука, док су остале прошле 

нешто мало боље“, навео је Егић. 

 Он је подсјетио да воћари овај проблем 

имају дуги низ година, да су овако 

ниске температуре биле и прошле 

године и да су воћњаци страдали тако 

да је ова категорија пољопривредних 

произвођача јако изморена, исцрпљена 

и заслужује помоћ од града. 

 „Већ сљедеће седмице ће бити 

формиране комисије које ће ићи у 

процјену штета. Ових 70.000 КМ ћемо 

пропорционално распоредити према 

тим штетама. Осим ове помоћи, која је 

ургентна и неопходна, град кроз све 

своје подстицаје има и друге видове 

помоћи за воћаре, а једна од ствари која 

ће њих највише занимати је изградња 

хладњаче која је планирана до краја ове 

године“, нагласио је Егић. 

 Он је навео да на територији града има 

око 82 хектара интензивног засада воћа, 

што ће бити и један од услова да се 

изађе на терен и размотри обештећење. 

 „Наша служба ће тек да објави позив и 

ми ћемо по пријавама излазити на терен 

и вршити процјену“, најавио је Егић. 

 

Потписани трипартитни споразуми о 

донацији грађевинског материјала  

 

У Приједору су  потписани трипартитни 

споразуми о додјели донације у 

грађевинском материјалу  за три 

корисника, који су изабрани по јавном 

позиву из 2019/20.године посредством 

ресорног федералног министарства.  

Уговор је потписан између 

градоначелника града Приједора, 

Федералног министарства расељених 

особа и избјеглица и корисника. 

За кориснике ове донације у 

грађевинском материјалу из Чаракова и 

Чејрека средства су обезбијеђена са 

позиције „ Трансфер за расељена лица и 

повратнике“ из буџета Федерације БиХ 

за 2021.годину. Ово министарство је 

јавни позив избјеглицама из БиХ , 

расељеним особама у Федерацији БиХ и 

повратницима и ФБиХ за подношење 

пријава за обнову и реконструкцију 

стамбених јединица у циљу повратка на 

подручје општина и градова Републике 

Српске , објавило 9.децембра 

2019.године.Након проведених 

процедура, комисија је извршила  

одабир три корисника са којима је сада 

потписан споразум. Корисници су се , 

према овом споразуму, обавезали да ће 

у року од шест мјесеци извршити 

уградњу донираног материјала и 

преселити се у  тај стамбени објекат и 
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тиме напустити туђу имовину коју 

тренутно користе. 

 

„Калцедонија“ поклонила болници 

агрегат вриједан 13.000 евра 

  

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је да ће град набавити 

све потребне пратеће инсталације, тако 

да ова донација буде потпуна. 

 „Захвалио бих се инвеститорима који 

су одлучили да буду друштвено 

одговорни у средини у којој раде и 

позивам и друге да прате овај примјер и 

буду друштвено одговорни у временима 

у којма се налазимо“, рекао је Павловић 

новинарима у Приједору. 

 

 
  

Директор огранка групације  

„Калцедоније“ за БиХ Франческо 

Руфоли рекао је да на нивоу групације 

постоји идеја да се на неки начин 

помогне на свакој локацији гдје се 

налазе фабрике ове фирме. 

 „Наша највећа инвестиција није 

фабрика него људи који раде у њој. 

Људи који буду радили код нас, желимо 

да се осјећају подржано од послодавца. 

План је да наши радници унутар 

фабрике имају сигурност и удобност, 

али и у средини у којој живе“, поручио 

је Руфоли. 

Вршилац дужности директора болнице 

„Доктор Младен Стојановић“ Андрија 

Вукотић захвалио се на вриједној 

донацији, подсјећајући да су зграда 

болнице и агрегат стари 35 година и да 

се агрегат често квари, а и да струје 

нестаје често, те је тиме значај ове 

донације већи.  

 

Градоначелник одржао састанaк са 

директорима предузећа и установа 

чији је оснивач Град 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић , са сарадницима , је  у 

Градској управи одржао састанак са 

директорима предузећа и установа  чији 

је оснивач Град Приједор и која се 

дијелом финансирају из градског 

буџета. 

Након састанка кратко је саопштено да 

је ово била прилика да се разговара о 

ситуацији у  тим предузећима и 

затеченом стању  у њима након 

именовања нових директора. 

Констатовано је да  се одређени број 

градских предузећа сусреће са 

проблемима. Градоначелник Павловић 

је истакао да је неопходна већа 

повезаност између свих градских 

предузећа и да све услуге које могу да 

понуде једни другима међусобно 

користе , а да ће исто  чинити и Градска 

управа. 

Наглашено је да трошкови морају да 

буду сведени на минимум и да  се 

једино домаћинским пословањем може 

превазићи оваква тренутна  ситуација у 

тим предузећима. 

Градоначелник Павловић  је на крају 

овог састанка најавио  да ће разговори 

овог типа бити одржавани једном 

мјесечно и то суботом. 

 

 

____________________________    
Издавач: Град  Приједор 


