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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за март 2015.године
6.3. Министар пољопривреде РС у
Приједору
Службе Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике
Српске , Градске управе Приједор и
Института за пољопривреду у наредне
двије седмице урадиће попис земљишта
ради утврђивања стварног стања будући
да се велике површине на подручју
Приједора , готово 36 000 хектара
налазе
на
евиденцији
непродуктивних. Министар
Стево
Мирјанић је након разговора са
градоначелником Марком Павићем
истакао да ће ове службе имати задатак
да
утврде
колико
продуктивног
земљишта има на подручју Приједора,
шта је и коме дато у закуп или у
концесију и да ли измирују све те
обавезе.

2014.години у
Приједору са 2,7
милиона КМ и да су веома значајни и
подстицаји из буџета града Приједора
развоју пољопривреде.
„И у овој години наставићемо
подржавати
пољопривредне произвођаче који су
регистровани, било да су комерцијална
или
некомерцијална
газдинства“,
изјавио је Мирјанић .
Он је нагласио да је у Приједору у
области водопривреде у
току
реализација пет пројеката заштите од
поплава по одлуци Републичког штаба
за ванредне ситуације чија је укупна
вриједност око 1,3 милиона КМ, те три
пројекта Европске инвестиционе банке
вриједна три милиона марака.
Градоначелник Приједора Марко Павић
рекао је да је 50 одсто становника
Приједора
по
мјесту
становања
окренуто пољопривреди, а да је
пољопривреда животни интерес сваког
човјека.
„Град и Министарство уложили су више
од четири милиона марака у разне
подстицаје и то су заиста знатна
средства“, рекао је Павић.
Он је додао да су разговори вођени и
око рјешавања проблема сточних пијаца
на којима треба спојити произвођаче
стоке и прерађиваче меса како би те
пијаце заживјеле и радиле легално, а не
полуилегално или потпуно илегално као
до сада.
Према његовим ријечима, у Приједору
је поново регистровано свега 700
пољопривредних газдинстава као и да
се регистрација наставља.
11.3. Амбасадор Швајцарске у БиХ у
разговору са градоначелником
Павићем

„Тиме желимо да уведемо ред у
земљишну
политику“,
рекао
је
Мирјанић.
Он је додао да је Министарство
пољопривреде РС субвенционисало
пољопривредну
производњу
у

Градоначелник Приједора Марко Павић
оцијенио је након састанка са
амбасадором Швајцарске
у БиХ
Хајнрихом Маурером да је бесцаринска
размјена
роба
са
Швајцарском,
Норвешком, Исландом и Лихтештајном,
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кроз споразум ЕФТА, велика развојна
шанса
за
привреднике.
Он је додао да наши привредници
требају развијати производњу која би
била усмјерена на ова тржишта, а наши
добри односи требају допринијети томе
да привредницима помогнемо да се
заједничким улагањима или трговином
наши производи нађу на тржиштима
ових
земаља.
Говорећи о великој дијаспори из
Приједора која живи у Швајцарској, он
је истакао да кроз инвестиционе
конференције и кроз дане дијаспоре, али
и уз помоћ власти Швајцарске, треба
створити такве односе који ће привући
грађане који су
способни да
инвестирају
у
Приједор.
Павић је замолио амбасадора да још
једном пренесе захвалност становника
Приједора на реализацији пројеката у
којима учествује швајцарска влада на
подручју Приједора.

"Ту
је,
прије
свега,
пројекат
водоснабдијевања СЕЦО у који је Влада
Швајцарске уложила више од 14
милиона франака, потом пројекат ГОВWАДЕ за добро управљање водама гдје
се у континуитету сваке године улаже
око 200.000 КМ у побошљање
управљања водама и пројекту ГОЛД
гдје се ради о помоћи у стварању
повољног пословног амбијента у
Приједору за привлачење страних и
домаћих инвеститора", рекао је Павић.
Маурер је истакао да је од 60.000 људи
из БиХ који данас живе у Швајцарској,
чак 10.000 поријеклом из Приједора, те

да је то одличан мост за јачање сарадње
и размјену пројеката. Он је истакао да
Швајцарска и БиХ имају доста
заједничког, а прије свега је то
разноликост
нација,
култура
и
религија. Он је након посјете Приједору
и разговора са градоначелником
Приједора истакао да је убијеђен да је
то предност, под условом да се поштују
одређена правила.
18.3. Скупштина града- Једногласно
усвојен извјештај градоначелника
Одборници Скупштине града Приједора
једногласно су
на 25. засједању
усвојили
Извјештај
о
раду
градоначелника и градске управе у
2014. години.Градоначелник Приједора
Марко Павић изјавио је образлажући
одредбе извјештаја да се у 2014.години
радило у отежаним условима.
„Радили смо у условима економске и
финансијске кризе, која се наставља,
катастрофалне поплаве, а имали смо и
изборну годину која понекад поремети
односе у неким локалним заједницама,
али је град Приједор остао стабилна
средина“, казао је Павић.

Он је додао да је покривеност увоза
извозом у овом граду у прошлој години
износила 123 одсто и да је то дупло
више него на нивоу Републике Српске и
БиХ, као и да је град Приједор је
буџетски стабилан и нема никаквих
дугова ни према коме.
„Та стабилност града довела је до БФЦ
сертификата
као
најповљнијег
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пословног окружења у Републици
Српској и то нам је један од најјачих
аргумената за привлачење страних и
домаћих инвеститора“, навео је Павић.
Он је подсјетио да је Приједор у
Просторном плану Републике Српске
недавно проглашен посебном регијом,
да
је
добио
неке
институције
регионалног нивоа и да се развија према
динамици утврђеној у Стратегији
развоја града за период од 2014. до
2024. године.
Он је нагласио да, без обзира на кризу,
град није обустављао ни инвестициону
ни активност додјеле подстицаја за
запошљавање и за развој пољпривреде и
да сви ови показатељи говоре да градска
управа и Скупштина града извршава
задатке који су им законом дати у
надлежност и који су програмским
документима предвиђени
Одборници
Скупштине
града
именовали су на овом засједању
директоре три јавне установе чији је
оснивач
град
Приједор.
Давиди:
Додатна
опоравак од поплава

средства

за

Отправник
послова
Делегације
Европске уније у БиХ Ренцо Давиди
изјавио је у Приједору да је додатних 43
милиона евра предвиђено за Програма
ЕУ за опоравак од поплава у БиХ, али
да се чека ратификација оквирног
споразума
која
ће
омогућити
оперативност ових средстава.

„До сада је кроз овај програм уложено
42 милиона евра, од чега у Републици
Српској око 20 милиона евра“, рекао је
Давиди .
Он је током посјете Основној школи
„Доситеј Обрадовић“ у Приједору као
кориснику Програма ЕУ за опоравак од
поплава, изјавио да у оквиру овог
програма нису рађене само обнове
објеката него су и унапријеђени
стандарди у односу на оно што је било
прије.
„Вјерујемо да је програм успјешан јер
реализација иде доста брзо поготово
што смо одмах након поплава већ били
на терену и спремни да дјелујемо“,
казао је Давиди.
Градоначелник
Приједора
Марко
Павић Марко Павић рекао је да је град
Приједор на вријеме био спреман
понудити програм обнове школа, а да је
ЕУ била још спремнија тај програм
реализовати.
Он је додао да се у Приједору
реновирају три основне и три средње
школекао и да се једна сгради изнова .
„ Будући да има најава додатних
средстава очекујем да ће још нека
школа или установа културе доћи на ред
из другог дијела помоћи“ рекао је
Павић.
Директор ОШ„Доситеј Обрадовић“
Приједор Стевица Џогазовић изјавио је
да је у обнову централног школског
објекта из Програма ЕУ за опоравак од
поплава
уложено
300.000
КМ
захваљујући чему су након 33 године
школске просторије добиле нови изглед.
„Тим новцем обављени су санација и
реконструкција
крова,
замијењена
комплетна вањска столарија и урађена
комплетна санација мокрих чворова“,
рекао је Џогазовић.
Подручна школа у Туковима, која је у
мају прошле године поплављена и
потом срушена, изнова се гради
средствима из Програма ЕУ за опоравак
од поплава.
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„Завршено је покривање школе,
поставља се столарија и раде се
унутрашњи радови, те очекујемо да ће
свечано отварање ове школе бити у
мају“, додао је Џогазовић.
Град потврдио ИСО сертификат
Представници
њемачке
сертификацијске куће „ ТУВ НОРД“
позитивно
су оцијенили примјену
стандарда ИСО 9001:2008 у Градској
управи Приједор. Ово је био први
назорни аудит примјене стандарда
ИСО 9001:2008 у Градској управи
Приједор у одјељењима и одсјецима
Градске управе.У саопштењу Градске
управе је овим поводом се истиче да
ова позитивна оцјена значи да је Град
Приједор
потврдио да испуњава
захтјеве овог стандарда ,а истовремено
су дефинисана и бројна унапређења и
потврђен континуитет у сталном
побољшавању
елемената
система
управљања квалитетом.
„И даље сматрамо да ћемо одржавањем
овог система лакше
кандидовати
пројекте према Европској Унији , али
прије свега квалитетно пружати услуге
грађанима односно нашим корисницима
услуга“ наводи се у овом саопштењу.

Представници
њемачке
цертификацијске куће „ ТУВ НОРД“
провели су провјеру документације и
свих активности на примјени уведеног
стандарда и европских критеријума у
раду
локалне управе
у
свим

организационим јединицама Градске
управе Приједор.
Град Приједор цертификат стандарда
ИСО 9001:2000 добио је у марту 2008.
године, а већ наредне године је
потврдио испуњавање ревидираног
стандарда ИСО 9001:2008
.Циљ
његовог
увођења
је
повећање
задовољства грађана услугама градске
управе, смањење трошкова пословања и
побољшање квалитета пружања услуга.
Одржан
семинар
„
Медијска
промоција сертификованих општина“
У организацији Привредне коморе
Републике Српске у Приједору је
одржан семинар „ Медијска промоција
сертификованих општина“ са циљем
упознавања учесника са односима с
јавношћу и посебним нагласком на
односе с медијима.Ријеч је о едукацији
која ће службеницима Градске управе
помоћи да на прихватљив начин
медијски презентују свој град односно
сертификат који ова локална заједница
има као најбоље пословно окружење у
југоисточној Европи. Град Приједор је
2013.године
проглашен
локалном
заједницом која је највише учинила на
стварању
повољног
пословног
окружења и носилац је сертификата
града
са
повољним
пословним
окружењем БФЦ. Приједор је тиме још
једном показао да се и у времену
економске, финансијске
и моралне
кризе држи свог програма у којем се
приоритет даје јачању економије и
већем запошљавању стварање повољног
амбијента и климе за живот, рад и
пословање.
Вођа Тима за БФЦ сертификацију
Приједора Мирјана Остојић је истакла
да је поред обимних критеријума који
су у овом процесу сертификације
испуњени, веома важна ке и промоција
БФЦ града и предности које има у
односу на остале градове и општине у
РС, БиХ као и у југоисточној Европи за
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који је град Приједор и добио ово
ласкаво признање.
„Медијска промоција
БФЦ града
Приједора значајна је из више разлога,а
ли је наш приоритет да истакнемо
конкретне предности и услуге које ми
нудимо и о којима ћемо у наредном
периоду говорити у нашим облицима
медијских представљања“ казала је
Остојићева.
Она је додала да је то једна од фаза овог
пројекта ,а у наредном периоду град
Приједор прелази у припрему за
ресертификацију и придружује се оним
градовима и општинама који у овај
процес улазе први пут.
Презентацију о значају медијске
промоције овог сертификата одржали су
Владимир
Благојевић,
магистар
комуниколошких
наука
са
дугогодишњим
искуством
у
новинарству и односима с јавношћу и
Мариана Шарчевић , дипломирани
новинар са деценијским искуством у
раду са медијима.
9.3.Помоћ за малишане из Горње
Равске
Осам ученика ,који су иначе, једини
ђаци подручне Основне школе „ Младен
Стојановић“ у Горњиј Равској добило је
данас комплете нове одјеће и обуће
што је дар Градске управе Приједор.
Замјеник градоначелника Приједора
Миленко Ђаковић који је уручио ове
поклоне истакао је да је ова донација
лијеп модел сарадње између савјета
мјесне заједнице и градске управе
„Уочили смо потребу за одјећом и
обућом код дјеце школског узраста кад
смо
им
доносили
новогодишње
пакетиће, тако да овај гест чинимо с
великом радошћу јер смо чули од
њихове учитељице да су то добра дјеца
и добри ђаци“, рекао је Ђаковић.

Учитељица Душица Бабић рекла је да је
помоћ у одјећи и обући од великог
значаја за ђаке и за њихове родитеље јер
је у селу јако тешка ситуација гдје мало
родитеља може својој дјеци да приушти
све оно што им је потребно.
Ученици су на лицу мјеста испробали
поклоне и утврдили да су им погођене
величине те да ће гардероба одмах бити
у употреби.
Ученица трећег разреда Александра
Милојица истакла је да јој поклони пуно
значе.
„ Сретна сам што смо сви данас ове
поклоне добили и баш нам је ово
требало да бисмо лакше долазили у
школу“ истакла је ова дјевојчица.
Овој акцији градске управе Приједор
прикључила се и градска организација
Црвеног крста даровали су јуче пакете
хране
и
хигијене
за
десет
најугроженијих породица села Горња
Равска, једне од најудаљенијих и
најсиромашнијих мјесних заједница на
подручју града Приједора.
Секретар приједорског Црвеног крста
Зоран Веселиновић рекао је да се и ова
организација придружили хуманитарној
акцији.
„Савјет мјесне заједнице је одабрао
десет породица у најтежој ситуацији и
ми смо тим породицама даровали десет
пакета хране и десет пакета хигијене“,
казао је Веселиновић.
Координатор за мјесне заједнице са
подручја Љубије Стипе Дринчић рекао
је да је сарадњом мјесне заједнице и
градске управе у посљедње вријеме
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одрађено више акција у Горњој Равској
и да је ово примјер гдје је препозната
активност да се побољша квалитет
живота њених становника.
„Ова мјесна заједница има око 230
становника, углавном старије доби који
углавном живе од пољопривреде, а
удаљеност од града од тридесетак
километара им додатно отежава уонако
тешке услове живота “, навео је
Дринчић.
Помоћ за самопомоћ
Замјеник градоначелника Приједора
Миленко Ђаковић потписао је данас
меморандум
о
разумијевању
са
Удружењем за психосоцијалну подршку
и бољу будућност „Прогрес“ из
Сарајева о наставку пројекта „Помоћ за
самопомоћ“ којим би у овој години осам
младих људи требало да добије дообуку
и запослење.
Замјеник градоначелника Приједора
Миленко Ђаковић рекао је да град
Приједор и Удружење „Прогрес“ у
сарадњи са њемачком фондацијом
„Крила наде“ већ пету годину учествују
у пројекту којем је циљ практична
дообука, стручно оспособљавање и
запошљавање незапослених лица са
завршеном основном или средњом
стручном школом, старости од 18 до 35
година.
„Град Приједор и Удружење `Прогрес`
овој години издвојиће по 9.600 КМ, а
осморо младих, незапослених добиће
шансу да од 1. маја до 31. октобра 2015.
године остваре практичну дообуку код
послодаваца и након тога остану код
њих запослени“, рекао је Ђаковић.
Координатор пројекта „Помоћ за
самопомоћ“ Елвир Чаушевић рекао је да
је од 2011. године у Приједору кроз овај
пројекат прошло 40 људи и да је веома
значајно да је њих 30 остало у радном
односу било код првобитног било код
другог послодавца.
Пројект
„Помоћ
за
самопомоћ“
реализује се у девет регија у БиХ, од

којих су у Републици Српској Фоча,
Приједор и Сребреница, а раније је била
и Бањалука. До сада се овим пројектом
у ова четири града омогућила практична
дообука, стручно оспособљавање и
запослење за 115 лица, претежно
занатских занимања.
Наставак изградње надвожњака
У Приједору су настављени радови на
изградњи
надвожњака
преко
жељезничке пруге и магистралног пута
Приједор-Нови Град у насељу Пећани и
Доња
Пухарска
са
приступним
саобраћајницама.
Ријеч
је
о
инфраструктурном
објекту
који
Приједорчани дуго и жељно очекују јер
ће се
његовом изградњом знатно
растеретити саобраћај у граду. Приједор
ће добити још један излаз на
магистрални
пут
и
модерну
саобраћајницу вриједну око 3 .700.000
КМ. Шеф Одсјека за саобраћај и
паркинге
Александар
Јефтић
је
потврдио
да
је
то
вриједност
грађевински радова, а да поред тога
одређене обавезе има и Градска управа.

„ Потребно је да ријешимо имовинске
односе
и прибавимо пројектну
документацију
и
процијењена
вриједност тог дијела пројекта је око 1,3
милиона КМ“ истакао је Јефтић.
Изградња овог надвожњака је почела у
марту прошле године и рок за изградњу
је био девет мјесеци.
„Проблем није био до извођача него до
затварања финансијске конструкције и
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технички детаљи око допројектовања „
рекао је Јефтић.
Он је потврдио да би надвожак требао
бити готов до краја маја, за шта су
средства
обезбијеђена,
а
потом
предстоји изградња саобраћајнице и
пратећи радови.
„Надамо се да ће до краја године сви
радови бити завршени чиме ће Приједор
добити још једна излат из града и чиме
ће се збатно растеретити саобраћајне
гужве “ рекао је Јефтић.
Инвеститор радова је Јавно предузеће „
Путеви Републике Српске“ Бања Лука
, а извођач радова „ Приједор путеви“
а.д. Приједор.

__________________
Издавач: Град Приједор

Нови паркинг простор у центру
града
У улици Саве Ковачевића у Приједору
отворено је ново паркиралиште за 20
нових паркинг мјеста. Шеф Одсјека за
саобраћај и паркинге Александар
Јефтић потврдио је да је паркинг
изграђен на основу праћења стања на
терену и анализе потребе за паркирањем
у ужем центру града.

Изградњом
овог
паркиралишта
обезбијеђено је нових 20
паркинг
мјеста, а инвестиција износи око 16.000
КМ. Новоизграђено паркиралиште за
сада неће бити под наплатом.Наплата
паркирања у Приједору се тренутно
врши на 572 паркинг мјеста, путем 20
паркинг аутомата.
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