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Потпредсједници ФБиХ и РС
Пударић и Суљкановић посјетили
Приједор
Потпредсједник
Федерације БиХ
Светозар Пударић изјавио је у
Приједору да
се можемо осјећати
сретним на дух солидарности који су
пробудио код
грађана Босне и
Херцеговине и нагласио да је увјерен
да га више нико неће моћи `вратити у
боцу`.

„Позитивна
енергија грађана из
општина из ФБиХ који су сусједи
Приједора, била је спонтана као и
њихова потреба да помогну комшији
у невољи и она представља једно
трајније опредјељење“ рекао је Пударић
новинарима
након
разговора
са
градоначелником Приједора.
Мислим да нас је
ова катастрофа
научила много тога , истакао је он и
додао да се нада да ћемо запамтити то
што смо научили и да нећемо поново
упасти у неке замке у којима смо
живјели протеклих година.
Пударић је додао и да ће се помоћ
упућивати
из Федерације БиХ
систематски према Приједорчанима
којима је потребна и да је увјерен ће

она бити дијељена равноправно и без
икаквог облика дискриминације.
Пударић
је,
иначе
са
потпредсједником
РС
Енесом
Суљкановићем посјетио Приједор и у
разговору са челницима овог града
упознао се
са ситуацијом
на
поплављеним подручјима и штетама
које је причинила.
„Охрабрује чињеница да је овај град
помогао неким срединама у средствима
која су им недостајала и нагласио да је
потребна већа координација између
градова које је погодила поплава ,како
би лакше рјешавали проблеми“ рекао је
Суљкановић.
Градоначелник
Приједора Марко
Павић истакао је да је са гостима
разговарао како на што организованији
и ефикаснији начин помоћи грађанима и
надокнадити им штете и санирати
посљедице поплава којим су многи од
њих били погођени у РС и ФБиХ.
„Говорили су о конкретним начинима
сарадње и усмјеравању дијела помоћи
те како трајно санирати штете , али и
како средства из Федерације БиХ која
стижу усмјерити нашим суграђанима“
казао је Павић.
Он је додао и да су се договорили да се
према могућности
из одређених
центара усмјери дио
помоћи
у
Приједор и то нарочито намјештаја
,душека , постељине и свега онога што
је људима потребно да се врате у своје
домове.
4.6. Штаб за ванредне ситуације
Градоначелник Приједора
Марко
Павић потврдио је да је до сада на
поплављеном подручју у Приједору
дезинфиковано 2247 домаћинстава, 43
пословна објекта и 90 бунара те да су
екипе за дезинфекцију на терену као и
да сада раде по позиву грађана.Он је
након сједнице градског штаба за
ванредне ситуације позвао грађане чији
поплављени
објекат није био
процијењен да се јаве комисијама да би
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могли да вријеме процијенити штету.Он
је додао да је важно да се ни један
објекат који је претрпио штету не
прескочи.
„ Наше су процјене да је од око 4900
објеката које је према првим процјенама
поплављено на око двије трећине њих
учињена велика материјална штета“
казао је Павић.
Он је потврдио и да је Републичким
робним резервама упућен захтјев за
достављањем сточне хране која је до
сада подијељена и била довољна само за
341 пољопривредника.
„ Затражили смо и сјеменски кукуруз,
дјетелину, траву и расад за све врсте
поврћа да би људи могли обновити
своје поплављене баште и пластенике“
рекао је Павић.

Он је потврдио и да је деминерски тим
завршио
безбједно
уклањање
и
уништавање
минско-експлозивних
средстава, међу којима је била и једна
минобацачка граната 120 мм и
оштећена ручна бомба, а до којих се ,
због поплава, раније није могло доћи.
Павић је истакао
и да се очекују
повољни временски услови да би се
извело
најављено
запрашивање
комараца којима ће бити обухваћене три
државе.
„ Ми уједно очекујемо и дератизацију те
уколико не буде ускоро организована,
ми ћемо је извршити сами на терену
како би спријечили множење глодара и
спријечили све могућности појаве
заразе на поплављеном подручју“
истакао је Павић.

Градоначелник Павић разговарао са
представницима поплављених МЗ
Градоначелник Приједора Марко Павић
разговарао је са представницима
савјета двадесет мјесних заједница које
су претрпјеле највеће штете од поплава.
Он је овом приликом истакао да је
градска управа преко институција
предузимала бројне мјере и
током
поплава и касније током санирања
штета које су поплаве учиниле.
„ Наш ослонац су сада мјесне заједнице
са чијим смо се представницима састали
како бисмо сагледали мјере које треба
предузети на што бржем отклањању
штета“ истакао је Павић.
Он је додао да ће отклањање штета ићи
у три правца и то кроз санирање
стамбених објеката, у пољопривреди , а
потом и у привредним субјектима.
„ Став је да се што прије иде на
отклањање
штета
и
стварање
могућности повратка људи у куће које
треба минимално
оспособити за
наставак становања у њима обзиром на
велики број поплављених објеката у
Приједору и на штету која је огромна“
казао је Павић.
Он је додао и да је поздрављен напор
да се људима покуша обезбиједити по
5000 КМ по поплављеном домаћинству
.

„ Цијенимо да је то оно нужно за
набавку и оспособљавање куће за
становање , а већ сутра ће у Рашковцу,
Туковима и Гомјеници бити три пункта
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са пјеском и цементом који ће људи
припремити за поправљање подова у
кућама и тиме припремити објекте за
даљи ток санације јер су сви
једногласни у томе да се прво морају
оспособити подови, а тек онда можемо
разговарати и о намјештају и другим
стварима које су потребне за наставак
становања“ рекао је Павић.
Он је додао да се нада да ће град у
сарадњи са Републиком и руководством
у мјесним заједницама омогућити да
људи што прије отклоне бар дио штета
која је с поплавама настала.
Подјела пијеска и цемента
У приједорским насељима погођенима
поплавама вршена подјела пијеска и
цемента, а свако домаћинство има право
на помоћ за један стамбени објекат од
два кубика пијеска и десет врећа
цемента.
Градоначелник Приједора Марко Павић
је на сједници Штаба за ванредне
ситуације рекао да је по процјенама та
количина довољна за око 40 квадрата
подова у стамбеним објектима, а да и
веће количине овог материјала могу
добити они којима је била поплављена и
већа стамбена површина.

„Младост“ гдје још увијек борави 11
лица
која
се
снабдијевају
најосновнијим потребама за становање.
Према његовим ријечима, грађанима су
потребни усисивачи за исушивање
зидова, али град располаже са свега
шест тих апарата, од којих су по три
дата на располагање поплављеним
школама у Туковима и Гомјеници.
Хуманост најмлађих Приједорчана
Директор Дјечијег вртића "Радост"
Приједор Душанка Божић уручила је
представницима двију поплављених
школа у Гомјеници и Туковима 2.847
КМ прикупљених на продајној изложби
дјечијег стваралаштва "Кад се мале руке
сложе".
"Најбољи купци били су наши
родитељи и ми им се захваљујемо.
Знали су да тај новац иде од дјеце дјеци.
Знамо да ће школе то искористити на
најбољи могући начин", рекла је
Божићева.
Иначе, за обнову поплављене подручне
школе у Гомјеници, која припада
Основној школи
"Бранко Ћопић"
потребно је 35.000 КМ, а за подручну
школу у Туковима, која припада ОШ
"Доситеј Обрадовић", 22.120 КМ.
Осим ове хуманитарне акције, у
Дјечијем вртићу "Радост" у току је
прикупљање новчане помоћи за вртиће
у Републици Српској пострадале у
поплавама на иницијативу родитеља
чија дјеца похађају ову предшколску
установу.
Станови за девет корисника
Програма ОПЕЦ

"На пунктове у Гомјеници, Туковима и
Рашковцу достављено је по 40 кубика
пијеска и по 200 врећа цемента, а како
се помоћ буде дистрибуисала, те ће се
количине допуњавати", казао је Павић.
Он је најавио распуштање колективног
смјештаја
у
Спортској
дворани

Градоначелник
Приједора
Марко
Павић потписао је са представницима
Министарства за избјеглице и расељена
лица Републике Српске и будућим
корисницима уговоре за изградњу
стамбених јединица по принцип"кључ у
руке" у оквиру Пројекта реконструкције
стамбеног фонда /ОПЕЦ/. Павић је
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потврдио да ће стамбени објекти бити
обновљени у наредна три мјесеца и да
ће девет корисника из категорија
повратника и расељених лица након 20
година ријешити проблем стамбеног
збрињавања.
"Ово је само један од програма кроз
који ми на нивоу БиХ, Републике
Српске и града Приједора рјешавамо
стамбене
проблеме
избјеглица,
расељених лица и повратника. Имамо
још два - три сродна програма кроз које
се очекујемо рјешавање тих проблема,
укључујући и затварање колективних
смјештаја који овдје и даље постоје",
додао је Павић.
Савјетник министра за избјеглице и
расељена лица Републике Српске Иво
Камењашевић рекао је да је ОПЕЦ
програм кредитно задужење од седам
милиона долара од чега Републици
Српској припада 3,3 милиона долара за
17 локалних заједница.

сезони узеле
троструку
круну
освојивши шампионат БиХ, Куп
Републике Српске и Куп БиХ .Он је
овом приликом истакао да је овај
велики успјех рукометашица једна
лијепа вијест за спортски Приједор и
све њихове суграђане.
„ Ово је један од највећих спортских
успјеха једног клуба у Приједору, а што
је још битније побиједио је тај њихов
побједнички дух који их је водио до
свих ових освојених титула“ казао је
Павић.
Он је додао да се у Приједору одавно
игра рукомет, али да се увијек мислило
на мушки рукомет .
„ Зато титуле наших рукометашица још
више цијенимо и бодрићемо их да ово
не буде само њихов тренутни успјех
већ да овај клуб увијек буде у врху и
бори се за највишу позицију“ казао је
Павић.
Он је додао да је чињеница да у
садашњем друштву нема довољно новца
за спорт.
„Ми смо им обезбјеђивали одређена
средства за која знамо да су скромна,
али оно што нас све одушевљава то је да
су то скромне дјевојке које су знале
поштовати и наш труд и највише
показале на терену, тамо гдје се и треба
један спортиста показати“ рекао је
Павић.

"Данас смо потписали уговоре вриједне
220.000 КМ за седам хрватских и двије
српске
породице",
казао
је
Камењашевић.
У оквиру ОПЕЦ-а 1. априла у
Приједору су потписани уговори
вриједни 400.000 КМ за 14 корисника
Бошњака који ће на овај начин бити
стамбено збринути.
Пријем за рукометашице „ Мире“
Градоначелник Приједора Марко Павић
организовао је пријем са рукометашице
"Мире" које су у овој такмичарској

Предсједник Рукометног клуба „ Мира“
Нада Ђаковић је истакла да би ови
врхунски резултати изостали да није ,
поред упорности играчица, била
присутна и подршка Града.
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„Средства нису била довољна, али је
ситуација каква је у друштву гдје многи
немају посла
произвела једну
скромност и свијест код дјевојака да
треба радити и доказивати се и да успјех
неће изостати“ рекла је Ђаковићева.
У име рукометашица, на пријему и
подршци се захвалила капитен и голман
екипе Ена Бришевац.
„Иза нас је неколико година вриједног
рада које су довеле до резултата какав
сад имамо, а ако бих требала да
истакнем која је највећа вриједност ове
екипе, тврдим да је то другарство“
рекла је Бришевац.
Градоначелник је поред редовне
мјесечне транше која из буџета града
износи 6000 КМ, рукометашицама
поклонио седмодневне припреме на
локацији за коју се саме одлуче.
Намјештај из Новог Сада
За
49
поплавом
најугроженијих
приједорских домаћинстава стигао је
шлепер намјештаја из Новог Сада.
Власник новосадске фирме „Виторог“
Милан
Марјанац
обезбиједио
је
комплетан
намјештај
за
ове
најугроженије породице из Приједора
како би што прије санирали штете од
поплава. Секретар Црвеног крста
Приједор Зоран Веселиновић је рекао да
је, поред грађевинског материјала,
домаћинствима која су била захваћена
поплавом, најпотребнији
управо
намјештај.
„Након разговора са градоначелником
Приједора Марком Павићем Милан
Марјанац је посјетио подручја која су
била поплављена и обећао помоћ и тако
су у Приједор допремљени кухињски
елементи, а очекује се шлепер столова,
столица и 49 француских лежајева“,
рекао је Веселиновић.
Он је потврдио да ће намјештај бити
подијељен
најугроженијим
домаћинствима насеља Балтин Баре и
станарима борачких зграда у Туковима.

Почела санација борачких зграда у
Туковима
Градоначелник Приједора најавио је да
почиње санација борачких зграда у
Туковима за шта је из градског буџета
намијењено 60.000 КМ, подсјећајући да
су најугроженије породице у овим
зградама
већ
добиле
нешто
намјештаја.Он је на сједница градског
Штаба за ванредне ситуације навео да
се приводу крају процјена штете на
објектима,
у
привреди
и
у
пољопривреди.
„Радује нас што је штета мања него
што се мислило у почетку и да нису сви
,од
4900 објеката који су били
угрожени
поплавама,
претрпјели
материјалну штету" истакао је Павић.
Он је додао и да очекује да ће подјела
новчане помоћи предвиђене сетом
закона и мјера које је донијела Народна
скупштина Републике Српске почне за
Видовдан.
"Ми ћемо процјене штета доставити
Републици како би грађани што прије
почели користити 5000 КМ средстава
која су предвиђена", рекао је Павић.
Он је додао и да је Приједору сада
најпотребнија сточна храна.
"Све који желе помоћи усмјерио бих на
набавку сточне хране и подних подлога
- плочица, ламината, бродских подова и
паркети.
То
је
у
Приједору
најпотребније", поручио је Павић.
Он се захвалио фабрици Нова Иванчица
која је поклонила 645 пари дјечије
обуће, те Црвеном крсту из Кочевља
који је донирао 12 лежајева.
"На пунктовима у Рашковцу, Туковима
и Гомјеници и даље се дијеле храна,
вода, хигијена и санитарије. Добили смо
девет сушилица, на сваки пункт смо
послали по три гдје људи треба да нађу
начин како да подијеле ту малу
количину ових апарата који треба дуго
да раде", нагласио је Павић.
Он је истакао да је Приједор изгубио
доста времена због сугестије да чека
заједничко авионско прскање комараца
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које је било договорено на нивоу
држава Бих, Хрватске и Србије.
"Сада је Република Српска одустала, а
ми смо у Приједору дошли у ситуацију
да нисмо ништа урадили, иако имамо
уговор за редовно прскање и ми ћемо
том послу приступити сами одмах чим
то дозволе временске прилике", најавио
је Павић.
Штете од поплава оком 35 милиона
КМ
Градоначелник Приједора Марко Павић
изјавио је да је, према до сада
прикупљеним подацима, штета на
поплављеном подручју града око 35
милиона КМ, као и да је највећа
процијењена
штета
од
поплава
углавном на око 4900 објеката. Павић је
након сједнице градског Штаба за
ванредне ситуације истакао да у тим
процјенама још увијек нема података о
штетама у пољопривреди и изгубљеној
добити коју су начиниле поплаве.
„ Према до сада прикупљеним подацима
за потребе издавања електронских
картица из Фонда
солидарности
утврдили смо да је директна штета на
стамбеним објектима преко 10 милиона
КМ, исто толико у привреди, да су
огромне штете на инфраструктурним
објектима, док штете у пољопривреди
још увијек процјењујемо“ изјавио је
Павић .
Он је додао да ће подјела картица са
износом од 5000 КМ почети иза
3.јула,као и да је локална власт учинила
доста да се стање на поплављеним
подручјима доведе у стање, које се може
оцијенити, као задовољавајуће, иако
трауме од материјалне штете и даље
остају.
„Ми смо до сада организовали подјелу
око 2000 кубних метара пијеска и преко
10000 врећа цемента и тиме створили
услове да се исушивањем простора
крене у даљу санацију стамбених
објеката“ казао је Павић.

Он је додао да су донације престале те
нагласио да је у Приједору тренутно
најпотребнија сточна храна.
„ Ми и даље вршимо дистрибуцију
хране и флаширане воде у насељима
која немају градски водовод и гдје за
тим постоји потреба али су нам
тренутно најпотребнији сточна храна,
подне облоге и намјештај“ рекао је
Павић.
Он је потврдио и да је штаб задужио
комунално предузеће и Дом здравља да
санирају купалишта односно просторе
гдје се грађани најчешће окупљају, да
их почисте и дезинфикују након чега би
она била кориштена без опасности,
будући да почиње сезона купања.
Одржана шеста Конференција беба
Традиционална
видовданска
манифестација "Конференција беба",
коју град Приједор организује по шести
пут, за коју се регистровало 104 од
укупно 543 бебе рођене од 29. јуна
прошле године до данас, одржана је
данас на малом градском тргу.
Градоначелник
Приједора
Марко
Павић
рекао
је
отварајући
конференцију беба да нема веће радости
за један град и његове становнике да се
на једном мјесту окупи оволико дјеце,
на радост ПриједорчанА који гледају
како им се породице проширују и
множе.
"Нама јесте циљ да данас пожелимо
здрав и дуг живот свим нашим малим
становницима, али и да упозоримо
родитеље који или немају дјецу или
имају мали број дјеце, да је срећа у
рађању и у што већем броју наших
најмлађих становника", поручио је
Павић .
Он је даровао најмлађу пријављену
бебу, најстарију пријављену бебу и
двије бебе рођене на Дан града, 16. маја
ове године, а поклоне градоначелника
примиће и све бебе које се роде на
Видовдан.
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"Ми ћемо наставити да организујемо
овакве манифестације сваке године
упозоравајући младе брачне парове да
се број становника у граду непрекидно
смањује", додао је Павић.

Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности града Приједора Љиљана
Бабић рекла је да су захваљујући
великом одзиву поклоне градске управе,
бројних јавних предузећа и установа,
привредника и појединаца добиле све
бебе које су учествовале на овој
конференцији.

обрадује поклонима све бебе рођене на
Видовдан и тиме срећним мајкама
уљепша и донекле олакша прве дане
поред новорођенчета. Ове године су на
Видовдан у Приједору рођене четири
бебе , двије дјевојчице и два су данас
у приједорском породилишту уручени
пригодни поклони. Павић је пожелио
мајкама да уживају у родитељству, а
бебама пуно здравља и среће у животу.
„Овај број новорођених беба на тај дан,
могао би да буде показатељ да се број
беба из године у годину повећава што
нам и јесте циљ да подстакнемо
родитеље да рађају дјецу и да увећавају
своје породице „ казао је Павић.
Он је додао да град Приједор разним
мјерама, па и оваквим протоколарним
акцијама жели да пошаље поруку
младим људима да се што више
одлучују за потомство јер је то
будућност и њихова ,а и
града
Приједора.

"Врло је битна промоција породице и
здравог рађања у локалној заједници
јер бијела куга пријети више од многих
других ствари", рекла је Бабићева.
Конференција беба организована је с
циљем да се
јавност упозори на
неповољну демографску слику и у овом
граду и у цијелој Републици Српској.

Директор приједорске болнице Мирко
Совиљ потврдио је да је у 2014.години
рођено 380 беба и да је све већи број
породиља којима то није прво дијете.
„Захваљујемо на овој посјети коју
сматрамо
значајном
за
пораст
наталитета и подстицања
младих
родитеља да воде рачуна да вријеме не
прође и не обрате пажњу на потребно
ново потомство“ рекао је Совиљ.

Поклони за бебе рођене на Видовдан

Почиње акција „ Уреди свој врт“

Већ
је
постала
традиција
да
градоначелник Приједора Марко Павић

У циљу љепшег изгледа града и
околине, градска управа Приједор је и
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ове године покренула је акцију „
Уреди свој врт“ .Циљ акције је да се
пропагира уређење животног и радног
постора у граду и приградским
насељима , те буђење свијести
становника града и околине за стварање
навика о уређењу свог животног
простор.Као и ранијих година расписан
је конкурс који ће бити отворен до
30.јуна , до када би требале да
пристигну
пријаве
свих
заинтересованих
за учешће у овој
акцији.
За
власнике
најљепшег
дворишта, балкона, школског дворишта
предвиђене су новчане награде, а за
најуређенији простор око стамбене
зграде предвиђена је робна награда у
износу који је предвиђен Програмом, а
чија намјена је искључиво за уређење
дворишта.

_______________________
Издавач: Град Приједор

Лиценцирање
Градоначелник Приједора Марко Павић
потписао је
са представницима
"Мајкрософта" уговор о лиценцирању
производа ове компаније за потребе
градске управе Приједор.
"Уговор смо потписали електронски са
Мајкрософтом и вјероватно смо једна
од првих локалних заједница у БиХ која
је то учинила. Очекујемо немјерљив
квалитет у раду у односу на
досадашњи", рекао је Павић.
Он је казао да ће "Мајкрософтови"
програми користити да се на најбољи
начин уведе електронска управа у
пословање градске администрације .
"Овим смо жељели да испоштујемо
заштиту ауторских права компаније
`Мајкрософт`,али и да се приближимо
ономе чему тежимо, а то је е-управа која
је и до сада већ заживјела у неким
сегментима", појаснио је Павић.
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