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       ГРАД ПРИЈЕДОР 

       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

 

  ИНФОРМАТОР 

     Издање за децембар 2014.године 

 

Буџет града у 2015.години 34 милиона 

КМ 

 

Одборници Скупштине града Приједора  

усвојили   су на засједању 17.децембра  

буџет  града  за идућу годину у износу  

од 34 милиона КМ   и у односу  на  

његов  усвојени  Нацрт он је  већи  за 

700  000  КМ. 

 

 
 

Начелница  Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић  казала је да  се ради   

само  о његовом   номиналном , али    не 

и  о финансијском  повећању,  јер су  на 

захтјев  Министарства  финансија  РС 

извршили  корекцију одређених  ставки  

из  Нацрта буџета   и да су средства која 

су се појавила у виду  повећања налазе и 

на његово  приходовној и  расходовној 

страни. 

„Смањен је  порез на лична примања  и 

приходе  од самосталних  дјелатности 

,пошто су  овогодишњи  деветомјесечни  

подаци  показали да  се они остварују са 

свега  56% од   плана“ истакла је 

Малнашићева. 

Она је додала да је усклађен  износ  

отплате камата, као и да да су  у буџет  

уврштени  инфраструктурни  пројекти   

у  којима  учествују  и грађани са 15%  

својих средстава , на шта се плаћа 

ПДВ,као и да су  повећали  висину 

средстава  на име   пореза  на 

некретнине , јер  грађани за претходне  

двије  године  по  овом основу  дугују 1 

милион КМ,а да је  Пореска  управа РС  

предузела  активности на  његовој већој 

наплати за ову годину. 

Малбашићева је  додала  да су   

ресорном министарству  прије него што 

су од њега  добили  сагласност  за 

усвајање буџета ,образложили  да  су  

његовим Нацртом  повећани расходи  за 

лична  примања  у односу на ову годину 

за 9%,  јер  је у овој години  запослено 

12  радника ,да их  у идућој години 

планирају  запослити  још 15,односно да  

су  предвиђена средства за за исплату  

стимулација на лична примања ,за 

отпремнине 11 пензионисаних 

радника,као и  за  остала непредвидива  

плаћања. 

На лична  примања  запослених у 

Градској управи и  запослених  у 

Центру за социјални рад, Дјечијем 

вртићу „Радост“  и  позоришту  

годишње се  из градског  буџета  издваја 

око 27%  средстава. 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је након  усвојеног буџета  Града за  

2015. годину оцијенио да је  буџет  

планиран на  реалним основама  и да 

одражава постојећу  ситуацију и да се  

при расподјели   средстава узела у обзир 

његов  износ , те нагласио  да ни  идуће 

године неће изостати  инвестициона 

улагања ,а оно  што ће  буџетске  

кориснике посебно обрадовати  је 

његово обећање да  ће се задржати 

досадашња пракса и да  ће  се према 

њима  редовно   измиривати обавезе, 

као  и да  неће бити  смањење  плата. 

 

23.12.У Приједору одржана сједница 

савеза општина и градова РС 

 

Приједлози мјера јединица локалне 

самоуправе у  Републици Српској на 

документ Економска политика РС за 

2015.годину који ће бити упућен на 

усвајање у Народну скупштину РС  те 
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анализа стања у локалним  заједницама , 

прије свега у њиховим буџетима, биле 

су основне тачке дневног реда сједнице 

Предсједништва Савеза општина и 

градова РС која је одржана у 

Приједору.Предсједник 

Предсједништва Савеза општина и 

градова Републике Српске Мићо Мићић 

изјавио је након сједнице да већина 

локалних заједница у РС отежано 

функционише и отежано испуњава своје 

обавезе. 

„Један број јединица локалне 

самоуправе су  у блокади тако да смо 

покушали да предложимо мјере које би 

измијениле дио Економске политике  и 

један од закључака овог састанка је да 

покушамо амандмански дјеловати на  

Народној скупштини и да нам у томе 

помогне ресорно Министарство управе 

и локалне самоуправе“ изјавио је 

Мићић. 

 Он је истакао да је један од закључака 

да се промијене  одређене законске 

одредбе како  би  се повећала 

стабилност функционисања јединица 

локалне самоуправе. 

 

 
 

„ Приједлог је да се  повећа грант за 

изразито неразвијене јединице локалне 

самоуправе са 1 милион на 4 милиона 

КМ и то је био закључак и раније 

одржане Скупштине Савеза и да се дио 

средстава уплаћен од путарине у 

јединицама локалне самоуправе њима 

врати у износу од бар 30 одсто 

аутоматском расподјелом ,те да се та 

средства користе за локалне 

некатегорисане путеве и улице“истакао 

је Мићић. 

Министар управе и локалне самоуправе 

РС Лејла Решић је изјавила  да   је у  

примједбама и  приједлозима мјера које 

су предочене  на овој сједници 

Предсједништва уочен висок степен 

сагласности са експозеом мандатарке 

Жељке Цвијановић и са Економском 

политиком. Решићева је потврдила да ће 

закључке са Предсједништва Савеза 

општина и градова РС  пренијети и 

Влади РС , а да у очекује и обраћање 

неког из  овог тијела приликом усвајања 

ових стратешких докумената. 

„ Врло је јасно да нас очекују одређене 

реформе  како система јавне управе, 

јавних служби тако и уопште система 

глобалног функционисања локалне 

самоуправе“ казала је Решићева. 

Она је додала да се очекују и комплетни 

резултати пописа након чега ће 

услиједити анализа стања у  свим 

локалним  заједницама  уз  активно 

учешће  Савеза општина и градова у том 

процесу. 

Он је изразио задовољство што је 

сједница Предсједништва Савеза  

општине и градова РС одржана у 

Приједору  и поздравио ову идеју да се 

сједнице одржавају у различитим 

градовима у РС.  

„Ми смо били домаћини и потрудили 

смо да све буде бар на досадашњем 

нивоу и заиста је тако и било  јер је 

дневни ред врло ефикасно завршен „ 

казао је Паивћ. 

Он је , говорећи о приједлозима мјера 

Савеза на документ Економска 

политика РС за 215.годину која треба да 

се ускоро нађе на сједници Народне 

скупштине РС , истакао да је очигледно 

да општине и градови у РС имају низ 

проблема у функционисању. 

„ Један број локалних заједница је 

дошао до тог питања да ли уопште може 

функциониати и ми смо заузели 

одређене ставове и предлажемо мјере да 

све локалне заједнице могу несметано 

функционисати“ рекао је Павић. 
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21.12.Отворен регионални пут Миска 

Глава- Агићи 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и начелница општине Нови Град 

Сњежана  Рајилић отворили су  

новоасфалтирани пут који повезује 

мјесне заједнице ове двије локалне 

заједнице Миска Гласа и Агићи у 

укупној дужини од  5,8 километара чија 

је вриједност 580 000 КМ. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је овом приликом истакао да је 

Приједор заједно са својим комшијама 

односно сусједним општинама у оквиру 

регије Приједор кандидовао три путна 

правца према  Влади Републике Српске. 

„То су путеви који имају регионални  

карактер јер повезују двије или више 

општина и то су поред овог пута и 

путеви Приједор-Козарска Дубица – 

Бања Мљечаница и Приједор- Козарска 

Дубица- Костајница“ рекао је Павић. 

Он је додао да је уз помоћ Владе РС  и 

учешће Приједора и Новог Града 

реализован овај пројекат прије свега на 

радост грађана који живе на овом 

подручју. 

 

 
 

Он је изразио захвалност  Влади РС која 

је доста помогла да се овај пут уради и 

истакао да је ово лијеп примјер када се 

споје интереси грађана и добри односи 

општина са  Владом РС  како се може 

добити један добар резултат те да је 

његова вриједност  далеко већа од 

његове финансијске вриједности. 

Начелница општине Нови Град 

Сњежана Рајилић је истакла да је 

отварање овог пута изванредан догађај 

поготово што се десио у времену када је 

завршена грађевинска сезона. 

„Овај пут за житеље Новог Града значи 

много јер ће од сада знатно брже 

стизати у Приједор као велики центар 

ове регије 

Предсједник Савјета МЗ Неђо 

Праштало је истакао да око овог путног 

правца  гравитира око 1000 становника  

за које овај пут има велики значај и 

омогућава бржу везу са сусједним 

општинама и  другим дијеловима 

републике. 

 

3.12.Иницијатива дрвопрерађивача 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

организовао  је   састанак са власницима 

дрвопрерађивачких предузећа Кластера 

ДРВО-ПД  и начелницима општина 

Нови Град, Крупа на Уни, Костајница и 

Козарска Дубица  на којем је разматрана  

иницијатива за склапање уговора о 

сукцесивној испоруци шумских дрвних 

сортимената за 2015.годину. Он је 

потврдио да је иницијатива покренута 

јер дрвопрерађивачи не добијају 

довољно сировине за свој рад. 

„ Дрвопрерађивачи су представнике 

локалних власти упознали да преко 40 

одсто најважније сировине са овог 

подручја буква  одлази  ван  подручја 

шумског газдинства Приједор и ми , 

начелници смо исказали 

заинтересованост  да што више ове  

сировине остане на овом подручју и да 

тако подстичемо наше дрвопрерађиваче 

„ изјавио је Павић. 
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Он је додао да је на састанку донесен 

једногласан закључак да , у складу са 

чланом 84 Закона о шумама, не би 

требало  да  више од 20 одсто дрвних 

сортинемата одлазим са подручја 

Шумског газдинства Приједор. 

„ Сами прерађивачи су показали  и 

солидарност око даље расподјеле 

дрвних сортимената на нивоу регије“ 

истакао је Павић. 

Он је додао да је пуно дрвета  до сада 

одлазило са подручја овог газдинства и 

да су ту највише оштећени 

дрвопрерађивачи из Приједора. 

„ Ми ћемо  највише инсистирати код 

Агенције за шуме и код Министарства 

пољопривреден и шумарства ,а  

покренућемо и  иницијативу да се 

изврши реорганизација у 

предузећа`Српске шуме` јер оваква 

досадашња  централизација не подстиче 

локални индустријски развој“ казао је 

Павић. 

Директор Шумског газдинства 

Приједор Мирослав Дрљача је истакао 

да је овим састанком начета важна тема 

око  снабдијевања дрвопрерађивача. 

 

 
 

„ Ми већ неколико година имамо 

проблем са снабдијевањем локалних 

предузећа управо јер се не поштује 

поменути члан 84 Закона о шумама по 

коме  локални  дрвопрерађивачи имају 

предност у односу на друге под истим 

условима“ рекао је Дрљача. 

Он је истакао да ова иницијатива има 

велики значај и да сматра да треба доћи 

до прекомпозиције јавног предузећа 

Српске шуме те да је велика 

централизација довела до тога да се 

регије не виде у њеном функцонисању. 

Дрљача је потврдио да је Шумско 

газдинство Приједор до сада ван ове 

регије издвајало око 40-50 одсто 

сировине, а ријеч је о највриједнијим 

дрвним сортиментима, а то су трупци 

букве. 

Предсједник УО Кластер дрво Приједор 

Ратко Мацановић је потврдио да су 

дрвопрерађивачи на овом састанку 

указали на највећи проблем уговарања 

трупаца за 2015.годину те да се што 

већи број ове сировине задржи на овом 

подручју. 

„ Потребе дрвопрерађивача су веће од 

онога што нам је до сада било на 

располагању јер је преко 50 одсто 

дрвних сортимената одлазило са 

подручја Шумског газдинства Приједор 

, а ми смо сировину онда морали да 

набављамо са другим подручја по 

знатно вишој цијени“ казао је 

Мацановић. 

 

8.12. За пројекте запошљавања 356 

000 КМ 

 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   потписао  је   уговоре   о 

додјели  356 000  КМ  бесповратних 

подстицајних средстава   са 84  

предузетника , а којима ће до радних 

мјеста доћи 136 радника. 

„Сматрам да је ово један добар начин да 

се приредни субјекти подстакну да 

запошљавају нове раднике и што је још 

важније да младе  подстакнемо да они 

као један од начина запошљавања виде  

у самозапошљавању како би властитим 

радом и средствима  обезбиједили  

будућност за  себе и своје породице“ 

казао је Павић. 
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Он је истакао да је ријеч  о 

бесповратним подстицајним средствима  

које градска управа Приједор већ шесту  

годину додјељује у оквиру пројеката 

самозапошљавања, запошљавања 

високообразованих кадрова, 

цертификације предузећа , 

запошљавања нових радника и  

подршке предузетничке иницијативе за 

жене. 

 „ Стратегијом развоја  за наредних 

десет година у сами врх  ставили смо  

економију , са нагласком на 

индустријску производњу јер ћемо на 

тај начин стварати нове вриједности и 

дугорочно обезбиједити развој нашег 

града кроз повећану производњу,  већи  

извоз и ново запошљавање“ казао је 

Павић. 

Он је додао да  је овај процес је 

изузетно добро примљен међу 

привредницима, као и међу онима који 

први пут отварају своја предузећа, 

погоне или занатске радње ,а оно што је 

важније је да је ово један од разлога 

зашто Приједор има тренд опадања 

незапослености у односу на локалне 

заједнице у окружењу. 

 

 
 

„ У задње три године број незапослених 

је опао са 13 010 на 8500 ,а само  у 

једанаест  мјесеци ове године  

запослено  је 1935 нових  радника са 

Бироа, што је за 15 одсто више него  у 

истом периоду прошле године „ рекао је 

Павић. 

Уговоре је  потписало шест  нових 

предузетница , у оквиру пројекта 

предузетничке иницијативе за жене 

којима је додијељено укупно 20 000 

КМ,за пројекат  самозапошљавања  31 

незапослени радник  је отворио неку 

дјелатност и тиме добио посао за шта је 

издвојено  115 500 КМ, док су три 

привредна субјекта добила средства у 

висини од 9000 КМ за увођење  

стандарда  квалитета у процес 

производње. Уговоре су потписала и 44 

послодавца који су запослили 13 

високообразованих кадрова средствима 

у износу од 39 000  и 86 радника у 

оквиру пројекта новог запошљавања са 

средствима од 172 500 КМ. 

 

Затварање колективних центара у 

БиХ до 2017.године 

 

Реализацијом Пројекта за затварање 

колективних центара ЦЕБ 2 чија је 

вриједност 104 милиона еура 

предвиђено је да се до краја 2017.године 

затворе 122 постојећа   колективна 

смјештаја и стамбено  збрине  2.700 

породица са укупно  7.500  чланова. 

Пројект  менаџер  у Министарству  за 

људска права и избјеглице  Босне и 

Херцеговине  Мустафа Аликадић је на 

јучерашњем сасатанку у Приједору 

истакао да је ријеч о једном од 

најхуманијих пројеката који се проводи 

у БиХ. 

„Његовом реализацијом  окончала би се    

највећа срамота присутна  у 21. вијеку  у 

нашој земљи ,а то је  живот одређеног 

броја наших  грађана  у изузетно  

нехуманим условима“,казао је 

Аликадић.  

Он је  додао  да  од укупних   

средстава,предвиђених за његову 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

реализацију,  60% чине   кредитна 

средства  Развојне банке Вијећа Европе 

,док ће простала средства обезбиједити  

Република Српска , Федерација  БиХ   и 

локалне заједнице у којима ће се  

провести. 

Помоћник  министра  у Министарству  

за избјеглице  и расељена  лица РС  

Ненад  Ђокић је рекао  да   је  од 

укупних средстава   за  стамбено  

збрињавање  ове категорије 

становништва РС   припало 29 милиона 

еура , од чега је кредитно  задужење 18 

милиона еура ,а 11 милиона  еура  би 

била  домаћа средства, којима ће се  у 15 

општина стамбено збринути 610 

породица. 

 

 
 

 „Град Приједор  је једна од шест  

приоритетних  локалних заједница  у РС 

,а реализацијом пројекта  стамбено ће 

бити  збринуто 16  породица   која се  

налазе у колективном смјештају“ рекао 

је Ђокић. 

Он је додао да је предвиђено да се 

изгради  један стамбени објекат  са 20  

станова у  шта се предвиђа  уложити  

око 674 000 еура , у чему ће    Приједор  

партиципирати са око 132 000 еура. 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић  рекао је да  ово само  један од 

пројеката који се бави  стамбеним 

збрињавањем  социјално  угрожених 

лица  и напоменуо  да је   у овом граду у 

догледно  вријеме  потребно изградити  

око 100  стамбених јединица како би се 

она збринула. 

 

15.12. Радови на санацији терена ради 

спречавања поплава 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и директор  предузећа  „ Воде Српске“ 

обишли су  радове  који се изводе  дуж 

обале ријеке Сане у оквиру пројекта 

„Подизање постојећег насипа на десној 

обали ријеке Сане изнад Жегерског 

моста“. Ријеч је о пројекту који је 

вриједан 180 000 КМ, а који се односи 

на подизање насипа у дужини од 300 

метара и просјечној висини од два и по 

метра, на којем ће завршни слој 

служити као саобраћајница. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је локација на Жегеру на 

којој се гради насип једно од мјеста гдје 

се Сана 16. маја ове године излила и 

поплавила дио насеља Гомјеница. 

 „Мислим да поред оваквог насипа вода 

више никад неће изаћи нити бити 

пријетња мјештанима горњег дијела 

Гомјенице“, казао је Павић. 

 Он је подсјетио да су Влада Републике 

Српске и „Воде Српске“ уговориле 

неколико битних пројеката за 

предупређење поплава у Приједору: 

насип изнад Жегера, насип код ушћа 

ријеке Гомјенице у Сану, чишћење 

корита ријеке Милошевице, насип на 

рукавцу Берек и парапетни зид у 

Туковима. 

 „Сви најкритичнији локалитети су 

уговорени и раде се или ће се радити. 

Остаје нам проблем излијевања Сане 
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низводно од града према Брезичанима и 

тај дио захтијева велика средства“, 

додао је Павић. 

Директор предузећа „ Воде Српске“ 

Драган Анђелић“ је истакао да се из 

Фонда солидарности за обнову 

Републике Српске са  1,2 милиона 

марака финансира  пет пројеката 

заштите од поплава на подручју 

Приједора. 

 „Очекујемо да већина радова буде 

завршена од краја ове године, а једино 

нам подизање парапетног зида у 

Туковима отежава висок водостај Сане 

и ту ћемо морати сачекати да ниво воде 

опадне“, рекао је Анђелић. 

 

Пријем за учеснике Културног љета 

 

Градоначелник  Приједора  Марко 

Павић организовао је пријем за 

представнике установа културе , 

културно –умјетничких  друштава,  

туристичке организације  и невладиних 

организација које су учествовале у 

креирању овогодишње  манифестације „ 

Културно љето 2014“. Он је том 

приликом изразио захвалност за 

дугогодишњу сарадњу која је  и ове 

године дошла до пуног изражаја у 

представљању културних вриједности 

града. 

„Култура је нешто што се у Приједору 

његује и развија и што се презентује и 

ван подручја града  , тако да онима  који 

су заслужни за то морамо бар на овај 

начин  одати  признање“ изјавио  је 

Павић. 

 

 
 

Он је додао да су активности установа и 

удружења из области културе 

допринијеле да Приједор и овог љета  

буде жив град и да има шта понудити и 

Приједорчанима и њиховим гостима. 

„Имали смо  богато културно љето са 

мноштвом садржаја без обзира на 

поплаве које смо имали и бројне 

проблеме  које нам је она донијела“ 

изјавио  је Павић. 

Он је додао да градска управа настоји да 

, без обзира на кризу, средства у 

области културе не смањује и да 

подржава културни живот у граду. 

„ Битно је да сви учесници  у овој 

области  могу сигурно да рачунају на та 

средства која предвидимо у буџету и да 

те установе могу несметано да 

функционишу и у вријеме економске 

кризе „ казао је Павић. 

Он је најавио да ће град  Приједор и 

идуће године организовати ову 

манифестацију садржајно још богатију 

и разноврснију. 

Приједорско културно љето 2014.године  

организовано је по шести пут ,а почело 

је, због поплава, тек  28.јула и  завршено 

7. септембра. Без обзира на то, 

обиљежили су га традиционални   

маскенбал,  ревија дјечијих филмова, 

концерти, изложбе, вечери фолклора и  

књижевне вечери и окупили више 

стотина Приједорчана на градским 

трговима, лапидарујуму и другим 

градским  установама културе. 

 

Премијера представе „ Прекиди“ 

 

У Позоришту  Приједор  премијерно је  

изведена  представа „Прекиди“ по 

тексту Мајкла Кристофера и у режији 

Ведрана Марчете као  друга премијера у 

62. позоришној сезони ове позоришне  

куће.Ово је режисеру Марчети уједно 

била дипломска представа , којом је 

успјешно завршио своје школовање на 

Академији умјетности у Бања Луци. 

„Утисци су углавном добри , позитивни  

и драго ми је да сам окончао своје 

школовање на катедри за позоришну 
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режију и овом представом ја сам 

дипломирани позоришни редитељ , то 

ми је професор управо саопштио и 

осјећај је баш лијеп“ казао је Марчета. 

 

 
 

Он је потврдио да су тема и радња 

представе  у великој мјери тичу 

савременог живота младог човјека што 

је био и разлог да изабере баш ову 

представу. 

„Комад се  бави проблемима истине и 

љубави на релацији мушко – женско и 

да  публици  је , надам се ,било 

занимљиво гледати како се тај чвор 

покушава распетљати, а уствари се тиме 

још више запетљава“ 

Он је додао да је представа начела 

многе проблематичне односе 

савременог друштва. 

 

 
 

Директор Позоришта Приједор Зоран 

Барош је , уз честитке младом 

Приједорчанину Ведрану Марчети на 

успјешно завршеном дипломском раду  

истакао да се нада да је ово само једна у 

низу представа које ће он радити са 

приједорском ансамблом. 

 

23.12.Изложба у Музеју „ Година 

страдања -1942. Избор из легата 

Бошка Башкота“ 

 

У Музеју Козаре  је  отворена 

документарно-историјска изложба под 

називом „ Година страдања -1942. 

Избор из легата Бошка Башкота“.Аутор 

изложбе виши кустос Музеја Козаре  

Ведрана Адамовић  истакла је  да су сви 

документи представљени на изложби из 

легата истакнутог учесника НОР-а  

Бошка Башкота (1922 – 2013),који је 

2007.године уступио музеју  око  

хиљаду копија архивске документације 

из периода НОР-а.  

 

 

„ Изложбе се састоји из 11 цјелина, од 

којих би свака цјелина могла бити и 

самостална, а све обрађују позадину 

офанзиве на Козари и јесењу офанзиву 

коју је спровела њемачка група ` 

Хофман` у оквиру свога чишћења 

Козаре“ казала је Адамовићева. 

Она је нагласила  да изложени 

документи  и фотографије обухватају  

период од јула до октобра 1942.године , 

а посебно обрађује велики покољ 

цивилног становништва у Великом 

Паланчишту у октобру 1942.године. 

„ Документи и фотографије , које су нам   

дијелом уступљене из  Спомен музеја у 

Градини, приказују каква је била 

ситуација у Приједору  за вријеме 

офанзиве коју су обиљежила разна  

суђења, потказивања, обрачуни, 

брутална вјешања и та три мјесеца 

показују оно најсвирепије што је НДХ 

спроводила посебно у Приједору“ 
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истакла је Адамовићева. 

Поред изложбе , премијерно је  

приказан  документарни филм „ Да се 

њима никад не деси“ аутора Зорана 

Радоњића. 

„Филм је посвећен свим недужним 

цивилима свих ратова кроз људску 

историју и оно што на неки начин чини 

тужну љепоту овог тренутка је то да је 

филм плод вишемјесечног рада 

потомака жртава“ рекао је Радоњић, 

иначе директор Музеја Козаре.. 

Он је додао да су водичи кроз та 

стратишта на Козари били потомци 

страдалих у Великом Паланчишту, а 

филм чини више интервјуа са људима 

који су преживјели само страдање. 

 

          НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМИ 

 

23.12. Пријем за вјерске заједнице 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

организовао је традиционални 

новогодишњи пријем за представнике 

вјерских заједница и при том истакао да 

је у Приједору створен повољан 

амбијент за живот управо захваљујући  

активностима и сарадњи вјерских 

заједница и локалне администрације. 

 

 
 

 "У Приједору нема никаквих 

безбједносних, међунационалних и 

међувјерских проблема  те и са овог 

сусрета упућујемо заједничку поруку 

вјерницима и грађанима да сви заједно 

желимо да  допринесемо  бољем животу 

у нашем граду“ рекао је Павић . 

Он је додао  да је међу грађанима 

створен амбијент мира, толеранције и 

суживота, као и да ће градска управа 

према својим могућностима  и убудуће  

помагати  рад вјерских заједница.Са 

пријема  којем  су присуствовали 

представници Српске православне 

цркве, католичке  и украјинске цркве, те 

исламске заједнице  свим  грађанима и 

вјерницима упућене су  честитке  

поводом  предстојећих новогодишњих и 

божићних празника.  

 

 

 

24.12.Пријем за пензионере и 

СУБНОР 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

организовао је традиционални пријем за 

представнике СУБНОР-а и Удружења 

пензионера те истакао да градска управа 

изузетно цијени допринос ових 

категорија  који су стубови модерног 

Приједора , а антифашизам који су они 

започели је трајна свјетска вриједност  

која ће се у Приједору непрекидно 

његовати. 

 "Велики дио онога у чему ми данас 

уживамо  су створили људи који су 

данас у пензији и зато осјећамо 

захвалност за њихов допринос развоју 

нашег града и с наше стране пажња је  

онолико колико можемо да им 

пензионерске дане учинимо достојним 

живота човјека ", казао је Павић. 

 Он је додао да је град Приједор једна 

од ријетких локалних заједница која у 

свом буџету има ставке за  обје ове 

организације и никада није дошло у 

питање финансирање тих  дјелатности. 

 Предсједник СУБНОР-а Благоја Гајић 

је  истакао да су борци НОБ-а 

презадовољни сарадњом са градском 

администрацијом и да сматрају да се 

велика пажња посвећује  свему ономе 

што говори о НОБ-у. 
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Предсједник Удружења пензионера 

Приједор Слободан Брдар је  изразио 

захвалност на средствима која град већ 

дуги низ година издваја за ову 

популацију. 

 "На основу тога смо били у прилици да 

подијелимо 1929 једнократних помоћи 

за најугроженије наше колеге, да  233 

наших чланова слабијег здравственог 

стања  упутимо на бањско-климатско 

лијечење, те организовали једнодневне 

излете за 1060 чланова “ потврдио  је 

Брдар. 

 

Пријем за мјесне заједнице 

 

За сваку локалну власт од изузетног 

значаја  је добра сарадња са 

предсједницима савјета мјесних 

заједница јер су они спона између 

власти и грађана., истакао је 

градоначелник након пријема за 

представнике МЗ. 

„ Савјети су најнижи ниво власти и они 

подстичу многе иницијативе, али су они 

заслужни  за много послова које смо ми 

обавили,а посебно су одиграли кључну 

улогу у вријеме поплава у Приједору“ 

казао је Павић. 

Он је додао да је преко савјета мјесних 

заједница организовано спашавање 

грађана и њихове имовине у вријеме 

поплава, а касније и организована 

дистрибуција помоћи поплављенима. 

„ Мислим да ми још увијек немамо 

довољно законске регулативе  нити  

довољно квалитетних одлука 

Скупштине града да ову област 

регулишемо, али ћемо у периоду који је 

испред нас радити на томе“ казао је 

Павић. 

 

 
  

Он је за идућу годину најавио више 

пројеката из области водоснабдијевања 

и каналисања отпадних вода, те да  се 

нада да  економска криза неће утицати 

да из градског буџета буду  уложена 

значајна средства за развој мјесних 

заједница 

Представници мјесних заједница 

истакли су да је сарадња са градском 

управом све већа и све боља и да се све 

више уважавају ставови и захтјеви из 

мјесних заједница. Већина је била 

сагласна да би  представници надлежног 

ресора градске управе и одборници 

требали чешће буду на терену и 

упознају се са проблемима и потребама 

мјесних заједница. 

 

26.12. Пријем за новинаре 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је изузетно задовољан 

радом медија који извјештавају из овог 

града, и то и обимом и начином и 

квалитетом.  

"Град  Приједор поклања дужну пажњу 

информисању јавности,а без новинара  

то не би било довољно и сматрам да су 

медији  веома важан стуб друштва  и 

начин на који се промовишу  позитивне 

вриједности  и наша настојања да се 

грађанима учини живот што 

квалитетнијим у овим временима“ 

изјавио је Павић.  

Он је додао да је стварање повољног 

амбијента за развој једног града веома 
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значајно и да медији у томе имају важну 

улогу. 

 

 
 

„ Битно је да медији имају на вријеме 

информацију и тачну информацију и да 

наш грађанин зна шта је то што се ради 

и планира убудуће“ казао је Павић. 

Он је уједно захвалио новинарима на 

труду да се слика  о Приједору у 

јавности буде заиста онаква каква јесте 

„Одушевљава ме чињеница да се ради 

без сензационализма и да се промовишу 

добре вриједности и  на томе сам вам 

свима захвалан", рекао је Павић.  

  Директор Информативно-пословног 

центра "Козарски вјесник" и 

потпредсједник Удружења локалних 

радио станица Републике Српске Зоран 

Совиљ рекао је да је сарадња са 

локалном заједницом изузетна. 

 "Очекујемо да се та сарадња на такав 

начин и настави, а нарочито кад је у 

питању побољшање материјалних 

услова за рад", додао је Совиљ. 

 

Пакетићи за ученике у Горњој 

Равској 

 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић уручио је пакетиће за 

тридесет ученика основне школе у 

Горњој Равској. 

„ Ово је једно лијепо село удаљено 

двадесетак километара од Приједора 

гдје смо дошли да обрадујемо малишане 

новогодишњим пакетићима са поруком 

да их град није заборавио“ казао је 

Ђаковић. 

Замјеник предсједника МЗ Љубија 

Стипе Дринчић је истакао да је 

иницијатива за ову  акцију у оквиру 

новогодишњих и божићних празника 

потекла управо из мјесне заједнице. 

 

 
 

„С поносом истичем да смо акцију 

успјешни привели крају, посебно што 

нам је градоначелник којем смо се 

обратили за помоћ, омогућио да 

ученике дарујемо пакетићима и тиме им 

приредили неизмјерну радост“ рекао је 

Дринчић. 

Малишани су се гостима захвалили  

пјесмом и игром  те порукама радости 

поводом новогодишњих празника. 

 

30.12. Традиционални новогодишњи 

пријем градоначелника Приједора 

 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић приредио је традиционални 

новогодишњи пријем за привреднике те 

представнике друштвеног и политичког 

живота града.Он је обраћајући се 

присутнима истакао да је овакав сусрет 

већ постао традиција и прилика да се 

размијене искуства и сумирају 

резултати из протекле године те 

договоре нове радни задаци и послови у 

новој години. 

„ Ми у Приједору , као и у већини 

градова Републике Српске и БиХ имали 

смо заиста једну тешку годину и  поред 

тога што економска криза већ дуго 

траје, годину су обиљежиле и поплаве , 

затим су слиједили избори и формирање 

власти, тако да је година прошла у 

напетој атмосфери, са пуно адреналина 
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и свега онога што омета  један нормалан 

рад, нарочито у привреди“ 

казао је Павић новинарима. 

Он је додао да је Приједор и  поред тих 

потешкоћа  успио да санира посљедице 

поплава у мјери у којој је то заиста било 

могуће 

„ Ми нисмо имали примједбе грађана на 

поступање локалне администрације и 

служби које су  биле задужене за 

санацију штета ,а успјели смо да 

најтеже случајеве рјешавамо у 

Приједору, поред помоћо која нам је 

пружена са виших нивоа власти“истакао 

је Павић. 

Он је додао да су , са друге стране, неки 

други показатељи  посљедњих неколико 

година веома  добри у Приједору. 

 

 
 

„ Ми смо у посљедње три године  

смањили број  незапослених са 13000  

на 8500 што је мало ко учинио и код нас 

је покривеност извоза увозом је преко 

123 одсто, а број запослених се повећава 

и већи је од броја пензионера , а и већи 

дио приједорске привреде ради 

позитивно“ нагласио је Павић. 

Он је додао да су све то  добри  

коријени за идућу годину и  за оно што 

би требали радити.  

„Још увијек је остало пуно потешкоћа и 

ми смо увијек спремни да се са њима 

суочимо, а нисмо заборавили ни 

инвестиције и у идућој години ћемо се 

бавити одређеним инвестиционим 

активностима, а ту прије свега мислим 

да подстицаје и кредитна средства, као  

и друга средства која град даје 

привредницима, пољопривредницима да 

би они своју пориводњу или задржили 

или оживјели или унаприједили“ рекао 

је Павић. 

Он је истакао да ће у идућој години 

бити доста улагања у објекте спорта и 

културе, као и помоћи за инвестирање у 

привреду. 

„Нисмо заборавили инвестиције иако 

предвиђамо да ће и година која је пред 

нама бити тешка , али су од 1991.године 

све су нам године тешке и ми смо 

спремни да се са тиме суочимо“ истакао 

је Павић. 

Он је додао и да Приједор доста очекује 

и од усвајања будућег  Просторног  

плана  Републике Српске  којим је 

предвиђено оснивање приједорске 

регије. 

„Са аспекта развоја том значи пуно јер 

је сав економски развој на западу 

базиран на регионалном развоју и ми, 

ако нисмо регија, немамо могућности да 

сарађујемо са њима нити да доносимо 

своје планове развоја и сматрам да смо 

оптимално и географски и на сваки 

други начин постављени тако да као 

регија можемо успјешно 

функционисати“ рекао је Павић. 

 

ДОЧЕК ДЈЕЧИЈЕ НОВЕ ГОДИНЕ 

 

Малишани Приједора дочекали су 

дјечију Нову 2015.годину на малом 

градском тргу уз ватромет од конфета и 

Дједа Мраза који им је подијелио 

пригодне пакетиће које је припремила 

градска управа Приједора.Ни 

температура која је била неколико 

степени испод нуле није омела 

малишане основних школа и Дјечијег 

вртића „ Радост“, мале мажореткиње, 

чланове СКУД „ Др Младен 

Стојановић“ и побједнике Дјечијег 

фестивала „Новогодишње караоке“ да 

изведу пригодан програм, али ни 

најмлађе Приједорчане да присуствују 

овом традиционалном дочеку. 
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Градоначелник  Марко Павић  је  

најмлађим Приједорчанима   пожелио 

најљепше жеље у Новој години. 

„Моја порука дјеци  је да слушају своје 

родитеље и да добро уче и у наредној 

години јер само је  знање моћ и  само 

учећи и извршавајући своје задатке у 

вртићу и школи можете  постићи оне 

резултате које од вас сви очекујемо као  

свијетлу будућност нашег града, 

поручио  је Павић у новогодишњој 

честитки најмлађима. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

СРЕЋНА НОВА 2015.ГОДИНА 

 

 

Градска управа је у новогодишњој ноћи 

организовала дочек на отвореном уз 

музику Милана Станковића те куване 

кобасице,вино и чај на температури од -

17 степени Целзијуса. 

 

 
 

 

 
___________________    
 Издавач: Град  Приједор 


