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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
ГРАДА 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јануар  2013.године 
 

28.1.Сарадња Конзулата Србије у 

Бања Луци и града Приједора била 

добра 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

разговарао је са генералним конзулом 

Србије у Бањалуци Јадранком Дерајић 

која је, у оквиру опроштајне посјете, 

боравила у Приједору. Павић и 

Дерајићева оцијенили су да је сарадња 

града Приједора и Конзулата била 

изузетно добра и да се одвијала с циљем 

задовољења потреба свих грађана 

Приједора, Републике Српске и БиХ у 

домену који је у надлежности 

Конзулата, саопштено је из кабинета 

градоначелника.  

 

 
 

 

 

У разговору је наглашено да није било 

потреба за посебном сарадњом у 

области привреде, јер је привредницима 

Приједора био омогућен директан 

контакт са привредницима Србије, што 

је, по њиховом мишљењу, било и 

ефикасније него да се контакт одвијао 

преко институција власти.  

Павић је гошћи пожелио да, по одласку 

са функције генералног конзула Србије 

у Бањалуци, и даље успјешно гради 

каријеру у дипломатији. 

 

30.1.Усвојен Програм рада 

Скупштине 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су на овом  скупштинском 

засједању  Програм рада за 2013. годину 

којим је предвиђено разматрање 77 

тачака. Предсједник Скупштине града 

Приједора Сеад Јакуповић рекао је да је 

у питању нешто амбициознији план у 

односу на прошлу годину када је било 

предвиђено 60-ак тачака. 

 

 
 

"Ово је само нешто што смо ми сами 

себи дали као оквирни задатак, али, као 

и претходних година, доста тачака 

дневног реда дође и мимо програма јер 

ми смо при руци грађанима, 

институцијама, привредницима и свима 

који испуне услове да се о њиховим 

питањима расправља", казао је 

Јакуповић. 

 Он је навео да су у програму рада 

најзаступљенија она витална питања 

која се тичу живота и рада у Приједору. 
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 "Скупштина града ће  увијек бити при 

руци свима онима који буду улагали у 

Приједор, а сазиваће се и хитне, 

тематске или посебне сједнице о 

питањима за која се укаже таква 

потреба", додао је Јакуповић.Он је 

закључио да је примарни циљ градских 

челника да учине све да живот и рад у 

Приједору теку без трзавица.  

 

 
 

На   овом засједању одборници су 

усвојили и рјешења о именовању стални 

радних тијела Скупштине града и листе 

стручњака за чланове комисије за 

провођење поступка пријема 

службеника у Административну службу 

града Приједора те Одлуку о покретању 

процеса израде интегралне Стратегије 

локалног развоја града Приједора за 

период 2014 – 2024. године. 

 

Додијељено 97 нових стипендија 

 

Град  Приједор  је за  школску 2012/13. 

годину додијелио  97 нових  

 стипендија  , односно  47  студентских  

 и 50  стипендија за ученике средњих 

школа. Вршилац дужности начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић  потврдила је да је 

конкурс био расписан за 100 стипендија, 

али да три стипендије нису додијељене 

јер није било пријављених кандидата за 

два мјеста студија физике и једно мјесто 

за студије њемачког језика. 

„ Укупно сада имамо 229 стипендиста 

од који су 132 стипендије раније 

додијељене.На конкурс који је расписан 

у новембру прошле године пријавило се 

377  кандидата заинтересованих за 

стипендирање , од којих је 320  

испуњавало услове конкурса“- казала  је 

Бабићева.      

Она је додала да је бодовање и 

рангирање пријављених кандидата 

извршено према Правилнику о 

стипендирању,а пресудни критеријуми 

су били дефицитарност струке,  успјех у 

студирању или учењу и социјални 

статус, а  да су по први пут у Правилник 

уврштена и дјеца без оба родитеља. 

Буџетом града за 2013.годину  су за 

стипендије предвиђена  средства у 

износу од 300 000 КМ.Студентска 

стипендија износи 120, а ученичка 70 

КМ.  

 

Основана партнеррска група за 

израду интегралне Стратегије 

локалног развоја 2014-2024 

 

У Приједору је  основана партнерска 

група за израду интегралне стратегије 

локалног развоја града Приједора за 

период 2014 -2024. године коју чине 93 

члана из локалне администрације, 

јавних установа, привреде, невладиног 

сектора, мјесних заједница и 

националних мањина.  

 Вршилац дужности начелника 

Одјељења за привреду и пољопривреду 

града Приједора Боро Војводић упознао 

је чланове партнерске групе са 

методологијом по којој ће се радити 

стратегија локалног развоја, која би 

требало да буде завршена до 30. 

новембра ове године како би се у 

децембру нашла у парламентарној 

процедури. 
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"Одлуком градоначелника, осим 

партнерске групе, основаће се још два 

радна тијела, а то су развојни тим од 32 

члана и радне фокус групе, који ће, 

заједно са градоначелником и 

Скупштином града, бити актери израде 

најважнијег стратешког документа", 

казао је Војводић. 

 Према његовим ријечима, доношење 

стратегије одвијаће се у фазама 

припрема, платформа, секторско 

планирање и оперативно планирање, а у 

свим фазама консултанти ће бити 

представници Швајцарске агенције за 

развој и сарадњу /СДЦ/ и Развојног 

програма Уједињених нација /УНДП/. 

 "Чланови партнерске групе биће 

распоређени у економски, друштвени и 

сектор заштите животне средине, а 

обухватом свих сегмената друштва 

задовољавамо принцип социјалне 

укључености. Партнерска група 

отворена је и за улазак нових чланова и 

рад у групи је на добровољној основи", 

навео је Војводић.   

 Он је додао да ће се група састати 

највише пет пута до усвајања 

стратегије, а да се потом њен рад 

наставља праћењем провођења 

стратегије. 

 Предсједник Скупштине града 

Приједора Сеад Јакуповић рекао је да се 

свака локална заједница труди да 

направи што бољи пословни и животни 

амбијент за своје грађане. 

 "Приједор је и до сада био испред свих 

локалних заједница у БиХ и сигурно ће 

и остати најспремниији град кад је у 

питању испуњавање свих обавеза у 

приступању БиХ Европској унији", 

казао је Јакуповић. 

 "Позивам све субјекте да се активно 

укључе у израду документа како би био 

што квалитетнији и приступачнији и 

грађанима и потенцијалним донаторима 

и инвеститорима", поручио је 

Јакуповић, додајући да Приједор 

посредством овдашње Агенције за 

локални економски развој "ПРЕДА-ПД" 

већ годинама добија средства из разних 

фондова ЕУ. 

 Приједлог Одлуке о покретању процеса 

израде интегралне стратегије локалног 

развоја града Приједора за период 2014 

– 2024. године на дневном је реду 

сједнице Скупштине града Приједора 

најављене за четвртак, 31. јануара. 

 Претходна стратегија локалног развоја 

Приједора обухватала је петогодишњи 

период и, према подацима Одјељења за 

привреду и пољопривреду града 

Приједора, остварено је више од 70 

одсто програма и пројеката њоме 

планираних.  

 

Ефекти рада инспекција 

 

Градски инспектори су  прошле године  

на подручју града  обавили 3003  

контроле , што је за 550 више него  

2011.године  односно за 35 одсто више 

од планираних, издавши   при том 120 

прекршајних налога укупне вриједности 

107.650 КМ, подаци су из  градске 

Службе за инспекцијски надзор.Од 

укупног броја контрола, 175 су биле по 

захтјеву грађана, а 2 828  по службеној 

дужности, док су контролисани 

субјекти поднијели  9 жалби на рад 

инспектора.Ван промета је стављена 

разна роба чија је вриједност 37 578 КМ 

, што је  готово двоструко више него 

2011.године када је ван промета 

стављено  роба у вриједности  од 20 613  

КМ, а финансијски ефекти ове 

активности  су  биле 22 042 КМ. 

Највише  контрола , чак 861  имала је 

тржишна инспекција која је  поднијела  

56  прекршајних налога са 
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финансијским ефектом   од  66 600 

КМ.У служби за инспекцијске послове 

запослено је  14 инспектора  у осам 

инспекција.  

 

16.1. Возни парк „ Аутотранспорта „ 

богатији за два нова аутобуса 

 

Приједорски "Аутотранспорт" богатији  

је за два нова аутобуса за међуградски 

саобраћај, а у наредних мјесец дана 

возни парк употпуниће једним 

аутобусом за градски саобраћај и једним 

високотуристичким,  рекао је  директор 

овог предузећа Бранко Кљајић. 

 

 
 

"Иако смо били најавили да ће сва 

четири аутобуса у Приједору бити до 

краја 2012. године, процедура увоза, 

царињења и хомологације је тај рок 

помјерила, а да би возила била пуштена 

у промет слиједи такође компликована 

процедура опремања, регистрације, 

лиценцирања, техничког прегледа и 

добијања дозвола", казао је Кљајић. 

Он је навео да је делегација овог 

предузећа и градске управе боравила у 

посјети кинеском града Сузу у близини 

Шангаја гдје се производе аутобуси 

"Хигер", а да би кинеска делегација, 

након љетошње, у другу посјету 

Приједору требало да дође у мају или 

јуну ове године. 

 "Осим набавке `Хигер` аутобуса, 

можемо се похвалити да смо постали 

овлаштени сервисер њихових возила за 

БиХ и да смо већ вршили сервисирање 

аутобуса", нагласио је Кљајић. 

 Он је додао да у БиХ има више од 80 

аутобуса овог кинеског произвођача од 

укупно 4.000 аутобуса међу којима је 

велики проценат "зрелих" за замјену 

због своје старости и дотрајалости. 

 Приједорско предузеће 

"Аутотранспорт" и Нова банка 

потписали су 1. октобра прошле године 

кредит од 1,2 милиона марака, а тим 

новцем се обнавља и модернизује 

овдашња аутобуска станица и занавља 

возни парк. 

 "Аутотранспорт" је предузеће које је 

било у стечају, па га је купила Влада 

Републике Српске, а сада је у 

стопостотном власништву општине. То 

је једна од ријетких фирми која је 

прошла све то, а да је наставила и 

дјелатност, али и развој. 

 "Аутотранспорт" тренутно запошљава 

46 радника и има шест аутобуса 

просјечне старости 26 година, а прије 

рата имао је 1.200 радника, стотину 

аутобуса и 85 камиона.  

 

Милион КМ за нову спортску 

дворану 

 

За почетак изградње нове спортске 

дворане у приједорском насељу Урије у 

буџету града Приједора за ову годину 

намијењено је милион марака. 

 Основна намјена дворане је одржавање 

спортских такмичења у рукомету, 

кошарци, одбојци, малом фудбалу и 

свим борилачким спортовима, како на 

државном тако и на међународном 

нивоу. 

 Капацитет гледалишта биће 1.880 

мјеста за посјетиоце, 50 мјеста у ВИП 

ложи и 12 мјеста у ложи за новинаре. 

 Осим главног терена димензија 50 пута 

30 пута 13 метара, дворана ће имати 

шест спортских свлачионица, 

свлачионицу за судије, свлачионицу за 

делегате, амбуланту за узимање узорака 

и двије сале за загријавање спортиста, а 

сви простори капацитетом задовољавају 

стандарде спортова који су планирани 

за овај простор. 
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 Додатни спортски садржаји су 

такмичарска куглана са четири стазе и 

угоститељским садржајем, велнес 

центар и мања сала са двије 

свлачионице за тренирање борилачких 

спортова, док ће у приземљу до главне 

саобраћајнице бити пословни простор. 

 "Планирано је да се све слободне 

површине у оквиру парцеле уреде према 

будућим потребама корисника и 

максимално могуће озелене. Такође је 

планирано формирање зеленог тампона 

гдје би високо дрвеће ублажавало 

негативне посљедице буке и прашине", 

наводи се у документу Основни 

технички показатељи Завода за 

изградњу града Приједор. 

 Капацитет паркинг простора је 122 

мјеста за путничке аутомобиле и четири 

паркинг мјеста за аутобусе, а уређени 

плато испред дворане, будући пјешачки 

трг, имаће љетну позорницу. 

 У првој фази, која се планира у овој 

години која ће коштати 950.000 КМ, 

предвиђен је први дио 

армиранобетонске конструкције. 

 У другој фази, чија је оквирна  цијена  

1.678.000 КМ, предвиђени су преостали 

дио армиранобетонске конструкције, 

кровна челична конструкција са 

покровом, одвод воде са крова, фасадни 

панели кровне конструкције, 

громобранска инсталација и дио 

зидарских радова. 

 

Паркинг сервис повећао приходе 

 

У  градском Одсјеку са саобраћај и 

паркинге  у току 2012. године остварен 

је укупан приход од 343.883,50 КМ  , 

што је за  четири   одсто више  него 

2011. године  , потврдио је  шеф овог   

Одсјека  Александар Јефтић. 

„Ово је  најбоље остварен приход од 

постојања паркинг сервиса тачније од 

почетка 2007.године, што показује да је 

година иако кризна била година у којој 

су грађани уредно плаћали паркирање“, 

казао је Јефтић. 

Он је додао да  приход остварен од 

продаје 347.800  карата   на паркинг 

аутоматима  износи 278.253,50 КМ. 

„Број блокираних возила је увећан за 23 

одсто  , а  приход  остварен од 

блокирања 1454  возила износи  53.640 

КМ што је за 35  одсто више  него 

прошле године“,  рекао је Јефтић. 

Током 2012. године остварен је приход 

од резервације паркинг мјеста, 

мјесечних и годишњих паркинг карти у 

износу од 11 990 КМ што је за један 

одсто више него године прије, иако је 

издат мањи број паркинг карата ,али на 

дужи временски период. 

Јефтић је потврдио да се наплата 

вршила на 470 паркинг  мјеста, али да је 

крајем прошле године  на паркиралишту 

код  средњошколског центра постављен 

нови паркинг аутомат који обухвата 50 

паркинг мјеста тако  да је 2013.година 

почела са 520 паркинг мјеста под 

наплатом.  
 

Правну помоћ затражило 2691 лице 

 

Канцеларија  за пружање правне помоћи 

која дјелује при градском Одјељењу за 

друштвене дјелатности током 

2012.године пружила је 2691  услугу 

које су по својој структури подијељене 

на 1883 корисника писмене правне 

помоћи док је помоћ у усменом облику 

пружена за 808 корисника.Вршилац 

дужности начелника овог одјељења 

Љиљана Бабић потврдила је да су се 

грађани  за правну помоћ најчешће 

обраћали по питањима пензијског и 

инвалидског осигурања, борачко 

инвалидске заштите, здравствене 

заштите  те питања радних односа и 

парничног, ванпарничног и извршног 

поступка. 

 „Ако се има  у виду да је 2011.године 

правну помоћ градске управе затражило 

2251 лице и да је тај број током прошле 

године увећан за 440 корисника, па само 

потврђује да је порасло повјерење у ову 

нашу службу, као и да се број грађана 

које нека од својих права остварује и 
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правним путем повећао“ казала је 

Бабићева. 

Она је додала  да је од 207 корисника   

правне помоћи у писменом облику  

наплаћена такса у укупном износу од 

2850 КМ. 

„У складу са Одлуком о висини и 

начину плаћања накнаде пружања 

правне помоћи и тарифом , свих 1883 

корисника усмене правне помоћи   било 

је  ослобођено плаћања таксе,  као и 601 

корисник ове помоћи у писменом 

облику“ –потврдила је Бабићева. 

Таксе су  била ослобођена лица у стању 

социјалне потребе , инвалидна лица, 

пензионери са најнижим примањима и 

особе под старатељством , а у 

одређеним областима и ратни војни 

инвалиди, цивилне жртве рата , 

породице погинулих и избјегло и 

расељено становништво. 

 

Пола милиона КМ за нову зелену 

пијацу 

 

Пола милиона марака предвиђено је у 

буџету града Приједора за наставак 

изградње нове зелене пијаце у насељу 

Пећани. Градоначелник Приједора 

Марко Павић рекао је да ће овом 

инвестицијом бити ријешен један од 

већих комуналних проблема, али и један 

од већих еколошких проблема будући 

да је изградњи пијаце претходило 

покривање канала отпадних вода између 

насеља Пећани и Рашковац. 

 "Ове године, у другој фази, планирамо 

изградњу саобраћајнице и објекта 

површине 300 квадратних метара који 

ће садржавати санитарни чвор, 

пољопривредну апотеку, објекат за 

храну и објекат за освјежење, а, по 

могућности, и асфалтирање и 

поплочавање дијела предвиђеног за 

тезге", казао је Павић. 

 Према његовим ријечима, за наредну 

годину планира се и наткривање нове 

пијаце, али ће, без обзира на то, до краја 

године нови објекат бити стављен у 

функцију. 

 "Настојаћемо да се набаве једнообразни 

штандови, а садржаји на пијаци биће 

као и на садашњој, плус кванташка 

пијаца гдје ће људи моћи продавати 

робу на својим камионима на мјесту 

предвиђеном за то, а не на улицама, као 

што је то сада случај", додао је Павић. 

 У досадашње радове на измјештању 

зелене пијаце на Пећанима на нову 

локацију уложено је 883.000 КМ. Тим је 

новцем покривен дио колектора између 

Рашковца и Пећана, а до улијевања у 

ријеку Сану овај канал је отворен још у 

дужини од 2,6 километара. 

 

Одржана Светосавска академија 

 

Најуспјешнијим просвјетним радницима 

града Приједора у школској 2011/2012. 

години у Позоришту Приједор су на 

традиционалној Светосавској академији 

додијељене овогодишње ''Светосавске 

повеље'' као највиша градска признања, 

те уручене новчане награде од по 500 

КМ. 

 Награђени су дефектолог Специјалне 

основне и средње школе „Ђорђе 

Натошевић Зорица Радовић, наставник 

техничког образовања у Основној 

школи “Бранко Ћопић“ Небојша Бјелић, 

професор машинске групе предмета у 

Машинској школи Слободан Ивковић, 

педагог у ОШ “Доситеј Обрадовић“ 

Милка Пађен и директор Специјалне 

основне и средње школе „Ђорђе 

Натошевић" Слађана Радаковић. 

 

 
 

 "Светосавске повеље" и новчане 

награде добитницима је уручио 
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градоначелник Марко Павић који је 

честитао крсну славу свима који славе 

Светог Саву, а посебно поздравио све 

просвјетне раднике који овај дан 

обиљежавају као школску славу. 

 "Молимо се за благослов Светог Саве 

да истрајемо на његовом путу", поручио 

је Павић. 

 О лику и дјелу Светог Саве бесједио је 

академик  и почасни грађанин 

Приједора Матија Бећковић, истичући 

да ниједна друга личност у српској 

историји и имагинацији није тако 

широко заснована и тако пространа и 

свестрана да у себи обједини све мисли 

и покупи све вриједности, снове и 

достигнућа цијелог народа. 

 "Било је и прије Светог Саве и крста и 

пута и писма, али овај највећи 

појединац, стуб српске културне и 

моралне свијести, одредио је пут којим 

идемо, крст којим се крстимо, језик који 

говоримо и писмо којим пишемо", казао 

је Бећковић у светосавској бесједи. 

 

 
  

У умјетничком дијелу академије 

посвећене великом српском 

просветитељу учествовали су Српско 

православно црквено пјевачко друштво 

„Вила“, ученици Музичке школе „Саво 

Балабан“ Тијана Криваја и Младен 

Продан са професорицом Софијом 

Ковачевић, етно група “Вилин траг“, те 

глумци Позоришта Приједор који су 

извели драмски приказ „Принц Растко, 

монах Сава“. 

 Светосавској академији претходила је 

пројекција фотографија цркви брвнара у 

организацији Музеја Козаре.Традиција 

светосавских духовних и свјетовних 

свечаности у Приједору датира, с 

прекидима, од 1891.године.Дан касније 

одржан је и траадиционални 

Светосавски бал. 

 

_________________________________     
Издавач: Град  Приједор 


