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СЛУЖБА               
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_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за март   2013.године 

 

13.3.2013. Скупштина града-Усвојен 

извјештај о раду  градоначелника и 

Административне службе града 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  да је Приједор једна од 

ријетких и малобројних локалних 

заједница у БиХ која осам година нема 

буџетски дефицит, све своје обавезе 

измирује на вријеме, нема пресуда које 

би могле утицати на буџет, никад не 

преноси дугове из године у годину, 

него, штавише, сваке године остварује 

буџетски суфицит. 

 

 
 

 "Свједоци смо да се многе локалне 

заједнице након посљедњих локалних 

избора суочавају са смањењем плата, 

отпуштањем радника и немогућношћу 

сервисирања обавеза. У Приједору 

немамо ниједан од тих проблема", рекао 

је Павић одборницима у Скупштини 

града Приједора. 

 Он је истакао да се свим буџетским 

корисницима, осим плата, исплаћују 

превоз, топли оброк и регрес, да плате 

нису високе и да је регрес минималан, 

али да је редовност неупитна и да 

никаква смањења примања нити броја 

радника нису планирана. 

 "Понашали смо се као добри домаћини, 

а то значи да трошимо само према 

приоритету и да трошимо само оно што 

смо прикупили. Притом, кредитно 

задужење износи осам од дозвољених 

18 одсто у односу на буџет", казао је 

Павић. 

Он је нагласио да је њемачки ГТЗ 

прогласио Приједор за најбољу локалну 

заједницу у БиХ када је ријеч о 

амбијенту за улагања и да је у току нова 

процјена гдје Приједор очекује да ће се 

задржати на првом мјесту. 

 "Фирме са већинским страним 

капиталом у Приједору из године у 

годину повећавају број запослених и 

обим пословања. Ову годину планирамо 

посветити нашој дијаспори, али 

погрешно су неки хтјели подијелити 

инвестиције на бошњачке, српске или 

хрватске. У Приједору нећете наћи 

ниједну једину фирму у којој раде 

припадници само једног народа", 

поручио је Павић.  

 

 
  

Према његовим ријечима, 

најпозитивнија и најважнија тенденција 

у Приједору јесте смањење броја 

незапослених у прошлој години које се 

наставило и у прва два мјесеца ове 

године. 

 "Томе доприносе и бројни подстицаји 

из градског буџета са којима 

настављамо и даље, а што се тиче 

односа градских службеника према 
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грађанима, ту још увијек има простора 

за побољшање. Чиновник мора знати да 

је онај који улази у ову зграду у 

предности, а не онај који сједи у овој 

згради", истакао је Павић. 

 Он је најавио да ће од Владе Републике 

Српске тражити уклањање непотребних 

баријера како би се предузетништво 

несметано развијало. 

 "У Приједору се дозвола добије за један 

дан, а онда папир који тражимо од 

Владе или од суда, не можете добити ни 

за два мјесеца", навео је Павић. 

 Говорећи о односу републичког и 

локалног нивоа власти, Павић је рекао 

да се све више обавеза из разних 

области пребацује на локалне 

заједнице.  

"Томе се морамо одупријети или тај 

пренос обавеза мора пратити и пренос 

материјалних средстава", казао је 

Павић. 

Скупштина града Приједора усвојила је 

извјештај о раду градоначелника и 

Административне службе града 

Приједора за 2012. годину са 27 гласова 

за, четири против и без уздржаних.  

 

Жене на челу пет од седам одјељења 

градске управе  

 

Одборници Скупштине града Приједора 

на засједању усвојили су приједлог 

градоначелника Марка Павића за 

именовање начелника одјељења 

Административне службе града. Тиме је 

у потпуности завршено у 

конституисање локалних органа власти 

што не би било ништа необично да на 

мјесто пет од укупно седам 

начелничких мјеста нису дошле 

жене.Да ли је то рецепт за још свјетлију 

будућност Приједора не зна ни сам 

градоначелник Марко Павић који је 

истакао да сви кандидати имају  његову 

пуну подршку за свој рад. 

"Именовања су усаглашена и са 

владајућом коалицијом у Скупштини 

града Приједора, а већини начелника се 

само продужава мандат јер имам 

повјерење у тим са којим сам већ  радио 

и који се показао да се може носити са 

свим питањима које носе свака од ових 

дужности", казао је Павић 

одборницима. 

Међу оним припадницама њежнијег 

пола које су потврдиле своју 

начелничку позицију је Љиљана Бабић 

начелница Одјељења за друштвене 

дјелатности која је истакла да је град 

Приједор увијек водио рачуна о 

равноправној заступљености жена и 

мушкараца у органима власти. 

„Ми смо и у прошлом сазиву имали 

одређени број жена, али не као сада. Ја 

сам прије свега за квалитет, знање и 

стручност у раду и мислим да је у овом 

тренутку испоштован, прије свега, овај 

критеријум“ казала је Бабићева. 

На начелничко мјесто у Одјељењу за 

привреду и пољопривреду изабрана је  

Зинајда Хошић која је истакла да је ово 

дефинитивно признање способности 

жена. 

„Пет жена на начелничким мјестима је 

формула за успјех.Жене на функцијама 

имају ту предност што им је природа 

дала да су пуно практичније, да знају 

боље разговарати и да су за компромис  

и да се, било коју службу да воде, 

понашају домаћински, као што воде и 

своје домаћинство“ казала је Хошићева 

која је и до сада била запсолена у овом 

одјељењу те истиче да ће  наставити 

позитивне кораке свог претходника. 

Слично мисли и Јасминка Мурселовић, 

од јуче начелник Одјељења за општу 

управу која у Административној служби 

града Приједора ради већ 14 година. 

„Жене су прилагодљивије и способније 

од мушкараца, већи борци без обзира 

колико је ситуација тешка или не , што 

ће мени бити добро за даљи рад“ казала 

је Мурселовићева која истиче да има 

нове планове и идеје за које очекује 

подршку радних колега, а прије свега 

градоначелника. 

Да ли су одборници били заиста 

увјерени да је ово нова формула за 

успјех не знамо поуздано, али податак 
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да су сви начелници добили углавном 

27 гласова за ,а једино Радан 

Вукадиновић , нови начелник Одјељења 

за стамбено-комуналне послове свих 31 

глас одборника можда довољно говори. 

Поред поменутих за вођење осталих 

одјељења именовани су начелници  

одјељења за финансије Биљана 

Малбашић, за просторно уређење 

Мирјана Комљеновић и за борачко-

инвалидску заштиту Мишо 

Родић.Начелници су бирани путем 

јавног конкурса на који се јавило 

укупно осам кандидата односно на само 

једно начелничко мјесто конкурисала су 

два кандидата.За секретара Скупштине 

града Приједора именован је Жељко 

Шкондрић који је ту дужност обављао и 

до сада . 

 

25.3.Министар здравља РС  у  

Приједору 

 

Министар здравља и социјалне заштите 

Републике Српске Слободан Станић 

оцијенио је успјешним модел рада 

установа здравственог и социјалног 

сектора у Приједору. 

 "Ове установе у Приједору 

задовољавају стандарде броја и 

структуре запослених и рационално 

троше средства", рекао је Станић 

новинарима у Приједору, након 

разговора са руководствима градске 

управе и здравствених и социјалних 

установа.  

Он је најавио да ће тај модел користити 

у припреми већих састанака који ће 

услиједити, а који ће бити организовани 

за болнице, домове здравља, приватне и 

социјалне установе.  

 

 

"Све то треба да изроди одређене мјере 

јер је колективна памет јача од 

појединачне", рекао је Станић, истичући 

да су приоритети пацијенти, 

функционисање институција и плате 

запосленима.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изразио је задовољство што је ресорно 

министарство повољно оцијенило рад 

приједорских здравствених и 

социјалних установа, чије пословање 

има мјеста за побољшање, али није 

узроковало никакву нестабилност.  

"Залажемо се за што бољу здравствену 

заштиту, али на начин да грађане и 

привреду заштитимо од нових 

издвајања. Затражио сам од министра да 

се у Приједору настави пројекат 

породичне медицине и да се приоритет 

да служби хитне помоћи, која је у 

највећем заостатку", додао је Павић.  

Павић је нагласио да Министарство 

мора водити рачуна о равномјерном 

издвајању за цијелу Српску, како би сви 

њени грађани били у равноправном 

положају када је ријеч о здравственој 

заштити.  

"Ни Влада, ни министарства не треба да 

доносе одлуке и акте који траже већа 

издвајања локалних заједница за 

пружања услуга, јер локалне заједнице 

нису у стању да носе нови обавезе, а 

такве намјере постоје у посљедње 

вријеме", поручио је Павић.  

 

Дообуком до посла  

 

 Полазницима пројекта "Помоћ за 

самопомоћ", којег су финансирали град 
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Приједор и њемачка фондација "Wингс 

оф Хопе", уручени су  сертификати о 

успјешно завршеној практичној обуци 

код послодаваца одабраних путем 

јавног конкурса.Вршилац дужности 

начелника Одјељења за привреду и 

пољопривреду града Приједора Боро 

Војводић рекао је да је циљ пројекта да 

се млади незапослени људи 

доквалификују за одређене послове. 

"Обука је трајала шест мјесеци и сваком 

послодавцу, који је примио на обуку 

младе људе, исплаћено је 1.200 евра за 

тај период, а углавном се радило о 

производним дјелатностима", рекао је 

Војводић.  

 

 
 

Он је додао да ће ови млади људи 

највјероватније остати да раде код 

послодаваца код којих су и били на 

обуци, што, како је нагласио, и јесте 

главни циљ овог пројекта.  

Координатор пројекта "Помоћ за 

самопомоћ" Елвир Чаушевић рекао је да 

се овај пројекат реализује у БиХ у девет 

региона од којих су три у Републици 

Српској - Фоча, Приједор и Сребреница. 

"Циљ пројекта је да се помогну не само 

полазници него и послодавци, да се да 

прилика људима од 18 до 35 година који 

активно траже посао да се уз 

менторство прођу садржајну 

практичнау обуку и остану код тих 

послодаваца у радном односу или да 

буду конкурентни на тржишту рада", 

казао је Чаушевић. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић и Чаушевић потписали су љетос 

уговоре са шест послодаваца који су 

били спремни примити осам 

незапослених Приједорчана на дообуку 

у оквиру пројекта „ Помоћ за 

самопомоћ“, али је један од полазника у 

међувремену одустао. 

 У пројекат "Помоћ за самопомоћ" од 

2005. године до данас Министарство 

спољних послова Њемачке, локалне 

заједнице у БиХ и послодавци уложили 

су 500.000 евра, а 345 младих људи 

широм БиХ прошло је дообуке које су 

трајале од шест мјесеци до двије године.  

 

Јавни конкурс за награде и признања 

 

Комисија за награде и признања 

Скупштине  града Приједора расписала 

је јавни позив којим се позивају сви 

заинтересовани  предлагачи , појединци 

, предузећа, установе и други субјекти   

да доставе своје приједлоге за додјелу 

награда и признања поводом 16. маја 

Дана града Приједора. Одлука о 

наградама и признањима  предвиђа као 

награде и признања плакета града као 

највише јавно признање града, повељу 

почасни грађанин града  Приједора и  

награду града за посебно вриједне 

резултате који доприносе развоју града 

у разним подручјима стваралаштва. 

За додјелу награда утврђени су основни 

критеријуми, а између осталих  изузетан 

допринос у развоју града , рад и заслуге  

у изградњи,у стварању и његовању 

односа и традиција са другим локалним 

заједницама, постигнути изузетни 

резултати у привређивању, освајању 

нових технологија, техничких 

унапређења, иноваторства и 

рационализације, изузетна остварења и 

резултати у области образовања, науке, 

културе, умјетности, спорта и физичке 

културе.             Награде и признања 

могу се додјељивати појединцима, 

предузећима, установама и другим 

субјектима. Рок за подношење 

приједлога  , уз детаљно образложење 

којим се потврђује испуњење услова  за 

добијање одређене награде , је 31. март, 

а након проведене процедуре поменуте 
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награде и признања биће уручене  16. 

маја  на Свечаној академији поводом 

Дана  града. 

 

   И даље подршка Нансен дијалог 

центру 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

најавио је да ће град и убудуће 

подржавати Нансен дијалог центар и 

сарађивати са Нансен академијом из 

норвешког града Лилехамера јер је то 

од интереса за грађане Приједора. 

"Захвални смо за улогу Нансен мреже у 

јачању комуникације међу људима, не 

само у нашем граду већ и у другим 

градовима у БиХ. Академија у 

Лилехамеру и Нансен дијалог центар 

омогућили су многе контакте и 

побољшали комуникацију у многим 

областима - међу мјесним заједницама, 

међу људима и међу школама", рекао је 

Павић новинарима у Приједору након 

разговора са оснивачем Нансен дијалог 

мреже у БиХ Стајнаром Брином.  

 

 

Он је навео да је од изузетног значаја 

што Приједор има Нансен дијалог 

центар посредством којег је више од 

стотину грађана боравило у Лилехамеру 

ради унапређења културе дијалога.  

„Дијалог насупрот конфликту 

доприноси стишавању тензија и 

подржаћемо и убудуће пројекте који 

воде унапређењу живота наших 

грађана", додао је Павић.  

Оснивач Нансен дијалог мреже у БиХ 

Стајнар Брин нагласио је да ова мрежа 

није дио међународне заједнице у БиХ, 

али да јесте организација која ради на 

побољшању односа и савладавању 

граница међу људима. 

"Наставићемо стимулисати дијалог међу 

различитим људима овдје, али и 

преносити својим суграђанима оно што 

научимо овдје. Дијалог је средство које 

је потребно свуда: и у породици, и на 

радном мјесту, и у локалној заједници, 

а, посјећујући Приједор и сусједни 

Сански Мост у посљедње три године, 

лијепо је видјети напредак", рекао је 

Брин.  

У Норвешкој живи више од 15.000 људи 

из БиХ који, према Бриновим ријечима, 

дају посебан чар овој земљи, а многи 

људи из Лилехамера посјетили су БиХ 

учествујући у одличној размјени у 

области културе.  

Пројекат Нансен дијалог центра 

Приједор, који за циљ има побољшање 

интеретничке комуникације и сарадње у 

приједорској регији, финансира 

Министарство иностраних послова 

Норвешке. 

 

Конкурс за финансирање пројеката НВО 

 

Градска управа Приједор расписала је 

јавни конкурс за суфинансирање или 

финансирање најповољнијег пројекта 

невладиних организација у износу до 

60.000 КМ. 

Конкурс се расписује за најповољнији 

пројекат у области запошљавања, 

пољопривреде, привреде, туризма, 

здравства, образовања, културе, 

социјалне заштите, екологије, људских 

права, јачања демократског друштва и 

развоја спорта. 

Вршилац дужности начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић рекла је да 

заинтересована лица пријаве могу 

поднијети у општинском одјељењу за 

друштвене дјелатности до 22.марта.  
 

Крпљење ударних рупа 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

На градским  саобраћајницама   у 

Приједору почели  су радови на 

крпљењу рупа који представљају 

озбиљне проблеме свим учесницима у 

саобраћају.Вршилац дужности 

начелника Одјељења за стамбено-

комуналне  послове Радан Вукадиновић 

потврдио је да је ријеч о привременој 

санацији улица и локалних путева. 

 

 
 

„Зима није била оштра, али су веће 

температурне разлике и  мјере  и 

материјали којима смо се  борили 

против пољедице , проузроковале  

велику штету на саобраћајницама. 

Готово да нема улице која нема ударних 

рупа тако да се надамо да ћемо уз 

повољне временске услове у наредних 

неколико дана  санирати  најкритичнија 

мјеста, казао је Вукадиновић. 

Он је додао да се привремено  

интервенише  са хладном асфалтном 

масом, гамбитом на најкритичнијим 

мјестима како оштећења на коловозу  не 

би довела до даљег  угрожавања 

саобраћаја, а да ће се правим радовима 

на реконструкцији и санацији путне 

мреже кренути почетком априла ,а 

према Годишњем плану одржавања, 

заштите, реконструкције и изградња 

локалних путева и улица на подручју 

града који треба да усвоје одборници 

Скупштине града.Радове на 

привременој санацији ударних рупа на 

приједорским улицама изводи 

бањалучко предузеће „Вучковић“. 
 

___________________ 

 
Издавач: Град  Приједор 


