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               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за септембар 2013.године 
 

Потписан уговор о грађењу стамбено-

пословног објекта за борачке категорије 

 

Министар рада и борачко инвалидске 

заштите РС Петар Ђокић и 

градоначелник Приједора Марко Павић 

потписали су уговор о грађењу 

стамбено-пословног објекта у насељу 

Пећани  са  нових 30 станова 

намијењених  породицама  погинулих 

бораца и ратних војних инвалида  од 

прве до четврте категорије чија је 

вриједност 1.183.147 КМ . 

 

 
 

Министар Петар Ђокић је овом 

приликом истакао да је овим 

настављена реализација програма 

потпуног стамбеног збрињавања ових 

категорија становника РС које до сада 

нису збринуте. 

„ Животи се ничим не могу 

надокнадити ,али пажња ове Републике 

према овој категорији породица постоји 

и трајно је обиљежје наше политике и 

нашег рада и убудуће“ казао је Ђокић. 

Он је додао да је Влада РС финансирати 

1.028 .000 КМ ,а дио простора који је у 

згради предвиђен за пословне просторе 

то ће финансирати град Приједор са 154 

000 КМ.  

Ђокић је потврдио да ће у у овој години 

за 23 породице бити исплаћене 

бесповратне новчане помоћи, тако да ће 

након тога, према досадашњој ранг 

листи за стамбено збрињавање, остати 

још десет породица  и још 129 породица 

за  додјелу бесповратне новчане помоћ. 

 „Чврсто  смо опредијељени да овај 

програм завршимо током 2014.године  и 

тражимо додатне  изворе финансирања“ 

рекао је Ђокић. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је ово изузетно значајан 

пројекат којим се на неки начин враћа 

дуг овим категоријама  становништва за 

оно што су учинили за стварање 

Републике Српске и онога што ми данас 

уживамо. 

„Наше је задовољство  велико што ћемо 

још један број становника из ових 

категорија моћи удомити и створити 

једну сигурност у животу“ рекао је 

Павић. 

Рок  за завршетак стамбеног објекта , а 

који је дао извођач радова  А.Д. „ 

Градитељ“ из Теслића  је пет мјесеци 

 

Скупштина града  

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је у буџету града за 2013. 

годину највећи подбачај забиљежен у 

приходима од ПДВ-а . 

 "За осам мјесеци по основу ПДВ-а 

приход је мањи за близу 1,8 милиона 

КМ од плана и за милион марака од 

истог периода прошле године. Управо 

толики износ недостаје да бисмо имали 

извршење буџета једнако плану", рекао 

је Павић на сједници Скупштине града. 
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 Он је навео да ће, према садашњим 

показатељима, у буџету недостајати око 

десет одсто планираних средстава или 

3,2 милиона марака и да ће се због тога 

морати врштии ребаланс буџета. 

 "Буџет је уравнотежен, позитивно смо 

пословали, немамо дугова, али нисмо ни 

улазили у веће инвестиције како не 

бисмо угрозили функционисање 

буџетских корисника", казао је Павић. 

 Он је нагласио да током свих кризних 

година буџетским корисницима нити су 

каснила нити су смањивана средства из 

буџета него су или увећавана или су 

остајала на истом нивоу. 

 "Средства су смањивана само 

одјељењима локалне самоуправе, али 

овај пут и остали буџетски корисници 

мораће подијелити тај терет", истакао је 

Павић. 

 Он је додао да град Приједор у овој 

години има три веће инвестиције, и то 

почетак изградње спортске дворане на 

Уријама, завршетак зелене пијаце на 

Пећанима и почетак изградње 

надвожњака у насељу Пећани. 

"Прве двије реализујемо сами, а трећу 

заједно са Владом Републике 

Српске",рекао је Павић. 

Одборници Скупштине града Приједор 

усвојили су данас извјештај о извршењу 

буџета за првих шест мјесеци ове 

године у износу од 13,6 милиона 

марака, док годишњи буџет износи 32 

милиона марака. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

најавио је да ће на ријеци Сани бити 

изграђен нови мост, како би се 

растеретио саобраћај преко постојећег 

моста на магистралном путу Приједор - 

Сански Мост. 

 "Нови мост планирамо изградити ниже 

ушћа ријеке Гомјенице у ријеку Сану и 

њиме повезати насеље Тукови и дио 

града гдје је некадашња фабрика 

целулозе", рекао је Павић на сједници 

Скупштине града Приједора. 

 Он је додао да ће се изградњом тог 

новог моста, као и изградњом 

заобилазнице у насељу Пећани, 

дугорочније ријешити питање 

саобраћаја кроз град и смањити његова 

фреквенција на најоптерећенијим 

дионицама. 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су Стратегију непрофитно-

социјалног становања којом се предвиђа 

увећање стамбеног фонда у којем би 

закуп коштао 1 КМ по метру 

квадратном. 

 Осим увећања таквог фонда, документ 

предвиђа и обезбјеђење градског-

грађевинског земљишта за изградњу 

станова, одрживост и развој 

непрофитно-социјалног становања, 

развој институционалне 

инфраструктуре и подизање капацитета 

градске управе за остваривање програма 

непрофитно-споцијалног становања. 

Документ је усклађен са стандардима 

ЕУ и обезбјеђује оквир за приступ 

државним, регионалним и европским 

финансијским организацијама за период 

од 2013. до 2017. године, а урађен је уз 

финансијску подршку УНХЦР-а и 

америчке владе. Донатори пројекта 

вриједног 725.000 долара, који, осим у 

Приједору, хуманитарна организација 

ЦРС  проводи и у Мостару, јесу Биро за 

популацију избјеглице и миграцију 

Владе САД, Министарство расељених 

особа и избјеглица Федерације БиХ, 

Министарство за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске, град Приједор 

и град Мостар. 

 

Почиње са радом јавна кухиња у 

Љубији 
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У адаптираном  простору  амбуланте 

Дома здравља у Љубији почела је 

подјела првих оброка у јавној кухињи за 

двадесетак  лица у стању социјалне 

потребе са овог подручја. Представник 

Удружења Програм Приједор Драган 

Дошен потврдио је да је  

ријеч  о пројекту који су са 15 000 еура 

подржали италијански донатори и који 

се проводи у сарадњи са градском 

администрацијом. 

„ Удружење Програм Приједор  ће 

обезбиједити дјелимично 

функционисање јавне кухиње у првих 

годину дана  за шта је обезбијеђено око 

9000 еура.“ казао је Дошен. 

Он је додао да ће на основу искуства из 

Трентина  јавна кухиња у почетку 

пружати помоћ у исхрани двадесет 

најугроженијих корисника бираних од 

стране МЗ Љубија и Центра за 

социјални рад Приједор у сарадњи са 

клубом за стара лица. 

„У првим мјесецима дистрибуцију 

топлих оброка вршиће Хришћанско 

хуманитарно удружење „Хлеб 

живота“,а касније  ће се припрема 

топлих оброка врши у већ постојећој 

кухињи у Љубији“ казао је Дошен. 

Он је истакао да ће у склопу 

друштвеног центра бити и просторије 

Дневног центра за стара лица, локалног 

Удружења жена „Рударка“, канцеларија 

социјалног радника која ће за потребе 

становника Љубије, у почетку, бити 

отворена једном седмично. 

Дошен је потврдио да је град Приједор  

подржао овај пројекат и обавезао се да 

ће  финансирати трошкове електричне 

енергије, гријања и воде у циљу 

несметаног функционисања рада 

Друштвеног центра, а посебно јавне 

кухиње. 

У Приједору постоји само једна јавна 

кухиња која има 60 корисника,а дјелује 

при „ Хлебу живота“ као дио пројекта „ 

Мисија без граница“. 

 

Дневни боравак у пет основних 

школа 

 

Предсједница Актива директора  

основних школа Приједор Борка Токић  

потврдила је да ће у пет од дванаест 

основних школа  организован дневни 

боравак  за ученике од 1. до 3. разреда. 

-У три градске школе дневни боравак је  

организован прије пет година ,а њима се 

касније  придружила  и ОШ„Вук Стеф. 

Караџић“ из Омарске ,да би  од ове 

школске године  боравак био 

организован  и у ОШ „Јован Дучић „ у  

Ламовита, казала је  Токићева. 

Она је додала   и   да  у зависности  од 

радног времена родитеља  у ученици  у 

дневном боравку бораве  од 7   па до  

послијеподневних  18  сати и да са 

собом доносе  оброк ,јер родитељи нису 

били  заинтересовани  да им  школе 

обезбјеђују. 

Министарство просвјете и културе РС 

опремило је  дневне боравке  

намјештајем  прилагођеног узрасту 

ученика ,компјутерима  и телевизорима  

са опремом ,те касетама  цртаних ,или 

играних  дјечијих филмова   њиховом 

узрасту  ,док је  је град  обезбиједио  

неопходан дидактички материјал. 

Према стандардима које је  прописало 

ресорно  министарство у једном  

дневном  боравку,  у којем су  

ангажовани  наставник разредне наставе 

и  педагог, може боравити  од 18-30 

ученика,  за које  се   организује   

вријеме за њихову  игру, креативне 

радионице , писање домаћих задатака , 

активан и пасиван одмор. 

У дневном боравку бораве углавном  

ученици   запослених родитеља, 

самохраних запослених  родитеља и 

ученици  чији  родитељи  имају  већих 

здравствених проблема. 

 

Одржано четврто колективно 

вјенчање 

 

На четвртом  колективном вјенчању 

које је одржано испред зграде 

Административне службе града 

Приједора судбоносно „да“ 
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истовремено  је изговорило десет  

парова. Чин вјенчања обавили су 

матичар Радмила Зорић   и 

градоначелник  Приједора Марко 

Павић. Он је у пригодном обраћању 

младенцима истакао да је ово  једна 

врло лијепа свечаност којом желимо да 

покажемо да је Приједор буде град 

младих и град породичних људи. 

 

 
 

„Након вјенчања и склапања брака 

долазе дјеца, зато ми и учествујемо у 

овој манифестацији као покровитељи да 

бисмо стимулисали младе да се жене и 

удају и рађају дјецу и да Приједор има 

своју будућност“-рекао је Павић. 

Он је младенцима пожелио срећу у 

заједничком животу и да се нада је 

градска управа организацијом једне 

овакве свечаности успјела да увелича 

њихову срећу и прве кораке у новом 

заједничком животу. 

Поред града  Приједора , организатор 

колективног вјенчања је био и  

Информативно пословни центар „ 

Козарски вјесник“ чији је директор 

Зоран Совиљ истакао да је задовољан 

што је општина прихватила њихову 

идеју и већ другу годину организује 

свечаност склапања брака пред читавим 

градом. 

 

 
 

 „И ове године смо послали једну лијепу 

поруку не само о браку као институцији 

коју треба његовати већ и о потреби 

заједничког живота свих људи“ казао је 

Совиљ. 

На церемонији којој је присустовао 

велики број Приједорчана, родбине и 

пријатеља младенци  су добили награду 

градоначелника Приједора у износу од 

300 КМ, а имали су обезбијеђено 

бесплатно изнајмљивање вјенчаница и 

бидермајера, свадбену торту, снимање 

церемоније вјенчања и фото албум  те 

су њихов трошак биле само бурме. 

 

Отворен центар за програмирање и 

дизајн 

 

У  просторијама Пословног центра 

Приједор отворен је Креативни центар 

за програмирање и дизајн у чије 

уређење и опремање је Фондација 

"Арселор Митал" уложила  око 11.000 

КМ. Креативни центар је  отворио  

замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић  који је истакао да ће 

ово мјесто бити допуна формалном 

образовању и да је оно резултат сарадње 

градске управе, школа и привреде. 

„Ученици средњих школа, 

заинтересовани за додатна знања у 

областима информационо-

комуникационих технологија , овдје ће 

стицати неформално образовање из 

области програмирања и дизајна које им 

могу бити веома значајни за њихово  

даље опредјељење и избор будућег 

занимања“ казао је Ђаковић. 

Пројекат реализује Агенција за 

економски развој града Приједора 

"ПРЕДА-ПД" која је путем донација 

обезбиједила његову одрживост у 

наредне двије године на бази чињенице 

да је знање у области инфорамционих 

технологија  један од кључних  

параметара усјпешности савременог 

образовног система. 

Представник Агенције „ ПРЕДА-ПД“ 

Зоран Димитиријевић је истакао да ће 

предавачи бити бирани путем јавног 
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огласа ,а професори у школама извор 

ученика који ће се едуковати у овом 

креативном центру. 

 " Циклуси по групама од по шест 

полазника трајаће три до четири 

мјесеца, а резултат сваког циклуса 

требало би да буде по један одређен 

софтвер", рекао је Димитријевић . 

 Предсједник Актива директора 

средњих школа Приједор Здравко 

Ковачевић рекао је да није задовољан 

оним што ученици тренутно добијају 

током формалног образовања када је у 

питању ИКТ, али ни оним што већина 

професора може да им понуди. 

 

Поплавама стигао крај 

 

За око 1300 домаћинстава насеља 

Врбице, Тополик и Доња Орловача 

стигле су добре вијести јер су изласком 

машина предузећа „Хидрокоп“ из Бања 

Луке почели радови на регулацији 

корита ријеке Милошевице у дужини од 

4,5 километра  чиме ће бити ријешен 

проблем њеног плављења  ових 

насеља.Пројекат вриједан 800 000 еура 

финансира Јавна установа „ Воде 

Српске“ кредитним средствима 

Европске инвестиционе банке које је 

обезбиједила Влада РС. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је ријеч о веома значајном 

водопривредном објекту који је био 

један   од великих приоритета града 

Приједора , а који је препознала 

Водопривреда РС и Република Српска . 

„У договору са предузећем  „Воде 

Српске“  отворили  смо  још два 

пројекта и то у првој фази ових хитних 

реконструкција и то су изградња 

односно наставак парапетног зида на 

ријеци Сани од сплава према горбљу, 

тако да ће бити потпуно заштићен тај 

дио Тукова“ акзао је Павић. 

Он је додао да ће на подручју 

Милошевице  бити изграђено  још 

одводних канала који ће покупити и 

подземне  воде са цјелокупног подручја 

насеља Врбице, Тополик и Доњи 

Орловача, чиме се ће ова насеља у 

потпуности заштити од 

поплава.Вриједност ова два пројекта је 

око 600 000 еура. 

„У другој фази ми смо кандидовали 

лијеву обалу Сане, тачније изградњу 

насипа на лијевој обали од моста 

низводно према Брезичанима“ потврдио 

је Павић. 

Директор Јавне  установе „ Воде 

Српске“Драган Анђелић је истакао да је 

ово први пројекат којим је почела  

реализација  пројекта „Хитне мјере 

заштите од поплава“ који се финансира  

из кредита Европске инвестиционе 

банке који је обезбиједила Влада РС.  

„ На овом потезу ће бити изведени сви 

неопходни радови за регулацију 

ријечног корита Милошевице  који би 

тебало да ње заврше до краја године ако 

то дозволе временски услови“ казао је 

Анђелић. 

Он је додао да ће тендер  за друга два 

пројекта из прве фазе овог програма  

везане за Приједор бити расписан 

24.септембра  те да ће радови почети 

чим се проведе тендерска процедура по  

правилима Европске инвестиционе 

банке  и изврши одабир извођача , а то 

дозволе и  временске прилике. 

Програм  „Хитне мјере санације и 

реконструкције  објеката заштите од 

поплава у РС“ садржи 164 слична 

пројекта  чија је укупна вриједност око 

55 милиона еура. 

 

Одржани Дани меда  

 

На малом градском тргу у Приједору 

одржана   је привредно-туристичка 

манифестација „ Дани меда 2013“ која је  

окупила  29  излагача углавном чланова  

удружења пчелара „ Омарска“ из 

Омарске, „ Прва пчела“ из Приједора и 

„ Козара“ из Козарца  који су њени 

организатори, те  излагачи  са подручја   

Бања Луке , Костајнице, 

Дервенте,Новог Града и Требиња. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је отварајући манифестацију истакао  да 
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је она будући да се одржава осми пут, 

добила своје мјесто међу излагачима, 

али и грађанима Приједора као 

потрошачимаа  који својом посјетом 

показују да су јако заинтересовани  да 

купују мед и пчелиње производе. 

„ Ова манифестација има и туристички 

и економски значај ,а наш циљ је био да 

на овај начин  приближимо произвођаче 

меда купцима у чему смо, судећи по 

посјети, и успјели“ казао је Павић. 

 

 
 

Шеф Одсјека за развој  пољопривреде  

Татјана Марић је додала да  

манифестација  има изложбено-

продајни карактер ,а проширена  је и 

понудом два излагача  народних 

рукотворина . 

Предсједник Удружења пчелара „ Прва 

пчела“ Рајко Радивојац је истакао да око 

300 приједорских пчелара имају око 10 

000 кошница разних типова.Он је 

истакао да је принос по кошници 

износио  20-23 килограма меда, а цијена 

колиграма које пчерали нуде на овом 

сајму износи 15 КМ. 

Покровитељ   манифестације је град 

Приједор. 

____________________________      
Издавач: Град  Приједор 


