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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за март   2009.године 
 

 

4.3.2009. Начелнику општине уручена 

награда у Стразбуру 

 

Начелнику  општине Приједор Марку 

Павићу  је  у  сриједу  у сједишту 

Савјета Европе  у Стразбуру уручена 

награда за реализовани пројекат у 

области заштите и обезбјеђивања 

основних људских права ромске 

популације. Ово је награда коју 

такмичарски жири Пројекта - кампање 

''Доста!'' и Конгреса локалних и 

регионалних власти Вијећа Европе 

додјељује локалним заједницама за 

креативан и иновативни рад  којим су  

обезбиједиле различитост у животу 

општине и активно демократско учешће 

Рома у раду локалне заједнице, као и 

поштовање основних људских права ове 

популације.На конкурс се пристигло 26 

апликација, а прво мјесто општина 

Приједор је подијелила са градом 

Мостар. 

 
Општина Приједор је кандидовала 

пројекат под називом  Ефективно 

учешће мањинских група –Рома на 

подручју општине Приједор кроз 

остваривање својих основних 

друштвених права-  права на становање, 

обезбјеђивање простора за окупљање, 

систем образовања, здравствене  и 

социјалне заштите и просвјећивања, као 

и учешће у законодавној 

власти.Церемонија додјеле награда 

организована је  током 16. Пленарне 

сесије Конгреса локалних и 

регионалних власти у Стразбуру, а  

организована је и изложба промотивног 

материјала и фотографија којима су 

илустровани награђени пројекти. 

 

 
 

10.3.2009. 

Промоција награде из Стразбура 

 

На пригодној свечаности у општини 

Приједор је промовисана прва награда  

Конгреса локалних и регионалних 

власти Савјета Европе у оквиру 

кампање „ Доста“  коју је ова локална 

заједница освојила  за реализовани 

пројекат у области заштите и 

обезбјеђивања основних људских права 

ромске популације. 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић примио је тим поводом 

представнике Удружења Рома са којима 

су размијењена искуства досадашње 

сарадње и договорене нове активности. 

-Општина Приједор има бројну ромску 

популацију и ми смо показало 

спремност, а то је Савјет Европе 

препознао, да њихов живот 

унаприједимо и да их укључимо као 

равноправне грађане ове средине  и да 

им омогућимо сва права и  добробити 

овог града, казао је Павић. 
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Он је додао да су активности биле 

усмјерене на  социјално и здравствено 

просвјећивање и збрињавање, 

рјешавање стамбених проблема и 

образовање, а Роми су имали подршку и 

у области спорта и његовању њихове 

културне баштине и традиције. 

 
 

-Морамо нагласити да је општина 

Приједор прво мјесто освојила у врло 

јакој конкуренцији 26 земаља које су 

аплицирале своје пројекте заштите 

права ромске популације, те је тим 

значај овог признања још већи,јер смо 

докалазили да нека права и слободе 

имамо и по европким стандардима, 

казао је Павић. 

Предсједник Удружење Рома Рамо 

Салешевић је истакао да је општина 

Приједор у оквиру својих могућности 

реализовала више квалитетних 

пројеката којима се побољшао живот 

Рома у овом граду. 

-У односу на ранији период ми сада 

школујемо 120 дјеце, имамо их и на 

средњошколским и високошколским 

установама , а радили смо заједничким  

снагама  и на стамбеном збрињавању, 

казао је Салешевић. 

Он је изразио наду да је добијена 

награда позитиван сигнал разним 

донаторима и хуманитраним  

организацијама, који ће у декади Рома 

2005-2015. године   имати разлог више 

да средства издвајају  управо за   

рјешавање проблема приједорских 

Рома. 

На подручју општине Приједор живи  

око 650 Рома, а  поред стамбеног 

збрињавања највећи проблем им је 

запошљавање ,јер тренутно стални 

посао имао само два Рома. 

 

 
 

Начелнику  општине Приједор Марку 

Павићу  је  у  сриједу 4.марта   у 

сједишту Савјета Европе  у Стразбуру 

уручена прва  награда за реализовани 

пројекат-  Ефективно учешће 

мањинских група –Рома на подручју 

општине Приједор кроз остваривање 

својих основних друштвених права-  

права на становање, обезбјеђивање 

простора за окупљање, систем 

образовања, здравствене  и социјалне 

заштите и просвјећивања, као и учешће 

у законодавној власти. 

 

18.3.2009.Општина потврдила 

сертификат 

 

Представници њемачке 

сертификацијске куће „ ТУВ НОРД“ 

позитивно су  оцијенили примјену 

стандарда ИСО 9001:2000 у 

административној служби општине 

Приједор. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић потврдио  је да је    завршена 

прва надзорна провјера примјене 

стандарда  ИСО 9001:2000, након 

његове једногодишње примјене у 
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одјељењима и службама општинске 

администрације. 

 

 
 

 -Ова  позитивна оцјена  значи да је 

општина Приједор  испунила  скуп 

захтјева  које је  било неопходно 

испунити како би се одржао  

успостављен  одређени систем и ниво 

пружања услуга и да  су све процедуре 

по којима радимо у складу са европским 

стандардима.И даље сматрам да ћемо 

одржавањем  овог система лакше  

кандидовати   пројекте према Европској  

Унији  , али прије свега квалитетно 

пружати  услуге грађанима“ казао је 

Павић. 

   Он је додао да су представници 

њемачке сертификацијске куће  

надзорну провјеру и  контролу 

документације и свих активности на  

примјени уведених стандарда и  

европских критеријума у рад локалне 

управе обавили у свих седам 

општинских одјељења и четири службе, 

затим руководиоца, ресурса као и 

примјене Политике квалитета општине 

Приједор. 

Општина Приједор је сертификат 

стандарда ИСО 9001:2000 добила у 

марту прошле године, а циљ његовог 

увођења је био повећање задовољства 

грађана услугама општинске 

администрације, смањење трошкова 

пословања и побољшање квалитета 

пружања услуга. 

 

19.3.2009. 

 Потписан меморандум о сарадњи са 

ГТЗ 

 

Представници  Њемачког друштва за 

техничку помоћ и сарадњу (ГТЗ)  и 

општине Приједор потписали су  

Меморандум о разумијевању  што 

представља један значајан корак у 

унапријеђењу  односа и будућој 

сарадњи потписника споразума кроз 

Пројекат „Унапређење локалне и 

регионалне привреде“, који  ГТЗ  

спроводи на подручју цијеле БиХ. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је ријеч о наставку 

изузетно добре сарадње са овом 

њемачком владином организацијом на 

реализацији низа пројеката која траје 

већ неколико година. 

 

 
 

-Предвидјели смо да  сарађујемо у 

готово свим областима привреде , који 

ће нам пружити техничку помоћ и 

оспособити нас  како би одговорили 

изазовима савременог развоја.Тежиште 

сарадње овог пута је на изградњи 

индустријских зона како би 

евентуланим инвеститорима такве 

услове да они могу позитивно 

пословати, а ми се привредно 

развијати., казао је Павић. 

Он је додао и да је  ова активност   

усклађена са Стратегијом развоја 

општине Приједор 2008-2013. и требала 

би у великој мјери да утиче на 

рјешавање актуелног недостатка 

пословних/индустријских зона, као и да 

дјелује на смањење стопе 
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незапослености која, у овом тренутку, 

представља један од приоритетних 

проблема са којим је наша општина 

тренутно суочена. 

 

 
Главни менаџер пројекта Кристијан 

Кауфхолд је истакао да ће у сарадњи са 

општином Приједор и њеном развојном 

агенцијом „ Преда“  пружити конкретну 

техничку помоћ у изради Студије 

изводљивости за реализацију Пројекта 

оснивања пословних, индустријских и 

слободних зона на подручју општине 

Приједор. 

„ Покушаћемо да дамо примјер осталим 

општинама у цијелој БиХ тако што ћемо 

примјенити њемачка искуства у 

темељном испитивању могућности 

изградње индустријских зона прије него 

што се оне изграде, рекао је Кауфхолд. 

 

24.3.2009. Посјета премијера РС 

Милорада  Додика Приједору 

 

Предсједник Владе Републике Српске 

Милорад Додик  рекао  је након 

разговора са начелником општине 

Приједор Марком Павићем да  је  

чињеницом да је општина Приједор 

имала снаге и властитих капацитета  да 

сама креира мјере за ублажавање кризе 

у општини Приједор  створила услови 

за значајне уштеде од 3,3 милиона КМ  

које нису безначајне и тако се на  

конкретан начин  легитимисала   да 

додатно сарађује са Владом.  

Он је приликом јучерашње радне 

посјете Приједору истакао да је  

Приједор  једно од стратешких мјеста  у 

РС те да  Влада показује интерес за 

његов развој   тако да ће у ову општину  

током ове године из Развојног програма 

бити уложено око 15 милиона КМ. 

-Влада РС ће  као важан стимуланс и 

улагач  подржати напоре ове локалне 

заједнице како би подстакла 

инвестициону потрошњу у циљу  

обезбијеђења  упослености предузећа и 

запошљавања људи, рекао је Додик. 

Он је потврдио да су већ раније  

одобрена два милиона за раскрсницу 

`Југобанка` и  се у наредне двије 

седмице може  очекивати поновно 

расписивање тендера како би извођача 

увели у посао чиме ће коначно бити  

ријешен један од највећих  саобраћајних  

проблема у Приједору.Додик је навео да 

ће до почетка јуна Дирекција за путеве 

РС расписати тендер за пројекат кратке 

заобилазнице, чија је вриједност око 

6.000.000 КМ, а током ове седмице 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде путем 

Дирекције за воде тендер за регулацију 

ријеке Милошевице што по пројекту 

износи улагање од  1.900.000 КМ. 

 

 
Тај се пројекат мора завршити прије 

јесењих киша , истакао је Додик 

напомињући да је предвиђено и 480.000 

КМ за заштиту од поплава насеља 

Тукови, а овај пројекат биће рађен 

наредне године. 

Премијер Додик најавио је да ће за 

изградњу спортске дворане у Омарској 

бити издвојено  1.500.000 КМ, као и 

средства за подручну школу у 

Бистрици, те за регионални водовод 

Доњи Перван - Петров Гај који се већ 

сада реализује кредитним средствима 
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међународних институција, те 300.000 

КМ за покривање колектора на 

Пећанима. 

-  Влада ће на општину Приједор 

пренијети у власништво земљиште 

''Целпака'' и предузеће  

''Аутотранспорта'' која је купила у 

процесу стечаја.За `Целпак` смо 

платили 3.500.000 КМ,  а ту  је сада 

простор предвиђен за  индустријску 

зону,  док  ће   предузеће „ 

Аутотранспорт“ које је купила за 

3.300.000 КМ,   без накнаде пренијети 

општини, како би се задржала функција 

јавног превоза. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић.  

 

 
 

Он  је нагласио да је задовољан исходом  

разговора са премијером РС , 

напомињући да је општина кандидовала 

пројекте вриједне око 22.500.000 КМ, те 

да ће преостала средства бити уложена 

у пројекте у току  наредне године.У 

делегацији Владе РС која је јуче 

посјетила Приједор, осим премијера 

били су министри привреде, енергетике 

и развоја Слободан Пухалац, финансија 

Александар Џомбић и саобраћаја и веза 

Недељко Чубриловић. 

 

30.3.2009. 

Именован замјеник начелника 

општине 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор су на В редовном 

скупштинском засједању усвојили  

одлуку о уређењу градског 

грађевинског земљишта  за који  су  у 

2009. години планирана су буџетска 

средства у износу од два милиона  КМ. 

Од тих средстава ће за израду 

просторно планске документације бити 

издвојено 425.000 КМ, за припрему 

земљишта за изградњу 

инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација 515.000 КМ, а за изградњу 

и реконструкцију  инфраструктурних 

објеката и градских саобраћајница 

310.000 КМ.За радове чија би изградњу 

требало финансирати уз учешће 

средства из републичког буџета, дио 

издвајања из приједорског буџета је 

750.000 КМ.Планирано је и да се 

средствима у износу од 200.000 КМ 

финансира дио послова на 

реконструкцији дијела улице Краља 

Петра Првог Ослободиоца са 

раскрсницима ''Југобанка'' и ''Сатко'', а 

300.000 КМ за изградњу мале 

заобилазнице, док је 150.000 КМ за 

изградњу канализације у избјегличким 

насељима . 

Усвојена је и одлука о базној цијени за 

обрачун накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта, према којој је 

цијена за ужу градску зону 90 КМ по 

метру квадратном корисне површине 

објекта, 70 КМ за другу зону, а 40 КМ 

за трећу, четврту, пету и шесту градску 

зону 
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.Према процјенама Одјељења за 

просторно уређење изградња метра 

квадратног стамбене површине у 

Приједору износи  800 КМ, што ће бити 

основица за израчунавање висине 

једнократне ренте. 

На приједлог начелника општине , 

Скупштина општине Приједор  је 

изабрала  Миленка Ђаковића из 

Демократског народног савеза   за 

замјеника начелника изабрала чиме су 

именована сва четири функционера 

након последњих локалних избора. 

 

Расписан јавни позив за највиша 

општинска признања 

 

Комисија за награде и признања 

Скупштине општине Приједор 

расписала је јавни позив којим је 

позвала све заинтересоване појединце, 

правна лица и  удружења грађана да 

доставе своје приједлоге за додјелу 

овогодишњих  награда и признања 

поводом  16. маја -Дана општине 

Приједор. Одлуком о наградама и 

признањима установљено је пет  

општинских  награда од којих је 

највише јавно  признање  плакета које 

се додјељује за изузетне резултате на 

подручју привреде, науке, културе и 

техничке културе, здравства и социјалне 

заштите, васпитања и образовања, 

спорта, заштите животне средине, 

туризма те других јавних дјелатности, 

запошљавању младих и надарених 

кадрова, пружању солидарно-

хуманитарне помоћи обољелим. 

 Остале награде  су повеља, почасни 

грађанин општине Приједор, награда, 

захвалница и похвала. Предлагачи уз 

пријаву за додјелу било које од ових 

награда  морају поднијети доказ или 

детаљно образложење којим потврђују 

испуњење услова потребних за додјелу 

одређеног признања и то најкасније до 

31. марта ове године. 

 

 

10.3.2009. Завршено снимање стања 

школских бунара 

 

Завршено је  снимање стања бунара у 13 

подручних школа у којима су раније 

анализе потврдиле хемијску и 

бактериолошку неисправност воде за 

пиће. У општинском Одјељењу за 

комуналне послове потврђено је да је 

тим састављен од представника 

Епидемиолошке службе Дома здравља, 

Завода за изградњу града и  општинске 

санитарне  инспекције у претходних 

седам дана  обишао подручне школе у 

Чејрецима, Чаракову, Ракелићима, 

Горњој и Средњој Марићкој, Градина, 

Средња Ламовита, Нишевићи и Петров 

Гај,Шурковац, Горњој Равској  те  

подручне школе у Горњим Гаревцима. 

Члан тима испред општинске 

Административне службе Станко 

Марковић је рекао да је ситуација на 

терену веома озбиљна. 

-Стање бунара у свих поменутим 

подручним школама је заиста озбиљно 

јер је у већини иста ситуација. Септичке 

јаме се негдје налазе и на само четири 

метра од бунара које питком водом 

снабдијева шоле , а оно што још више 

забрињава је да нигдје не постоји 

документација  ни за објекат школе,као 

ни  за  бунаре и септичке јаме нити 

подаци да  се редовно обавља чишћење 

и редовна контрола исправности воде за 

употребу, казао је Марковић. 

 

 
Он је потврдио и да ће  комплетно 

стање воде у бунарима бити познато   
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након резултата анализе аузорака – 

хемијске и бактериолошке из бунара. 

„Досадањи узорци су узимани из чесми 

у објектима ,тако да ћемо на основу 

узорака директно из бунара  знати  

тачне узроке њеног загађења, додао је 

Марковић. 

Марковић је потврдио да је у школама 

потребно хитно заштитити бунаре од 

површинских вода и извршити 

измјештање септичких јама на 

прописану удаљеност те извршити 

реконструкцију водоводних и 

канализационих инсталација у објекту 

школе 

Поменути тим  ће предложити  хитне 

санационе мјере и средства која су 

неопходна за уклањање недостатака , те 

доставити Министарству просвјете на 

разматрање, које је и тражило да се 

детаљно сними стање школских бунара 

и предложе мјере  интервенције.  

 

22.3.2009. Усвојене мјере за 

ублажавање негативних ефеката 

економске кризе 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су  на посебној 

сједници  пакет мјера за ублажавање 

негативних ефеката свјетске економске 

кризе на општину Приједор. 

- Биће густо , али ћемо се извући, казао 

је за скупштонском говорницом 

начелник општине Приједор Марко 

Павић који је био предлагач ових 

мјера.Павић је истакао да је свјетска 

криза дубоко закуцала на наша врата и 

ушла у наше домове, тако да је било 

неопходно да се донесе један овакав 

пакет мјера за њено ублажавање. 

-Ми смо хтјели  да у својим оквирима 

дамо  неке одговоре тако што 

смонаправили конкретан план који 

садржи рестриктивне  мјере којима ћемо 

ограничити све врсте потрошње и 

непродуктивне инвестиције те  

подстицајне мјере којима желимо 

пољопривреднике и мале предузетнике 

стимулисати на запошљавање и даљи 

развој производње, казао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да су и одборници 

потврдили да су мјере конкретне и да ће 

и у пракси заживјети. 

-Наше рестриктивне мјере треба да 

доведу до 3,3 милиона КМ уштједе у 

буџету, а подстицајне мјере  да довду до 

тога да обучимо стотину младих људи, 

ученика за приватни бизнис, да 

запослимо 100 радника кроз директне 

интервенције кроз разне пројекте које 

смо предвидјели и обезбиједимо 

кредите са каматом од само 1 одсто, 

што ће помоћи да буџет остане 

стабилан, казао је Павић. 

Он је потврдио да се усвојеним мјерама 

неће задирати у образовање и  

подстицајне као и програме  здравстеве 

и социјалне заштите. 

 

Поводом 1. Марта- Дана цивилне 

заштите- награда за општинског 

службеника 

 

Драшко Ђенадија, стручни сарадник у 

општинском Одсјеку Цивилне заштите, 

један је од три општинсак службеника 

који је добитник овогодишње награде за 

посебне резултете у области цивилне 

заштите у Републици Српској која се 

додјељује поводом 1. марта 

међународног Дана Цивилне заштите.   

Када је овај вриједни и ревносни човјек 

у питању то је разлог за двоструку 

радост.  
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- Ово је потврда вишегодишњег 

квалитетног рада и велико признање за 

мој тринаестогодишњи рад у области 

Цивилне заштите, каже Ђенадија 

Мало је познато и због тога треба 

истаћи да тим пословима спашавања 

која подразумијева цивилна заштита 

припада чак 17 различитих дјелатности, 

као што је заштита од пожара и других 

природних непогода, болести људи и 

животиња, биљака.    

- Спремност за дјеловање у свим тим 

пословима је нешто што је приоритет и 

мени и мојим колегама, истиче 

Ђенадија.  

 

 
 

Он посебно подвлачи опасност са којом 

је готово свакодневно суочен, а односи 

се на деминирање јер је заједно са 

деминерским тимом непрестано на 

терену.  

Поред овог ласкавог признања 

Републичка управа Цивилне заштите 

овом вриједном човјеку додијелила је 

прву награду за ураени елаборат "Брза 

интервенција 2009". 

- То је самосталан пројекат који сам 

направио за конкурс Републичке управе 

Цивилине заштите на који су се 

пријавили Осјеци Цивилне заштите из 

готово цијеле Републике Српске. 

Елаборат за који сам награђен бави се 

организацијом једне вјежбе из области 

спашавања на води и под водом, рекао 

је Ђенадија.  

 
Он очекује да ће већ током љета бити 

организована вјежба према овом 

елаборату, који је уз учешће свих 

осталих субјеката могуће провести у 

пракси, бити изведена у Приједору.  

Драшко Ђенадија је по струци 

машински техничар и истиче да за 

његово занимање нема школованих 

кадрова. Зато сматра да би млади 

требали више бити ангажовоани у 

обуци спашавања од разних врста 

непогода које могу угрозити животе 

људи и њхова материјална добра. 

 

5.3.2009.   Премијера представе 

                    Шта је собар видио 

Дугим и громогласним аплаузом је 

приједорска публика наградила актере  

премијерно изведене представе "Шта је 

собар видио" по тексту британског 

аутора  Џоа Ортона. Овај црнохуморни 

водвиљ је режирао Александар 

Пејаковић коме је ово  била  дипломска 

представа у класи режије на Академији 

у Бања Луци и каже да је представа 

испунила његова очекивања. 

-Изузетно сам задовољан како смо ово 

све заједно урадили, девет глумаца у 

екипи хомогено је функционисало, 

истиче Пејаковић. 

Публика је добро прихватила  представу 

иако је  на крају била  помало 

изневјерена, или није очекивала такав 

крај пошто је у питању другачији жанр 

од уобичајеног. 
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- У првих сат и двадесет минута то је 

један карактеристичан водвиљ, међутим 

у задњих десетак минута ми смо 

промијенили жанр и отишли у нешто 

мрачно, у трагедију, чиме смо 

отријезнили публику и показали јој да 

ствари и нису баш увијек онакве како 

изгледају, казао је Пејаковић.  

Представа се бави темом лудила у којој 

су злоупотријебљена дјеца највећа 

жртва и на крају највише пате док сви 

остали у почетку контролишу своје 

лудило ,али на крају то све пуца и 

настаје хаос. 

Улогу доктора Прентиса власника 

психијатријске клинике играо је Жељко 

Касап. 

- Све је функционисало онако како је и 

замишљено, и надам се да ће идућа 

извођења бити још боља и ефектнија, 

рекао је Касап након представе.   

Александар Стојковић игра инспектора 

Ренса, односно представника власти 

који долази да испита стање на клиници 

и постаје дио атмосфере. 

-Мој основни задатак је био да 

распамећујем власника клинике доктора 

Прентиса, али све вријеме прикривам 

своје лудило јер је Прентис луђи од 

свих њих, и то углавном тако бива да 

онај који вам просипа највећу мудрост  

на крају се покаже на је он глупљи од 

свих оних којима то ради, и мислим да 

сам испунио свој задатак. каже 

Стојковић. 

 
У представи још играју Раденка Шева, 

Маријана Живановић, Дарко Цвијетић, 

Деан Батоз, Мирела Предојевић, 

Миленко Билбија и Дубравко 

Вукадиновић. 

Прије премијерног извођења представе 

додијељена је тек установљена награда 

Позоришта Приједор "Марко Павковић" 

глумцу и редитељу ове позоришне куће 

Дарку Цвијетићу за изванредна 

глумачка остварења у претходних 

неколико сезона, коју му је уручила 

Злата Когелник.  

_________________________________     
Издавач: Општина Приједор 


