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            ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                                  

 ИНФОРМАТОР 
 

Издање за децембар 2020.године 

 

 

 Резултати избора-  

 

У СКУПШТИНИ ПРЕДСТАВНИЦИ 12 

ПОЛТИЧКИХ СУБЈЕКАТА – ЗА ТРИ 

ВИШЕ НЕГО У ОДЛАЗЕЋЕМ 

САЗИВУ 

 

За градоначелника Приједора изабран је 

Далибор Павловић из СНСД-а са 15.351 

гласом или 45,14 одсто, док је кандидат 

ДНС-а Драгутин Родић освојио 12.208 

или 35,90 одсто гласова, а Маја 

Драгојевић-Стојић из СДС-а 6.445 или 

18,95 одсто  гласова. Мандате у 

Скупштини града Приједора на 

локалним изборима одржаним 15. 

новембра освојило је десет политичких 

странака, један независни кандидат и 

један представник националних 

мањина, подаци су ЦИК-а БиХ. Водећи 

је СНСД са осам мандата, а слиједе 

ДНС са шест и СДС са три. 

По два мандата освојили су Покрет за 

Приједор, СДА, Уједињена Српска, 

СПС, СП и ПДП, а један мандат добили 

су независни кандидат Слађана 

Радаковић и кандидат са листе 

националних мањина Андрија Вукотић. 

 

Почела имплементација Пројекта  

"РЕПРО" 

 

Агенција за економски развој града 

Приједора "ПРЕДА-ПД" почела је са 

имплементацијом пројекта "РЕПРО", с 

циљем обезбјеђивања доступности 

ресурса за дрвопрерађивачка предузећа, 

повећања извоза и очувања радних 

мјеста.  

 

 
 

Пројект-менаџер на пројекту „ РЕПРО“ 

Бранислав Вујасин је истакао да 

пандемија вируса ковид-19 има 

негативан утицај и на дрвну индустрију 

тако да пројекат „РЕПРО“ има посебан 

значај, како за очување постојећих 

радних мјеста, тако и за развој извозно 

оријентисаних привредних субјеката.  

„Овај пројекат ће пружити подршку за 

очување радних мјеста и стварање 

нових кроз увођење нових технологија и 

алата у дрвопрерађивачком сектору. 

Желимо ојачати конкурентност овог 

сектора на подручју града Приједора 

кроз иновативне приступе, 

унапријеђењем пословне сарадње и 

умрежавањем, а намјера пројекта је 

убрзање развоја и раста извозно-

оријентисаних компанија за прераду 

дрвета и производњу намјештаја“,  

појаснио је Вујасин. 

Вриједност пројекта је 374.377 КМ, од 

чега је Европска унија кроз пројекат 

"ЕУ4 Бизнис", осигурала бесповратна 

средства у износу од 299.034 КМ. "ЕУ4 

Бизнис" је пројекат Европске уније који 

с циљем јачања БиХ економије 

подстиче развој предузетништва, 

извозно оријентисаних сектора, туризма 

и пољопривреде и рурални развој. 

Вриједан 16,1 милиона евра, а 

заједнички га финансирају Европска 

унија и Савеза Република Њемачка.  

 

23.12.2020.Примопредаја дужности 

градоначелника 

 

У Градској управи Приједор је 

извршена примопредаја дужности 
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између досадашњег градоначелника 

Миленка Ђаковића  и новоизабраног 

градоначелника Приједора  Далибора 

Павловића. 

„ Захвалио бих се досадашњем 

градоначелнику који је био максимално 

коректан приликом примопредаје коју 

смо данас и званично завршили“, 

изјавио је Павловић на својој првој прес 

конференцији као градоначелник 

Приједора. 

Он је додао да ће се у наредном периоду 

сви запослени у Градској управи 

трудити да град Приједор не буде град 

започетих, а незавршених пројеката.  

„ У вријеме ове пандемије која нас је 

задесила трудићемо се да радимо све 

транспарентно и коректно и онако како 

најбоље знамо и умијемо. Чињеница је 

да ћемо у наредном периоду дати свој 

максимум да град Приједор доведемо на 

оно мјесто које заслужујемо, а ту имамо 

подршку и помоћ Владе Републике 

Српске и Савјета министара БиХ што 

ћемо у наредном периоду и доказати“, 

истакао је Павловић. 

Он је нагласио да ће, као што је говорио 

у вријеме кампање, бити градоначелник 

свих грађана града Приједора . 

 

 
 

„ У овом граду више неће бити 

никаквих подјела и сви они људи који 

буду жељели да допринесу бољем граду 

Приједор и његовом развоју биће 

добродошли у мој кабинет и мој тим да 

заједно градимо бољи Приједор“, рекао 

је Павловић. 

 

 
 

Он је захвалио грађанима Приједора 

који су му на протеклим изборима  

указали повјерење. 

Павловић је додао да ће већ сутра, првог 

радног дана почети са анализом стања 

по одјељењима, сагледавањем  стања у 

финансијама ,а да већ данас има договор 

око припреме конститутивне сједнице 

новог сазива Скупштине града као и да 

је за сада предложени датум сједнице 

30.децембра. 

 

 
 

„ На том засједању би се требао 

извршити избор предсједника , 

потпредсједника и секретара 

скупштине, вршиоца дужности 

начелника одјељења и замјеника 

градоначелника“, рекао је Павловић 

додајући да ће се о осталим тачкама 

дневног реда договорити на данашњем 

састанку представника политичких 

партија. 
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Досадашњи градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић је пожелио  свом 

насљеднику срећу и успјех. 

"Желим му да настави гдје смо ми 

стигли. Ове четири године биле су 

бурне, а нарочито посљедње двије када 

је промијењена скупштинска већина. 

Прошлу годину имали смо поплаве, ова 

је у знаку пандемије", навео је Ђаковић. 

Он је свим суграђанима честитао 

празнике са надом да ће пандемија 

стати и живот се вратити у нормалу. 

 

Форум за безбједост 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је да је Форум за 

безбједност заједнице града Приједора 

веома важан савјетодавни орган у 

локалној заједници и да је наставак 

сарадње градоначелника и Градске 

управе са Форумом суштински битан за 

укупну безбједност грађана. 

 

 
  

„Имам и ја одраније неке идеје чијом би 

се реализацијом знатно побољшала 

безбједност, а на првом мјесту то је 

видео надзор односно постављање 

паметних камера. Гледајући како то 

функционише у Добоју и неким другим 

градовима, потрудићемо се да то 

урадимо и у Приједору у сарадњи са 

МУП-ом Републике Српске и у 

зависности од буџета града за 2021. 

годину“, рекао је Павловић у обраћању 

члановима Форума. 

Он је поздравио активност Форума јер 

се овдје сучељавају идеје већег броја 

људи испред више организација и 

институција и најавио да ће бити на 

располагању и Форуму и свим 

грађанима кад је у питању безбједност 

грађана. 

 „Имам још неких идеја, али о томе 

ћемо разговарати на некој од наредних 

сједница Форума“, додао је Павловиић. 

 Начелник Полицијске управе Сретоја 

Вујанић изјавио је да се тешко о 

Приједору може говорити, а да се не 

похвали рад Форума који је као 

изврстан препознат не само у 

Републиици Српској него и у БиХ. 

„Приједорски форум је примјер свим 

оситалима, а у овој регији коју наша 

управа покрива све локалне заједнице 

имају своје форуме. Неке су тек 

накнадно схватиле озбиљност оваквог 

приступа, неке раде са мањим или 

већим успјехом, али је Приједор свима 

примјер“, додао је Вујановић. 

 Он је подсјетио на то да и ПУ 

Приједор, а и овај Форум, већ годинама 

указују на неопходност увођења видео 

надзора чија је корист далеко већа од 

улагања потребних да се тај посао 

реализује, као и да је једно до питања на 

којима полиција инсистира посредством 

Форума и потреба утврђивања 

координације у случајевима трагања за 

несталим лицима. 

„Наглашавамо увијек да Форум није 

тијело које може само ријешити неки 

проблем, него тијело које савјетује, 

предлаже и даје препоруке надлежним 
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органима и институцијама, као и да то 

нису ствари које су немогуће него су у 

границама расположивих ресурса и гдје 

се малим учешћем и ангажманом може 

побољшати безбједност у разним 

сегментима“, поручио је Вујановић. 

 

Павловић најавио  преговоре о 

колективном уговору након празника  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић најавио је  након састанка са 

представницима синдиката управе 

републичког и локалног нивоа да ће са 

представницима Синдиката Градске 

управе, након празника, разговарати о 

појединачном колективном уговору који 

истиче у марту како би заједнички 

радили на доношењу новог акта. 

"Заинтересован сам и расположен да 

преговарамо ради бољег положаја 

запослених. Знамо да је, након велике 

економске кризе 2008. године, смањена 

цијена рада и да у међувремену није 

било повећања примања", рекао је 

Павловић на прес конференцији након 

састанка. 

 

 

Он је нагласио да ће тим преговорима 

претходити анализа стања у буџету и да 

ће се у складу с тим дјеловати у 

будућности. 

"Желим да поручим радницима и 

Синдикату да им стојим на располагању 

за све разговоре и договоре", додао је 

Павловић. 

Предсједник Синдиката управе 

Републике Српске Божо Марић рекао је 

да је добио увјеравања новог 

градоначелника Приједора да неће бити 

политичке одмазде након што је у овом 

граду дошло до промјене власти и да ће 

Павловић, заједно са Синдикатом, 

анализирати постојеће стање, 

систематизацију и колективне уговоре. 

"Такође смо добили увјеравања да ће 

права радника остати на садашњем 

нивоу и у току 2021. године, да неће 

доћи до смањења плата, отпуштања 

радника и реваншизма, али да ће се 

нови градоначелник потрудити да се 

достигнута права и повећају", каже 

Марић.  

 

30.12.2020. У Приједору конституисан 

нови сазив Скупштине града  

 

Предсједник Скупштине града 

Приједора је Мирсад Дуратовић . Он је 

изабран са 20 гласова за и десет 

против.За потпредсједника Скупштине 

града Приједора изабран је Игор 

Кнегињић из Социјалистичке партије. 

За њега је гласало 27 одборника, док је 

један листић био неважећи. 

Замјеник градоначелника Приједора је 

Жарко Ковачевић из Уједињене Српске. 

Његов избор на ову функцију подржало 

је 20 одборника док је седам било 

против.За вршиоца дужности секретара 

Скупштине града Приједора изабран је 

Жељко Шкондрић. 

Изабрани су и вршиоци дужности 

начелника одјељења. За вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

финансије изабрана је Маја Кунић, 

Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту Ранко Колар, Одјељења за 

просторно уређења Данијел Зрнић, 

Одјељења за привреду и пољопривреду 

Раде Росић, Одјељења за општу управу 

Јасминка Мурселовић, Одјељења за 

друштвене дјелатности Моња 

Касаловић. 

-Док се не утврди чињенично и стварно 

стање у Одјељењу за саобраћај, 

комуналне послове, заштиту животне 
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средине и имовинско-правне односе ја 

ћу водити дужности у том одјељењу, до 

следеће сједнице Скупштине града када 

ће се утврдити стање-навео је 

Павловић.За овај избор вршиоца 

дужности начелника гласало је 18 

одборника, пет је било против и два су 

суздржана. 

 

Градоначелник уручио малишанима 

новогодишње пакетиће   

 

Градоначелник Приједора  Далибор 

Павловић боравио је међу малишанима 

Дјечијег вртића "Радост". Малишани су 

припремили приредбу и уз пјесму 

дочекали градоначелника. Обрадовали 

су се пакетићима, али и доласку Нове 

године, јер то је, како кажу, вријеме 

када на њихова врата куца Дједа Мраз. 

Градска управа обезбиједила је 

пакетиће за сву дјецу у приједорским 

јавним и приватним вртићима, као и за 

оне који се тренутно налазе на 

Одјељењу  педијатрије Болнице "Др 

Младен Стојановић". Директор вртића 

"Радост"  Гордана Јекић каже да дјеци 

ово много значи, с обзиром да је овај 

пут изостала прослава Дјечије нове 

године. 

- У знак захвалности градоначелнику, 

организовали смо приредбу. Надам се 

да су сва дјеца срећна и задовољна - 

додала је она. 

 

 
 

Недостатак смјештајних капацитета 

највећи је проблем вртића у граду на 

Сани. Градоначелник обећава да ће 

градска власт у наредном периоду 

радити на рјешавању тог проблема. 

 

 
 

 
 

 
 

- Радићемо на повећању тих капацитета, 

како се не би дешавало да око 200 дјеце 

остане неуписано у вртић, као што је 

био случај досад. Желим да кажем да су 

дјеца наше највеће богатство и све што 

радимо, радимо због њих - поручио је 

Павловић. 

Дјечији вртић "Радост" броји око 430 

малишана, распоређених у неколико 

група, а приватни  око 130 дјеце. 

 

______________________________    
Издавач: Град  Приједор 


