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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
           ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за мај  2021.године 
 

 

Обиљежен  9. мај, Дан побједе 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић рекао је да се данас 

одаје почаст свима онима који су се 

дигли против фашизма у овом граду и 

под обронцима Козаре. 

 

 
 

 -Драго ми је што припадам овој 

генерацији људи који настављају да 

његују традицију антифашизма у овом 

периоду и што његујемо све оно што су 

наши преци урадили за наш град и за 

борбу против фашизма- рекао је 

Павловић. 

 

 

 

Он је додао да требамо и даље да 

наставимо , у нашем  поткозарском 

крају, који је познат по отпору према 

фашизму, да његујемо ту  традицију и 

да поштујемо све оно што су наши 

преци урадили за нас. 

 -Данашњим чином, обиљежавањем 

овог дана и полагањем вијенаца на овом 

обиљежју, говоримо да њихова борба 

неће остати незапамћена и 

незабиљежена и да ћемо то чинити и у 

наредном периоду- додао је Павловић. 

 Предсједник приједорског СУБНОР-а 

Вељко Родић рекао је да је 9. мај велики 

историјски датум којег је свијет чекао 

више од пет година јер је на тај дан 

прије 76 година потписана капитулација 

којом је завршио рат на тлу Европе. 

 -Овај наш поткозарски крај дао је 

велики допринос побједи над 

фашизмом. Погинуо је сваки пети 

становник, укупно 45.000 људи, од 

којих су близу 10.000 били борци, а 

остало цивилне жртве фашистичког 

терора -навео је Родић. 
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Он је нагласио да се дужна почаст одаје 

и свим погинулим борцима, и свим 

учесницима рата, и голоруком народу, 

посебно  на Козари и Грмечу. 

 

У Приједору је поводом 

обиљежавања Дана побједе над 

фашизмом, 9. маја први пут  одржан 

Марш бесмртног пука и то у 

организацији Удружења за очување 

традиције. 

 

Потомци учесника у борби против 

фашизма са сликама својих предака у 

рукама прошетали су од зграде Градске 

управе до парка на Пећанима гдје су 

положили вијенце испред споменика 

Ослободиоцима Приједора. 

 

 
 

Предсједник Удружења  за очување 

традиције Жељко Шормаз изјавио је 

новинарима да су овај марш планирали 

прошле године, али да није одржан због 

епидемије вируса корона. 

– Надамо се да ће ово прерасти у једну 

традицију као и у другим градовима 

свијета који желе да буду дио 

антифашистичког покрета. Не треба 

дозволити да сви они ревизионистички 

покушаји промјене историје који се 

дешавају уназад годинама  да имају 

значајније мјесто, да се зна да је 

Приједор и подручје око  Козаре мјесто 

гдје треба да се обиљежава овако 

значајан датум – рекао је Шормаз. 

 

 
 

Он је додао да се са Даном побједе 

обиљежава и Дан Европе,а да сматра да 

европејскијег народа од нас нема. 

У Маршу бесмртног пука учествовао је 

и градоначелник Приједора Далибор 

Павловић под чијим покровитељством 

је организована ова манифестација. 

Он је у рукама носио исписано име 

дједа Петра Павловића који је 

учествовао у Другом свјетском рату. 

-Мој дјед је имао 14 година када је 

отишао у рат и прошао многа ратишта, 

добио је и орден заслуга за народ, а мој 

син поносно носи његово име- рекао је 

Павловић. 

Он је додао да ће Град настојати да ово 

постане традиција и да са престанком 

пандемије у маршу буде више учесника. 

 

Градоначелник се дружио са 

најмлађим суграђанима 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић је у оквиру мајских 

свечаности посјетио Дјечији вртић 

„Радост“ и дружио се с малишанима и 

радницима ове предшколске установе. 

 „Засадили смо једно дрво и пустили 

смо балоне на којима је писало Град 

Приједор. Највеће богатство су наша 

дјеца и све што радимо у нашим 

животима и град што ради, радимо за 

будућност, за дјецу“, рекао је Павловић. 

 Он је додао да се и на овај начин 

показује суштински значај будућих 

генерација, да је Градска управа и до 

сад имала одличне односе са овом 

предшколском установом, а да  слиједи 

и рјешавање проблема великог броја 
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неуписане дјеце изградњом новог 

вртића уз помоћ предсједнице 

Републике Српске. 

 Вршилац дужности директора Дјечијег 

вртића „Радост“ Татјана Брдар изразила 

је задовољство што је ова установа 

изабрана за једну од почетних у 

обиљежавању Дана града. 

„То нам само потврђује чињеницу да 

градоначелник и цијела Градска управа 

разумију важност установе у којој 

најмлађи одрастају. Најмлађе је 

градоначелник обрадовао разним 

поклонима, а они су се потрудили да му 

се кроз смијех, игру и различите врсте 

забаве одуже на свој, дјечији начин“, 

навела је Брдарева.   

 Поклоне градоначелника поводом Дана 

града добили су и малишани из два 

приватна вртића. 

 

Подржано 13 пројеката неформалних 

група младих 

 

У Приједору су  потписани уговори о 

реализацији 13 пројеката посредством 

Омладинске банке. 

 Директор програма Омладинске банке 

при Фондацији „Мозаик“ Жељко 

Пауковић изјавио је да је укупна 

вриједност ових 13 пројеката 34.290 

КМ, и то 19.100 из фонда Омладинске 

банке, а око 14.500 КМ су обезбиједиле 

неформалне групе младих, појединци, 

фирме и организације. 

 

 
 

 „Сарадња Градске управе Приједор и 

Фондације `Мозаик` базирана је на 

четверогодишњем меморандуму о 

сарадњи у оквиру којег ћемо заједно са 

110.000 КМ подржати око 45 пројеката 

и десет микробизниса“, рекао је 

Пауковић. 

Он је подсјетио да је у прве двије 

године, 2019.  и 2020.подржано 20 

пројеката и три микробизниса, да овај 

пројекат Фондација „Мозаик“ реализује 

у 51 локалној заједници у БиХ гдје око 

350 младих људи у одборима 

омладинских банака одлучује који 

пројекти младих ће бити подржани, те 

да је до краја априла реализовано 435 

пројеката и 63 микробизниса. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић рекао је да је град спреман да 

и даље подржи све младе људе и 

Фондацију „Мозаик“ која је спремна да 

заједно са градом и даље ради у 

Приједору. 

„Настављамо сарадњу и данас 

потписујемо један анекс меморандума“, 

додао је Павловић. 

Срђан Шобот из Омладинске банке 

Приједор рекао је да овај пројекат улази 

у трећу годину и да је у овој години 

највише пројеката и пријављено и 

одобрено, да су у питању 

реконструкције игралишта, спортски 

садржаји, активности извиђача и друга 

питања младих, те да ће потом 

услиједити и подршка старт ап 

бизнисима младих људи у износу од 

2.000 КМ. 

„Учешће града је 12.000 КМ, а 

Фондације `Мозаик` 15.000 КМ“, навео 

је Шобот.  

 

Радници Градске управе даривали 

крв 

 

Радници Градске управе Приједор  

даровали су  крв чиме је настављено 

обиљежавање 16. маја, Дана града. 

 Градоначелник Приједор Далибор 

Павловић,  који је и сам даривао крв ,  

рекао је да је грађанима који се лијече у 

болници „Др Младен Стојановић“ крв 

неопходна, а да је ових дана има мало 

на залихама. 
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 „Надамо се да ће овај наш скромни, 

мали допринос значити некоме живот и 

помоћи некоме да преживи“, рекао је 

Павловић. 

 Он се захвалио свим радницима 

Градске управе који су се одазвали на 

позив за учешће у овој хуманој акцији, а 

било их је укупно 16. 

 

Град донирао  Дому здравља два 

апарата за имуноанализу 

 

Град Приједор донирао је  Дому 

здравља два лабораторијска апарата за 

имуноанализу помоћу којих се може 

убрзати лијечење ковида. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић рекао је да се град одлучио на 

овај корак након што је Дом здравља 

дошао са захтјевом да им је то 

неопходно како би грађани скратили 

своје одласке и уштедјели и вријеме и 

новац приликом рада налаза. 

 „То је још један начин да Град помогне 

Дому здравља и нашим грађанима како 

бисмо им олакшали ову пандемију и 

како бисмо је сви заједничким снагама 

што прије и што лакше превазишли“, 

рекао је Павловић  новинарима. 

Помоћник директора Дома здравља  за 

медицинска питања Дијана Ђерић рекла 

је да ће се овим апаратима радити 

лабораторијске претраге које су иначе 

уговорене за секундарни и терцијарни 

ниво, и то антитијела, брзи тестови, 

антигенски тестови на ковид, те димери 

и феритин. 

 „Примијетили смо да наши пацијенти у 

ковид амбуланти морају најчешће да 

иду приватно јер нису у могућности да 

оду у Бањалуку или у болницу Приједор 

тако да нам је на овај начин град 

омогућио да на једном мјесту по 

повољнијим цијенама него у приватним 

лабораторијама омогућимо пацијентима 

да добију брже и боље налазе и на лицу 

мјеста адекватно лијечење“, рекла је 

Ђерићева. 

Она је додала да ће се грађанима 

олакшати и путовања, јер све границе, 

нарочито са Хрватском, Аустријом и 

Њемачком, траже те брзе тестове или 

антитијела на прележану корону. 

  

 Отворена прва пословница ИРБ-а 

изван Бањалуке 

 

У Приједору је отворена пословница 

ИРБ  Републике Српске.Вршилац 

дужности директора ИРБ-а  

Дражен Врховац изјавио је да се овиме 

 реализује нова политика ове 

институције и заступљеност широм 

Републике Српске на регионалном 

принципу и да је ово најјаснија 

порука Владе Републике Српске о 

снажном развоју како града Приједора 

тако и цијеле регије. 

„Ово ће највише значити нашим 

грађанима и привредницима јер  ИРБ 

има најквалитетнија средства,  са 

најнижим каматама, најдужим роком 

отплате као и најквалитетнијим грејс 

периодима. Ми смо и у протеклом 

периоду доказали да смо квалитетан 

партнер нашим привредницима“, рекао 

је Врховац. 

Он је навео да ширење ИРБ-а јасно 

говори о њеној стабилности и 

пословању, да град Приједор и цијела 

регија имају партнера за пласмане 

привреди и грађанима, а да ће на овај 

начин ИРБ имати најквалитетније 

могуће информације директно од 

привредника са цијеле територије. 
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Министар финансија у Влади Републике 

Српске Зора Видовић рекла је да је ИРБ 

од оснивања до данас дала огроман 

допринос и развоју Српске и нарочито 

развоју привреде Републике Српске, да 

се то и даље наставља и да је 

виђена позитивна улога ИРБ-а и у доба 

економске кризе и у доба пандемије. 

 „Заиста се максимално изашло у сусрет 

привредним субјектима, што и јесте 

задатак ИРБ. Драго ми је да се ИРБ 

шири. Ово је прва пословница у 

Републици Српској и мислим да тако 

треба и наставити, а циљ тога је да се 

приближи начин пословања, све 

могућности које пружа ИРБ, да не би 

привредници морали да долазе у 

Бањалуку по те информације“, додала је 

Видовићева. 

Министар привреде и предузетништва у 

Влади Републике Српске Вјекослав 

Петричевић поздравио је ову активност 

и рекао да томе треба тежити и убудућe 

како би привредници долазили до што 

квалитетнијијх  и бржих информација о 

квалитетним кредитним средствима 

којима би обезбиједили и квалитетније 

пословање. 

„Сарадња Министарства привреде и 

предузетништва је на дневној основи и 

са ИРБ и са Гарантним фондом, с 

обзиром на то да смо уско повезани, и 

мислим да сваки вид подршке и од 

стране Владе и ИРБ-а према 

привередницима је значајан“, додао је 

Петричевић. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић подсјетио је на то да је 

ИРБ присутан у Приједору кроз своје 

пласмане кредита од самог оснивања. 

„Од данас је и физички присутан, што је 

нама посебно драго, јер прва 

пословница која је отворена у Рпублици 

Српској је овдје у Приједору и ова 

филијала ће значити свим нашим 

привредницима јер  ће имати све 

информације на дохват руке и моћи ће 

да боље и лакше функционишу кроз 

своје послове“, поручио је Павловић. 

 

Градоначелник Приједора поводом 

16.маја  организовао пријем за 

атлетичаре и АК „ Приједор“ умјесто 

уличних трка 

 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић данас је у поводу 16. маја, 

Дана града, уприличио пријем за 

Атлетски клуб  „Приједор“ и људе који 

су у претходном периоду организовали 

уличне трке. 

 „С обзиром на пандемију вируса 

корона, договорили смо да се трке ове 

године не организују. Трке ћемо 

одржати сљедеће године и направићемо 

једну величанствену манифестацију која 

није била у протеклим годинама, а све у 

инат пандемији вируса корона која је 

зауставила и спријечила трке у 

последње двије године“, изјавио је 

Павловић новинарима . 

Он је истакао да се трке не смију 

заборавити, да о значају атлетике у 

Приједору говори и то да је најбољи 

спортиста за прошлу годину из реда АК 

„Приједор“ и да овај спорт има сјајну 

будућност у граду на Сани. 

 

 
 

 „А све што има сјајну будућност и 

успјехе иза себе, град ће подржавати и 

стајати иза тога. Свим грађанима 

Приједора, а посебно АК `Приједор`, 

желим да захвалим на досадашњем раду 

и труду, да им честитам Дан града и да 

искористим ову прилику да обећам да 

ћемо заједничким снагама већ крајем 

ове године почети радити на 
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организацији сљедећих уличних трка“, 

поручио је Павловић. 

Секретар Атлетског савеза Републике 

Српске Небојша Матијевић изразио је 

задовољство што је градоначелник 

бираним ријечима причао о трци и 

обећао и даље подршку при 

организацији, што даје наду да ће се  

уличне трке одржати и на вишем нивоу 

од досадашњег. 

Предсједник АК „Приједор“ Марко 

Голубовић, који је, како је истакао, 

организовао досадашњих 26 трка, рекао 

је да су 1994. и 1995. године одржане 

трке у ратно вријеме, а да нису лани и 

ове године због пандемије. 

 „Данас шаљемо снажну и адекватну 

поруку свим атлетичарима и свим 

спортистима, учесницима и 

љубитељима атлетике, да ће се трке 

2022. године догодити, да ће бити веће 

и боље организоване него до сада и да је 

то јединствен став и Града као 

генералног покровитеља трка и АК као 

организатора“, поручио је Голубовић. 

 

 Градоначелник организовао пријем 

поводом 16.маја, Дана града за 

Привредни савјет града под називом 

„Јака привреда за јачи Приједор“.  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је  да је у буџету 

града за ову годину предвиђено 200.000 

КМ интервентне помоћи оним 

привредним субјектима који су били 

погођени посљедњим затварањем, као 

што су угоститељи, фризери, 

козметичари и они који нису могли да 

раде. 

 „То ћемо њима исплатити једнократно. 

Правилник је у изради, биће до краја 

мјесеца завршен. Нису то нека огромна 

средства када подијелимо на број 

привредника, али је значај у томе да они 

осјете да су уважени од стране града и 

да разумијемо потребе које они имају и 

да су оне наглашене због пандемије“, 

рекао је Павловић. 

 Градоначелник Павловић је данас у 

поводу 16. маја, Дана града, 

организовао састанак с Привредним 

савјетом града под називом „Јака 

привреда за јачи Приједор“. 

 

 
 

„Град не може без јаке и стабилне 

привреде и опредијељени смо да се 

постојећи капацитети прошире и 

повећају и пословање појачају, а онима 

који планирају објекте и активности да 

помогнемо да их започну. То је став 

Градске управе и ми свим 

привредницима увијек стојимо на 

располагању“, поручио је Павловић. 

  

У Приједору активиране услуге 

плаћања паркинга СМС порукама и 

апликацијом Го паркинг.  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић тим поводом је новинарима 

изјавио да није познато из којих разлога 

бар СМС услуга није била доступна  да 

се грађанима олакша плаћање паркинга. 

 Он је додао  да те услуге у градовима у 

окружењу постоје годинама, као и  да 

Приједор од данас постаје савремени 

град кад је у питању наплата паркинга. 

Он је додао  да те услуге у градовима у 

окружењу постоје годинама, као и  да 

Приједор од данас постаје савремени 

град кад је у питању наплата паркинга. 

Поред наплате путем СМС-а, постоји и 

друга услуга, а то је апликација `Го 

паркинг`. Град се на овај начин 

прикључио пројекту `Паметни градови`. 
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 „Осим апликација 48 сати, е-ситизен и 

виртуелни матичар, још много тога 

креће у реализацију кроз `Смарт сити`, о 

чему ћемо грађане благовремено 

обавјештавати“, додао је Павловић. 

 

Радио-аматери промовисали Дан 

града Приједора 

 

У програм мајских свечаности поводом 

Дана града Приједора 16.маја укључили 

су се  чланови Радио -клуба „ Козара“ 

тако што су организовали догађај под 

називом „скед“ . Ријеч је о најављеној и 

унапријед договореној  радио вези са 

радио-аматерима широм свијета са 

којима су разговарали о овом празнику 

града Приједора. 

Предсједник Радио клуба „ Козара“ 

Јовица Кнежевић изразио је 

задовољство што на неки свој начин 

могу да допринесу прослави Дана града 

у актуелној ситуацији. 

 

 
 

„Овдје смо да покажемо са чим 

располажемо и чиме се бавимо, а 

остварили смо низ комуникација од 

дигиталне преко  комуникације путем 

кратких и ултра кратких таласа на 

којима смо промовисали наш град“, 

изјавио је Кнежевић.новинарима. 

Контакт је успостављен са радио-

аматерима из Словеније, Француске , 

Србије , а градоначелник Приједора 

Далибор Павловић, који је присуствовао 

овом догађају испред зграде Градске 

управе,  везу је успоставио  са  

предсједником Савеза радио-аматера 

Словеније Бојаном Мајхеничем. 

„Радио-аматерски  клуб у Приједору 

постоји у нашем граду дуги низ година 

и овдје смо да им покажемо да њихов 

рад није ни сада  незапажен и да  

покажемо  да рачунамо једни на друге  

уколико буде потребно у неким 

нежељеним ситуацијама“, изјавио је 

Павловић. 

Током вечери приједорски радио-

аматери су контакт успоставили и са 

братским радио-клубом из Трбовља 

који су Приједорчанима  били од 

помоћи у вријеме великих поплава 

2014.године. 

Клуб радио аматера „ Козара“ из 

Приједора има око 40 чланова од којих 

је више од 15 стално активно.  

 

Град Приједор потврдио БФЦ 

стандард 

 

У претходном периоду проведен је 

надзор БФЦ СЕЕ печата, којим се 

доказује да Град има спремну 

администрацију за сарадњу са 

постојећим и могућност да преговара са 

новим инвеститорима, како то сам БФЦ 

наводи: повољно пословно окружење. 

Будући да је дефинисана нова врста 

надзора, евалуатор је у року од 90 дана 

процјењивао поступање у областима 

значајним за сарадњу са привредом, 

малим и средњим предузећима и  

инвеститорима. 

Надзор се проводио након треће 

рецертификације стандарда, према 

верификацијском извјештају којим се 

посебно инсистирало да градоначелник 

преузме улогу покретача иницијатива, 
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учесника у подршкама привреди и 

редовним састанцима са свима који 

желе исказати свој пословни интерес. У 

оквиру поткритеријума, који нису 

испуњени у процесу рецертификације, 

сада је потврђена 100% испуњеност 

реализације како кабинета 

градоначелника тако и  директних 

одговорности градоначелника 

Приједора. 

Нови закључци евалуатора у току 

онлине надзора највише су се односили 

на рад Одјељења за финансије, који су 

први пут доставили и допунске доказе о 

аналитици рада, методологији и 

одговорном  приступу, како то и 

захтјева овај БФЦ стандард. 

Потврда продужења стандарда 

подразумијева да је град у оквирима 

критеријума и даље кроз реализацију 

услуга и пројеката, те да биљежи и 

пораст испуњења,  како је наведено 

извјештајем о препорукама у 

потпуности је праћен реализацијом у 

овој години. 

Конкретно, активности које су Граду 

сугерисане и за које се сматрало да 

немају испуњење према 

поткритеријумима из претходне године 

сада су испуњене у потпуности. 

Ово испуњење подразумијева и 

извјесност у реализацији услуга од 

стране Градске управе. 

Потврда од Техничког секретеријата 

додијељена је 11.5.2021. путем 

електронске платформе и писменим 

путем а овој потврди је претходила 

оцијена НАЛЕД-а, који је у функцији 

верификације БФЦ-а. 

 

Пријем за најбоље ђаке 

  

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић је у поводу 16. маја, Дана 

града, организовао пријем за најбоље 

ученике приједорских основних и 

средњих школа. 

„Посебно нам је драго и поносни смо 

што имамо тако изузетне младе и 

паметне наше грађане који ће сутра да 

воде овај град и покрену га с мјеста гдје 

га ми оставимо. Честитам им на 

постигнутом успјеху и желим да им 

поручим да мислимо на њих и да их 

подржавамо“, рекао је Павловић 

новинарима у Приједору. 

 

 
  

 Он је навео да град помаже и школама, 

као и ђацима кроз стипендије и 

једнократне помоћи, а да су најбољи 

међу њима данас добили од града по 

књигу и по 100 КМ. 

 „У знак захвалности данас ће бити 

постављен један билборд у граду 

Приједору са сликом наших најбољих 

ученика што је још један начин да ми 

покажемо да нам је стало до тих људи“, 

поручио је Павловић. 

 Лука Митровић ученик је генерације у 

Медицинској школи Приједор и 

планира уписати Медицински факултет 

у Новом Саду. 

 „Редован рад, труд, редовно учење и 

мотивација од власти и било које 

награде мотивишу ученике да се зна да 

се наш рад цијени, да се труд исплати и 

да ћемо имати будућност овдје“, рекао 

је овај ученик.  

 

Изложба „ Откриј прошлост- 

дизајнирај будућност“.  

 

Ријеч је о седам радова који су настали 

у оквиру истоименог пројекта који су 

водили Агенција локалне демократије 

из Приједора и Међународна 

организација за миграције /ИОМ/ , а у 

којем су учестововали полазници школе 
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сликања академског сликара Бориса 

Еремића. 

„ Ријеч је о изузетно талентованој дјеци 

који су радили на старим фотографијама 

града Приједора  гдје су дизајнирали 

неке своје свијетове и ликовне приче“, 

рекао је Еремић новинарима на 

отварању изложбе. 

Он је додао да су током рада на сликама 

упознавали Приједор у културном и 

историјском смислу, а урадили су и три 

мурала у Козарцу, Љубији и љетној 

башти. 

„ Ово је један лијеп спој младости, 

културе и  Градске управе и  сматрам да 

би ове манифестације могле да буду 

пракса у будућности“, рекао је Еремић 

додајући да су технике којима су слике 

рађене углавном акрили и уље на 

платну. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић је изјавио да је изложба 

организована као једна од 

манифестација поводом Дана града 

,16.маја. 

„ Сматрали смо да су ова дјеца 

заслужила да њихови радови буду 

изложени на овом мјесту и да сви који 

долазе у Градску управу виде како наши 

млади умјетници раде и шта они то 

знају“, изјавио је Павловић. 

 

  

Регија  с потенцијалом да буде једна 

од водећих у Републици Српској 

 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић организовао је пријем за 

начелнике општина приједорске регије 

у поводу 16.маја –Дана града. 

Пријемом за начелнике сусједних 

општина поново смо актуелизовали 

идеју Приједора као центра регије. 

Приједорска регија има потенцијала и 

капацитета да буде једна од водећих у 

Републици Српској и да заједничка 

сарадња и међусобни односи и због 

грађана морају бити на што бољем 

нивоу. 

 

 
 

На том састанку договорили смо се да 

заједнички наступамо према органима 

Републике Српске и БиХ како бисмо 

нашу регију што боље позиционирали 

на територији Републике Српске. 

Близина границе Европске уније  је 

предност за привредни развој свих 

локалних заједница у регији. 

Наступаћемо заједно и кроз 

потенцијалне пројекте у будућности, 

како пројекте кандидоване на нивоу 

Републике Српске и БиХ, тако и на 

нивоу ЕУ и шире.Град Приједор, као 

највећа локална заједница у регији, 

спреман  је да помогне свим општинама 

да боље и лакше функционишу. 

 

Отворена два дјечија игралишта 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић свечано је отворио два  

дјечија игралишта и то у највећем 

стамбеном насељу Пећани и  насељу 

Јањића пумпа и тиме обрадовао 

најмлађе суграђане поводом Дана града, 

16.маја. 

„ Ово је реализација нашег обећања да 

нећемо правити велике ручкове 

поводом Дана града већ да ћемо 

отворити два игралишта до тог дана и 

надам се да ће наша дјечица која живе 

овдје бити задовољна садржајем којим 

смо га испунили“, рекао је Павловић. 

Он је, отварајући игралиште на 

Пећанима,  додао да одмах слиједи 

отварање игралишта и у насељу Јањића 

пумпа , као и да ће се до краја године 

отворити још неколико игралишта. 
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 „Одредићемо локације које су 

најнеопходније да имају дјечије 

игралиште и већ разговарамо са неким 

привредним субјектима да нам помогну 

у њиховој изградњи“, рекао је Павловић 

истичући да је тиме ова Градска управа 

јасно ставила до знања да ће више 

пажње посветити дјеци него неким 

мање битним стварима. 

Он је додао да је из градског буџета за 

ове намјене издвојено око 8.000 КМ. 

 

 

Дан града Приједора- Значајан дан за 

све који воле поткозарску 

пријестоницу 

 

Предсједник Републике Српске Жељка 

Цвијановић истакла је на свечаној 

академији у Приједору поводом Дана 

града да је 16. мај важан дан за овај град 

и његове становнике, као и за све оне 

који воле и радо посјећују ову 

поткозарску пријестоницу. 

  

 
 

Она је напоменула да се на данашњи 

дан сјећамо бораца Првог и Другог 

крајишког одреда, као и Банијске 

ударне бригаде, који су прије тачно 79 

година ослободили Приједор први пут у 

Другом свјетском рату. 

"Док се готово цијела Европа грчила 

под нацистичком чизмом, Приједор и 

његова околина су тих дана били једна 

од највећих слободних територија на 

окупираном дијелу старог континента", 

рекла је Цвијановићева у обраћању 

званицама на свечаној академији, на 

којој јој је градоначелник Приједора 

уручио Повељу почасног грађанина. 

 

 
 

 

Она је додала да је од данас поносна 

Приједорчанка, која ту више не долази 

само у радне посјете, "већ, једноставно 

речено, међу комшије и пријатеље". 

"И прије овог признања то је било,  

а сада ће бити још више и израженије", 

поручила је Цвијановићева. 

Она је нагласила да Повеља почасног 

грађанина представља и много више од 

личног признања – својеврсни печат за 

све оно што су институције Српске на 

подручју Приједора урадиле у 

претходном периоду, али и обавезу да 

се у том правцу још снажније 
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настави.

  

"Радује ме што је комуникација на 

релацији локалне и републичке власти 

знатно побољшана и што у Градској 

управи данас имамо добре саговорнике 

за све пројекте који су важни за 

Приједор и све грађане Приједора, моје 

суграђане. Указали сте ми велику част и 

моја је обавеза да то добро памтим и да 

то вратим, као што смо и досад заједно 

радили", истакла је Цвијановићева. 

Градоначелник Павловић, који је 

уручио Повељу почасног грађанина 

Цвијановићевој за најављену подршку 

изградњи дјечијег вртића, као и 

реализацији бројних пројеката, рекао је 

да су Приједорчани навикли да свим 

изазовима одговоре одлучно и смјело, 

те да ће тако бити и даље. 

"Неријетко кроз историју прилагођавали 

смо се околностима које су задесиле 

наш град, наше окружење и цијели 

свијет. Навикли смо да се боримо и 

опстајемо, да свим изазовима 

одговоримо одлучно и смјело. Сада са 

једном новом енергијом коју је град 

добио, трудићемо се да у будућности 

одговоримо свим изазовима и ја ћу 

уложити све своје напоре да тако и 

буде", поручио је Павловић. 

 

 

Поводом Дана града градоначелник 

Приједора Далибор Павловић  

организован  пријем за делегације 

пријатељских и братских градова 

општина  Кикинде, Инђије, Велења и 

Колашина. 

 

Он је изразио задовољство што су се и у 

вријеме ограничавајућих мјера 

одлучили да са Приједорчанима 

подијеле радост овог празника. 

„Данас смо обавили један 

конструктивни састанак гдје смо 

разговарали о могућностима  

привредне, културне и спортске 

сарадње са овим локалним заједницама, 

те смо се усагласили да само добром 

комуникацијом и добрим односима  

можемо да допринесемо бољем животу 

наших грађана“, рекао је Павловић. 

 

 
 

Он је додао да у наредном периоду 

очекује да ти наведени облици сарадње 

буду јасно дефинисани , као и рокови за 

њихову реализацију. 

 

Скупштина града 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су данас извјештај о извршењу 

буџета за 2020. годину, према којем  је 

од плана буџета за прошлу годину у 

износу 44.612.113 КМ, реализовано 

39.506.762 КМ на приходовној, а 

42.382.242 КМ на расходовној страни. 

Одборници су усвојили и закључке које 

је предложио Клуб одборника СНСД-а, 

по којима буџет прошле године није 

трошен у складу са законом, поједине 

ставке су умањене за више од пет одсто, 

није рађен ребаланс, новац је трошен 

без програма и одлука Скупштине града 

и неформално су кредитирани 

добављачи мимо одлука о задужењу. 

"Задужује се градоначелник да код 

надлежних институција покрене 
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поступак ради утврђивања постојања 

кривичних дјела и евентуалне 

одговорности најкасније у року од 90 

дана", наведено је у закључцима које је 

уз подршку скупштинске већине 

предложио шеф Клуба одборника 

СНСД-а Горан Велаула.Градоначелник 

Приједора Далибор Павловић рекао је 

да је дефицит у буџету за прошлу 

годину 4,2 милиона КМ, да је 700.000 

КМ уложено у јавну расвјету мимо 

одговарајућих програма. 

Он је навео и да је ових дана стигла 

пресуда на штету града од 320.000 КМ 

за експропријацију на Пећанима.  

"Само дугови, само трошкови и само 

тужбе су оно с чиме се од првог дана 

суочавамо и зато можда свима дјелује 

како каскамо у мјесту", навео је 

Павловић. 

 

Посјета премијера Радована 

Вишковића 

 

Предсједник Владе Републике Српске 

Радован Вишковић позвао је све 

привреднике  који су улагали у нове 

технологије да се пријаве на јавни позив 

за додјелу подстицајних  грант 

средстава ресорног министарства за 

привреду. 

 

 
 

„ Сви људи широм Републике Српске 

могу да аплицирају  за то  и ми смо у  

буџету издвојили 4 милиона КМ за те 

намјене , а оно што сам договорио са 

Привредном комором и Унијом 

удружења послодаваца  је да ћемо 

прихватити све пројекте  без обзира на 

износ средстава“, изјавио је Вишковић 

током боравка у Приједору. 

„ Уколико се покаже да су наши 

привредници улагали и више, никога 

нећемо одбити и ако буде требало 

проширити тај обим средстава па то 

буде шест па и седам милиона КМ ми 

ћемо наћи простора и одобрити  та 

средства како би све привреднике који 

улажу у нову технологију подржали. 

Новим технологијама , новим машинама 

повећава  се продуктивност, 

конкурентност па и квалитет производа 

који мора да задовољи све стандарде 

европског тржишта“, нагласио је 

Вишковић. 

 

Мали туристи 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић придружио  се предшколцима 

централног објекта Дјечијег вртића „ 

Радост“ који су били  шеста и завршна  

група  учесника овогодишњег пројекта  

„Мали туристи Приједора“ који 

проводи Туристичка организација града. 

 

 
 

„ Наша дјеца као мали туристи на 

занимљив начин упознају свој град и ми 

у Градској управи сматрамо да је то 

једна добра активност да би они што 

боље од малих ногу упознали свој град 

и  у будућности знали како да упознају 

и друге туристичке дестинације“, рекао 

је Павловић.Он је узео и активно 

учешће и квизу са најмлађима  о 

познавању знаменитости града. 

 
Издавач: Град  Приједор 


