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2.2. Министар Јасмин Комић у 

Приједору 

 

Министар науке и технологије 

Републике Српске Јасмин Комић је 

истакао да је ово министарство 

заинтересовано за унапређење научно-

истраживачког рада и институционално 

и у погледу квалитета и дисперзије 

капацитета научних и високошколских 

институција у Приједору. Он је током   

разговора са руководством Приједора 

предложио да се у овом граду 

организује нека манифестација која би у 

промотивном смислу дала подстицај 

научно-истраживачком раду. 

 

 
 

 „Ови разговори иду у том правцу да 

кроз  нашу програмску подршку која је 

већ присутна овде у Приједору кроз 

финансирање студената, доктораната, 

магистраната, те суфинансирање  

одлазака  на научне скупове и 

публицистику максимално помажемо 

локалне заједнице и јако нам је важно 

да ти додатни подстицаји  дају потребни 

квалитет у развоју науке“ казао је 

Комић. 

Он је нагласио да је у фокусу 

интересовања Министарства науке и 

технологије Рударски факултет и 

Рударски институт у Приједору , као и 

да су нарочито Електротехничку школу 

препознали у погледу иноваторства. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да Приједор није задовољан 

дисперзијом средњих и високошколских 

установа уопште у Републици Српској. 

„Ми у Приједору нисмо задовољни 

дисперзијом и сматрамо  да је Приједор 

заобиђен и да у  њему нема институција 

као у неким градовима које то далеко 

мање заслужују“ казао је Павић. 

Он је додао да се стога Приједор мора 

изборити да се такве институције отворе 

и направе у Приједору да би оне 

анимирале и  научни потенцијал и  

привреду и на крају узвратиле тој 

привреди и грађанима резултатима 

свога рада. 

 

130 година СКУД-а „ Др Младен 

Стојановић“ 

 

Чланови СКУД-а „ Др Младен 

Стојановић“ обиљежили су   свечаном 

академијом  у Позоришту Приједор 130 

година постојања и рада. Овој 

свечаности је присуствовао и министар 

просвјете и културе Републике Српске 

Дане Малешевић који је изјавио да је 

овај јубилеј значајан за ово друштво , 

али и за овај град и  уопште културу 

српског народа. 

 

 
 

„ Толико времена чувати традицију 

српског народа  и чувати културу 

сигурно је значајно и за град Приједор 

посебно зато што се оно расадник 
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многих  активности  које су изникле у 

њему“ рекао је Малешевић. 

Он је додао да је ово друштво има своје 

мјесто и да ће они и даље настојати да 

се одржи одређена традиција српског 

народа на овим просторима. 

„Министарство путем годишњег 

конкурса за помоћ организацијама у 

култури сваке године помаже и  СКУД  

из Приједора и само прошле године смо 

помогли три њихова  пројекта и  надам 

се да ћемо наставити и у будућности “ 

рекао је Малешевић. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је изјавио да Град Приједор води рачуна 

о институцијама из области културе па  

и о овом друштву. 

 

 
 

„ Када неко егзистира 130 година онда 

значи да  заслужује пуно наше 

поштовање и да је та институција 

заживјела код грађана и да њу више 

нико не може ни оспорити ни укинути“ 

казао је Павић. 

Он је додао да је СКУД „ Др Младен 

Стојановић“ бренд града Приједора и 

институција и то је нешто што ми у 

граду поштујемо. 

„ Много дјеце је прошло кроз ово 

друштво и многи су уживали у 

наступима њихових чланова и ја се 

надам да ће тако бити убудуће јер 

друштво има и подмладак и визију 

развоја и ми ћемо им у будућем развоју 

и даље помагати“рекао је Павић. 

Предсједник Скупштине друштва Весна 

Јелача је истакла да је велика част бити 

на челу једног друштва иза којег стоје 

године рада  и  из чијих редова су 

изњедрене  читаве генерације љубитеља 

музике, пјесме и игре. 

На свечаној академији наступили су 

чланови СКУД-а „ Др Младен 

Стојановић“, Хора  „ Вила“ и 

тамбурашки оркестар Друштва , а  

приказан је документарни филм о 

годинама његовог развоја, те уручена 

признања Градској управи Приједор, 

дугогодишњем предсједнику Друштва  

Владимиру Крчковском те предсједнику 

братског КУД-а „ Семендрија „ из 

Смедерева Слободану Седларевићу. 

 

Бесплатна правна помоћ 

 

Бесплатну правну помоћ у Градској 

управи Приједор током 2015.године  

потражила су 2.232. физичка лица. 

Самостални стручни сарадник за 

пружање правне помоћи Драгица 

Плавшић-Стојановић потврдила је  да 

су правну помоћ у усменом облику кроз 

правне савјете из свих области добила 

1.783 лица, а правна помоћ у писаном 

облику пружена је за 449 корисника.  

" Као и ранијих година најчешће су се за 

правну помоћ обраћали грађани  ради 

остваривања и заштите права из 

пензијско-инвалидског осигурања, 

потом здравствене заштите, радних 

односа и борачко-инвалидске заштите", 

казала  је Плавшић- Стојановић.  

Она је истакла да су се грађани 

обраћали најчешће за састављање 

правних лијекова у парничном, 

ванпарничном и извршном поступку.  

" За пружање правне помоћи , а у  

складу са одлуком о висини и начину 

плаћања накнаде 1.783 правна савјета  

су бесплатно пружења , 297 корисника 

правне помоћи у писаном облику је био  

ослобођен плаћања  таксе, а 152 

корисника услуга  платили су таксу у 

укупном износу од 2.695 КМ", навела је 

Плавшић- Стојановић.  Она је 

напоменула  да су таксе била 

ослобођена лица у стању социјалне 

потребе, особе под старатељством, 

пензионери са најнижом пензијом, лица 
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са инвалидитетом, а у одређеним 

областима и породице погинулих, 

ратних војних инвалида, цивилне жртве 

рата, избјегло и расељено становништво 

и незапослени.   
 

Територијална ватрогасна јединица 

 

Територијална ватрогасна јединица је у 

току  прошле године имала  287 

интервенција, а процијењена вриједност  

угрожене  имовине је 5.340.000 КМ  док 

је  процијењена вриједност  причињене 

материјалне штете на имовини  319.000 

КМ. Командир ТВЈ Приједор Небојша 

Миљуш је потврдио  да је укупан број 

пожара нешто већи у односу на 2014. 

годину, када је евидентиран 251 пожар  

од чега је највише интервенција  

односно 18 одсто било на грађевинским 

објектима , на  димњацима 14 одсто , 

док је шумских пожара било 20 одсто, 

што је више него претходне 2014. 

године, а чему  су допринијеле високе 

температуре и бујна вегетација.  

„Тренд смањења пожара покушали смо 

да остваримо радом превентивне 

службе ТВЈ  Приједор у току 2015. 

године и  биле су усмјерене на вршење 

превентивних прегледа  у привредним и 

другим субјектима , обавјештавањем и 

упозоравањем становништва о 

опасностима изазивања пожара и 

других елементарних непогода те 

спровођењем промотивних кампања  и 

предузимању мјера на успостављању 

функционалности и исправности 

хидраната и апарата за гашење пожара“ 

рекао је Миљуш. 

Он је додао и да је ТВЈ у 2015.години  

појачана са четири млада ватрогасца,а 

већа ефикасност ТВЈ резултат је и 

континуиране стручне теоретске и 

практичне обуке 36 ватрогасаца којој  се 

посвећује велика пажња као и 

техничком опремању .   

„Укупна вриједност уложених средстава 

у току 2015.године за нову опрему је 

60.000КМ“ казао је Миљуш. 

 

12.2. Градоначелник разговарао са 

министром Лукачем 

 

Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Драган Лукач је 

током боравка у Приједору  и разговора 

са градоначелником Приједора Марком 

Павићем изјавио  да ће МУП радити на 

опремању својих полицајаца, па тако и у 

Центру јавне безбједности Приједор. 

 

 
 

 „Радимо на опремању јединица за 

подршку, такође и јединице за подршку 

у ЦЈБ Приједор која ће бити опремљена 

новом опремом, наоружањем и која ће  

будућности проћи и квалитетну обуку , 

а  све у циљу безбједности свих наших 

грађана“, рекао је Лукач  

 Он је истакао податак и  да су на 

подручју ЦЈБ Приједор у опадању  сви 

видови криминала , а  да је, са друге 

стране, расвијетљеност кривичних дјела 

на веома високом нивоу, те да је 

изузетно мали број тешких кривичних 

дјела и разбојништава и да су сва таква 

дјела из протекле године расвијетљена. 

 „Много тога још може да се уради у 

будућој доброј сарадњи у организацији 

и у раду Министарства у цјелини и 

свакако да ћемо радити на томе и да 

ћемо предузети све што је потребно да 

бисмо безбједност подигли на највиши 

могући ниво и да би грађани у 

Републици Српској били сигурни да је 

полиција та која може да их заштити од 

свих видова криминала и сваке друге 

опасности“, поручио је Лукач. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић изразио је задовољство да је 

приједорски ЦЈБ, као најмлађи центар у 
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Српској, у кратком времену заживио у 

свим областима рада и обављању свих 

фунцкија које су му у надлежности. 

 „Министар Лукач је дао велики 

допринос да се формира  ЦЈБ Пријдор и 

да успјешно функцоинише што се 

показало оправданим и  наш је 

заједнички став да треба радити на 

опремању службеника  Центра“, казао је 

Павић. 

 Он је додао  да је потребно повећати и 

број радника у ЦЈБ Приједор, посебно 

на подручју града Приједора, што је, 

поред материјалног опремања, услов да 

центар буде способан да обавља своје 

послове. 

 

16.2. Генерални конзул Републике 

Хрватске у Приједору 

 

Положај Хрвата у Приједору и 

могућност сарадње приједорске регије и 

Сисачко-мославачке жупаније биле су 

основне теме разговора градоначелника 

Приједора са новим генералним 

конзулом Републике Хрватске  у Бања 

Луци Златком Крамарићем. Павић је 

новинарима изјавио да су први кораци 

те сарадње раније започети, али због 

кадровских промјена у тој жупанији , 

нису завршени. 

 

 
 

„ Сада сам иницирао код конзула да се 

тај процес поново отвори јер близина  , 

упућеност једних на друге и досадашња 

сарадња  дају довољно простора за  

ближе повезивање“, рекао је Павић. 

Он је нагласио да су током разговора 

констатовали да је процес повратка 

вјероватно завршен и да је задатак 

локалне заједнице  да се  

инфраструктура и услови живота свих 

становника, па тако и Хрвата у 

Приједору стално поправљају. Павић  је 

најавио да ће град Приједор подржати 

пројекте које ће Хрвати кандидовати 

према Влади Хрватске. 

 „Ми ћемо дати подршку таквим 

пројектима и учествовати у реализацији 

јер сматрамо да све оно што може доћи 

овдје је корисно и служиће за бољи 

живот и боље услове живота становника 

нашег града“, казао је Павић. 

 Генерални конзул Републике Хрватске 

у Бањалуци Златко Крамарић рекао је да 

сусједи живе једни поред других, а не 

једни против других, и да има простора 

за отварање привредне сарадње 

приједорске регије и Сисачко-

мословачке жупаније. 

 „Мислим да ћемо у кратком 

временском року оне  започете  процесе 

моћи наставити и да  за то постоји 

обострани интерес“, нагласио  је 

Крамарић. 

 

29.2. Иванић-Приједор,  важан  град 

за Републику Српску 

 

Члан Предсједништва БиХ из 

Републике Српске Младен Иванић је 

након разговора  са градоначелником  

изјавио да му  је било задовољство 

поново бити у граду Приједору и чути 

резултате које је Приједор остварио, али 

и о томе шта и ми из заједничких 

институција можемо помоћи овој 

средини. 

„ Ту има и дио  активности који су 

видљиве и дио који је невидљив и наша 

је жеља да промовишемо Приједор као 

један од градова који је важан за 

Републику  Српску дефинитивно  и 

сасвим сигурно и за БиХ у цјелини“ 

казао је Иванић. 

Он је додао да  добра сарадња постоји 

од раније и да су заједничке 

институције помагале гдје год су могле 

и подржавале пројекте који су долазили 
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из Приједора и договорили смо сличне 

активности и у времену које долази. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је Иванића упознао за 

резултатима које је Приједор постигао , 

али и са потешкоћама са којима се 

сусреће. 

 

 
 

„Изнијели смо податке да наша 

привреда послује тако да је покривеност 

увоза извозом 120 процената  и да је 

број незапослених за 13000 смањен са 

око 7000 и да имамо изузетан однос 

плата и буџета и да је то наш простор за 

инвестирање“ истакао је Павић. 

Он је додао и да је Иванића упознао и са 

чињеницом да су политички и сваки 

други односи на нивоу ове локалне 

заједнице повољни . 

„ Предложио сам заједнички рад на 

стварању повољног амбијента у цијелој 

БиХ  за инвестирање јер ми нисмо 

издвојена средина и само у тим 

условима може бити повољна клима за 

инвестирање и у нашем граду“ истакао 

је Павић. 

 

Уписна политика 2016/2017 

 

Град Приједор доставио је 

Министарству просвјете и културе 

Републике Српске уписну политику за 

идућу школску годину, документ који 

Одјељење за друштвене дјелатности већ 

годинама припрема у сарадњи са 

Агенцијом за економски развој 

„ПРЕДА-ПД“ и активима директора 

школа. 

 Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности града Приједора Љиљана 

Бабић рекла је да се градска управа у 

Приједору већ годинама руководи не ад 

хоц рјешењима него чињеницом да се 

све посљедице уписне политике не 

осјете сутра него за неколико година 

или деценија јер се тада виде на 

заводима за запошљавање. 

 „Министарство је ове године 

инсистирало на трогодишњим 

занимањима, а то је одавно у нашим 

плановима приоритет. Међутим, и 

упркос информативним кампањама о 

лакшем запошљавању, и даље ученици 

не желе дефицитарне занате попут 

обућарског и слично“, рекла је 

Бабићева. 

Она је нагласила да је ово одјељење 

анкетирало 668 ученика деветих разреда 

од укупно 676, да има интересовања за 

сва занимања и да су приоритети 

медицински и електротехнички 

профили. 

 „У шест средњих школа уписаћемо по 

пет одјељења са по 24 ученика, док ће у 

средњу музичку бити уписано једно 

одјељење, а у центар `Сунце` три 

одјељења са по четири ученика, с 

обзиром на то да је ријеч о дјеци са 

посебним потребама“, навела је Бабић. 

 Она је додала да ће сва дјеца из града 

Приједора бити уписана у први разред 

средњих школа, да се очекује један број 

дјеце из околних општина и да се 

очекује да један број дјеце из мјесних 

заједница које гравитирају ка Бањалуци 

буде уписано у том граду. 

 

 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


