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Издање за март  2014.године 

 

18.3.Засједала Скупштина града 

Усвојен извјештај о раду 

градоначелника и Административне 

службе града 

 

Град Приједор једна је  од најмање 

задужених локалних заједница у 

Републици Српској и та задуженост 

износи  свега 7,76 одсто буџета  што 

није ни пола од дозвољених 18 одсто, а 

при том никоме не дугује ни марке и све 

обавезе извршава редовно.Ово је 

истакао градоначелник Приједора 

Марко Павић пред одборницима 

Скупштине града у свом годишњем 

извјештају о раду који је усвојен  са 25 

од укупно 31 гласа одборника. 

„Суштинско је оно што смо ми радили у 

прошлој години и да ли је тај рад  

створио једну здраву клицу за  ову 

годину и године које долазе“ казао је 

Павић. 

Он је додао да је у Приједору владала 

једна опште повољна клима и то како  

политичка, безбједносна, тако и 

међунационална и међувјерска и да су 

то фактори који могу допринијети 

бољем животу његових грађана. 

„ Здрава смо и способна локална 

заједница која уредно сервисира све 

што јој је у обавезама и која ради према 

важећим законским прописима“ рекао је 

Павић. 

Он је додао да је буџет града стабилан, 

да је  и прошла година завршена без 

дефицита. 

„ То је врло важно за стабилност једне 

заједнице и свих носиоца привредног 

развоја и за привлачење инвестиција и у 

будућем периоду будући да смо 

протекле године добиле и цертификат 

као најбоље повољно окружење у 

југоисточној Европи за инвестирање“ 

казао је Павић. 

Скупштина града Приједора усвојила је  

и одлуку о прихватању донаторских 

средстава Европске уније из ИПА 

фондова у износу од 3.221.200 евра 

намијењених за реализацију Пројекта 

снабдијевања водом и канализације у 

граду Приједору. 

 Пројекат је вриједан 16.106.000 евра од 

чега је 50 одсто кредит ЕИБ-а, 20 одсто 

донаторска средства ЕУ, а по 15 одсто 

билатерална односно средства града. 

 Домаћинства имају могућност избора 

или да се по економској цијени од 900 

КМ прикључе на раније изграђену 

примарну канализациону мрежу или да 

о свом трошку изграде прикључке по 

прописаним стандардима. 

Поред ових тачака, пред одборницима 

су се  између осталог нашле и 

информације о раду Правобранилаштва, 

сједиште замјеника Приједор, Подручне 

јединице Завода за запошљавање и 

Центра јавне безбједности Приједор. 

 

18.3.Отварање радова на надвожњаку 

на Пећанима 

 

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик присуствовао је у 

Приједору свечаности којом је  

озваничен почетак радова на изградњи 

надвожњака преко жељезничке пруге  и 

магистралног пута Приједор-Нови Град 

у насељу Пећани  и Доња Пухарска са 

приступним саобраћајницама. Ријеч је о 

инфраструктурном објекту који 

Приједорчани дуго и жељно очекују јер 

ће се  његовом изградњом знатно 

растеретити саобраћај у граду. Приједор 

ће добити још један излаз на 

магистрални пут и модерну 

саобраћајницу вриједну око  3 .670.000  

КМ.  
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„Приједор је једно од наших 

стратешких мјеста и ми пазимо и 

водимо рачуна о његовом развоју , 

разговарамо са градском управом о 

неким новим капиталним пројектима , 

као што је изградња ауто-пута 

Приједор-Бања Лука који би требао да 

се деси у наредних неколико година, а  

ту је и изградња Термоелектране на гас 

која се предвиђа у оквиру пројекта  

Јужни ток за Републику Српску и 

доласка гасовода овдје,што ће битно 

промијенити карактер комуникација 

Приједора са окружењем“ рекао је 

Додик. 

Он је додао да ће ови пројекти 

обезбиједити енергетску стабилност и 

будућност самог града и привреде и 

становништва овог дијела РС. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је пројекат изградње 

надвожњака веома значајан за 

становнике Приједора будући да у граду 

постоји само један улаз и излаз из града  

што је  доводило до честих 

саобраћајних  гужви. 

„ Ово је један лијеп примјер сарадње  

Предузећа за путеве РС, Владе РС и 

локалне заједнице  што је допринијело 

почетку радова на реализацији овог 

значајног инфраструктурног пројекта“ 

казао је Павић. 

Он је додао да се овим надвожњаком 

везују два дијела града, Пећани и 

Пухарска који су подијељени 

жељезничком пругом и центар града са 

магистралним путем који води до Новог 

Града и Бања Луке. 

Инвеститор радова  је Јавно предузеће „ 

Путеви Републике Српске“   Бања Лука 

чији је директор Недељко Кнежевић  

истакао да је ријеч о надвожњаку 

дужине 155 метара и приступне  

саобраћајнице и прикључка на 

магистрални пут. 

„ Град Приједор је ријешио све 

имовинске односе на терену и створени 

су сви услови за реализацију овог 

пројекта који ће између осталог 

доприијети и већој безбједности 

саобраћаја у овом граду“ казао је 

Кнежевић. 

Извођачи радова су  „ Приједор путеви“ 

а.д. Приједор, а рок за завршетак радова   

девет мјесеци. 

Након обиласка овог градилишта , 

предсједник РС Милорад Додик и 

градоначелник Приједора Марко Павић 

обишли су и градилиште на Пећанима 

гдје је у завршној фази изградња 

борачке зграде са 30 нових стамбених 

јединица. 

 

 

23.3.Отворен реновиран Дом у 

Расавцима 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

отворио  је реновирани  објекат  дома  у 

Мјесној  заједници Расавци код 

Приједора за шта је из градског буџета 

издвојено  око 30 000 КМ. Обраћајући 

се присутнима на свечаности која је тим 

поводом организована Павић је истакао 

да град Приједор  води политику 

децентрализације  на цијелом подручју 

града те да обнављањем или изградњом 

домова у већим насељеним мјестима 

подржава намјере мјештана да остају на 
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својим огњиштима и на сеоском 

подручју. 

 

 
 

„ Ми желимо да се град равномјерно 

развија и све његове мјесне заједнице и 

један од наших кључних пројеката је 

изградња и обнова домова у свим 

мјесним заједницама“ рекао је Павић. 

Он је додао да је велико присуство дјеце 

на овом простору био довољан разлог 

да се један овакав објекат обнови 

будући да се у њему могу одвијати 

разни садржаји  без одласка омладине  у 

град који је од Расаваца удаљен око 

десет километара. 

„ Будући да је обавеза градске управе да 

се брине о свим својим грађанима ,ми 

смо раније на овом простору изградили 

игралиште са освјетљењем, просторије 

за пензионере, а у плану је реновирање 

школе и наставак асфалтирања и 

насипања путева тако да ми наша села и 

њихове мјештане не заборављамо “ 

истакао је Павић. 

 

 
 

Предсједник савјета МЗ Расавци 

Борислав Станковић  је истакао да је 

реновирани  објекат   мјесне заједнице 

изузетно значајан за све  мјештане овог 

краја. 

„Са локалном заједницом имамо 

одличну сарадњу и све што су наши 

грађани тражили ми смо презентовали у 

реалним оквирима и потом 

реализовали“ рекао је Станковић. 

Овом уређеном објекту највише су се 

обрадовала дјеца која ће у овом објекту 

имати пробе фолклора , али и мјесто за 

разне спортске активности, приредбе и 

дружења. Мјесна заједница Расавци има 

око 1400 становника. 

 

 

23.3. Одржана манифестација 

„Поздрав прољећу“ 

 

У организацији Планинарског друштва 

„Клековача“ на Мраковици је одржана 

традиционална, 16. по реду планинарска 

манифестација „Поздрав прољећу“ . 

Планинарски поход дуг 13 километара  

за  око 1500 учесника манифестације  

кренуо је   од мјеста Рајковићи у 

подножју Козаре преко Козарачког 

камена до Мраковице на  802 метра  

надморске висине, где је организован 

ручак и пригодан културно-забавни 

програм за све учеснике. Планинаре је  

на циљу поздравила министар трговине  

и туризма Маида Ибришагић Хрстић 

која је истакла да је ова манифестација 

једна од значајних за промоцију 

туризма на планини Козари. 

„Ово је једна од значајнијих 

манифестација  које се одвијају на овој 

планини, а коју подржава ово 

министарство  и судећи према броју 

учесника планинарења  ни лоше вријеме 

није утицало да одзив, поготово младих 

људи буде велики “ рекла је Ибришагић 

Христић. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да он  већ традиционално 

долази на ову манифестацију и да 

радост доласка љепих  прољећних 

сунчаних дана дијели са планинарима, 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

ученицима и свим љубитељима природе 

и чистог ваздуха. 

„ Сви смо се окупили овдје да 

пошаљемо лијепе поруке радости 

живота и  мира и да сви морамо у себи 

доживјети једно ново буђење за један 

бољи живот свих нас“ казао је Павић. 

 

 
 

Директор Националног парка Козара и 

предсједник Планинарског друштва 

„Клековача“ Драган Ромчевић је 

истакао да је манифестација на Козари  

окупила планинаре аматере  те чланове 

40 планинарских друштава из 

Републике Српске, БиХ и земаља 

окружења. 

„ И ове године манифестација је 

успјела. Ми смо као организатори 

презадовољни јер је био велики одзив , 

поготово што пред чланова 

планинарских друштава има и велики 

број планинара аматера, ученика 

основних и средњих школа, као  и 

љубитеља природе “, рекао је Ромчевић. 

 

Легализација 

 

Од укупно око 2.500 поднесених 

захтјева за легализацију нелегално 

изграђених објеката, до сада је ријешено 

380 и у току је доношење рјешења за 

још 80, док је у поступку комплетирања 

око 800 предмета. 

Законом о уређењу простора и грађењу, 

који је ступио на снагу у мају прошле 

године, знатно је поједностављен 

процес легализације, те утврђене 

повластице за борачке категорије, 

избјегла и расељена лица, као и 

повратнике који су градили у оквиру 

Програма „Приједор, град за све људе“. 

Крајњи рок за подношење захтјева за 

легализацију, према новом закону је 

почетак маја 2015. године, рекла је 

начелник Одјељења за просторно 

уређење, Мирјана Комљеновић. Она је 

додала да сви заинтересовани за 

легализацију на званичном сајту града, 

или на инфо-пулту у згради Градске 

управе, могу добити посебну брошуру 

са свим  потребним информацијама. 

 

Изложба сценског костима 

 

У Галерији `96 отворена је изложба 

сценског костима под називом „ 

Рефлексија меморије“, а приредили су је 

студенти и професори са Факултета 

примењених уметности Београд, модул 

сценски костим. Ријеч је српском 

средњевјековном орнаменту као 

доминанти и инспирацији у креирању 

одјевног предмета, као и  орнаментима 

средњевјековних фресака који су 

примијењени у савременом  сценском 

костиму. 

Професор Маја Студен Петровић која 

води Одсек костим на овој академији  

појаснила је  да  изложба, која је у 

Београду виђена у јануару ове године, 

као тему има средњевјековни орнамент 

који је као део културе баштине у виду 

копије био изложен на ауторској 

изложби Душана Миловановића „ 

Освежавање меморије“. 

 

 
 

„ Изложба је настала као одговор на  

богату грађу о српској средњевековној  
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фреска-уметности коју Музеј 

примењене уметности чува у депоу , а 

где је орнамент као симбол или 

декорација изворно примењен у 

костиму“ казала је Студен Петровић. 

Она је додала да је средњевјековни 

орнамент вечита и неисцрпна тема. 

Изложени су радови тридесетак 

студената са којима су радила четири 

професора са Факултета примењених 

уметности у Београду. Преко сценским 

костима-инсталација, цртежа и 

фотографија, студенти преко костима 

оживљавају ликове средњевјековних 

хероина и јунака од проклете Јерине, 

Оливере Лазаревић, Јелене Анжујске, 

царице Јелене до Бановић Страхиње, 

док орнаменти са средњевјековних 

одора добијају нова читања и примјену 

у модном костиму. 

Директор Галерије `96 Тихомир 

Илијашевић је потврдио да је ова 

изложба наставак сарадње са једном од 

најзначајнијих институција културе, 

Факултетом примењених уметности у 

Београду и да је ово  њихово четврто 

представљање у Приједору. 

„Прошлогодишња изложба сценског 

костима била је најпосећенија изложба 

у овој установи  и нема разлога да и ова 

не буде интересантна Приједорчанима“ 

казао је Илијашевић. 

 

 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


