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ГРАД ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ГРАДА ПРИЈЕДОРА
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за новембар 2013.године

Формиран Центар јавне безбједности
Министар унутрашњих послова РС
Радислав Јовичич озваничио је почетак
рада Центра Јавне безбједности у
Приједору који је формиран на основу
нове систематизације и организације
послова унутар МУП-а РС.
Он је потврдио и да је формирано ново
руководство ЦЈБ Приједор на челу са
начелником Војиславом Пелкићем.

„ Са формирањем овог центра ми само
ојачавамо ово подручје у безбједносном
смислу“ казао је Јовичић.Он је додао да
ће Центар покривати подручје до
Омарске , а са друге стране подручја
Новог Града, Козарске Дубице , Крупе
на Уни, Оштре Луке и Костајнице.
„ То је подручје које се у великој мјери
наслања на границу са ЕУ, односно
Хрватском и ми очекујемо да ће бити
успостављена добра сарадња , прије
свега са локалним заједницама, са
граничном полицијом како би се у
наредном периоду посветила пажња
борби против организованог криминала

и прекограничног криминалитета“ казао
је Јовичић.
Градоначелник Приједора Марко Павић
је истакао да је изузетно задовољан
формирањем овог центра чиме је
остварен један пројектни циљ ове
локалне власти.
„Користим ову прилику да захвалим
министру и његовим сарадницима,
начелнику ЦЈБ Бања Лука на пуном
разумијевању за нашу иницијативу,
такође захваљујем и предсједнику РС и
Владе
јер
су
подржали
нашу
оријентацију јер смо имали довољно
аргумената да заиста реализујемо ову
данашњу идеју да се овдје формира
центар“ , казао је Павић.

Он је додао да сматра да ће се
формирањем центра ових шест општина
приједорске регије
зближити ,
ујединити и да ће још више јачати
безбједност људи и имовине и људских
права на овом простору.
„Град Приједор је отворен за сарадњу,
жели да сарађује и да пружи помоћ, али
исто тако жели да се помогне и нама у
реализацији
оних
надленожности
наших које ми имамо у овом сектору
безбједности и људских права. Заиста
сам данас изузетно задовољан и
очекујем да ће ово бити почетак
стварања једне економске регије ових
шест општина гдје ће становници
зближени више се запошљавати и који
ће реализовати своју визију о развоју и
заједнички ћемо лакше прихватити
критеријуме ЕУ“ казао је Павић.

__________________________________________________________Opština Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
Начелник ЦЈБ Приједор Војислав
Пелкић који је био и начелник станице
јавне безбједности након што је овој
локалној заједници укинут ЦЈБ у јесен
2001 године је истакао да ће
Центар
унаприједити
стање
безбједности и допринијети стварање
повољног безбједносног амбијента.
Он је потврдио да ће ЦЈБ Приједор
имати око 630 запослених распоређених
и осам полицијских станица , станицама
саобраћајне полиције и јединице за
подршку те пратеће службе.
Договор
око
позоришта

санације

зграде

Министар просвјете и културе
РС
Горан Мутабџија потврдио је у
Приједору да ће ово министарство ући
заједно са градом Приједором у
пројекат доградње поткровља односно
надзиђивање постојећег објекта и
изградњу новог
крова зграде
Позоришта Приједор у наредној години
и за те намјене ће Влада РС издвојити
200 000 КМ, док ће град Приједор
инвестирати око 300 000 КМ.
„Сматрам да је ово један добар приступ
у којем заједно локална заједница и
влада
рјешавају
крупна
инфраструктурна питања“ рекао је
Мутабџија.
Он је додао да је министарство успјело
обезбиједити
средства
за
суфинансирање пројекта „ Књижевни
сусрети на Козари“ као и проширење
постојеће систематизације у матичној
библиотеци „ Ћирило и Методије „ у
Приједору.

„Оно што остаје неријешено је питање
гријања двије основне школе у
Приједору и ми смо свјесни да су у
питању стари котлови те ћемо ово
питање рјешавати колико сутра на
сједници Владе и надам се да ћемо и то
питање успјешно завршити током
наредне седмице“ рекао је Мутабџија.
Он је додао да ће о свим осталим
питањима, којих има много, разговори
са
градском
администрацијом
Приједора
бити
настављени
у
континуитету и да ће наредни састанак
бити фокурисан на питање Рударскогеолошког факултета у Приједору.
„Тиме смо дио обавеза које смо
преузели на нашем ранијем састанку
успјели дјелимично да ријешимо, а о
осталим
питањима
слиједе
континуирани разговори „ казао је
Мутабџија.
Градоначелник Приједора Марко Павић
је истакао да је задовољан испуњеним
обећањем датом прије нешто више од
мјесец дана да ће се о овим актуелним
питањима водити даљи разговори.
„Министар је ту и сматрам ово данас
једним почетним, важним и добрим
кораком јер се поједине ствари полако
почињу рјешавати и надам се да ће
сваки слиједећи наш састанак и договор
резултирати
нечим
што
је
за
образовање, просвјету и наш град
изузетно корисно, а тиме и за
Републику и шире“ казао је Павић.
12.11.Наставак сарадње са амбасадом
Аустрије
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Амбасадор Аустрије у БиХ Мартин
Памер изјавио је у Приједору након
сусрета са градоначелником Марком
Павићем да је Приједор мултиетнички
град који има велику будућност.
„Будући да градоначелник значајну
пажњу посвећује међународној сарадњи
разговарали смо
да у блиској
будућности нађемо један аустријски
град који би постао партнер Приједора
и да ћемо се трудити да изградимо
блиске односе између овог града и
аустријске амбасаде у БиХ“ рекао је
Памер новинарима након пријема у
градској управи.

Градоначелник Приједора Марко Павић
је
након
разговора
са
новим
амбасадором Аустрије истакао да је ово
била прилика да се Приједор представи
као град који има визију и који зна шта
ради данас и шта хоће сутра.
„ Драго нам је што је нови амбасадор
Аустрије у БиХ у упознавању људи и
градова у БиХ изабрао међу првим
градовима управо Приједор, а наш први
разговор
смо
искористили
да
представимо чиме се наш град бави и
каква је ситуација и у политичком,
економском и сваком другом погледу „
рекао је Павић.
Он је додао да су амбасадора посебно
интересовала
питања
производње,
привреде , пољопривреде и економије
те сарадња са аустријским фирмама, као
и Национални парк Козара.
„Договорили смо да трговачки одјел
амбасаде упознамо са оним какви су
наши планови те да би жељели да

амбасадор препоручи Приједор као
повољну дестинацију и за туризам и за
инвестиције“ казао је Павић.
26.11. Чвршћа сарадња Приједора и
Бихаћа
Привредно-политичких
питања
од
значаја за сарадњу Приједора и Бихаћа
биле су теме разговора челника ова два
највећа града у овом дијелу БиХ,
градоначелника
Приједора
Марка
Павића и начелника општине Бихаћ
Емџада Галијашевића који су вођени у
Приједору.Павић је потврдио да је
акценат током овог сусрета био на
успостављању чвршће сарадње ове
двије локалне заједнице.

„ Ова сарадња је значајна, како са
аспекта развоја ових локалних заједница
, тако и са аспекта утврђивања
заједничких пројеката са којима би
наступали
према
потенцијалним
страним инвеститорима“ казао је Павић.
Предсједник општине Бихаћ Емџад
Галијашевић је посебно истакао значај
напретка у развоју Приједора у
протеклих девет година.
„Нови импулс досадашњој сарадњи
након данашњег разговора значајан је и
за наш будући развој, али и са
становнике Бихаћа који су се населили у
Приједору, као и Приједорчане који су
се настанили у Бихаћу“ истакао је
Галијашевић.
Он је додао да се у Приједору има шта
научити и од челних људи, али и од
других субјеката са којима је до сада
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успостављена сарадња на разним ,
посебно инфраструктурним пројектима.

КМ.Студентска стипендија износи 120,
а ученичка 70 КМ.

Уређење
„тринаеста“

130 година ватрогаства у Приједору

пружног

прелаза

Генерални
директор
"Жељезница
Републике Српске" Драган Савановић
потврдио је да би проблем пружног
прелаза "тринаеста" у Приједору, који
готово сваке године односи људске
животе, требало да буде ријешен
почетком идуће године.
"Око
600.000 КМ обезбиједиће
`Жељезнице`, а 400.000 КМ требало би
да обезбиједе `Путеви Републике
Српске` и град Приједор. Чешка фирма
`АЖД` донирала је опрему коју
очекујемо да стигне", потврдио
је
Савановић.
На прелазу ће бити постављени
аутоматски полубраници који се
наиласком воза спуштају.

Свечаном
смотром
припадника
Територијалне ватрогасне јединице , као
и чланова добровољних ватрогасних
друштава из града те Омарске и Козарца
обиљежен је јубилеј
130 година
ватрогаства у овом граду.Том приликом
је извршен преглед ватрогасне опреме
коју је ова јединица добила током ове
године , а чија је вриједност око 400
000 КМ. Градоначелник Приједора
Марко Павић је овом приликом истакао
да су ватрогасци добили квалитетну
нову опрему која ће служити и за
гашење пожара, али и превентивно
дјеловати у спречавању изворишта
пожара.

Расписан конкурс за стипендије
Административна
служба
града
Приједора
објавила је конкурс за
додјелу 125 нових стипендија колико
ће их из
градског буџета бити
додијељено за школску 2013/14. годину
.Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности Љиљана Бабић је потврдила
да је ријеч о 60 студентских и 65
стипендија за ученике средњих школа ,
као и да ће конкурс бити отворен 21
дан.
„Прошле школске године додијелили
смо 105 нових стипендија ,а укупно је
стипендирано 270 ученика и студената
за шта је из буџета града издвојено 282
460 КМ “ казала је Бабићева.
Она је додала да ће за додјелу нових
стипендија и наставак стипендирања
студената и ученика који су испунили
услове
за
наставак
школовања
пројекцијом
буџета
града
за
2014.годину ставка за стипедирање
ученика и студената бити планирана на
овогодишњем нивоу од 300 000

„Сматрам да
смо ове године
заокружили врло квалитетно опремање,
али и обуку ватрогасаца и да се они са
оваквом опремом могу супроставити
свакој врсти пожара који угрожавају
људе и имовину у нашем граду. Није ни
чудо што смо жељели да их овако
опремимо јер кад једна организација
постоји 130 година , то је знак да су
опстали и доказали да имају своје
мјесто у овој локалној заједници“ рекао
је Павић.

__________________________________________________________Opština Prijedor___

______________________________________________________Informator____________

Он је додао и да ће се његовање
традиције ватрогаства у Приједору
наставити
јер су
ватрогасци у
протеклом
времену
доказали
и
приликом гашења пожара, али
и
помоћи при елементарним непогодама
као служба која је најближа грађанима.
Старјешина Територијалне ватрогасне
јединице Приједор Небојша Миљуш је
истакао да је поводом овог великог
јубилеја
професионалних
и
добровољних ватрогасаца у Приједору ,
презентована нова опрема и возила која
ће им
служити да што брже и
ефикасније обављање гашења пожара и
спашавања људи и њихове имовине.
„Са овим опремом свих 32 припадника
ове јединице могу одговорити на све
постављене захтјеве“ рекао је Миљуш
те додао да је у поступку набавке још
једно возило за гашење пожара у
руралним и тешко приступачним
подручјима.
Одржане јавне расправе о Нацрту
буџета за 2014.годину
Нацрт буџета града Приједора за 2014.
годину који се нашао на јавној
расправи 31.171.433.КМ што је 84,62
одсто недавно усвојеног ребаланса
буџета за текућу годину који износи
36.835.188 КМ.Начелница Одјељења за
финансије
Биљана
Малбашић
је
истакла да су велики дио умањења са
приходовне стране средства која су
била намијењена за откуп дионица „
Топлане“ у износу од два милиона КМ,
потом средства концесионих накнада

предузећа „ Арцелор Митал“ и
претварање пољопривредог земљишта
у непољопривредне сврхе које су
требале бити уврштени у овогодишњи
буџет.
Она је потврдила да никада до сада нису
планирали буџет у дефициту, како то
чине многе локалне заједнице, тако да
то није случај ни са буџетом за
2014.годину.
„ Највише су ускраћене капиталне
инвестиције што је у овој економској
ситуацији и објективно, а при том смо
смањивали ставке одређених корисника
до одређеног нивоа за који мислимо да
неће значајније утицати на њихово
функционисање“ рекла је Малбашићева.
28.11.Усвојен
2014.годину

Нацрт

буџета

за

Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су једногласно Нацрт буџета за
2014. годину у износу од 31.220.233
КМ.
Начелник Одјељења за финансије града
Приједора Биљана Малбашић рекла је
да је буџет рађен на бази реалне
процјене прихода, документа оквирног
буџета 2014-2016, захтјева корисника и
извршења буџета за десет мјесеци ове
године.
"Највише је базиран на великом опрезу,
јер се ни за наредну годину не очекују
позитивна економска кретања без којих
нема знатнијег утицаја на оквире буџета
локалних
заједница",
рекла
је
Малбашићева.
Она је навела да буџетски корисници
нису посебно оштећени и да смањења
од три до пет одсто не треба да значе
ништа посебно.
"Из искуства ранијих година средства
која су планирана су и сигурна, а то је
боље него планирати на бази лијепих
жеља, а онда то не моћи реализовати.
Зато смо ми годинама уназад једна од
веома ријетких локалних заједница са
стабилним буџетом, без дефцита и,
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штавише, са суфицитом", истакла је
Малбашићева.
Она је додала да не очекује мијењање
буџетског оквира када се документ нађе
у форми приједлога, наводећи да су
могуће ситне прерасподјеле.

корисника мада је нама крајњи циљ да
се поново отвори рудник , да се људи
запосле и да живе од свог рада , а док се
то не деси мораћемо на овај начин
помагати нашим грађанима“ казао је
Павић.
______________________

26.11. Градоначелник на ручку у
јавној кухињи у Љубији

Издавач: Град Приједор

Градоначелник Приједора Марко Павић
је обишао просторије Дневног центра и
јавне кухиње у Љубији и сам се увјерио
у квалитет оброка који се од септембра
мјесеца сервира за 22 најугроженија
становника ове мјесне заједнице. Том
приликом је истакао да је Љубија некада
била једно од развијенијих мјеста
некадашње општине Приједор док је у
њој радио Рудник жељезне руде
„Љубија“.
„ Престанком рада овог некадашњег
гиганта и пресељењем становништва
овдје смо добили један изузетно
сиромашан слој становништва који је
тражио од свих субјеката да се направе
садржаји који ће им помоћи у њиховом
опстанку“ казао је Павић.

Он је додао да је захваљујући мјесној
заједници Љубија, Центру за социјални
рад и Агенцији локалне демократије , те
Дому здравља као и градској управи
остварен је први корак.
„ Отворен је дневни центар да би био на
услузи најугроженијима у овом дијелу
града и ми ћемо настојати да
проширимо капацитете и до 60
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