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Издање за март   2011.године 
 

Приједор примјер напретка и 

препорода 

 

Предсједник Републике Српске  

Милорад Додик изјавио је приликом 

боравка у нашем граду да је Приједор 

посљедњих година доживио напредак и 

препород јер се ради о успјешно и 

правилно вођеној локалној заједници и 

да, као таква, треба да служи као 

примјер осталим локалним заједницама 

у Српској. 

 

 
 

Он је најавио да ће подржати пројекте 

за општину Приједор са којима га је 

данас упознао начелник ове општине 

Марко Павић. 

-Дао сам подршку за ове пројекте с 

којима ме је упознао начелник општине, 

а делегација Владе РС са премијером на 

челу у најскорије вријеме ће доћи у 

Приједор да разговара о детаљима, 

рекао је Додик на конференцији за 

новинаре у Приједору.  

Он је нагласио да је за надвожњак на 

Пећаним у Дирекцији за путеве РС за 

ову годину намијењено 3,5 милиона 

КМ, да је Дирекција за воде РС добила 

упуте да убрзано рјешава питања у вези 

са пројектима у овој општини, да ће 

власништво над имовином приједорског 

"Целпака" бити пренесено на општину 

како би се ту развијала индустријска 

зона.  

 

 
 

-И то ће бити начини за нова радна 

мјеста која јесмо губили због кризе, али 

не мислим да је то било превише 

драматично, додао је Додик. 
 

 
 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да ова општина има 

13.000 запослених и 13.000 пензионера 

што је веома неповољан однос и да је 
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због тога данас упознао предсједника 

Републике са стратешким циљем ове 

локалне заједнице: привлачење страних 

и домаћих инвестиција са циљем што 

више запошљавања.  

Осим наведених, добили смо и подршку 

за наставак реализације водотока 

Гомјенице и Милошевице како подручја 

око њих не би више била плављена, 

казао је Павић. 

Предсједник Српске се  јуче обратио 

Скупштини општине Приједор гдје је 

говорио о актуелном часу у РС, а 

посјетио је и Дјечији вртић "Радост".  
 

Јавни позив за приједлоге за највиша 

општинска признања 

 

Комисија за награде и признања 

Скупштине општине Приједор  

расписала је јавни позив којим се 

позивају сви заинтересовани  

предлагачи , појединци , предузећа, 

установе и други субјекти   да доставе 

своје приједлоге за додјелу награда и 

признања поводом 16. маја Дана 

општине Приједор.  Одлука о наградама 

и признањима  предвиђа као општинске 

награде и признања плакету, награду 

почасни грађанин општине Приједор, 

награду општине за посебан допринос 

развоју општине, захвалницу и 

похвалу.За додјелу награда утврђени су 

основни критеријуми, а између осталих  

изузетан допринос у развоју општине , 

рад и заслуге  у изградњи,у стварању и 

његовању односа и традиција са другим 

локалним заједницама, постигнути 

изузетни резултати у привређивању, 

освајању нових технологија, техничких 

унапређења, иноваторства и 

рационализације, изузетна остварења и 

резултати у области образовања, науке, 

културе, умјетности, спорта и физичке 

културе.Награде и признања могу се 

додјељивати појединцима, предузећима, 

установама и другим субјектима. Рок за 

подношење приједлога  , уз детаљно 

образложење којим се потврђује 

испуњење услова  за добијање одређене 

награде , је 31. март, а након проведене 

процедуре поменуте награде и 

признања биће уручене  16. маја  на 

Свечаној академији поводом Дана 

општине Приједор . 
 

Мјере за ублажавање економске кризе   

 

Приједор знатно утичу на бољу 

организацију рада, смањење трошкова, 

рационалније кориштење радног 

времена, већу дисциплину и 

одговорнији однос према послу, 

оцијенио је начелник Одјељења за 

привреду и пољопривреду општине 

Приједор Боро Војводић.  

 -Материјални и путни трошкови 

смањени су лани за по 15 одсто, 

улагања у инфраструктуру коју користи 

администрација за 33 одсто, улагања у 

изградњу путева за 50 одсто, одржавње 

и реконструкција путева и ставка за 

израду просторне документација за по 

20 одсто, навео је Војводић. 

 Према његовим ријечима, у оквиру 

ових мјера на снази је остало смањење 

плата запсолених у општини и 

одборничких накнада из 2009. године. 

 -Издавање одобрења за отварање 

предузетничких радњи скраћено је на 

само два дана, рок за издавање 

грађевинске дозволе са 30 је скраћен на 

седам дана, базна цијена за уређење 

грађевинског земљишта нижа је за 10 до 

30 одсто, а основица за обрачун 

једнократне грађевинске ренте за шест 

одсто, подсјетио је Војводић.  

 Мјере за ублажавање негативних 

ефеката свјетске економске кризе на 

општину Приједор Скупштина општине 

Приједор усвојила је 23. марта 2009. 

године, а осим Административне 

службе општине, посебне задатке у 

провођењу мјера имају овдашња 

комунална предузећа "Водовод", 

"Топлана" и "Комуналне услуге. 
 

Обиљежен Свјетски дан вода 
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Вода мора постати економска 

категорија, а код нас је још увијек 

социјална и док год је тако предузећа 

попут приједорског "Водовода" неће 

моћи уредно измиривати своје обавезе, 

изјавио је данас директор овог 

предузећа Владо Рељић. 

 -Просјечан мјесечни рачун за воду у 

Приједору је 13 до 14 КМ по 

домаћинству и након поскупљења које 

је на снази од 1. фебруара ове године, 

тако да опет нисмо у стању да 

послујемо економски одрживо, рекао је 

Рељић  на пригодној свечаности  

поводом  Свјетског дана вода. 

 Он је нагласио да је један од највећих 

проблема овог предузећа дуг за струју 

од 6,9 милиона КМ и камате од 689.000 

КМ, од којих највећи дио управо за 

струју.  

 -Приједорски `Водовод` има највећу 

потрошњу струје у цијени коштања 

воде, и то око 17 одсто, док се код 

осталих сродних предузећа тај проценат 

креће од пет до шест, навео је Рељић 

додајући да је "Електрокрајина" 

Бањалука утужила приједорски 

"Водовод" за дуг, али је расправа 

одложена за почетак идуће године. 

 Он је истакао да је у тренутном 

процесу преноса капитала Републике 

Српске у комуналним предузећима на 

јединице локалне заједнице ово 

предузеће у веома неповољном 

положају. 

 -Апелујем и на локалну заједницу и на 

Владу РС да у овом процесу нађе 

најбоље могуће рјешење тог проблема, 

рекао  је Рељић. 

 На свечаној академији одржаној 

поводом 22. марта, Свјетског дана вода, 

троје редовних платиша из категорије 

домаћинстава, одабраних случајним 

узороком, награђено је поклон боном за 

потрошњу воде у износу од по 100 

КМ.Свјетски дан вода ове се године 

обиљежава под слоганом "Вода за 

градове: одговор на урбани изазов. 

 

Пет индустријских зона од краја 2013. 

 

Општина Приједор до краја 2013. 

године требало би да добије пет 

пословних, индустријских и слободних 

зона чији задатак је да привлачењем 

домаћих и страних инвеститора омогуће 

запошљавње, побољшају привредну 

структуру и повећају стандард грађана. 

 Ријеч је о зонама на локацијама Целпак, 

Чиркин Поље, Балтине Баре, Паљуге у 

Омарској и Камичани за чије потребе је 

за израду документационе основе 

општина Приједор до сада је издвојила 

више од 80.000 КМ. 

 У Индустријској зони Целпак дио 

земљишта је приватизован и ту послује 

15 субјеката, од којих седам запошљава 

80 људи, а остали уређују свој будући 

пословни простор. За куповину 

земљишта тренутно је заинтересовано 

још девет субјеката. 

 Остатак зоне, која заузима више од 

100.000 квадратних метара површине у 

близини жељезничке пруге и 

магистралних путева Нови Град - 

Приједор - Бањалука и Козарска Дубица 

- Приједор - Сански Мост, те свега 

километар удаљености од центра града, 

требало би да буде подијељен на 26 

парцела. 

 

Посјета амбасадора Швајцарце 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић изјавио је да је пројекат 

водоснабдијевања, који Влада 

Швајцарске финансира са 12 милиона 

швајцарских франака, а општина 

Приједор са пет милиона КМ, тренутно 

највећи пројекат који се реализује у 

граду на Сани.   
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 -Поред овога, општина Приједор 

искористиће око 400.000 КМ 

швајцарске помоћи у оквиру пројекта 

`Гов wаде` који у општинама слива Уне 

и Сане финасира такође Влада 

Швајцарске.  

 

 
 

 

 

Тим ће новцем бити ријешени одређени 

еколошки и проблеми управљања 

водним ресурсима, рекао је Павић 

новинарима у Приједору након 

разговора са швајцарским амбасадором 

у БиХ Андреом Шалером. 

 Он је нагласио да је врло је значајна 

чињеница да се у оба пројекта ради о да 

донаторским средствима, подсјећајући 

да је Влада Швајцарске у више наврата 

доста уложила у развој инфраструктуре 

у Приједору. 

-Захвалио сам амбасадору, народу и 

Влади Швајцарске који издвајају толико 

новца како би водоснабдијевање у 

Приједору било што квалитетније. 

Радови се изводе без потешкоћа и до 

краја године требало би да буду 

завршени, истакао је Павић.   

 Он је додао да је од амбасадора добио 

корисну сугестију како укључити 

босанскохерцеговачку дијаспору која је 

у Швајцарској врло јака и како путем 

ње искористити шансе за инвестирање. 

 -Швајцарска нашој дијаспори даје врло 

повољне кредите ако се жели улагати у 

БиХ, а то је шанса коју и ми треба да 

искористимо, навео је Павић.  

 Амбасадор Швајцарске у БиХ Андре 

Шалер изјаво је да ће завршетком 

пројекта водоснабдијевања 75.000 

грађана Приједора убудуће имати питку 

воду 24 часа дневно.  

 -Швајцарска жели у овом пројекту да 

пружи не само технички `кноw хоw' 

него и знања у области ефикасног 

управљања и блсике сарадње са 

грађанима, поручио је Шалер. 

 Он је додао да има јако пуно примјера 

улагања дијаспоре у БиХ која значе 

отварање нових радних мјеста.  

 -Од начелника општине сам чуо да 

Приједор доста ради на стварању 

повољних услова за стране инвеститоре. 

Радо ћемо сарађивати и на том 

привредном плану који треба омогућити 

даљи просперитет овог града, истакао је 

Шалер. 

 Амбасадор Шалер посјетио је и 

предузеће "Водовод" и овдашњи 

највећи објекат водоснабдијевања, 

резервоар Пашинац. 

Директор "Водовода" Приједор Владо 

Рељић рекао је да ће по окончању 

пројекта водоснабдијевања несташице 

воде у љетном периоду у рубним 

насељима, као и на вишим спратовима 

стамбених зграда, као и цистерне с 

питком водом, за Приједорчане бити 

прошлост. 

Пројекат је започео 2008. године, треба 

да се заврши до краја септембра ове 

године, а финансирају га Влада 

Швајцарске са 14,2 милиона марака 

бесповратних средстава и општина 

Приједор са пет милиона марака. 

 Рељић је потврдио да Пројекат чине 

инфраструктурна компонента и 

компонента институционалног јачања у 
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оквиру којих ће бити изграђена три нова 

резервоара, четири пумпне станице и 

један нови бунар на изворишту Тукови 

са цјевоводом преко Сане. Остали 

кључни инфраструктурни радови 

обухватају санацију постојеће мреже 

прво у Лукавици, а током наредних 

мјесеци такође и у Кокином Граду, а 

смањење великих губитака на 

дотрајалим цијевима остаће главни 

приоритет "Водовода" у наредним 

годинама. 

 

Делегација општине Приједор у Маниси 

 

Локалне власти турског града Маниса и 

амбасада БиХ у Турској спремни су да 

помогну обнову моста на Жегеру у 

приједорском насељу Чараково, 

изјавила је предсједник Скупштине 

општине Приједор Азра Пашалић која је 

предводила делагцију локалног 

парламента у посјети братској општини 

Маниса у Турској.  

 

 
 

 -Почасни конзул БиХ у Турској Кемал 

Бајсак иницирао је прикупљање помоћи 

за овај пројекат путем спонзорстава и 

први је даровао 1.000 евра, док су 

локалне власти Манисе такође вољне 

помоћи, али траже правни оквир за то 

будући да такву ставку немају 

предвиђену буџетом, казала је 

Пашалићева.  

 Она је подсјетила да је министар за 

људска права и избјеглице БиХ Сафет 

Халиловић приликом прошломјесечне 

посјете Приједору најавио је да ће ово 

министарство издвоијити 100.000 КМ за 

мост на Жегеру, а да је вриједност 

пројекта укупно 200.000 КМ.  

 Члан делегације Владо Радић рекао је 

да су и ове године Приједорчани 

учествовали на традиционалном Месир 

фестивалу у Маниси који посјећује 

велики број грађана из цијеле Турске и 

представници амбасада у Турској. 

 -Ријеч је о вјерско-свјетовном догађају 

којим се обиљежавају датуми из 

отоманске историје. Маниса је у то 

вријеме била универзитетски центар 

гдје се ишколовало седам турских 

султана, рекао је Радић.  

 Приједор ће братској Маниси и ове 

године гостопримство вратити 

приликом обиљежавања 16. маја, Дана 

општине.  

 Делегација СО Приједор, у чијем 

сасатаву су били предсједница Пашалић 

и одборници Владо Радић, Златко 

Шкерић, Бране Радановић и Нихад 

Форић, у радно-свечаној посјети 

Маниси боравила је од 24. до 28. марта. 
 

Пет година Туристичке организације 

 

Туристичка организација општине 

Приједор основана је прије пет година 

што је била прилика да се сумирају 

резултати и награде сви они који су у 

протеклом периоду помогли и подржали  

њен рад. Тим поводом јуче је 

организован свечани пријем гдје су  

поред презентације рада Туристичке 

организације  уручена пригодна 

признања за  40 привредних субјеката, 

колектива и појединаца који су 

најзаслужнији за протеклих пет 

успјешних година рада.Међу 

добитницима признања је и директор 

Туристичке организације Републике 

Српске  Тихомир Љубојевић. 

Директорица Туристичке организације 

општине Приједор Амира Ганић је 

истакла да је током протеклих пет 

година успјешно реализовала неколико 

значајних пројеката, од којих је посебно 

истакла израду промотивног материјала 
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и постављање туристичке сигнализације 

у граду и у Националном парку „ 

Козара“ 

 

 
-Активно смо учествовали у пројекту 

који је још у току, а односи се на  

припрему нове поставке  Музеја на 

Мраковици, као и у пројекту развоја еко 

и одрживог туризма и пројекту 

прекограничне сарадње „ Бициклом за 

туризам без граница“, казала је 

Ганићева. 

Она је додала да је  туристичка понуда 

Приједора  у протеклих пет година 

представљена на 30 међународних и 

регионалних сајмова,фестивала и берзи 

туризма, а за потребе учешћа на тим 

презентацијама израђен је разноврстан 

промотивни материјал. 

-Организовали смо 14, а активно 

учестовали на 37 манифестација, а неке 

наше манифестације као што су „Дани 

зиме на Козари“, „ Златне руке 

Поткозарја“ и „ Поткозарска трпеза“ 

давно су премашиле оквире 

општинских манифестација, рекла је 

Ганићева. 

Међу бројним признањима које је ова 

Туристичка организација добила за свој 

рад налазе се и Златне туристичке руже 

за пројекат менаџера и јединицу 

локалне самоуправе , те посебна 

признања за манифестацију 

 „ Дани зиме на Козари“ као и за развој, 

промоцију и унапређење туризма. 
 

 
___________________ 

 

Издавач: Општина Приједор 


