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Издање за децембар  2009.године 

 

11.12. Братимљење општина 

Приједор и Бовец 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић и жупан словеначке општине 

Бовец Данијел Кривец потписали су 

Повељу о братимљењу, што је резултат 

дугогодишње сарадње ове двије 

општине. 

-Ми смо данас крунисали нешто на 

чему смо радили  готово седам година и 

зато је наше задовољство веће јер смо 

озваничили нешто што је већ заживјело 

у пракси, а тиче се културне, спортске, 

па и привредне сарадње, казао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да Приједору треба сарадња 

за локалним заједницама из Европске 

уније и искуствима која су они стекли , 

да не би правили грешке и удаљавали се 

умјесто да се приближимо породици 

европских земаља. 

Жупан општине Бовец Данијел Кривец 

је рекао  да ова општина Приједору 

може пренијети позитивна искуства из 

области локалне самоуправе и из 

области преступних фондова Европске 

уније. 

-Мислим да је овај чин означио почетак 

још ближе сарадње и да ћемо у 

будућности једни Свечаности 

братимљења присуствовао је и 

министар управе и локалне самоуправе 

Зоран Липовац  који је зажелио  да ова 

сарадња буде дуготрајна и плодоносна. 

-Увијек је задовољство када нека 

општина из Републике Српске стиче 

нове пријатеље, а сматрам да оно што 

Приједор, поред културне и привредне 

сарадње, може учити од Бовца је излаз у 

Европску унију , казао је Липовац 

додајући да је ово истовремено и нови 

корак сарадње Републике Словеније и 

Републике Српске. 

Амбасадор Словеније у БиХ Андреј 

Грасели , који је ,такође, присуствовао 

овој свечаности, истакао је   да не може 

да буде  добрих односа међу државама 

кад нема добрих односа међу људима. 

 

 
 

-Сматрам да је посебну улогу овдје 

имала сарадња са словеначком 

заједницом   и да ће ова потписана 

повеља  придонијети даљем развитку 

међусобних односа, али и држава 

Словеније и Босне и Херцеговине, рекао 

је Грасели. 

Поводом овог догађаја у Приједору су 

организовани и дани словеначке 

културе, тако да је у вечерњим часовима 

позоришна група БЦ из Бовца одиграла 

представу „ Код сеоског бунара“ , а 

сутрадан је  одржан концерт под 

називом „ Словеначки плесови у 

Приједору“. 

 

17.12. Усвојен буџет за 2010. годину 
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Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су на 13. засједању  

буџет за 2010. годину планиран у 

износу од 30.707,089 КМ што 

представља смањење  од 6,9 одсто у 

односу на овогодишњи  ребалансирани 

буџет.За овај приједлог буџета 

изјаснила су се 25 одборника, од 30 

присутних.Начелник општине Приједор 

Марко Павић је рекао да је то оквир 

који у овом тренутку  обезбјеђује 

реализацију којој ће се моћи одговорити 

током слиједеће године. 

-Ријеч о буџету који има социјално-

развојне компоненте јер су то двије 

компоненте које смо настојали уважити 

и које нисмо смањили у односу на 

овогодишњи буџет. Ради се о давањима 

за социјалне категорије и средства за 

развој за разне подстицаје у 

пољопривреди и предузетништву.Ово је 

и изазован буџет јер ћемо у постојећим 

условима морати да измиримо сва 

предвужена давања, рекао је Павић. 

 

 
 

Павић је рекао да може бити задовољан 

стањем у општини јер у потпуности 

нису прекинути инвестиције, на чему се, 

поред уштеда на материјалним 

трошковима, највише и штедило. 

-Очекујем да ће наредне године почети 

реализација пројеката из Развојног 

програма које је Влада одобрила што ће 

представљати значајан износ, казао је 

Павић. 

Он је додао да неће бити смањења плата 

радника у општини, као ни код 

опшинских буџетских корисника, иако 

је Министарство финансија то тражило, 

те да су издвајања из буџета за плате и 

нешто веће пошто општина планира 

запослити двадесетак приправника. 

Начелника Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић је потврдила да се 

премаплану ,у наредној години од 

домаћих властитих прихода и приходи 

од ПДВ-а  очекују се средства од око 

26.866.365 КМ уз неискоришћена  

кредитна средства у изнсоу од  4 

милиона КМ. 

Она је додала да  су  за развоје пројекте 

и подстицај запошљавањабуџетом 

планирана и значајна средства  у износу 

од 932 000 КМ, да је ниво средстава за 

социјална давања остао приближан 

прошлогодишњем, тачније да је за 

Центар за социјални рад  предвиђено 

1.967.000 КМ и 600.000 КМ за текућу 

резерву те да нису смањивана средства 

за културне манифестације и спортске 

клубове. 

 

18.12.Потписан споразум о 

реализацији пројекта  регионалне  

санитарне депоније 

 

Представници општина Приједор, 

Козарска Дубица и Оштра Лука  

потписали су споразум о формирању 

међуопштинског вијећа за реализацију  

регионалне  санитарне депоније за 

одлагање чврстог отпада која је 

стационирана на постојећој депонији на 

Куреву код Приједора. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да су потписивањем овог 

споразума добили могућност да 

аплицирају на средства Свјетске банке у 

износу од 1.600.000 долара предвиђена 

за уређење депоније на приједорском 

подручју. 

-Из ових средстава биће изграђена 

претоварна депонија у Козарској 

Дубици, а на Куреву уређени прилазни 

путеви, а посебна опажња биће дата 

пречишћавању отпадних вода које 

излазе са депоније, казао је Павић. 
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Он је додао да се остале поткозарске 

општине Нови Град, Костајница и 

Крупа на Уни, нису изјасниле око 

приступања овом пројекту, без  обзиром 

што су упознате да  ће еколошке 

дозволе моћи имати само регионалне 

депоније. 

Замјеник начелника општине Козарска 

Дубица Рајко Марчета рекао је да 

изградњом регионалне депоније грађани 

ове општине рјешавају проблем отпада. 

-Претоварном станицом смањићемо 

транспортне трошкове јер ће у њој бити 

вршена рециклажа погодног отпада, док 

ће преостали бити транспортован на 

Курево, додао је Марчета. 

Начелник општине Оштра Лука Дрена 

Куриџа рекла је да ова општина и сада 

одлаже отпад на Курево и да 

потписивање овог споразума значи за 

Оштру Луку само наставак већ 

уходаних послова. 

Имплементатор пројекта ће бити  

предузеће ''Комуналне услуге'' из 

Приједора у оквиру којег ће бити 

формирана посеба радна јединица  

Према пројекату Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и 

екологију на подручју Републике 

Српске планирано је пет регионалних 

депонија које ће подлијегати 

међународним стандардима. 

 

23.12. Пријем за вјерске заједнице 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је  традиционални 

пријем за  представнике   три највеће  

вјерске заједнице у Приједору , а  

поводом  предстојећих  вјерских и 

новогодишњих празника. 

-Иако смо се током године састајали и 

договарали, овај сусрет имао је за циљ 

да грађанима и вјерницима општине 

Приједор упутимо заједничку поруку да 

ћемо се, у времену које је пред нама 

,заједнички борити за што бољи живот 

сваког грађанина у Приједору, рекао је 

начелник Марко Павић. 

  Он је  додао  да је овај сусрет   био 

прилика да се  ,  поред честитања за 

предстојеће празнике,  размјене и 

мишљења о сарадњи локалне власти са 

представницима вјерских заједница овој 

години. 

-Наша је заједничка констатација да смо 

заједничким снагама створили  повољан 

амбијент и услове за суживот и бољи 

живот свих наших грађана ,да постоји 

вјерска и национална толеранција и да 

ми те различитости користимо као нашу 

предност на путу ка европској заједници 

народа,  казао је Павић. 

  

           

Представника СПЦ  протојереј 

ставрофор Ранко Малетић је   казао   да  

је сусрет у општини био прилика да  се 

изразе  жеље за просперитет и напредак, 

али и сагледају  до сада постигнути  

резултати. 

-Сви смо мишљења да смо током 

протекле године  доста добро 

сарађивали и пуно тога урадили , рекао 

је Малетић. 

Жупник приједорске жупе, Маријан 

Стојановић, рекао је да је божићна 

порука свим људима добре воље мир, 

радост и весеље и да је вријеме да своје 

погледе и рад окренемо ка будућности и 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

бољитку општине Приједор и свих 

њених грађана и вјерника.  

-Нека жеље буду одраз нашег срца, а не 

само формалност јер се свакод добро 

или лоше дјело рађа из људског срца, 

рекао је Стојановић. 

 Амир Махић, главни имам меџлиса 

исламске заједнице Козарац је рекао да 

су  се представници свих вјерских 

заједница  сложили да је ово општина 

велике перспективе и лијепе будућности 

. 

-На нама је да оснажимо суживот међу 

грађаним Приједора  да  будемо блиски 

и као комшије и као грађани овог града, 

рекао је  Махић. 

 

28.12.Новогодишњи пријем за 

ученике 

 

Марко Павић , начелник општине 

Приједор приредио је  традиционални 

новогодишњи пријем за најбоље 

ученике приједорских основних и 

средњих школа. 

-Знање  и младост су оно  на чему ми 

мислимо  да градимо нашу укупну 

политику и нашу  будућност , а ово је 

прилика  да наградимо  најбоље 

наградимо и  да другима покажемо да ће 

они најбољи увијек бити вриједновани,  

казао је Павић. 

 

 
  

Он  је додао да ће и у години која је 

пред нама бити довољно средстава за 

подршку талентованим  ученицима , 

поготово онима који одлазе на 

такмичења и тиме успјешно 

представљају своју школу, али и свој 

град. 

 Ђурђица Мармат , ученица осмог 

разреда ОШ „ Вук Караџић“ Омарска 

рекла је да је веома поносна што је , као 

најбољи ученик, представљала своју 

школу на пријему и да јој је то велики 

подстицај за даљи рад и учење. 

Поред пригодних новогодишњих 

поклона, начелник општине Приједор  

уручио је за дванаест најбољих 

основаца и осам средњошколаца уручио 

новчану награду у износу од  по 

стотину  КМ. 

 

Пријем за пензионере 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је традиционални 

новогодишњи пријем за представнике 

Удружења пензионера , која је са својих 

13 000 чланова, једна од најбројнијих 

невладиних организација. Он је овом 

приликом истакао да је за 

функционисање локалне власти веома 

важна сарадња са овим удружењем. 

-Наша сарадња је на врло високом 

нивоу, која се огледа у томе што 

општинска администрација  

финансијски помаже рад удружења, а 

они та средства користе по свом 

програму, рекао је Павић. 

Он је додао да се поред тога ради на 

томе да се статус ове категорије и на 

други начин поправи, кроз разне видове 

помоћи многим породицама и 

пензионерима. 

Предсједник Удружења пензионера 

Слободан Брдар је истакао да је током 

ове године погодности бањско-

климатског лијечења користило 297 

пензионера, а 1006  пензионера је 

добило једноркатну новчану помоћ.Он 

је посебно истакао да  на подручју 

општине Приједор  3119 пензионера 

живи  у стању социјалне потребе. 
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-Ми смо свјесни да нисмо проблем 

локалне власти, већ институција власти 

РС и БиХ, али имајући у виду да смо 

становници општине Приједор , ми у 

границама могућности тражимо од  

локалне власти да у границама својих 

могућности помогну својим грађанима 

из ове популације и они нам излазе у 

сусрет, рекао је Брдар. 

 

 

Општина помогла раднике 

Тргопродаје 

 

Општина Приједор је ,имајући у виду 

тежак положај  отпуштених радника 

а.д.“ Тргопродаја“ који једанаест 

мјесеци нису примили зарађену  

плату,Синдикалној организацији овог 

предузећа уплатила 13.700 КМ као 

помоћ  за 75 радника  који су 

проглашени технолошким вишком. 

-По 160 КМ биће исплаћена за 70 

радника, док ће пет болесних радника 

добити по 500 КМ, саопштено је из 

кабинета начелника општине Приједор 

Марка Павића. 

У саопштењу је изражено увјерење да 

ће руководство ''Тргопродаје'' 

испоштовати обећање дато 

представницима синдикалне 

организације да ће радницима у року од 

три мјесеца од дана уручења отказа 

исплатити законом предвиђене плате и 

отпремнине и 11 дужних плата, те 

уплатити заостале доприносе. 

Предсједник синдикалне организације 

Борка Маричић потврдила је да је 

општина дала једнократну новчану 

помоћ отпуштеним радницима, те 

захвалила начелнику на разумијевању за 

тешко стање радника ''Тргопродаја'' који 

су прије мјесец дана проглашени 

технолошким вишком и отпуштени. 

Она је додала да је руководство 

''Тргопродаје'', како је и обећало, 30. 

новембра, уплатило по 200 КМ за 98 

радника. 

Раднице ''Тргопродаје''  се и даље два 

пута  седмично окупљају испред 

складишног простора предузећа и то ће 

чинити све док руководство не изврши 

обавезе према њима. 

 

Обновљен рад  Занатско -

предузетничког удружења   

 

У Приједору је   формиран 

Иницијативни  одбор  за обнављање  

рада  некадашњег  Занатско -

предузетничког удружења  који би на 

основу  регистрованих  предузетника 

требао  да броји  око  2000 чланова. 

Шеф Одсјека  за привреду  општинске  

Административне службе  Жељко 

Граховац казао је  да ће  предузетници 

преко Удружења  моћи  заједнички  да 

наступе  према  институцијама ,али  и 

према потенцијалним  пословним 

партнерима. 

 

 
-Предузетништво  је најздравији  дио 

привреде  РС  јер  они који се њим баве  

користе властити капитал и  објекте  и 

стога ће  им Занатско -предузетничка 

комора РС  преко регионалних комора и 

општинских удружења пружати  

стручну  помоћ   из области правне 

регулативе , оспособљавања 
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квалификоване радене снаге  а 

предузимаће  и активности  на  очувању  

многих заната којима пријети  

гашење,казао је  секретар  Регионалне 

Занатско-предузетничке коморе  

Бањалука Славко Којић. 

Он је навео да је Законом о занатско-

предузетничкој дјелатности РС 

предвиђено да се у РС  организује  пет  

регионалних  занатско-предузетничких 

комора. 

Предузетник Драган Кнежевић  рекао је  

да је за  оне који се баве 

предузетништвом   један  од највећих 

проблема  њихова  неорганизованост и  

изразио наду  да ће Занатско-

предузетничка комора РС  бити уистину  

комора предузетника  којима ће помоћи 

да њихови пројекти  буду  усклађени са  

са укупним  програмима  друштвено-

економског развоја РС. 

 

30.12. Министар Чађо и начелник 

Павић обишли нову шалтер салу  СЈБ 

Приједор 

 

Министар унутрашњих послова РС 

Станислав Чађо посјетио је Станицу 

јавне безбједности Приједор гдје је са 

начелником општине Марко Павићем 

обишао новоизграђени простор шалтер 

сале намијењене  за регистрацију 

возила. 

-Увијек је задовољство  једним оваквим 

поводом доћи у једну локалну 

заједницу, посебно када  смо у прилици  

да афирмишемо нешто што је резултат 

заједничког рада , доброг разумијевања 

и сарадње, рекао је Чађо. 

Он је додао да је веома задовољан овим 

што је видио и да сматра  ће ова 

модерно опремљена сала испунити свој 

циљ да грађанима омогући што 

квалитетнију и  бољу  услугу и да 

ријеши проблем великих гужви и 

вишесатног чекања да би се обавила 

регистрација возила. 

 
Он је најавио да ће у веома кратком 

времеском периоду и јединица за 

издавање путних исправа и личних 

докумената бити измјештена из зграде 

поште  и смјештена у ћиме ће се ниво 

понуде услуга које пружамо грађанима 

биће концентрисан на једном мјесту. 

Начелник  општине Приједор Марко 

Павић   рекао је  да је прије два мјесеца 

договорено да  се заједничким снагама 

реконструише и опреми овај простор 

како би грађанима општине пружили 

квалитетније и брже услуге. 

-Ово је један изузетно лијеп примјер 

сарадње општине и министарства јер 

смо нашли заједнички интерес да би 

грађанима било боље, казао је Павић. 

Он је додао да су тренутно у функцији 

три шалтера, те замолио министра да 

опреми и преостала три шалтера и у 

случају да се укаже потреба повећа број 

извршилаца послова. 

У реконструкцију простора општина 

Приједор је уложила  40 000 КМ, док је 

Министарство унутрашњих послова 

опремило нову шалтер салу савременом 

компјутерском опремом. 

 

Општина и НВО сектор партнери 

 

У  складу са  Европском повељом о 

локалној самоуправи начелник општине 

Приједор Марко Павић , предсједница 

Скупштине општине Азра Пашалић и 

представници тринаест невладиних 

организација потписали су Споразум и 

међусобној сарадњи и партнерству. 

-Ово је један облик регулисања односа 

између локалних органа власти и 

невладиног сектора и сматрам да је  



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

врло значајан јер се један дио посла 

може пренијети на овај сектор који се у 

Приједору показао јако успјешан и који 

је реализовао многе пројекте, рекао је 

Павић. 

Он је додао да је на  овај начин 

успостављен партнерски однос између 

локалне власти и НВО сектора  што ће  

дати допринос реализацији пројеката  

битних за развој цивилног друштва и 

унапређење укупног живота на подручју 

општине Приједор,  

Сабира Медић, директор Удружења 

грађана „ Берек“ једне од потписница 

споразума истакла је да ова невладина 

организација ради три године и да је и 

до сада реализовала више пројеката у 

којима је имала подршку општине 

Приједор. 

-Сматрам  да ће са овим споразумом 

имати још више успјеха у реализацији 

пројеката и још већу подршку општине, 

као партнера, казала је Медићева. 

 

Деминери  

 

На подручју Приједора деминери су ове 

године дјеловали 104 пута на 

неутралисању одбачених 

неексплодираних-убојних средстава , 

што је мање него лани када су минско-

експлозивна средства уклонили са 117 

локација  На пријављеним локацијама 

пронађено је и уништено је 190 ручних 

бомби, 97 тромблона, 30 зоља, оса и 

ракета за ручне бацаче, по једна 

минобацачка граната и противтенковска 

мина, шест противпјешадијских мина, 

21,7 килограма разних врста експлозива, 

8 895 комада муниције различитог 

калибра, те 55 комада осталих средстава 

војног поријекла.Пронађено је и пет 

авио бомби без експлозива које потичу 

чак из Другог свјетског рата.Шеф  

општинског Одсјека  цивилне заштите 

Душан Врањеш апеловао је на оне који 

посједују илегално наоружање и 

минско-експлозивна средства да их не 

одбацују у природу већ да се јаве 

Цивилној заштити са којом ће наћи 

начина да их безбједно уклоне. 

 

___________________________      
Издавач: Општина Приједор 

 


