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       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за март 2016.године 

 

9.3.  Усвојен извјештај о раду  

Градоначелника и Градске управе у 

2015. години 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су на 34. скупштинском 

засједању  са 25 гласова Извјештај о 

раду градоначелника и Градске управе 

за 2015.годину. Градоначелник 

Приједора Марко Павић изјавио је да   

му је драго што су одборници дали 

такво повјерење овом значајном 

документу  и да нису имали великих 

примједби на рад администрације. 

„ Град Приједор и његова  

администрација је у протеклој години 

испунио све статутарне, законске и 

уставне обавезе које има према својим 

грађанима“ рекао је Павић. 

Он је додао да је важно истаћи да је 

буџет Приједора био стабилан и да ће 

град имати суфицит у буџету који ће 

бити или распоређен у постојеће 

буџетске ставке или усмјерен у 

инвестицију за коју се одлучи 

Скупштина града. 

 „Без обзира  на тешке околности у 

којима се прикупљао и трошио буџет, 

успјели смо све кориснике исплатити на 

вријеме и све извођаче радова „ рекао је  

Павић. 

Он је додао да је Приједор тако у 

прошлој години имао политичку , 

безбједносну и буџетску стабилност на 

коју су могли рачунати сви они који се 

финансирају из буџета града. 

Павић је додао да су неки објекти као 

што су градска топлана  у прошлој 

години у потпуности завршени, а да су 

неки пројекти као што су водовод, 

канализација и слично настављени и у 

овој години и да је њихова вриједност 

преко 10 милиона КМ. 

„ Мислим да је  начин рада и сарадња са 

градском скупштином нешто што може 

бити примјер и другим градовима јер је 

у тим међусобним односима створена 

једна здрава клима и повољан амбијент 

који може само утицати да то да се 

привуку стране и домаће инвестиције и 

да се каже да је Приједор стабилан 

града. 

Павић је за ову годину најавио неке од 

инвестиција као што су асфалтирање 

путева, завршетак пијаце, изградња и 

реконструкција друштвених домова. 

 

9.3.Амбасадор Велике Британије у 

посјети Приједору 

 

У Приједору боравио амбасадор Велике 

Британије у БиХ Едвард Фергусон који 

је са градоначелником Приједора 

Марком Павићем разговарао о 

актуелној  проблематици развоја града 

Приједора У саопштењу које је 

медијима упућено након састанка се 

истиче да је градоначелник Павић  

амбасадора Фергусона упознао са оним 

што се у Граду ради те истакао основно 

опредјељење локалне администрације 

ка економији и запошљавању. Павић је 

истакао да је њихов  заједнички  став  да 

прошлост не треба заборавити, али да 

наш  поглед мора бити упућен у 

будућност. Поред овога, Павић је 

амбасадора упознао са основним 

резултатима рада привреде и са 

проблемима којима се сусреће Град 

Приједор, као што је незапосленост. 
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Амбасадор Фергусон  је истакао да је 

град  Приједор имао тешку прошлост, 

али да има добру садашњост и још бољу 

будућност  те да је  врло важно да 

постоје одређене стратегије  развоја које 

би могле привући дио средстава и из 

иностранства. Он је мишљења и  да 

незапосленост као проблем треба 

рјешавати кроз приватне инвестиције и 

да треба оснажити економију тако да се 

смањи зависност  од јавног сектора. 

 

Сарадња Сисачко-мославачке 

жупаније и приједорске регије 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

истакао  је након  састанка са 

челницима Сисачко-мославачке 

жупаније и хрватског конзулата у 

Бањалуци значај и потребу ближе 

сарадње у областима привреде, туризма 

, културе и спорта. 

 „Приједорску и Сисачко-мославачку 

регију ријека Уна спаја, а не раздваја, и 

логично је да сарађујемо, а  нарочито 

сада, када  је Хрватска чланица ЕУ , да 

размјењујемо искуства, али и да 

користимо фондове ЕУ за 

прекограничну сарадњу“, рекао је 

Павић. 

 

 
 

Он је додао да је на овом састанку 

постигнут договор да двије развојне 

агенције  Приједора и Сиска , ПРЕДА и 

СИМОРА  у блиској будућности у 

 конкретизују пројекте које ћемо 

кандидовати ка ИПА фондовима.  

Жупан Сисачко-мославачке жупаније 

Иво Жинић рекао је да је јавни позив за 

програм Интерек отворен до 15. јуна и 

да се мора брзо реаговати како би се 

договорили конкретни заједнички 

пројекти. 

 „ Већ видимо да је наша сарадња у 

саобраћајној повезаности, привреди, 

здравству, туризму“, навео је Жинић. 

Конзул Републике Хрватске у Бањалуци 

Златко Крамарић изразио је 

задовољство у име Министарства 

иностраних послова Хрватске што на 

локалном нивоу дјелују људи који су 

итекако одговорни, прије свега према 

својим грађанима и што је учињен овај 

први, формални корак за успостављање 

сарадње ове двије регије. 

 

Приједор- град будућности 

 

Аналитичари ФДИ су на основу 20-так 

критеријума направили попис 

микроградова будућности, а градови 

рангирани на основу економског 

потенцијала, радног окружења, 

исплативости инвестиције, 

инфраструктуре и повољног окружења 

гдје је Приједор заузео високо пето 

односно четврто  мјесто међу градовима 

будућности. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је на конференцији за новинаре истакао 
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да су ова два признања граду Приједору 

престижног листа који је огранак  

Фајненшенел тајмса најбољи 

показатељи да је градска 

администрација своје напоре и своју 

стратегију развоја усмјерила ка 

будућности. 

 „То су признања за оно што  смо 

урадили, али она имају већи значај тиме 

што ће се инвеститори моћи увјерити да 

је једна независна кућа дала таква 

признања и да могу ићи у директне 

инвестиције“, рекао је Павић. 

Специјал Фајненшенел Тајмса, магазин 

„ФДИ“ на конкурсу за европске градове 

и регије, на којем је учествовала 481 

локација – 294 града, 148 регија и 39 

локалних компанија, дао је висока 

мјеста Приједору у двијема од шест 

категорија. 

 „У категорији трошковне ефикасности 

од 294 града Приједор је заузео пето 

мјесто међу микроградовима и мислим 

да је то велико признање нашем граду и 

локалној администрацији“, навео је 

Павић. 

 У категорији градови будућности 2016-

2017 од 190 градова Приједор је заузео 

четврто мјесто међу микроградовима. 

Он је додао да је за добру позицију 

Приједора међу градовима у које се 

исплати инвестирати важна чињеница 

да се цијели град ставио у службу 

инвеститора. 

 

Пројекти за побољшање квалитета 

живота повратника 

 

Град Приједор и Федерално 

министарство расељених особа и 

избјеглица у овој и наредној години 

зааједнички ће реализовати пројекте 

вриједне милион марака, махом 

инфраструктури. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је након разговора са федералним 

министром за расељене особе и 

избјеглице Едином Рамићем  изјавио да 

ће град учествовати са 40 одсто, а ово  

министарство са 60 одсто средстава. 

 

 
 

 „За ову годину договорена су два пута 

да се асфалтирају у дужни од око пет 

километара, и то Кевљани – Петров гај 

и Јакуповићи – Косови, а Федерално 

министарство ће финансирати и неке 

мање пројекте са мјесним заједницама и 

невладиним организацијама“, рекао је 

Павић. 

 Он је додао  да је и раније постојала 

добра комуникација и сарадња са овим 

министарством како би се  што већем 

броју грађана омогућило да ријеше 

своје проблеме. 

 Федерални министар расељених особа 

и избјеглица Един Рамић рекао је да је 

ово министарство у 2015. години у 

Приједору подржало процес повратка 

најчешће инвестицијама у поправку 

објеката, подршком цивилном друштву 

и стипендирањем ученика из 

повратничке популације.Он је подсјетио 

да је ово министарство реализовало 

пројекте у Приједору кроз подршку 

привредним субјектима и изградњу 

објеката страдалих у протеклом рату. 

 

 Уручивање захвалница за помоћ 

дјецу са Косова 

 

Предсједник Одбора за помоћ Србима 

Косова и Метохије Милорад Арлов 

уручио је у Приједору захвалнице за 

Градску управу те основне школе  

“Бранко Ћопић“ и „Јован Цвијић“  који 

су крајем августа угостили педесетак 

малишана из Гњилана, а почетком ове 

године припремили  386  божићних  

пакетића за дјецу са  Косова и Метохије 
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.Он је изразио захвалност што се град 

Приједор нашао међу шест градова и 

општина из Републике Српске који  су  

угостили  дјецу са Косова и Метохије. 

„Хтјели смо на скроман начин да се 

захвалимо Граду Приједору и школама 

које су прошле године учествовале у 

хуманитарним акцијама и тако помогле 

наш народ на Косову и Метохији“ казао 

је Арлов. 

 

 
 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је истакао да је ово 

значајна хуманитарна акција која је 

дјеци са Косова омогућила да проведу 

неколико дана у дружењу са 

вршњацима из Приједора, која ће бити 

настављена и ове године када ће 

педесетак малишана  из Грачанице  у 

августу бити гости ученика Основне 

школе „ Петар Кочић“.Он је потврдио и 

да  ће  Приједор и ове године угостити 

50 малишана са Косова, а домаћини ће 

им бити ученици Основне школе „Петар 

Кочић“. 

 

Средства за омладину и НВО 

 

Град  Приједор ће у овој години 

са 60.000 КМ финансирати пројекте 36 

невладиних организација.Начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић  потврдила је  да се већ 

неколико година средства за невладин 

сектор , као и за омладину  не дијеле  по 

систему донација већ кандидовањем и 

бодовањем предложених пројеката. Она 

је додала да је   на конкурсу 

учествовало   45  невладиних  

 организација , а  да је комисија 

системом бодовања   одобрила  36 

  пројеката  у вриједности од 500 

до 3.000 КМ.  

„Ријеч је о пројектима из области 

здравства, образовања, спорта, културе, 

екологије и социјалне заштите који ће 

бити од користи било широј друштвеној 

заједници било особама са 

инвалидитетом или ментално 

недовољном развијеношћу било 

националним мањинама или 

маргинализованим групама“, навела је 

Бабићева.Она је додала да ће у 

наредном периоду градска управа 

финансијски подржати  18 пројеката 

омладинских организација  чија је 

укупна вриједност  42 200 КМ. На 

конкурс  градске управе пријавило се 

укупно 27 омладинских организација и 

неформалних група, а вриједност  

одобрених пројеката креће се од 500  до 

6000 КМ. 

 

13.3.Козарске покладе 

 

Неколико стотина мјештана 

поткозарских села Бистрица и Верићи, 

као и бројни гости из Приједора и 

Бањалуке, присуствовали су 

“Козарским покладама 2015” које се у 

новије вријеме одржавају десету годину 

заредом.Градоначелник Приједора 

Марко Павић истакао да додатни значај 

манифестацији даје и чињеница да су 

њени организатори двије туристичке 

организације, Приједора и Бања Луке и 

два села, Верићи и Бистрица, са 

подручја ова два града. 

„Ово је знак да се такве манифестације 

могу организовати и да нема никакавих 

препрека , општинских и било каквих 

других, а поред његовања обичаја ова 

манифестација има и туристички значај 

јер овдје долазе гости из Србије, 

Хрватске , Словеније и са других 

простора да виде које то обичаје 

његујемо овдје у Поткозарју“ рекао је 

Павић 
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Традиционална етно-туристичко-вјерска 

манифестација почела је служењем 

литургије у храму Светог Пророка 

Илије у селу Бистрица и парастосом у 

храму Светог Прокопија у Верићима 

који је уједно на овај начин обиљежио и 

120 година постојања.Након тога су на 

платоу испред храма у Бистрици 

наступиле ојкачке и фолклорне групе из 

Поткозарја, а посјетиоци су на бројним 

штандовима могли да пробају разне 

специјалитете народне кухиње, да 

погледају и купе етно-предмете и 

различите рукотворине. 

Организатори манифестације су 

Црквена општина Бистрица-Верићи, 

Туристичка организација града 

Бањалуке и Туристичка организација 

града Приједора.Овој светковини поред 

многих високих званица присуствовао 

је и амбасадор Србије у БиХ Станимир 

Вукичевић. 

_______________    
 Издавач: Град  Приједор 


