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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за август 2014.године 

 

 

Приједор примјер успјешне локалне 

заједнице  

 

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик рекао је да је град 

Приједор примјер успјешне локалне 

заједнице и ревитализације послије 

поплава и да га треба третирати као 

центар регије у свим развојним 

плановима. 

"Приједор дужи низ година показује 

континуитет у стабилности и овдје смо 

да се потврди да је у политичком и 

безбједносном смислу стабилна средина 

окренута развоју економије и 

инфраструктуре", рекао је Додик 

новинарима у Приједору након састанка 

са градоначелником Марком Павићем и 

предсједником Владе Републике Српске 

Жељком Цвијановић.  

 

 

Додик је изразио спремност за помоћ 

граду Приједору са републичког нивоа у 

завршетку спортске дворане на Уријама 

и у набавци мазута за предстојећу 

сезону гријања.  

"Са локалним властима договорићемо 

се шта као допринос идуће годне дати 

за довршетак спортске дворане, јер 

Приједор то заслужује, а оперативно 

ћемо радити и на помоћи у погледу 

обезбјеђивања енергената за гријање", 

истакао је Додик.  

Предсједник Владе Републике Српске 

Жељка Цвијановић рекла је да се 

приводи крају подјела ваучера за помоћ 

поплављенима, а да су за област 

пољопривреде припремљена рјешења и 

за сјетву и за сточни фонд у тијесној 

сарадњи Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС и Фонда 

солидарности.  

"Остао је мали број неподијељених 

ваучера, али оно што је важно за 

грађане Приједора, Доњег Жабара, 

Трна, Шамца и неких других мјеста 

јесте шта са онима који заиста имају 

свој стамбени објекат овдје, он јесте 

потопљен и једини је, а имају документа 

у другом ентитету или Брчко 

дистрикту", навела је Цвијановићева.  

 

 

Према њеним ријечима, тамо гдје 

локалне комисије утврде да није било 

обештећења на другом мјесту и да 

грађани живе ту, упркос томе што имају 

документа негдје друго, имаће иста 

права као и грађани који су већ добили 

ваучере. Она је додала да таквих 

случајева има неколико стотина, да су 

локалне комисије већ добиле упутства 

како да обаве провјеру и да тај посао не 

би требало да траје више од неколико 

дана.  

"У континуитету Влада и штаб 

анализирају дешавања која су била у 
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поплавама, а односе се на пропусте који 

би се могли приписати републичким 

или локалним институцијама, али 

паралелно с тим, независно од Владе и 

штаба, надлежни органи су почели своје 

провјере и своје активности на 

утврђивању евентуалне нечије 

одговорности", рекла је Цвијановићева.  

Она је додала да ће и парламент Српске, 

путем свог анкетног одбора, водити 

одређене активности, што значи да ће 

рад на та три колосијека довести до 

идентификације слабости система за 

убудуће.  

"Приоритет је ријешити критичне тачке, 

а онда наставити са пројектом који се 

већ одвија и подразумиијева 

интервенције на више од 140 локација у 

РС", додала је Цвијановићева.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је након мајских поплава 

завршена надокнада штета грађанима за 

стамбене објекте, осим случајева 

размимоилажења докумената и стварне 

адресе становања, а да је сада приоритет 

санација великих штета у 

пољопривреди.  

"Инсистирали смо да се накнада штете у 

пољопривреди што прије заврши како 

бисмо пољопривреднике оспособили да 

што спремнији уђу у јесењу сјетву", 

нагласио је Павић.  

Он је појаснио да град Приједор ради на 

замјени мазута као енергента биомасом, 

али да се током предстојеће сезоне 

гријања и даље мора гријати на мазут, 

те је затражио помоћ од предсједника 

Републике да се лично заложи, као што 

је то учинио и лани, за повољније 

услове набавке мазута за Приједор у 

"Оптима групи“. 

 

Средства за Дневни центар за дјецу са 

посебним потребама 

  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и замјеник резидентног представника 

УНДП-а Захира Вирани потписали су у 

Приједору споразум о изградњи и 

опремању Дневног центра за дјецу са 

посебним потребама вриједног близу 

80.000 КМ. Павић је потврдио  да ће 

УНДП пројекат финансирати са 46.000 

КМ, а град са 33.000 КМ, да је ријеч о 

хуманом пројекту и да ће  бити од 

користи дјеци са посебним потребам и 

њиховим родитељима. 

 "Ускоро ће услиједити набавка 

пољопривредне механизације за  20 

повратничких породица које се баве 

ратарством, а УНДП  ће ускоро 

расписати и тендер за реконструкцију 

двију поплављених школа у Приједору", 

истакао  је Павић. 

 Он је подсјетио да је УНДП 

организација која је прва притекла у 

помоћ када су Приједор у мају погодиле 

поплаве, али  и  која годинама помаже 

стратешки развој Приједора. 

 

 
 

Замјеник резидентног представника 

УНДП-а Захира Вирани је изразила 

саосјећање са људима Приједора 

погођеним поплавама и честитала 

градској власти на изузетно брзој 

реакцији у пружању помоћи 

суграђанима у поплавама. 

 "УНДП је једна од првих организација 

које су притекле у помоћ и Приједору и 

свим другим поплављеним подручјима 

и наставићемо подржавати и град и 

људе у обнови након поплава", казала је 

Вирани. 

 Она је навела да је потписани  уговор о 

изградњи дневног центра наставак 

дугогодишње сарадње са Приједором. 

 

Програм ГОЛД  
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Градоначелник Приједора Марко Павић  

разговарао је са директором  Програма „ 

ГОЛД“ Марком  Мек Кардом, који је 

боравио у радној посјети Приједору, а у 

контексту припрема за реализацију овог 

пројекта. Ријеч је о пројекту унапређења 

локалног развоја који на подручју БиХ 

проводе међународне организације 

УСАИД   и СИДА. 

Градоначелник је овом приликом 

упознао госта о капацитетима града 

Приједора када је у питању привлачење 

инвеститора и даљи локални економски 

развој ове локалне заједнице. Том 

приликом је нагласио да је град 

Приједор крајем прошле године усвојио 

Интегралну стратегију развоја за период 

2014-2024.године која је резултат 

опредјељења града да створи услове за 

одрживи развој , проактивно и 

одговорно управљање локалним 

развојем. Павић је овом приликом 

истакао да је  из претходне Стратегије 

развоја 2008-2013. године реализовано 

преко  70 одсто пројеката, без обзира 

што се тај период поклопио са највећом 

свјетском економском кризом. 

Градоначелник је истакао да Пројекат 

„ГОЛД“ сматра дијелом реализације 

нове стратегије развоја. 

 

 
 

Господин Марк Мек Кард је 

градоначелника упознао да је ова 

посјета у функцији припрема за долазак 

„ сајт локатора“ и састанка са њима који 

је планиран за 25. септембар.Наиме, сајт 

локатори су представници реномираних 

компанија, експерти са искуством и 

контактима, који би на основу 

претходно утврђених локација са 

повољним амбијентом за инвестирање, 

активно учествовало у процесу 

проналажења и анимирања  

потенцијалних инвеститора за град 

Приједор. 

Кард је истакао да је Приједор једна од 

шест локалних заједница у којој ће се 

организовати њихова посјета, као и да је 

Приједор лидер када је  у питању 

директна пропорционалност капацитета 

локалног економског развоја.Он је 

додао и да је упознат да  град Приједор 

посједује БФЦ сертификат , као једина  

локална заједница из РС са најбољим 

пословним окружењем за инвеститоре  

у југоисточној Европи те да је то добра 

полазна основа за припрему у 

реализацији пројекта „ГОЛД“. Он је 

истакао да је сектори интересовања овог 

програма: дрво, метална индустрија и 

информационе технологије. Кард је 

истакао да ће се све припремне 

активности око доласка сајт локатора у 

наредном периоду одвијати у сарадњи 

са градском управом и Агенцијом „ 

ПРЕДА“ како би се предности за 

улагање инвеститора  у Приједор што 

боље дефинисале и  презентовале сајт 

локаторима. 

 

Ликовна колонија  „Сретен 

Стојановић“ 

 

У Музеју Козаре у Приједору је 

отворена ликовна колонија "Сретен 

Стојановић" на којој ће до 11. августа 

умјетничка дјела стварати десет сликара 

из Србије, Француске, Италије и 

Републике Српске. 

Отварајући десети сазив колоније, 

приједорски градоначелник Марко 

Павић рекао је да ће наредних дана у 

свијету доказана умјетничка имена 

младим нараштајима у овом граду 

одржати својеврсну сликарску 

радионицу.  
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Он је додао да Приједор има пуно 

сликара који су се у далеком свијету 

доказали и показали да су људи са ових 

простора надахнути и да могу 

равноправно излагати у свјетски 

познатим галеријама.  

У колонији  учествују  аутори Силва 

Вујовић, Бране Марковић, Предраг Пеђа 

Тодоровић, Зоран Совиљ и Копања 

Милутин из Београда, Младен Каран из 

Новог Града, који живи и ради у 

Фиренци, Драго Драгић из Приједора, 

који живи и ради у Лиону, потом Маја 

Верзоти из Новог Сада, Небојша Јоцић 

из Банатског Новог Села и Иво 

Дејановић, који живи на релацији 

Љубија-Умаг.  

 

 
 

Рад умјетника ће пратити историчар 

умјетности Милана Веиновић  из 

Панчева која ће бити задужена за 

критички осврт и израду каталога 

изложбе са колоније. 

Колоније носи име једног од највећих и 

најпознатијих приједорских умјетника 

академика Сретена Стојановића. Њени 

циљеви су његовање и чување ликовне 

традиције, стваралаштва и едукација 

младих генерација. Ова манифестација 

одржава се под покровитељством града 

Приједора.  

 

Приједор добио још један мурал 

 

Мађарски стрит арт умјетник Атила 

Саможи Видам завршио је осликавање 

мурала под називом „ Трансформација“ 

на фасади једне зграде у центру 

Приједора. 

„ Јако сам задовољан организацијом 

комплетног посла, а посебно како сам 

примљен код грађана који су  ових дана 

гледали како радим“ истакао је Видам. 

Он је додао да  мурал  изгледа много 

боље него што је очекивао. 

„ Кад се направи скица на папиру, никад 

се не зна како ће  се то изгледати на 

зиду, али сада када видим завршен рад  

веома сам задовољан“ рекао је Видам. 

Његов мурал “Трансформација” 

побиједио је у конкуренцији преко 

стотину приједлога за мурал пристиглих 

на конкурс за додјелу награде “Паола де 

Мањинкор 2014” за најбољи мурал у 

Приједору који је расписало Удружење 

ликовних умјетника  

Награду "Паола де Мањинкор", названу 

по италијанској сликарки која је 1998. 

године на зиду приједорске 

Електротехничке школе осликала први 

мурал. Награду  чине плакета, новчана 

награда од 3.000 КМ и могућност 

осликавања једне фасаде у граду 

побједничким радом.  

 

 
 

Међу онима који су помогли 

реализацију мурала у Приједору  истичу  
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се Удружење Програм Приједор, 

Фондација Арселор Митал из Приједора 

која је донирала цјелокупан износ за 

санацију фасаде предвиђене за 

осликавање мурала, затим ФОРТИС 

Групација, Електродистрибуција РС, 

Жељезнице Српске и ЈУ Центар за 

приказивање филмова у Приједору. 

 

Одржан 9.Бланик куп 

 

На приједорском аеродрому "Урије" 

одржан је Девети бланик куп "Приједор 

2014" који је окупио 30 једриличара из 

Србије, Хрватске, Словеније, 

Македоније, Пољске и БиХ.У укупном 

пласману, као и у првенству БиХ, прво 

и треће мјесто заузеле су екипе из 

Бихаћа, а друго из Приједора, док су у 

првенству Републике Српске прва три 

мјеста освојиле екипе Приједор 2, 

Приједор 1 и Небеске видре. 

Циљ такмичења је једрилицом бланик 

Л23 слетјети што ближе замишљеној 

линији, а свако заустављање прије или 

послије те линије носи казнене поене. 

Побједник је онај пилот који добије 

најмање казнених бодова, а идеално је 

да постигне нулу. 

 Министарства управе и локалне 

самоуправе и породице, омладине и 

спорта Републике Српске овогодишњи 

куп финансирала су са по 3.000 КМ, 

град Приједор са 2.000 КМ, а у 

финансирању су учествовали  бројни 

спонзори и донатори. 

___________________    
 Издавач: Град  Приједор 


