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5.5.Поново поплаве у Приједору 

 

Три ријеке у Приједору излиле су из 

ријечних корита и поплавиле око 180 

домаћинстава. Шеф Одсјека цивилне 

заштите града Приједора Душан 

Врањеш рекао је да је водостај Сане  у 

седам часова износио 455 центиметара 

или 35 центиметара изнад критичне 

тачке. 

 

 
 

 

 
  

"Ријека Сана поплавила је око 120 

домаћинстава у насељима Тукови и 

Рашковац, ријека Гомјеница око 30 

домаћинстава у насељу Гомјеница, а 

ријека Милошевица око 30 

домаћинстава у насељима Врбице 

Тополик", рекао је Врањеш. 

 Путна комуникација Приједор - 

Бишћани је у прекиду и саобраћај је 

преусмјерен на алтернативни путни 

правац.  

 "Поново је активиран први степен 

приправности за заштиту од поплава. 

Надамо се стагнацији, а потом и 

опадању нивоа водотока, с обзиром на 

прогнозе метеоролога да ових дана неће 

бити падавина", казао је Врањеш. 

Хигијенско-епидемиолошка служба 

Дома здравља Приједор препоручила је 

суграђанима да воду из градског 

водовода прије употребе превентивно 

прокувавају. 

 "Због поновних падавина извршено је 

ванредно узорковање воде на 

микробиолошку и физичко-хемијску 

исправност чији се резултати чекају", 

речено је у Дому здравља Приједор. 

Хигијенско-епидемиолошка служба  ове 

установе  у сарадњи са приједорским 

"Водоводом" интензивно контролише 

исправност воде за пиће градског 

водовода и врши редован мониторинг 

параметара који могу указати на 

загађеност воде. 

 "За сада су сви параметри ранијих 

контрола микробиолошке и физичко-

хемијске исправности воде за пиће били 

у дозвољеним концентрацијама према 

Правилнику о хигијенској исправности 

воде за пиће", саопштено је из Дома 

здравља Приједор. 

  

ДАН ГРАДА-   ЗЛАТНА ВИЛА 

 

Мјешани певски  збор "Обала" из Копра 

побједник је 14. Међународног 

фестивала хорова "Златна вила", док је 

награду публике добио Хор  

Академског културно-уметничког 

друштва  " Лола " из Београда. 

Предсједник жирија Андреј Бурсаћ 

рекао је, образлажући  одлуку,  да је 

умјетнички жири одлуке донио 

једногласно, иако су се  за главну 

награду  готово равноправно борили 
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побједнички хор  и  Хор „ Цапелла 

Одак“  из Загреба. 

Он је појаснио да  је  у коначној одлуци 

жирија пресудио квалитетан, 

цјеловитији наступ, одабране 

композиције изведене на високом и 

технички завидном нивоу хора  из 

Копра,те  да сматра  да је жири урадио 

добар и квалитетан посао. 

Диригент побједничког хора Себастијан 

Врховник рекао је да је ово награда за 

све сате које су он и чланови хора 

преживјели заједно протеклих мјесеци. 

 "То је доказ да смо били на правом 

путу", казао је Врховник. 

Диригент хора који је освојио највише 

гласова публике Милован Панчић рекао 

је да су за њега награда публике и 

награда жирија подједнако вриједне и 

да међу њима нема велике разлике, тим 

више што је публика многобројнија. 

 "Ово је било сјајно вече, одлични 

хорови и  још боља публика.  Надам се 

да ћемо се опет видјети и да ће фестивал 

потврдити свој квалитет трајањем још 

много година ", казао је Панчић. 

 

 
 

 
 

Осим плакете "Златна вила", награде за 

врхунске домете у хорском пјевању коју 

прати новчана награда од 5.000 КМ, те 

награде публике коју прати новчани 

износ од 1.500 КМ, ове је године жири у 

саставу предсједник Андреј Бурсаћ из 

Новог Сада и чланови Лариса Јаруцкаја 

из Петрограда и Амброж Чопи из Копра 

додијелио шест посебних признања за 

неке од елемената хорског пјевања. 

 

 
  

Побједнички хор је био  најбољи у  

извођењу  духовног дјела, АКУД "Лола" 

награђен је за изведбу дјела српског 

аутора, омладински хор "Арт сонус" из 

Петрограда за савремено дјело, "Капела 

Одак"  за  најбоље изведено  дјело 

домаћег аутора, хор гимназије "Јован 

Јовановић Змај" из Новог Сада дјело 

старог мајстора, а за иновацију и 

виртуозност у интерпретацији посебно 

признање је добио женски хор 

"Рустико" из Скопља. 

 Осим награђених, на овогодишњој 

"Златној вили" учествовали су још и 

Хрватско пјевачко друштво "Славуљ" из 

Петриње ,хор "Вила" из Приједора , 

Пјевачки збор младих "Јосип Каплан" 

из Ријеке и хор СКЦ Универзитета из 

Ниша . 

Покровитељ овогодишње "Златне виле" 

је град Приједор, а фестивал хорова 

прва је у низу манифестација којима 

град Приједор обиљежава 16. мај, Дан 

града.  

 

Градоначелник примио најбоље 

ученике поводом Дана града 
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Градоначелник Приједора  Марко 

Павић  је обраћајући се  на 

традиционалном  пријему приређеном  

за   22 најбоља  ученика   из 12  

основних и 8 средњих школа, казао да је 

то  једини  званични који се  за некога 

приређује поводом  16.маја –Дана  града 

. Он је том приликом нагласио да се то 

чини  са једним великим  разлогом,  јер 

су они  будућност Приједора  који ће  

својим   знањем стеченим  током  

образовања,  бити  носиоци његовог 

будућег развоја. 

 

 
 

 
 

 

„Иако   економска ситуација  није  

ништа боља од прошлогодишње, која је  

била  јако тешка , ми у Градској управи  

настојимо да испуњавамо  све законске 

обавезе према   буџетским корисницима 

, па и образовним установама , а у 

границама својих могућности  пружамо 

и подршку  ученицима и њиховим 

педагозима  у њиховим  школским и 

ваншколским активностима“ истакао је 

Павић. 

Он је додао да је за младе  битна  

чињеница  да  већ трећу годину за редом 

овај  град има  тенденцију смањења 

броја лица која  активно траже посао. 

„ Нама ће  и у будуће  бити приоритет 

развој економије и  запошљавање 

младих и  образованих  кадрова, рекао 

је он  и онима који настављају даље 

школовање пожелио  да  буду успјешни 

као што су до сада били. 

Најбољи ученици  приједорских 

основних и средњих школа  награђени 

су  са комплетом књига српских писаца 

и новчаном наградом од по 100 КМ. 

 

Уличне трке –Приједор 2014 

  
Атлеточарка из Србије  Амела Терзић и 

Кенијац Жоел Маина Мванге 

побједници су 21. међународних 

уличних трка "Приједор 2014" које су 

одржане у оквиру обиљежавања 16. 

маја, Дана града. 

Прваку Европе и једној од најбољих 

тркачица свијета на средњим пругама 

Амели Терзић ово је трећи тријумф на 

приједорским уличним тркама, док је 

Кенијцу Мвангеу ово први долазак у 

град на Сани, али је ове године 

побиједио на уличним тркама у Добоју, 

Прњавору и Козарској Дубици, као и на 

полумаратонима у Ријеци и Приштини. 
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Амела Терзић рекла је да се трудила да 

побиједи, да је у почетку кренула 

лагано, да је темпо диктирала Хрватица 

Матеа Матошевић, а да је она чекала 

само посљедњи круг. 

Жоел Маина Мванге рекао је да је 

срећан што је у Приједору и да је 

задовољан што је побиједио, иако му је 

вријеме  било превише хладно и 

вјетровито. 

"Успио сам остварити свој циљ. Желио 

сам да кренем јако, да одмакнем својим 

противницима и обезбиједим себи 

тријумф", рекао је Мванге. 

 У конкуренцији сениорки друго мјесто 

заузела је прошлогодишња 

трећепласирана Биљана Цвијановић из 

Атлетског клуба "Добој" из Добоја, а 

треће Теодора Симовић из Новог 

Пазара. 

 Другопласирани сениор је такође 

Кенијац Елиша Кипротич Саве, док је 

треће мјесто Јасмин Љајић из Новог 

Пазара. 

 

 
 

 У 24 трке организоване под мотом 

"Волим Приједор" трчало је далеко 

мање учесника од најављених 4.000, 

узраста од цицибана до сениора. 

Бодрило их је такође далеко мање 

Приједорчана него што је то био случај 

у најбољим годинама ове трке, а разлог 

томе се  киша и ниска температура.  

Отварању сениорских трка 

присуствовали су представник 

Министарства породице, омладине и 

спорта Републике Српске Оливер Гачић 

и градоначелник Приједора Марко 

Павић који је побједницима уручио 

награде. 

Промотер овогодишњих атлетских трка 

био је Мирко Петровић, четвероструки 

побједник уличних трка у Приједору и 

репрезентативац Србије, троструки 

побједник Кроса Балкана и "краљ 

уличних трка", а, осим ранијих 

побједника, такмичила су се позната 

атлетска имена из земаља бивше 

Југославије, те Мађарске, Кеније и 

Румуније. 

Организатор трка које су  одржане  под 

мотом "Волим Приједор" био је 

Атлетски клуб "Приједор". Генерални 

покровитељ је град Приједор, а 

покровитељ Министарство за породицу, 

омладину и спорт РС. 

 

ДАН ГРАДА- 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  да је Приједор политички, 

безбједносно, буџетски и међуетнички 

један од најстабилнијих градова у БиХ. 

 "Обиљежавајући Дан града шаљемо 

поруку и суграђанима и свијету да ће 

Приједор радити на добробит својих 

грађана и да жели бити дио савремене 

европске заједнице", рекао је Павић. 

 Он је изразио жаљење што бројни 

најављени гости данас због временских 

неприлика нису дошли у Приједор, 

рекавши да је од свих који су били 

онемогућени да дођу добио честитке за 

Дан града. 

 Министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић 

честитала је суграђанима Дан града. 
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 "Приједор је локална заједница која се, 

без обзира на све, сваког дана све више 

и више развија и напредује. Драго нам је 

због тога и надамо се да ће убудуће тај 

развој бити још и већи", казала је 

Решићева. 

 На свечаној академији у поводу Дана 

града уручена су овогодишња признања 

градске управе. 

 Повељу почасног грађанина добио је 

професор антропологије из норвешког 

града Лилехамера Стајнар Брин, 

Награду града Музеј Козаре, а Плакету 

града фабрика "Приједорчанка". 

Стајнар Брин, оснивач Нансен дијалог 

мреже, дуги низ година ради на 

афирмацији мира провођењем 

мултиетничког дијалога и његовим 

ангажовањем од 2004. године у свијет је 

отишла позитивна слика о Приједору. 

Брин је је шест пута, укључујући и ову 

годину, номинован за Нобелову награду 

за мир. 

 "Да будем искрен, радити на 

интеретничком дијалогу је веома спор 

процес и није нешто што плијени 

пажњу медија нити нешто о чему лако 

долазе информације до људи. Ова 

награда ми значи да људи у Приједору 

заиста цијене дугорочне ефекте нашег 

рада и због тога сам веома захвалан", 

рекао је Брин.   

 

 
  

 Осим трију главних награда, Похвалу 

града добило је Хуманитарно удружење 

"Хлеб живота", а Захвалницу 

Територијана ватрогасна јединица 

Приједор. 

Градоначелник Приједора је у јутарњим 

часовима организовао пријеме за 

делегације из словеначких општина 

Велење и Бочац и италијанске Тренто, а 

пригодан програм приредили су 

малишани из Дјечијег вртића "Радост". 

 

Делегација ЕУ у Приједору 

ПОДРШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊУ КА 

ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ 

  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је након разговора са 

замјеником шефа Делегације ЕУ у БиХ 

Ренцом Давидијемда је охрабрен 

подршком делегације Европске уније 

опредјељењу Приједора да се на првом 

мјесту економског  развија. 

 "То нам је потврда наше добре 

оријентације", рекао је Павић. 

 Он је Делегацији ЕУ у БиХ захвалио за 

читав низ пројекта који су годинама 

уназад реализовани и чија је 

реализација у току. 

 

 
 

 "Све то нама служи да прихватимо 

праксу развијених земаља ЕУ и да та 

пракса постане саставни дио нашег 

живота и рада. Питали су нас шта 

чинимо да грађанима приближимо ЕУ. 

Одговорио сам да ми у градској управи 

примјењујемо најбоље праксе локалних 

управа ЕУ, без обзира на степен 

напретка државе у евроинтеграцијама", 

казао је Павић. 
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 Он је изразио задовољство подршком 

која је граду пружена за опредјељење да 

иде напријед, али са свијешћу о 

прошлости. 

 "Познат је наш принцип да никада не 

треба заборавити шта се догодило, али 

треба праштати и с тим праштањем ићи 

напријед", додао је Павић. 

 Замјеник шефа Делегације ЕУ у БиХ 

Ренцо Давиди рекао је да је посјета 

Приједору једна у низу посјета 

локалним заједницама широм БиХ у 

оквиру вишегодишње праксе 

представника ЕУ у БиХ. 

 "Овдје смо добили  детаљне 

информације и о великом броју 

различитих питања која су од значаја за 

Приједор", рекао је Давиди. 

 Амбасадор Краљевине Холандије у 

БиХ Јуријан Крак изјавио је да воли 

повремено отпутовати из Сарајева у 

друге крајеве БиХ јер се тада увјери да 

се много тога доброг дешава у бројним 

локалним заједницама. 

 "Приједор у томе није изузетак, а 

додатни разлог за честитке и властима и 

грађанима јесте успјех овог града у 

добијању цертификата за средину 

повољну за улагања", рекао је Крак. 

 Он је нагласио да је, као представник 

међународне заједнице, потпуно 

свјестан све сложености и осјетљивости 

прошлости града Приједора. 

 "Драго ми је видјети како град налази 

рјешења за суочавање с прошлошћу и 

да се тим проблемима бави на прави 

начин", додао је Кра 

 

           17.5.          ПОПЛАВЕ 

ПОД ВОДОМ БЛИЗУ 5.000 

ДОМАЋИНСТАВА, БЕЗ СТРУЈЕ 

ВИШЕ НАСЕЉА 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је на подручју овог града 

поплављено између близу пет хиљада 

домаћинстава.  

 

 
 

"Потпуно под водом су сва насеља од 

Оштре Луке до Приједора, градска 

насеља Гомјеница, Врбице, Тополик, 

Стари град, Тукови, Рашковац и многа 

друга, а код Радетића куле вода је 

продрла и у најуже језгро града", рекао 

је Павић на конференцији за новинаре у 

Приједору након сједнице кризног 

штаба. 
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Он је навео да је током ноћи евакуисано 

око 40 људи од којих је девет смјештено 

у Спортску дворану "Младост", а остали 

код пријатеља и родбине, док на 

евакуацију тренутно чека око 50 људи.  

 

 
 

"У току је подјела намирница грађанима 

који су угрожени, екипе су се вратиле из 

Добоја, на терену су цивилна заштита, 

војска, полиција, волонтери, Црвени 

крст, а имамо најаву да ће нам у помоћ 

доћи и једна екипа из Словеније. Нашли 

смо и начина да превеземо из Љубије и 

Гомјенице неколико пацијената за 

хемодијализу", казао је Павић.  

 

 
 

Према процјенама 

Хидрометеоролошког завода Републике 

Српске водостај Сане је 600 

центиметара или за 180 центиметара 

изнад критичне тачке. Ријеч је о 

процјени, а не о прецизном податку 

будући да мјерна летвица има 500 

центиметара и од синоћ је под водом.  

"Једина лијепа вијест је да је водостај 

Сане у Санском Мосту у опадању, али 

код нас је достигао максимум, тренутно 

стагнира и не знамо за колико времена 

ће почети опадати", казао је Павић.   

Према његовим ријечима, 

водоснабдијевање је тренутно уредно, 

осим у Брезичанима гдје се морала 

искључити струја на пумпама за воду 

због продирања воде у постројење, а 

проблем са водоснабдијевањем могао 

би настати ако се исто то деси на бунару 

у Туковима. 

 Руководилац "Електродистрибуције" 

Приједор Далибор Павић рекао је да је 

струја искључена у 51 трафо станици и 

да су без струје насеља Рашковац, 

Тукови, Стари град, Брезичани и дио 

општине Оштра Лука. 

 "Екипе су од раног јутра на терену и 

покушавамо све што је могуће да 

нормализујемо снабдијевање струјом, 

али то прије свега зависи од нивоа воде 

која је продрла у објекте односно од 

тога којим темпом ће се повлачити из 

електроенергетских постројења и 

домаћинстава", рекао  је Павић . 

  

18.5.Позив омладини у акцију 

чишћења града 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

позвао је омладину Приједора да данас  

сви као један учествују у великој акцији 

чишћења поплављених подручја у своме 

граду. 

 "Молим све младе овога града да се 

сутра ујутро у 9.00 часова окупе код 

ИМЗ зграде у Рашковцу, код бензинске 

пумпе у Туковима и код друштвеног 

дома у Гомјеници ради чишћења терена 

у најугроженијим дијеловима града", 
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апеловао је Павић након сједнице штаба 

за ванредне ситуације. 

 Он је рекао да се након повлачења вода 

у ријечна корита појавио проблем с 

подземним водама које се задржавају у 

нижим дијеловима града и у подрумима 

и које не могу више отицати природним 

путем. 

 "Истовремено, штаб изричито 

забрањује самоиницијативно 

прекопавања ради каналисања воде јер 

се никад не зна гдје ће вода отићи. 

Људи гледају да ријеше једно мјесто, а 

деси се да далеко више угрозе друго", 

упозорио је Павић. 

 Он је истакао да је рудник "Арселор 

Митал" уплатио 20.000 КМ на рачун за 

помоћ поплављеним подручјима 

Приједора, додајући да се осим новчано 

може помоћи и пумпама за 

испумпавање воде, машинама које 

исушују зидове и подове, сточном 

храном и средствима за дезинфекцију, 

будући да свако појединачно мора 

обавити дезинфекцију у својим 

просторима, док ће након тога 

дезинсекцију и дератизацију обавити 

специјализоване фирме. 

 "Обезбиједили смо одвожење 

крупнијих ствари и отпада који се 

избацује из кућа или оних које је 

нанијела вода. Свако треба те ствари да 

остави на мјесто гдје возила 

'Комуналних услуга' могу прићи, а 

нарочито је важно да грађани пријаве 

угинуле животиње како би се што прије 

уклониле са терена, поручио је 

Павић.Он је додао да су поред 

досадашње двије данас именоване још 

три комисије за процјену штета које ће 

од сутра кренути на терен утврђивати и 

пописивати штете, гдје су двије 

комисије задужене за 

штете у пољопривреди, а три за штете 

на објкетима.   

 

20.5.Вода се повлачи 

 

Вода из ријеке Сане  , која је 

претходних дана поплавила око  5000 

домаћинстава, полако се повлачи и 

враћа у корито и њен водостај јуче је 

износио 430 центиметара. Колико је 

висок водостај био потврђује податак да 

је у суботу водостај износи 550 

центиметара. 

Приједор су посјетили министри 

Мутабџија и Мирјанић који су са 

градоначелником разговарали о стању 

на поплављеном подручју града 

Приједора  и начинима како да се живот 

нормализује, да школе почну са радом и 

да се санира штета коју су претрпјели 

пољопривредници. 

 

 
 

Данас почињу са радом на терену и 

омладинци који ће, распоређени у три 

групе, помоћи својим сгурађанима у 

санирању штета од поплаве какву на 

подручју Приједора не памте ни 

најстарији Приједорчани. 

 

Школа 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Горан Мутабџија 

изјавио је  да ће по препоруци свих 

директора овдашњих основних и 

средњих школа у Приједору настава 

почети сутра у свим школама, осим у 

три случаја односно  поплављеним 

подручним школама у Туковима, 

Гомјеници и Цикотама. 
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 "Дјецу из Тукова и Гомјенице од 

сриједе ће превозити школски аутобуси 

на наставу у централне школе, а за шест 

ђака из Цикота тражи се квалитетно 

рјешење јер је тамо у питању 

безбједност пута односно прелазак 

преко моста", рекао је Мутабџија 

новинарима у Приједору након 

разговора са представницима актива 

директора приједорске регије и 

директорима свих приједорских школа. 

 Он је додао да школа у Гомјеници има 

90 ђака, школа у Туковима 52, а да је 

градоначелник Приједора најавио да ће 

град обезбиједити аутобусе за превоз 

ученика. 

 "Учитељи имају обавезу да у школским 

двориштима у договорено вријеме 

преузму ученике, возе се с њима до 

централне школе, воде наставу у 

учионицама које ће им обезбиједити 

централне школе, а након наставе да се 

врате с дјецом у школска дворишта", 

појаснио је Мутабџија који је обишао 

ове двије поплављене школе у 

Приједору. 

 

Додик:   ДОБРО ОРГАНИЗОВАНА 

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 

  

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик  који је посјетио 

Приједор истакао је да је у овом граду 

добро организована одбрана од поплава 

које су захватиле готово све дијелове 

Републике Српске осим Херцеговине.  

 

 
 

"И овдје се потврђује оно што сам 

видио широм Републике, а то је 

самоорганизовање и добровољност 

прије свега омладине и ово је прилика 

да им се свима још једном захвалим", 

рекао је Додик. 

Он је поновио да ће Влада Републике 

Српске наредних дана прогласити дане 

жалости за пострадале у поплавама и да, 

према тренутним процјенама, штете у 

Републици Српској прелазе милијарду 

марака, као и да ће их бити тешко 

санирати у постојећим условима, а да се 

програм санације мора радити хитно. 

 "Након што се вода повуче, слиједе 

асанација терена и процјена штете. 

Треба утврдити и пописати штете, а 

након тога видјети шта се може учинити 

да људе вратимо у нормално стање 

живота", казао је Додик. 

 

ОМЛАДИНЦИ ПОМАЖУ У 

САНАЦИЈИ ШТЕТЕ 

 

Око 300 омладинаца одазвало се позиву 

градоначелника Приједора Марка 

Павића да данас крене у акцију 

чишћења и уређења града након што се 

вода постепено почела повлачити са 

поплављених подручја. 

Предсједник Омладинског савјета 

Приједора Светозар Вучковац потврдио 

је да су омладинци распоређени на три 

пункта и то у Рашковцу, Туковима и 

Гомјеници, гдје су грађанима помагали 

да санирају штете од поплаве.  
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"Пратећи упутства градских власти на 

челу са градоначелником организовали 

смо се и позвали све организације које у 

својим структурама имају велики број 

младих, како бисмо се сви заједно 

укључили у акцију чишћења нашег 

града након поплаве", рекао је 

Вучковац. Он је потврдио да ће се 

акција наставити и наредних дана како 

се вода буде повлачила и ако буде 

потребе да омладина овако 

организовано дјелује.  

Градоначелник Марко Павић је током 

дана обишао ове пунктове и подржао 

њихову акцију. "Три пункта омладине 

помаже грађанима да намјештај који је 

вода натопила изнесу на улице који 

даље иде на депонију, али ту је и много 

других ствари које чине како би се 

очистио наш град, тако да похваљујем 

омладину за ове активности", рекао је 

Павић.  

 

 
 

Он је додао да је омладина Приједора 

показала велику солидарност са својим 

суграђанима још од првог дана поплаве 

када је требало пунити вреће с пијеском 

и када су се први одазвали и изашли у 

сусрет грађанима Врбица у одбрани од 

воде која је кренула на домаћинства 

овог насеља. 

 

Пет тона помоћо грађана Унско-

Санског кантона грађанима 

Приједора  

 

Премијер Унско-санског кантона 

Хамдија Липовача доставио је 

Приједору пет тона помоћи у виду 

хране, воде и хигијене коју су 

прикупили грађани Унско-Санског 

кантона.  

"Ми припремамо још један конвој који 

ће ићи за сабирни центар у Дервенти. 

Ми имамо обавезу и према 

Шамцу,Орашју, Добоју и Бијељини и 

морамо слиједити ријечи и дјела нашег 

великог пријатеља владике Хризостома 

и помоћи у проблемима с којима се 

тамо народ суочава", рекао је Липовача 

новинарима у Приједору након 

разговора са градоначелником Марком 

Павићем. 

 Он је цитирао патријарха Павла 

рекавши "невоља је било и биваће, људи 

и нељуди је бивало и биваће. Околности 

не зависе увек од нас, али да ли ћемо 

бити људи или нељуди то од нас 

зависи". 

 "Невоље и губици не познају границе 

ни општина ни кантона ни ентитета ни 

држава. Показали смо да смо спремни 
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бити ту једни за друге, али, нажалост, 

некако увијек кад је трагедија у питању. 

Морамо научити лекцију и понашати се 

овако солидарно и са Србијом и са 

Републиком Српском и у Федерацији и 

у БиХ и када све ово прође и када буде 

иза нас", поручио је Липовача. 

 Он је додао да се штете мјере 

милијардама и да се треба уздати у 

властите снаге и не очекивати превише 

од странаца. 

 "Имамо добар примјер у /премијеру 

Србије Александру/ Вучићу и лидерима 

као што је Марко Павић и људи у 

Републици Српској и Федерацији", 

казао је Липовача.  

 

 
 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да у ове дане долази до 

изражаја велика солидарност наших 

грађана, општина, кантона, наших људи 

и у БиХ и ван БиХ, а да је изузетан 

примјер тога посјета премијера УСК 

граду Приједору и овдашњим 

поплављеним подручјима. 

 "Ја немам ријечи захвалности не само 

за помоћ него и за пажњу и 

разумијевање према грађанима 

Приједора. Ово ће у нашим срцима 

остати трајно забиљежено као брига 

комшија за нас и све који су страдали у 

поплавама. Ову помоћ никада нећемо 

заборавити, а знате да је увијек дража 

помоћ од комшије него од других", 

поручио је Павић. 

 Он је додао да је систем дијељења 

помоћи у Приједору централизован и да 

је дистрибуише Црвени крст. 

 "Помоћ у пумпама и исушивачима 

очекујемо од наших братских општина 

Бовец и Велење у Словенији и Тренто у 

Италији", најавио је Павић. 

 

Донација руководства града 

 

Руководство града Приједора одрекло 

се дијела своје мјесечне зараде од по 

570 КМ у корист грађана који су 

претрпјели штету од катастрофалних 

поплава које су задесиле овај 

град.Градоначелник Приједора Марко 

Павић потврдио је да се руководство 

града одрекло дијела своје мјесечне 

зараде и тиме подржало хумани гест 

одборника Скупштине града који су се 

одрекли истог толиког износа, колико  

износи одборнички додатак.  

"Тај ће износ бити уплаћен за 

покривање одређених трошкова у 

накнади штете нашим суграђанима", 

изјавио је Павић.  

Осим градоначелника, овог износа 

одрекли су се замјеник градоначелника 

Миленко Ђаковић, предсједник и 

потпредсједник Скупштине града Сеад 

Јакуповић и Далибор Грабеж и шеф 

кабинета градоначелника Драгутин 

Родић. 

 

24.5.Добра организованост и 

солидарност штаба у Приједору 

 

Министар трговине и туризма 

Републике Српске Маида Ибришагић-

Хрстић изјавила је да је дошла у 

Приједор да би видјела које су потребе 

града у овој другој фази санације штете 

од поплава, али и да изрази захвалност 

градоначелнику за добру 

организованост у вријеме трајања 

ванредне ситуације. 

"Влада Републике Српске упозната је да 

је организација овдје била на високом 

нивоу. Осим захвалности 

градоначелнику за добру 

организованост свих субјеката на 

локалном нивоу, истакла бих и његову 

солидарност према другим угроженим 
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општинама", рекла је Хрстићева 

новинарима у Приједору.  

 

 

Она је посебно нагласила да се градски 

кризни штаб огласио и послао 

помоћ када је била потребна угроженим 

локалним заједницама - Шамац, Добој и 

Бијељина.  

"Министарство трговине и туризма је 

путем робних резерви доставило 

Приједору потребне количине хране, 

хигијенске производе и све остало што 

је стигло након договора са градским 

штабом за ванредне ситуације. Јуче је 

стигло 10 тона нафте, а већ сутра ће 

стићи и пошиљка сточне хране", 

истакла је Хрстићева.  

Она је нагласила да ово министарство 

жели да помогне свим грађанима у 

Републици Српској који су се нашли у 

овако тешкој ситуацији.  

"Предузели смо све да не дође до 

повећања цијена основних животних 

намирница доношењем одлуке о 

замрзавању цијена која је касније 

проширена и на остале производе 

неопходне у оваквим ситуацијама и да 

тиме спријечимо евентуалне 

шпекулације са цијенама", истакла је 

Хрстићева.  

Она је додала да је тим поводом одржан 

састанак и са представницима 

трговинских ланаца од којих су 

добијена увјеравања да неће бити 

повећане цијене робе.  

"Од њих имамо увјеравања да до тога 

није дошло, већ да се проводе и разне 

акције којима се по нижим цијенама 

нуде производи који су сада потребни, 

те стога осуђујем све оне који овакве 

ситауције користе за разне спекулације 

којима није вријеме", рекла је 

Хрстићева.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

истакао је да радују овакве посјете, јер 

показују интересовање за град Приједор 

и тиме се исказује жеља да се помогне и 

стање у граду нормализује.  

"Тешко ће бити санирати душевну бол 

коју су поплављени грађани претрпјели, 

али и сву штету коју нам је поплава 

нанијела, али оно што можемо јесте да 

будемо солидарни, да помогнемо једни 

другима, да покажемо солидарност од 

нашег грађанина, омладинца, 

институције, пензионера па до градског 

и републичког штаба. Мислим да та 

линија заиста функционише и да ту 

нема никаквих проблема", рекао је 

Павић.  

Он је додао да су у разговору са 

Хрстићевом пренесени захтјеви који су 

тренутно најактуелнији, као што су 

запрашивање комараца, уклањање 

отровног отпада и помоћ око горива, 

веза пумпи које даноноћно испумпавају 

воду из поплављених насеља и кућа.  

Хрстићева је потом обишла неколико 

трговинских и угоститељских објеката 

да би се увјерила каква је размјера 

штете од поплаве.  

 

25.5. Штаб за ванредне ситуације 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да у Приједору нема више 

потребе за одржавањем ванредне 

ситуације одбране од поплава и да је 

такав закључак са сједнице градског 

штаба упућен републичком Штабу за 

ванредне ситуације. 

"То међутим не значи да ћемо ми 

прекинути са било којом од активности 

коју смо до сада проводили већ ћемо и 

даље наставити да радимо све што је 

неопходно и бити на услузи нашим 

грађанима", изјавио је Павић. 

Он је додао да све службе у градској 

управи и у граду функционишу 
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нормално, али са далеко већим обимом 

посла, већим задацима и дужим радом.  

"Истакао бих изузетну сарадњу коју 

имамо са привредним колективима, али 

и изузетан однос грађана и посебно 

омладине према активностима које се 

проводе како бисмо сви заједно помогли 

становницима угроженим од поплаве", 

рекао је Павић.  

Он је додао да се храна још увијек 

дијели будући да је више хиљада кућа 

потпуно празно,односно да су  многе 

породице остале без намјештаја, суђа и 

кућанских апарата, а посебно се храна 

доставља и за 11 лица која су смјештена 

у спортској дворани будући да они не 

могу ни доћи до својих кућа. Он је 

додао и да су све комисије за процјену 

штете у пољопривреди и на стамбеним 

објектима  биле на терену током 

викенда , као и 21 екипа за 

дезинфекцију простора.  

 

 26.5.УКИНУТО ВАНРЕДНО СТАЊЕ 

 
Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  данас да је у овом граду 

укинуто ванредно стање које је 

проглашено 16. маја односно два дана 

прије него што је оно проглашено на 

нивоу цијеле Републике Српске .Он је 

додао да то не значи да ће се престати 

са активностима којима се санира стање 

које су нанијеле катастрофалне поплаве 

које су погодиле овај град. 

 "Од Републичког штаба за ванредне 

ситуације затражили смо  помоћ у 

пумпама за воду, средствима за 

дезинфекцију, креветима, кухињским 

елементима, ћебадима, душецима и 

спужвама", рекао је Павић. 

Он је навео да су данас  на терену 

поново били  деминери који  су 

уклањали експлозивне направе, да се 

ради и даље на  дезинфекцији 

поплављеног простора , као и  

испумпавањље воде у нижим 

предјелима и депресијама, а да грађани 

који не могу сами препумпати воду у 

својим бунарима треба да позову број 

123 и да ће им  ватрогасци у томе  

помоћи. 

Према Павићевим  ријечима, 4.200 

угинулих животиња је прописно 

уклоњено, али их још увијек има. 

 "Храна се и даље доставља у дворану 

`Младост` гдје је смјештено 13 лица, у 

удолину у Гомјеници и у избјегличко и 

борачко насеље у Туковима, а осим ова 

три мјеста за доставу од сутра почиње 

подјела хране и хигијене на више 

пунктова како би се растеретио Црвени 

крст", казао је Павић. 

 

 
  

 Он је навео да ће подјела почети у 

насељима Рашковац, Берек, Тукови, 

Гомјеница и Врбице гдје пакете могу 

преузети сами грађани којима су 

неопходни или посредством савјета 

својих мјесних заједница.   

 "Дио помоћи дијелићемо и посредством 

Центра за социјални рад и удружења 

вишечланих породица, а Шамцу, 

Бијељини и Добоју понудићемо помоћ у 

одјећи и флашираној води јер их имамо 

вишка", најавио је Павић.   

 

27.5.Поплавама погођено  4.900 

објеката и  16.000 хектара земљишта 

  
Градоначелник Приједора Марко Павић  

потврдио је да је увидом у ортофото 

снимке  утврђено да је у Приједору било 

поплављено 4.900 објеката и 16.000 

хектара земљишта, од чега 3.200 

хектара обрадивог. 

 "Процјена штета је у току. Комисије су 

на терену и тај ће посао потрајати", 
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рекао је Павић новинарима у Приједору 

након сједнице Штаба за ванредне 

ситуације.Он је додао да ће се овај штаб 

састајати све док буде било потребе да 

субјекти колективно помажу у 

санирању штета од поплава које су 

захватиле подручје града. 

 Павић  је потврдио да је токсични 

отпад из поплављених пољопривредних 

апотека прописно уклоњен, да грађани и 

даље пријављују угинулу стоку која се 

такође прописно уклања, да нема 

заразних болести и да је у масовним 

акцијама организованог прикупљања 

кабастог отпада одвезено 5.334 кубика 

тог смећа. 

 

 
 

 "Велики број спортских колектива 

послао је своје спортисте на терен и 

многи међу њима су се изузетно 

показали ", казао је Павић. 

 

Једнак положај и једнак приступ 

помоћи за поплављене 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да координира са 

републичким институцијама у 

проналажењу начина како помоћи 

људима да се врате у своје домове и 

како помоћи привредницима да наставе  

да раде. 

 "Заједнички треба да утврдимо један 

износ по домаћинству, а онда да видимо 

како наћи тај новац. Ријеч је о 

искључиво стамбеним објектима, а не 

пратећим и помоћним, гдје желимо да 

људе доведемо у једнак положај и да 

сви могу на једнак начин приступити 

помоћи", рекао је Павић након сједнице 

Штаба за ванредне ситуације. 

 Он је навео да су поплављеним 

домаћинствима најпотребнији подови и 

намјештај да се што прије врате кућама. 

Павић је додао да се на подручју 

Приједора појавило неколико клизишта, 

да су сва снимљена и да је јуче 

направљен елаборат како ријешити 

новонастали проблем, али да су се 

појавила још два нова одрона и 

клизишта. 

 "У насељима Рашковац и Врбице 

хуманитарна помоћ и даље ће се 

дијелити на пунктовима, а у насељима 

Гомјеница и Тукови било је проблема у 

оваквом начину дистрибуције, те ће 

убудуће Црвени крст помоћ дијелити по 

списковима које сачине мјесне 

заједнице", казао је Павић. 

 Све институције укључене у рад штаба 

за ванредне ситуације обављају своје 

редовне послове, а ванредни посао сада 

обављају само комисије за процјену 

штета на објектима и усјевима.  

 

30.5.2014. Прва процјена штете  у 

Приједору износи око 40 милиона КМ 

     
Градоначелник Приједора Марко Павић  

изјавио је да је према првој, оквирној 

процјени  на подручју Приједора 

причињена штета од поплава износи  

око 40 милиона  КМ.Он је након 

данашње сједнице градског Штаба за 

ванредне ситуације новинарима 

потврдио да је ова прва процјена 

сачињена на тражење републичког 

Штаба. 

„Поплављено је било 4.900  објеката ,а  

штета   коју је   поплава  причинила  на 

њима  и у њима  процијењена је  на 32,5 

милиона КМ  ,од чега се  штета на 

објектима 10 милионаКМ ,а  она коју је 

учинила у њима на 22,5 милионаКМ“ 

изјавио је Павић. 

Он је додао да се под водом нашло  око 

16.000 хектара ,од тога  3.200 хектара    

обрадивих  површина , а директна  
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штета   у пољопривреди   процијењена   

у износу од 1.135.000 КМ . 

„Међутим, кад се  процијене   и 

индиректне штете ,укупна цифра  ће 

бити далеко већа“, казао је  Павић. 

Он је  навео  да је директна  штета  које 

је поплава причинила на комуналној  

инфраструктури , за сада процијењена  

на око  810 000КМ . 

„Што се тиче  привредних  субјеката  

који се налазе на  подручју које је  било 

поплављено,  нисмо   могли   

процијенити  штете,јер ће то комисије 

које су на терену  урадити ,али се  

вјероватно ради  о неколико милиона 

КМ“ казао је Павић. 

Он је додао да је до сада прегледано 77 

привредних објеката ,од којих  у само  

њих седам  није било регистрована 

штета. 

„У онима код којих је  регистрована 

,штета је била на објектима,а  негдје у 

роби и  залихама , док  у 19  привредних 

субјеката  још није настављен 

производни процес“ ,рекао је  Павић. 

 

 
 

Он је напоменуо да ће  и код  њих   

индиректна штета бити  велика  јер ће 

се  између осталог сусрести са 

изгубљеном  добити ,немогућности 

враћања кредита и  немогућности 

исплате плата запосленим. 

 

30.5. Помоћ из општина Уније 

мраморне регије из Турске 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

разговарао је данас са представницима 

двије истанбулске општине 

Газиосманпаша и Бејоглу које су 

прикупиле  два шлепера хуманитарне 

помоћи  и који  треба да стигну у 

Приједор.Он је изјавио да је помоћ која 

стиже од ових турских општина управо 

онаква каква  је Приједору   потребна. 

„Солидарност је и овога пута 

превазишла све границе и раздаљине, а 

ова делегација прва је  из Турске стигла 

у БиХ и Приједор да уручи помоћ коју 

су за све поплављене општине и градове 

припремиле општине Уније мраморне 

регије“ потврдио је Павић. 

Он је додао да је у разговору са гостима  

изразио захвалност руководству 

њихових општина и свим њиховим 

грађанима на њиховој израженом 

саосјећању са становницима 

поплављених подручја. 

„ Поред помоћи коју нам сада пружају, 

вјерујемо да је ово само почетак наше 

будуће сарадње“ казао је Павић. 

Директор Сектора  за социјалне послове 

истанбулске општине Бејолу Али Коџа 

је истакао у име своје и општине 

Газиосманпаша  да су овдје дошли како 

би изразили саосјећање и жаљење са 

свим оним што се овдје десило. 

„Поред помоћи коју доносимо,  ми смо 

овдје и као делегација која ће утврдити 

постојеће стање и наша намјера је и 

жеља  да се наша подршка настави“ 

рекао је Коџа. 

 

 
 

Он је изјавио да својом посјетом 

преносе изразе жаљења народа 

Републике Турске, предсједника и 

премијера Турске и наду да ће им 

њихова помоћ убрзати залијечење рана 
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и санацију штета које су учиниле 

поплаве. 

Делегација из Турске коју су  поред 

представника из Бејолуа, чинили и 

одборници истанбулске општине 

Газиосманпаша, током поподнева 

обишли су  поплављено подручје града 

и складиште Црвеног крста гдје се 

централизовано скупља и дијели  

хуманитарна помоћ која пристиже за 

становнике Приједора угрожене 

поплавом. 

 

______________________________      

Издавач: Град Приједор 


