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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за децембар 2013.године 
 

18.12.2013.Усвојен буџет за 2014.годину 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

једногласно су  на скупштинском 

засједању одржаном 18. децембра  

усвојили буџет за 2014. годину у износу 

од  31.290.233 КМ и који је за 8,5 одсто 

мањи од недавно усвојеног ребаланса , 

али који је у свом саставу имао и 

кредитна задужења. Градоначелник 

Приједора Марко Павић је истакао да се 

усвајањем буџета у нову годину улази 

са сигурношћу исплате свим буџетским 

корисницима .   

„ Буџет  смо провјеравали на јавној 

расправи, а чињеница да је једногласно 

усвојен  је знак да смо се и договарали и 

добро процјенили све потребе 

буџетских корисника „ казао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да град Приједор  још од 

2008.године одржава и само повећава 

ставке за социјална давања, пензионере 

и ставке које се односе на подстицаје у 

пољопривреди и предузетничкој 

дјелатности. 

„То је најважније јер рачунамо да само 

подстицајима , новим производима и 

новом вриједношћу можемо излазити из 

кризе , а никако смањујући 

запошљавање и индустријску 

производњу“ рекао је Павић. 

Он је истакао да овај буџет има , поред 

социјалне, и развојну компоненту јер 

управо подстицаји развоју неких 

објеката треба да допринесу бољим 

условима живота грађана, али и донесу 

свима већи приход. 

Начелница Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић је нагласила да сЕ 

овим буџетом настојало да се свим 

корисницима омогући њихово  

функционисање бар на нивоу који су 

имали ове године. 

„ Уколико буде могућности , ставке ће 

се моћи  повећати  ребалансом буџета 

што ће зависити од прихода који ећ 

бити реализовани у наредној години“ 

казала је Малбашићева. 

Она је потврдила да је буџет града за 

2014.годину  планиран врло реално и 

опрезно те да је значајно да је он 

усвојен  једногласно чиме су одборници 

омогућили  несметано функционисање 

градске управе и свим корисницима 

који су наслоњени на буџет. 

 

За пројекте запошљавања 134 000 КМ 

 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   потписао  је уговоре  о додјели  

134 000  КМ  бесповратних 

подстицајних средстава   за 32  

предузетника , а којима ће до радних 

мјеста доћи 48 радника. 

„Овај процес је изузетно добро 

примљен међу привредницима, као и 

међу онима који први пут отварају своја 

предузећа, погоне или занатске радње , 

а оно што је важније је да је ово један од 

разлога зашто Приједор има тренд 

опадања незапослености у односу на 

локалне заједнице у окружењу“ казао је 

Павић. 
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Он је истакао да је ријеч  о 

бесповратним подстицајним средствима  

које градска управа Приједор већ пету 

годину додјељује у оквиру пројеката 

самозапошљавања, запошљавања 

високообразованих кадрова, 

цертификације и  подршке 

предузетничке иницијативе за жене. 

 „ Стратегијом развоја  за наредних 

десет година коју управо треба да 

усвојимо у сами врх смо ставили 

економију , са нагласком на 

индустријску производњу јер ћемо на 

тај начин стварати нове вриједности и 

дугорочно обезбиједити развој нашег 

града кроз повећану производњу,  већи  

извоз и ново запошљавање“ казао је 

Павић. 

 

26.12.Усвојена Стратегија развоја 

2014-2024.године 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

једногласно су  усвојили Интегралну 

стратегију развоја града 2014-2024. 

којом су предвиђена 162 пројекта 

укупне вриједности 574 милиона 

марака. 

 Самостални стручни сарадник за 

стратешко планирање развоја града 

Боро Војводић рекао је да се ради о 55 

пројеката економског развоја, 56 

пројеката друштвене дјелатности и 51 

пројекту заштите животне средине. 

 "За изворе финансирања предвиђени су 

буџети града и Републике, кредити, 

донације и средства јавних предузећа", 

навео је Војводић. 

 

 
 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да је циљ овог документа 

да Приједор буде град добрих 

инвестиција и успјешних грађана, те да 

овај документ обједињује кадровски 

потенцијал и ресурсе града и иде у 

правцу привлачења инвестиција, обнове 

индустрије, увођења нових технологија 

и обновљивих извора енергије. 

 "Претходни, петогодишњи стратешки 

документ донесен је 2008. године и 

реализован је више од 70 одсто, упркос 

свјетској економској кризи. Сада смо, уз 

помоћ УНДП-а, добили документ који 

може бити добар основ за наредних 

десет година, али који је жива материја 

и може бити проширен и новим 

пројектима", казао је Павић. 

 

Почињу радови на водоводу и 

канализациј вриједни око 15 милиона 

евра. 

 

У оквиру пројекта „ Водовод и 

канализација у Републици Српској“ 

ЕИБ вриједног 50 милиона евра, у 

Приједору су потписани први уговори о 

извођењу радова.Градоначелник 

Приједора Марко Павић је потврдио да 

је ријеч о изградњи секундарне 

водоводне мреже у Омарској вриједној 

2,9 милиона КМ и изградњи секундарне 

канализационе мреже и насељу Тукови 

вриједној 3,9 милиона КМ , што су први 

радови у оквиру пројекта путем којег ће 

у Приједор бити уложено 15 милиона 

евра.Он је оцијенио да је кредит ЕИБ 

изузетно повољан јер има камату која не 
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прелази два одсто , грејс период седам 

година и рок отплате 20 година. 

 

 
 

За извођача радова секундарне 

канализационе мреже у Тукови, дуге 29 

километара , на тендеру су изабрани 

„Приједорпутеви“, предузеће које је 

изводило радове и на примарној мрежи. 

За извођача радова изградње 62 

километра водоводне мреже у Омарској 

путем тендера је изабрана 

мултинационална компанија „ ОХЛ 

ЖС“ из Брна , која је у РС радила на 

изградњу маховљанске петље, дијела 

ауто пута у Херцеговини и 

водоснабдијевању у Козарској 

Дубици.За оба предузетника рок за 

извођење радова је 15 мјесеци. 

 

Пријем за вјерске заједнице 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је у овом граду створен 

повољан амбијент за живот  

захваљујући, између осталога, 

активностима и сарадњи вјерских 

заједница и локалне администрације. Он 

је на традиционалном новогодишњем 

пријему за представнике вјерских  

заједница  истакао да у Приједору има 

јако позитивних помака и да  је томе 

допринијела позитивна клима која влада 

у овом граду , на шта су утицале и 

вјерске заједнице. 

 

 
 

 "У Приједору нема никаквих 

безбједносних, међунационалних ни 

међувјерских проблема и овдје смо се 

састали  да заједнички упутимо снажну 

поруку вјерницима и грађанима да смо 

ми сви заједно усмјерени на то да свако 

у својој дјелатности допринесе бољем 

животу у нашем граду“ рекао је Павић 

новинарима. 

 „Сагласни смо да људи ништа не 

требају заборављати, али да требају 

праштати и да је опрост оно на чему ми 

можемо градити будућност“ казао је 

Павић. 

Он је додао и да у Приједору сви 

слободно могу изражавати вјерску, 

националну и сваку другу припадност, а 

да је међу грађанима створен амбијент 

мира, толеранције и суживота, као и да 

ће градска управа према својим 

могућностима  и даље помагати  рад 

вјерских заједница. 

 

Пријем за Удружење пензионера и 

СУБНОР 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је   да ће из буџета града и 

убудуће бити издвојена средства за рад 

овдашњих организација СУБНОР-а и 

Удружења пензионера.   
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 "И једном и другом удружењу желим 

успјешан рад и њиховом члановима 

добро здравље и дуг живот", поручио је 

Павић након пријема организованог за 

представнике ових удружења. 

 Он је нагласио да градска 

администрација изузетно цијени 

допринос ових категорија  који су 

стубови модерног Приједора , а 

антифашизама који су они започели је 

трајна свјетска вриједност  која ће се у 

Приједору непрекидно његовати. 

 "Велики дио онога у чему ми данас 

уживамо  су створили људи који су 

данас у пензији и зато осјећам 

захвалност за њихов допринос развоју 

нашег града и с наше стране пажња 

онолико колико можемо да им 

пензионерске дане учинимо достојним 

живота човјека ", казао је Павић. 

 Он је истакао да град у свом буџету има 

обје ове организације и никада није 

дошло у питање финансирање обје ове 

дјелатности. 

 Предсједник СУБНОР-а Благоја Гајић 

рекао је да су борци НОБ-а 

презадовољни сарадњом са градском 

администрацијом. 

 " Велика је пажња која нам се посвећује  

свему ономе што говори о 

народноослободилачкој борби, а то су и 

историјски догађаји , личности и 

светиње које говоре о том времену", 

додао је Гајић. 

 Предсједник Удружења пензионера 

Приједор Слободан Брдар је  изразио 

захвалност на срествима и помоћи коју 

градска администрација и 

градоначелник већ дуги низ година 

издвајају за ову популацију. 

 "Та помоћ се из године у годину 

повећава и на основу тога смо били у 

прилици да подијелимо 1728 

једнократних помоћи за најугроженије 

наше колеге, да 233 упутимо на бањско-

климатско лијечење“ истакао је Брдар. 

Он је додао да ће се са сличним 

активностима наставити и идуће године 

јер је  буџетска ставка од 220 000 КМ 

остала непромијењена. 

 

Новогодишњи пријем за новинаре 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је на новогодишњем пријему за 

новинаре да је изузетно задовољан 

радом медија који извјештавају из овог 

града, и то и обимом и начином и 

квалитетом. 

 "Одушевљава ме чињеница да се ради 

без сензационализма и на томе сам вам 

свима захвалан", рекао је Павић. 

 Он је навео да су медији веома важан 

стуб друштва у стварању укупне климе 

и позвао их да наставе радити на начин 

како су радили и до сада. 

 

 
 

 "Наш стратешки циљ је привлачење 

домаћих и страних инвестиција и с тиме 

и повећање броја запослених, а ваша 

улога у томе је веома велика и веома 

важна", поручио је Павић. 

 Говорећи о години на измаку, Павић је 

рекао да није било догађаја које би 

издвојио као оне који су посебно 

обиљежили годину. 
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 "Приједор се развија плански и ништа 

се не дешава случајно. За грађане је 

можда нешто мање, а нешто више 

битно, али ја не бих издвојио ништа", 

додао је Павић. 

 Када је ријеч о привреди, он је истакао 

да бројна предузећа у Приједору 

позитивно послују и да та предузећа 

уједно и запошљавају највећи број 

радника. 

 "С тог аспекта смо задовољни, али 

нисмо још увијек задовољни бројем 

таквих предузећа. За идућу годину 

очекујемо бар још два, поред великих 

инвестиција у инфраструктуру, међу 

којима су најзначајније водовод и 

канализација, надвожњак, пијаца и 

дворана", нагласио је Павић. 

 Директор Информативно-пословног 

центра "Козарски вјесник" и 

потпредсједник Удружења локалних 

радио станица Републике Српске Зоран 

Совиљ рекао је да је сарадња са 

локалном заједницом изузетна. 

  Осим локалног јавног медија, у чијем 

саставу дјелују Радио Приједор, 

Телевизија Приједор и седмичне новине 

"Козарски вјесник", у граду на Сани 

дјелују двије приватне радио станице - 

Фри радио и Еспри радио, два локална 

интернет портала, а дописништва или 

дописнике имају СРНА, РТРС, Глас 

Српске, ОНАСА, Дневни аваз, БХ 

Радио 1, Вести, Вечерње новости, Прес 

РС, ЕуроБлиц, АТВ, БН, Елта ТВ, НТВ 

101 Сански Мост, К3 и Спортски 

журнал. 

 

Одржана редовна  Скупштина  ОСП-

а 

 

Омасовљавању чланства Омладинског 

савјета града Приједора ,који сада броји 

десет омладинских организација  

допринијеле су  активности које су 

реализоване у години на измаку, 

констатовано је на редовној годишњој 

Скупштини ОСП-а. Међу 

најзначајнијима је организовање 17. 

сусрета младих Републике Српске у 

Приједору те промоција дефицитарних 

занимања на тржишту рада, по средњим 

школама. Добру сарадњу, по ријечима 

предсједника ОСП-а Светозара 

Вучковца, имају са Омладинским 

савјетом Републике Српске. 

„ Имамо потписан меморандум о 

сарадњи са Унијом студената РС, а циљ 

нам је да побољшамо студентски 

стандард наших омладинаца. Ове 

године смо дали пројектни приједлог за 

интегралну стратегију развоја града. 

Ријеч је о успостављању јавног 

универзитета у Приједору, с обзиром да 

наш град добија све више на 

регионалном карактеру.“ рекао је 

Вучковац.  

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности града Приједора Љиљана 

Бабић је истакла да додјелом простора у 

центру града и финансирањем 

омладинских пројеката, градска управа 

је показала да подржава Омладински 

савјет као носиоца активности 

приједорске омладине: студената, 

средњошколаца, запослених и 

незапослених, те младих из урбаних и 

руралних средина. 

 

 
 

Она је потврдила да је у овој години  за 

пројекте омладинских организација  из 

градског буџета  издвојено 50 000 КМ. 

Омладински савјет Приједор основан је 

2005. године као удружење грађана које 

ради у интересу младих људи и на 

побољшању њиховог положаја у 

друштву. 
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НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  на  традиционалном 

новогодишњем пријему  за 

привреднике, политичаре, образовне, 

спортске и раднике у култури да је 2013. 

година једна од ријетких без покретања 

стечаја и да ју је обиљежила 

покривеност увоза извозом од 125 

одсто. 

 

 
 

 "Имамо више запослених и мање 

евидентираних на бироу, што је такође 

ријеткост. Број привредних субјеката је, 

за разлику од других средина, у 

порасту. То су све показатељи због 

којих можемо бити задовољни, посебно 

кад се има у виду да криза траје од 2008. 

године", ", рекао је Павић . 

 

 
  

Он је навео да је највећи број 

привредних субјеката пословао 

позитивно и није отпуштао раднике, као 

и да су резултати већих фирми изузетно 

добри. 

 "Све буџетске кориснике смо 

измиривали на вријеме. Негдје је било 

више, негдје мање новца, али нисмо се 

задуживали. Имамо економску основу, 

имамо стратешки план за наредних 

десет година и знамо шта и како даље", 

додао је Павић.   

 Министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић рекла је 

да Приједор као град из којег долази 

увијек радо истиче као и примјер и да је 

поносна на оно што Приједор ради као 

локална заједница као и на оно што 

Влада Републике Српске ради за 

Приједор. 

 "Година иза нас је била радна и она која 

долази биће радна. Покушаћемо 

остварити добре резултате као и 

претходних година и покушати 

промовисати Приједор колико год то 

можемо", казала је Решићева која је 

присуствоивала овом пријему у 

Приједору. 

 

Дочек Дјечије нове године 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

упутио је честитку малишанима 

Приједора на пригодном, већ 

традиционалном дочеку Дјечије нове 

године на малом градском тргу. 
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„ Желим да растете у миру и да 

заборавите шта је у овој години ило 

лоше, а запамтите оно што је било 

добро.Будите понос својих родитеља , 

вртића  и школа, али и понос нашег 

града“ поручио је Павић малишанима на 

овом дочеку. 

У програму су наступили малишани из 

вртића и четири градске основне школе, 

мажореткиње и плесни клубови „ 

Интернационал“ и „ Топ денс“ , након 

чега је малишанима подијељено преко 

600  пакетића. 

 

СРЕЋНА НОВА 2014.ГОДИНА 

 

Око  двије хиљаде Приједорчана Нову 

2014. годину дочекало је на малом 

градском тргу гдје су их забављали 

фолк пјевач Слободан Васић и пратећи 

оркестар. Градска управа суграђанима 

који су новогодишњу ноћ провели на 

отвореном обезбиједила је сендвиче, чај 

и кувано вино бесплатно, а у поноћ је 

приређен ватромет. 

 "Свим Приједорчанима желим срећну 

Нову годину са жељом да свима донесе 

много радости, среће, здравља и весеља. 

Нека у овој ноћи иза вас остану све 

бриге и проблеми с надом да ће они 

нестати у години која је пред нама. Ми 

у градској аминистрацији ћемо 

настојати да у 2014. години испунимо 

сва наша обећања када су у питању 

бољи услови живота и рада у 

Приједору, а очекујемо да ћете нам ви у 

томе помоћи", поручено је суграђанима 

у честитки градоначелника Приједора 

Марка Павића. 

 

 
 

 
_ 

________________________      
Издавач: Град  Приједор 

 


