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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

ИНФОРМАТОР

укупном износу од око 8,6 милиона
марака, гдје је дугорочни кредит од 6,9
милиона марака намијењен пројектима
инфраструктуре, а краткорочни од 1,7
милиона
КМ
за
привремено
финансирање дефицита.

Издање за јули 2020.године
Годишњица

Битке

на

Козари

На Козари је обиљежена 78. годишњица
легендарне битке на Козари.
Ове
године,
у
мањем
броју,
због
епидемиолошке ситуације, одата је
пошта цивилима и борцима страдалим у
Другом
свјетском
рату.У
помен
жртвама,
на
спомен-крсту
на
Мраковици служен је парастос, а на
централном спомен-обиљежју званичне
делегације положиле су вијенце.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је на Козари да је ова
планина некада хучала од експлозија
граната, бомбардовања авионима и
штектања митраљеза, а да данас живи
мирно и да народ с Козаре шаље поруке
мира.

"Култ сјећања на страдали народ и
борце Козаре се настоји одржати у свим
условима да млађе генерације вјечно
памте страшне догађаје и тешка времена
на легендарној планини", додао је
Ђаковић.
14.7. Усвојене одлуке о кредитним
задужењима од 8,6 милиона КМ
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су два кредитна задужења у

У пројектима инфраструктуре највеће
ставке су учешће у МЕГ пројекту од
600.000
КМ,
реконструкција
и
рехабилитација
инфраструктуре
у
централној градској зони од 500.000
КМ, суфинансирање пројеката за које су
одобрени екстерни извори финансирања
од 350.000 КМ и по 300.000 КМ за мост
у Брезичанима и дио водовода у
Паланчишту.
За
субвенционисање
асфалтирања
путева са Федералним министарством
расељених особа и избјеглица и
Републичким
секретаријатом
за
расељена лица и миграције намијењено
је 280.000 КМ, по 200.000 КМ за
канализацију у насељу Јањића пумпа, за
спортску дворану у Омарској и за
субвенције
заједницама
етажних
власника за реконструкцију и санацију
објеката заједничког становања, те по
120.000 КМ за хладњачу у Омарској и за
рехабилитацију и изградњу дјечијих
игралишта, спортских терена и јавних
простора.
Други дио овог дугорочног кредитног
задужења од 3.753.196 КМ намијењен је
за изградњу и реконструкцију путне
инфраструктуре гдје је предвиђено око
25 километара асфалта на 58 мањих
дионица широм територије града
Приједора.
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ситуацију у буџету, све обавезе смо
исплатили, дневно их исплаћујемо и са
овим средствима вјероватно неће доћи у
питање ни плаћање свих олакшица и
подстицајних мјера за привреду и
пољопривреду
које
су
погођене
епидемијом“, навела је Малбашићева.
Министар
управе
и
самоуправе у посјети граду
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић изјавио је да је од проглашења
пандемије вируса корона градски буџет
имао знатно смањене пуњење, и то 50
одсто у марту, 49 одсто у априлу и око
70 одсто у мају и јуну што је довело до
недостатка четири до пет милиона
марака, а што ће дијелом бити
надокнађено данашњим кредитом и
средствима из кредита ММФ-а која је
Влада Српске преусмјерила општинама
и градовима.
„Ако не буде великих поремећаја у
наредном периоду, цијеним да ћемо
успјешно завршити и ову годину јер
град Приједор од 2004. године је сваку
годину завршавао са суфицитом,
ниједном у том периоду није био у
дефициту, и сада су створени услови да
смо се могли задужити“, оцијенио је
Ђаковић.
Начелница Одјељења за финансије
града Приједора Биљана Малбашић
рекла је да и Приједор, као и све
општине и градови и Влада Републике
Српске, улазе у капитална улагања за
шта су извори финансирања кредити,
јер сами буџети не могу поднијети
велика капитална улагања, а да се у
краткорочно задужење морало ући и
прије због катастрофалног пуњења
буџета након проглашења ванредне
ситуације и ликвидности доведене у
питање.
„Уз финансијску дисциплину успјели
смо обавезе испуњавати, не онако како
смо навикли, него по приоритетима, и
сада, када имамо мало лагоднију

локалне

Градначелник
Приједора
Миленко
Ђаковић
разговарао
је
са
новоименованом министарком управе и
локалне самопруаве Републике Српске
Сенком Јујић , а неке од тема разговора
су биле и Закон о заштити
становништва, посљедице које оставља
вирус корона и функционисање градске
управе у вријеме епидемије.
-Размијенили смо мишљења о великом
броју тема и сагласни смо да су међу
важнијим питањима у регулацији
односа она из домена заштите,
првенствено од вирусних обољења, гдје
бисмо кроз Законе о заштити
становништва требали дорадити неке
теме како би неке нејасноће биле
искључене-изјавио је Ђаковић.
Министарка
управе
и
локалне
самоуправе РС Сенка Јујић се захвалила
на гостопримству и потврдила да ће
Министарство наставити да његује
добру сарадњу са градом на Сани.

-Разговарали смо о вирусу Ковид-19, о
посљедицама за привреду и управљање
градском управом које је проузроковала
епидемиолошка
ситуација.
Овом

__________________________________________________________Grad Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
приликом желим да замолим грађане на
придржавање мјера које су прописане,
првенствено ношење заштитне маске,
социјална дистанца и да се чувамо
појединачно, а самим тим чувамо једни
друге-рекла је она.
Јујићева и Ђаковић су обишли
скупштинску салу која је опремљена у
складу са нормативама прописаним у
тренутној епидемилошкој ситуацији те
Матични уред и шалтер салу Градске
управе.
Град поново сертификован
стандарду ИСО 9001:2015

Ђаковићем истакао
да се кроз
међународне програме тренутно граде
двије зграде са 52 стана у Приједору.
Једна зграда је дио регионалног
стамбеног програма, а друга се гради
кроз ЦЕБ пројекат. Аћић је навео да ће
обе зграде бити опремљене основним
намјештајем и кућанским апаратима.

по

Градска управа Приједор је крајем
прошле седмице
успјешно прошла
провјеру
испуњености
захтјева
међународног стандарда ИСО 9001:2015
по оцјени екстерних аудитора тј.
њемачке
сертификацијске
куће
ТУВНОРД.
Успостављање система управљања
квалитетом у Градској управи Приједор
интегрални је дио опште политике
менаџмента орјентисане ка сталном
унапређењу квалитета у области
административних услуга.
Првенствено служи руководству града
као алат уз помоћу ког се системорганизација
може
свеобухватно
сагледавати,
пратити,
мјерити,
документовати и унапређивати. Данас је
Градска управа у зрелој фази примјене
стандарда ИСО 9001, те се одлучивање,
то јест управљање и руковођење радом
и њеним пословним процесима, увелико
заснива на примјени овог стандарда.
Град је своју прву сертификацију по
стандарду ИСО 9001, одбранио 2008.
године, да би након тога, у циклусима
по три године, био више пута
ресертификован.
Марко Аћић у посјети Приједору
Аћић
је
након
разговора
са
градоначелником Приједора Миленком

„То је јако битно у ситуацији града
Приједора јер се зграде налазе једна
поред друге тако да ће породице које су
у стању социјалне потребе и уселе у обе
зграде имати основни намјештај и
кућанске апарате. Оба ова пројекта
предвиђена су за затварање колективних
центара којих нема на подручју
Приједора, али су оне у свом другом
дијелу намјењене за смањивање броја
корисника алтернативног смјештаја. Ми
ћемо усељавањем ове 52 породице број
корисника алтернативног смјештаја
смањити и радити на даљој ревизији јер
је још увијек у току пријава лица за
кориштење алтернативног смјештаја и
надам се да ћемо их све рјешити“, рекао
је Аћић.
Он је додао да је у оквиру регионалног
стамбеног програма кроз изградњу 32
стана планиран и завршетак одређених
индивидуалних стамбених објеката.
„Нас у трећем кварталу ове године
очекује усељење корисника у стамбене
зграде и у индивидуалне објекте.
Процјењујемо да ће усељење станара
почети у једну зграду у августу, а
завршити у октобру са усељењем
станара у другу зграду, а у међувремену
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и у индивидуалне стамбене објекте,
тако да ће до краја године преко
Секретаријата, а у сарадњи са градом
преко 70 станара бити усељено“, рекао
је он.
Аћић је објаснио да ће зграде путем
концепта социјалног становања бити
пренесене
у
власништво
града
Приједора који ће потом преузети бригу
о објекту, а и потребама станара.
„Дефинисан је минимални износ
станарине коју ће корисници станова
плаћати, они у становима остају током
свог живота, насљеђивање није могуће у
концепту социјалног становања, али
Град Приједор може одлучити да
насљеднике породица који су у тим
становима остави и даље да користе те
станове након смрти корисника који је
носилац станарског права“, рекао је
Аћић.
Он је навео да је из новца Републичког
секретаријата за 2019. издвојено 50.000
КМ
за
рјешавање
комуналне
инфраструктуре у насељу Јањића
пумпа, и да је 2020. тај износ увећан на
80.000 КМ.
„Тако да кроз два пројекта у износу од
130.000
КМ
очекујемо
потпуно
рјешавање
питања
водовода
и
канализације у насељу Јањића пумпа уз
одређено
суфинансирање
града
Приједора“, изјавио је он.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је рекао да је Републички
секретаријат за расељена лица и
миграције у град Приједор до сада
уложио око 7,6 милиона КМ.
„ У тај домен спада зграда на Пећанима
са 50 станова који су већ додијељени,
двије зграде у Рашковцу са 32 и 20
станова који су у завршној фази
изградње.
Изграђена
су
и
реконструисана
53
индивидуална
стамбена објекта и 20 је још у
изградњи“, изјавио је Ђаковић.
Он је подсјетио да је град Приједор
обезбиједио
земљиште
и
инфраструктуру за изградњу објеката
социјалног становања.

Министар Милош Лучић у Приједору
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је након сусрета и разговора са
новоименованим министром за људска
права и избјеглице у БиХ, Милошем
Лучићем изјавио да је разговор вођен о
темама које су од интереса за град и о
питањима у којима је могућа сарадња.
„Министарство за људска права и
избјеглице БиХ је врло широко
Министарство које покрива велики број
тема и договорили смо се да наставимо
квалитетну сарадњу и даље“, изјавио је
Ђаковић.

Министар за људска права и избјеглице
БиХ Милош Лучић изјавио је да на
подручју Приједора има још 115
захтјева за рјешавање стамбених питања
избјеглих и расељених лица.

„Надамо
се
да
ћемо
под
покровитељством Министарства за
људска права и избјеглице, Републичког
секретаријата /за расељена лица и
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миграције/ и Федералног министарства
/расељених особа и избјеглица/ успјети
ријешити сва стамбена питања ових
категорија становништва“, рекао је
Лучић.
Он је додао да је до сада уложено око
7,5 милиона марака у Приједор за
рјешавање стамбених питања избјеглих
и расељених лица, да је до сада усељено
50 корисника, а да је у току изградња
двију зграда са 52 стана гдје би у зграду
са 32 стана требало да почне усељење
почетком августа.
„Такође
смо
разговарали
о
националним мањинама, а у Приједору
су организоване четири: Роми, Чеси,
Украјинци и Словенци, и град доста
добро води њихова питања. Разговарали
смо и о изградњи нових стамбених
јединица за избјеглице и расељена лица
у оквиру чега ће и националне мањине
бити рјешаване“, додао је Лучић.
Даривање беба
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић организовао је пријем за мајке
двије бебе које су рођене на Видовдан
ове године као и мајку чија је беба прва
рођена
након
прошлогодишњег
Видовдана и уручио им пригодне
поклоне.Градоначелник Ђаковић је
рекао да ове године није могла да се
одржи манифестација Конференција
беба, али да је Градска управа уручила
поклоне за најмлађу, најстарију и бебу
са највише браће и сестара те
формирала трочлано Предсједништво
беба. На тај начин град Приједор је
испунио све оно што је планирано у
оквиру Конференције беба.
-Вирус корона се не предаје и иако
нисмо могли одржати окупљање беба и
родитеља на нашем градском тргу, ми
смо испунили све што је било
планирано, да се даривају и родитељи и
бебе што је било пракса током
Конференције беба.

Ми смо прво даривали бебе рођене на
Дан града и славу града када су биле
три бебе, затим смо обишли и даривали
бебе -тројке које су симболично бебе са
највише браће и сестара.То је породица
Стојнић у Горњем Петровом Гају у којој
су рођене тројке Страхиња, Сергеј и
Алексеј и имали смо данас пријем и
беба које су рођене на Видовдан, то су
двије најмлађе бебе, али смо даривали
данас и најстарију бебу која је рођена
први дан након Видовдана 2019. годинерекао је Ђаковић.
Министар Един Рамић
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и министар за расељене особе
и избјеглице Федерације БиХ Един
Рамић
потписали су
споразум о
заједничком суфинасирању пројеката
путне инфраструктуре на подручју
Приједора у које ће бити уложено пола
милиона КМ.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је рекао да ће кроз ове пројекте
бити изграђени путеви на подручју шест
насеља у Приједору.
-Ово је субвенционисана изградња
путева у којој учествују Министарство
за избјеглице и расељена лица ФБиХ,
град Приједор и грађани. Укупна
вриједност пројекта је око 500.000 КМ,
у томе Министарство и град учествују
са по 215.000 КМ, а остали дио новца су
прикупили грађани. Ово су пројекти од
интереса за грађане Приједора, посебно
са нагласком на повратнике у Приједор.
Иначе, путеви ће бити изграђени на
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подручју
Трнопоља,
Раковчана, Бишћана,
Козарца-изјавио је он.

Ризвановића,
Рашковца и

Министар Един Рамић каже да се
годинама потписују заједнички пројекти
овог министарства и града Приједора, те
да су сви успјешно завршени.
-Сви пројекти које смо заједнички
реализовали су побољшали квалитет
живота, прије свега у повратничким
срединама. Захваљујем градоначелнику
и градској управи на подршци коју
пружају за одрживост пројекта. Раније
смо потписали уговор гдје смо
заједнички удружили 100.000 КМ у вези
са одређеном краткорочном помоћи
повратницима, поред тога данас смо
потписали уговор са Исламском
заједницом
за
неке
њихове
инфраструктурне пројекте-изјавио је
Рамић.

Он је нагласио да ова достигнућа и у
школовању и
успјех у музичкој
дјелатности су врхунског карактера и да
би се са њима подичили и много већи
градови од Приједора.

„ Ми желимо да кажемо да смо увијек
уз своје грађане који постижу
фантастичне или најбоље успјехе на
свом животном путу, радујући се
њиховом даљем развоју “, рекао је
Ђаковић.
Завршена акција „ Уреди свој врт“
Свечаним пријемом за награђене у
Приједору је завршена овогодишња
акција под називом „ Уреди свој врт“
коју је по осамнаести пут организовала
Градска
управа
Приједор.
На
овогодишњи конкурс у пет категорија
пријавило се 30 кандидата.

Пријем за Ивону Одицки и Николину
Аничић
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић организовао
је пријем за
Ивону Одицки која је освојила трећу
награду на интернационалном музичком
фестивалу " Славјански базар"
у
Бјелорусији и Николину Аничић,
најбољег
студента године
на
Филозофском факултету у Бања Луци.
Он је након пријема новинарима изјавио
да се Градска управа труди да уочи сва
изузетна дјеловања наших суграђана.

___________________
Издавач: Град Приједор
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