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Интервју

- Покушаћемо да нађемо начин како помоћи
онима који су, због
дјелатности којима се
баве, највише погођени пандемијом. Морамо сагледати стање
дуговања и потраживања Градске управе, а бојим се да ће
нам на наплату стићи
многа „изненађења“,
која су вјешто гурана
„под тепих“ свих протеклих година. Приједорчани могу да буду
сигурни у једно: Градска управа одољеће
и суочиће се са свим
изазовима
тешког
времена - рекао је у
новогодишњем
интервјуу
„Козарском
вјеснику“
градоначелник Приједора Далибор Павловић

ко је склон било каквом
реваншизму. Очекујете
подршку својих суграђана и, вјерујемо, блиских
сарадника. Да ли ћете у
том контексту предност
дати струци и способности или партијској књижици?

Градоначелник
Далибор Павловић

- Они који ме познају и који су
сарађивали са мном, знају како
функционишем у послу, јер у политици нема мјеста сујети. Моји
сарадници су стручни људи, а
свако од њих има свој задатак и
радиће најбоље оно за шта буде
задужен. Битна ми је способност
људи, а не партијска књижица,
јер она никоме неће дати знање
за посао који треба да обавља.
Доказ томе ће бити и моји сарадници. Поједини од њих нису чланови нити једне партије, али су
најбољи у свом послу. Гледам то
овако - у Градску управу ушао је
млађи тим људи, који ће играти
најбоље без престанка, у циљу
бољег живота свих грађана Приједора.

► Очекујете и подршку
Владе РС у пројектима
Градске управе. Већ почетком јануара у Приједору ће бити отворене канцеларије ИРБ-а

ПРИЈЕДОРЧАНИ МОГУ БИТИ СИГУРНИ У ЈЕДНО,

РАДИЋЕМО ИСКЉУЧИВО
У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА!

► Својевремено сте
изјавили да политика
Приједора треба да буде
политика
планирања.
Који је то први потез
који планирате да повучете у наредној години?
- Тачно је да сам то изјавио, јер
као што све у животу планирате
и радите, то се мора примијенити и код вођења локалне заједнице. Да је у Приједору било
квалитетног планирања, многе
ствари бивша власт не би радила пет дана прије избора, јер
је за то имала шеснаест година.
Неке пројекте можете да планирате и завршите за годину дана,
док је за одређене и захтјевније
пројекте потребно много више
времена. С обзиром да град иде

само један од показатеља коли- локалну заједницу направимо
ко је за једну локалну заједницу учинковитом за све Приједорчаважно планирање.
не. Тешко вријеме изазвано панИстичете често да треба демијом оставља негативан траг,
вратити повјерење у ефи- али ми у овом тренутку морамо
касност рада
локалне поредати приоритете. Прије свеморамо да сачувамо здравље
заједнице. На који начин га
становништва и људске животе,
планирате да то урадите и да видимо како најбоље оргаколико ће то бити тешко? низовати лијечење обољелих
Вријеме је пандемије, знат- ковид пацијената, организацију
но мањег пуњења буџета и здравственог сектора у овим,
много већих очекивања од епидемиолошки тешким тренуоних који рачунају на по- цима, на примарном и секундарном нивоу здравствене заштимоћ Града.
- Грађани Приједора изгубили те. Након тога, покушаћемо да
су повјерење у ефикасност рада нађемо начин како помоћи онилокалне заједнице, што су по- ма који су, због дјелатности којиказали и на изборима, тако што ма се баве, највише погођени
повјерење и подршку нису дали пандемијом. Морамо сагледати
кандидату за градоначелника из стање дуговања и потраживања
ДНС-а. Локална заједница мора Градске управе, а бојим се да ће

Битна способност,
а не партијска књижица
- Битна ми је способност људи, а не партијска
књижица, јер она никоме неће дати знање за посао који треба да обавља. Доказ томе ће бити и
моји сарадници. Поједини од њих нису чланови
нити једне партије, али су најбољи у свом послу.
на привремено финансирање,
мој први потез у наредној години
је планирање и усвајање буџета,
јер да је ЦИК БиХ одредио датум
избора у октобру, када је и требало, сада нико од нас не би био у
овој ситуацији. Међутим, десило
се да на крају календарске године буде извршена примопредаја
власти између градоначелника, па времена нема за план и
усвајање буџета, иако је то већ
требало да буде завршено. То је
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да буде на располагању подједнако свим грађанима. Није битно
да ли неко долази да региструје
фирму, занатску дјелатност или
се обраћа за помоћ. То је оно на
чему инсистирам. Сви захтјеви
упућени на протокол, мораће у
року од 24 часа да буду стављени у рад и да странка добије одговор. Биће тешко промијенити
неке навике, али у Градској управи има часних и поштених људи,
који желе ефикасно да раде,
тако да ћемо заједно успјети да

тврдите, милионска и
краткорочна задужења
за путну инфраструктуру и уличну расвјету, те
конкурс за 31 радника.
Како планирате „попеглати“ те и сличне, како
сте их оцијенили, исхитрене потезе бивше
власти?
- Љут нисам, али сам огорчен
на, како сам већ рекао, „исхитрене потезе“ бивше градске
власти. Слажем се да онај ко
губи, има право да се љути, али
нема право да отежава стање у
граду преко „леђа грађана“. Милионско краткорочно задужење,
јавне набавке у висини од око
3.800.000 марака за додатне
радове на већ постојеће уговоре, то је лицемјерно када неко
уради на самом крају мандата.
Као и све остало, и ове одлуке
ће проћи ревизију, тако да ћу након тога моћи рећи нешто више
о томе. Што се тиче расписаног
конкурса за 31 радника, он је
поништен, јер сам још по преузимању дужности најавио да ћу
провјерити његову законитост.
Након анализе, установљено је
да нису испуњени законски услови које конкурс треба да има. Такође утврђено је да претходни
градоначелник није донио план
запошљавања за 2020. годину,
што је предуслов за расписивање конкурса, а у прилог томе
што је поништен је и чињеница
да би његовом реализацијом
буџет био оптерећен за око
660.000 марака. Предстоји нам
доношење буџета за наредну годину, али и анализа о стварним
потребама Градске управе када
је ријеч о људским ресурсима.
То ће бити провјерено и сасвим
сигурно могу да кажем да онај ко
није радом оправдао своје радно
мјесто, неће добити уговор.

и Гарантног фонда РС.
Шта би то конкретно
могло значити за овај,
како сте често истицали, град незавршених
пројеката?
- Влада Републике Српске је улагала и улагаће у Приједор. Тачно
је да је наш град рекордер по
броју започетих, а незавршених
пројеката. Нама је остављено
да их завршимо. На неке су беспотребно потрошени милиони,
могло се урадити са доста мање
новца, али шта је ту је. Морамо
под хитно да завршимо хладњачу за воће у Омарској, јер воћарима је то пријеко потребно и то
ће бити урађено. Сви пројекти о
којима сам говорио, а да се не
понављам, биће планирани и
урађени у мандату. Свакако, и
међу њима има приоритета. На
моју иницијативу покренута је
прича о отварању канцеларија
Гарантног фонда и ИРБ-а. Свака републичка институција која
отвори нешто своје у Приједору, значи добробит за овај град.
Бићемо ближи свим погодностима које можемо да остваримо путем наведених институција.

► У име наше медијске
куће, желимо Вам много здравља и успјеха
у будућем раду. Које
су Ваше новогодишње
жеље?

- Хвала Вам на упућеним жељама, такође и ја Вама желим добро здравље и бритко новинарско перо, да година испред Вас
буде година напретка „Козарског
вјесника“. Грађанима Приједора
желим нетакнуто здравље и да
заједно пребродимо пандемију
пред којом смо сви мали и једнаки. Сигуран сам да ће Нова годи► Да ли сте љути због
на донијети нове и боље промјенеких рјешења бивше
не за наш град.
►
Рекли
сте
својевреГрадске управе? Нанам на наплату стићи многа „изненађења“, која су вјешто гурана
„под тепих“ свих протеклих година. Приједорчани могу да буду
сигурни у једно: Градска управа
одољеће и суочиће се са свим
изазовима тешког времена и наглашавам то поново, радићемо
искључиво у интересу грађана.

слиједили

сте,

31. децембар 2020.

како мено да нисте сујетан
човјек, понајмање неко

М. З.

“Козарски вјесник”

