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       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за фебруар  2015.године 

 

8.2. Министар МУП-а у посјети 

Приједору 

 

Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Драган Лукач изјавио 

је након посјете Приједору и разговора 

са градоначелником Марком Павићем 

да ће се трудити да функционисање ЦЈБ 

Приједор у организационом и 

кадровском смислу буде дигнуто на што 

виши ниво. 

"То је један од најмлађих центара у 

Министарству који је поново формиран 

након дужег времена и  потребна им је 

помоћ у материјалном смислу  да бисмо 

њихов рад дигли на што већи ниво", 

рекао је Лукач. 

 

 
 

Он је додао да ће у томе град Приједор 

имати подршку и МУП-а и Владе 

Републике Српске, јер је заједнички 

циљ и  интерес да се на овом простору 

живи безбједно.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је новинарима да је 

безбједносна ситуација у овом  граду 

повољна, , као и међунационални 

односи и да нема већих угрожавања 

имовине и људи.  

" Од министра сам затражио  да се ЦЈБ 

Приједор материјално и кадровски ојача  

како би могао да  испуни  све своје 

задатке и да борба против криминала и 

корупције буду нешто чиме ће се и 

Центар у друге институције задужене за 

то бавити у континуитету", казао  је 

Павић.  

Он је истакао да су односи градске 

управе и ЦЈБ Приједор изузетно добри 

и да град тежи ка томе да им  помогне у 

њиховим програмским и законским 

овлаштењима, а све у интересу 

безбједности грађана и  њихове 

имовине.  

 

18.2. Министар Петар Ђокић у 

Приједору 

 

Министар индустрије, енергетике и 

рударства РС Петар Ђокић изјавио је  

јуче након разговора  у Приједору са 

градоначелником Марком Павићем 

,представницима „Шума Српске“ и 

швајцарске компаније чија је пројекта 

идеја  већ  неко вријеме присутна  у 

Српској да је  постигнут висок степен 

сагласности о инвестицији вриједној 

између 60 и 70 милиона евра која би 

могла запослити 500 људи. 

 „Осим велике инвестиције и знатног 

броја нових радних мјеста, веома 

значајно ће бити и  то што би у 

поступку обезбјеђења сировне 

учествовали бројни приватни власници 

шума“ рекао је Ђокић. 
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Он је обећао и да ће заједно са градском 

управом  радити на промоцији града 

Приједора и сертификата БФЦ  који је 

ова локална заједница добила као 

најповољнији  амбијент за улагања у 

југоисточној Европи“, додао је Ђокић. 

Градоначелник Приједора Марко 

Павић  изјавио је да је са 

представницима швајцарске фирме 

договорено шта треба  да учине 

одређени субјекти да би се на идућем 

састанку могао постићи виши стадијум 

договора, али да се за сада не може 

говорити о којој је компанији ријеч  док 

договор не буде још извјеснији. 

 „Затражили смо од Министарства да 

ради на промоцији града Приједора који 

једини у Републици Српској има 

сертификат БФЦ да би и код домаћих и 

страних инвеститора и у јавности та 

чињеница добила мјесто које јој 

припада“, казао је Павић. 

Он је додао да је од министра затражио 

да се  ово министарство стави у 

функцију привредника и буде њихов 

партнер и сервис и да се убрзају  

одређене процедуре како акти 

привредника не би дуго чекали због 

чега се они повлаче у друге средине гдје 

су мање административне препреке за 

инвеститоре. 

 

 Амбасадор Финске у Приједору 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да се на путу БиХ ка 

Европској унији  најприје мора радити 

на процесу координације и да је 

потребно успоставити координацију да 

се не иде по више колосијека ка ЕУ. 

 „Мени је јасно да ЕУ тражи један глас 

према њима. Тај један глас може ићи 

само ако ми постигнемо консензус овдје 

и, ако смо заједнички нешто 

договорили, више није битно ко ће то 

пренијети Европској унији“, рекао је 

Павић. 

 Он је нагласио да рјешења која ће се 

реализовати на бази заједничке изјаве 

Предсједништва БиХ треба да буду 

производ домаћих снага и домаће 

памети, а не наметнута рјешења. 

„Познато је да је наметнута рјешења 

далеко теже проводити него оно што је 

властити производ. Нормално да тај 

властити производ мора бити у складу 

са европским принципима и добрим 

праксама ЕУ, поред тога што мора бити 

у складу са нашим уставним уређењем“, 

истакао је Павић. 

 Градоначелник Павић је са Метсом 

разговарао и о томе како овај град 

функционише данас и о томе како га 

локална власт види у будућности. 

„Упознао сам амбасадора Финске с 

оним шта Приједор ради, са нашом 

жељом да то буде модеран и савремен 

проевропски град и да примјењује 

принципе и добре праксе које се 

примјењују у Европи“, навео је Павић. 

Према његовим ријечима, амбасадор 

Метсо у посјету је дошао добро 

обавијештен  о прошлогодишњим 

поплавама, али и о изузетној 

солидарности грађана током и послије 

поплава. 

„Финска учествује у изградњи система 

за обавјештавање којим се могу 

предвидјети елементарне непогоде чиме 

би се становништво и институције на 

вријеме могли припремити за заштиту 

од непогода“, рекао је Павић. 

 

 
 

Нерезидентни амбасадор Финске за БиХ 

Пека Метсо рекао је да је у данашње 

вријеме у БиХ веома важно да се има 

воља да се нађе компромис и да се буде 

прагматичан.  
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„Грађани ће у будућности подржати 

онога ко посједује ове двије вјештине 

јер код грађана постоји снажна жеља да 

се крећу путем ка ЕУ“, казао је Метсо. 

Он је рекао да је град Приједор на 

добрм путу када су у питању ове 

вјештине, да се овај град сусрео са 

великим изазовима у прошлогодишњим 

поплавама и да у питању 

мултиетничности овај град показује 

како различите нације могу живјети 

заједно и наћи заједничка рјешења. 

„У превише локалних заједница то се не 

дешава“, додао је Метсо.  

Амбасада Финске у Словенији са 

сједиштем у Љубљани покрива БиХ. 

 

Најава купопродаје месне индустрије 

ИМПРО 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је након разговора са 

представницима  италијанске фирме 

„Спечале карне“ да је најава 

купопродаје месне индустрије „Импро“ 

значајно јер ће се на тај начин 

запослити одређен број радника те 

отварати нове и ширити постојеће 

фарме будући да су прерађивачки 

капацитети „Импра“ много већи од 

тренутне производње живе стоке на 

подручју Приједора. 

 

 
 

 „Ми смо  у градској управи задовољни   

што су италијански улагачи  препознали  

Приједор као повољну дестинацију у 

коју вриједи улагати и оцијенили да  

имамо повољан амбијент за домаће и 

стране инвеститоре“, рекао је Павић . 

 Он је подсјетио да је „Импро“ у стечају 

купила Хипо Алпе Адриа банка која га 

је потом продала аустријској „Хети“, а 

„Хета“ договорила купопродају са 

италијанском фирмом „Спечале карне“ 

 „Ми смо обећали помоћ инвеститорима 

приликом регистрације, запошљавања, 

преквалификацје и доквалификације 

радне снаге и свега онога што буде 

требало до почетка производње“, казао  

је Павић. 

 Представник фирме „Спечале карне“  

Ален Бошњаковић  је истакао да је ова 

велика инвестиција на помолу у 

Приједору захваљујући позитивном 

посредништву градоначелника 

Приједора  од првог дана кад су дошли 

у Приједор па све до сада.Он је 

потврдио да након позитивних 

преговора са „Хетом“ слиједи низ 

техничких корака као што су припрема 

и потписивање купопродајног уговора, 

ангажовање радне снаге, те период 

инвестиције и сертификације. 

 „Мислим да ће `Импро` постати  

локомотива  пољопривреде и сточарства  

Приједора, ове регији , али и шире“, 

казао је Бошњаковић. 

 Месну индустрију „Импро“ 

приватизовало је  предузеће „Орион 3“ 

2006. године и довело га у стечај. 

Стечајни поступак покренут је 2011. 

године и трајао је до марта 2013. године 

када је Хипо Алпе Адриа банка 

Бањалука купила је дио стечајне 

имовине „Импра“ за 4.735.000 КМ.  

 

18.2. Одржана сједница Скупштине 

града 

 

 Одборници Скупштине града 

Приједора усвојили су на 24. Засједању 

Одлуку о  кредитном задужењу  Града 

Приејдора од 5.182.180 КМ у сврху 

реализације пројеката водоводне и 

канализационе инфраструктуре на 

подручју града. Задужење се односи на  

реализацију  осам пројеката комуналне 

инфраструктуре који ће се финансирати 

из кредита Европске инвестиционе 
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банке  у сарадњи са министарствима 

финансија и пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске. 

 Начелник Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић истакла  је да  град 

Приједор редовно сервисира све своје  

краткорочне и дугорочне обавезе према 

банкама и добављачима и да је укупно 

задужење на годишњем нивоу ниже од 

дозвољених 18 одсто. 

 

 
 

 „Обновљене системе водоснабдијевања 

или канализације добиће мјештани 

Тукова, Бистрице, Градине, Јелићке, 

Камичана, Кевљана, Криваје, Ламовите, 

Марићке, Нишевића, Омарске, Петрова 

Гаја, Гомјенице, Омарске, Козарца и 

избјегличких насеља“ истакла је 

Малбашићева.Она је истакла и да су ови 

инфраструктурни  пројекти дио  

Пројекта рехабилитације и 

реконструкције водоводне и 

канализационе мреже у Републици 

Српској за који је ЕИБ одобрила 50 

милиона евра кредита. 

 

 
 

 Одборници Скупштине града 

Приједора усвојили су  и одлуку о 

давању гаранције овдашњој „Топлани“ 

за дугорочно кредитно задужење од два 

милиона марака. На овој сједници 

верификовани су  мандати 

 новим одборницима Ранку Анђићу из 

ДНС-а и Брани Радановићу који је 

повјерење грађана задобио на листи 

СДС-а на локалним изборима 2012. 

године, али је у међувремену постао 

члан ДНС-а. Њихове одборничке 

мандате верификовао је ЦИК и 

доставио серитикате, након што су два 

одборника ове скупштине  Душко Ивић 

из ДНС-а и Душан Берић из СДС-а на 

претходним Општих изборима освојили 

мандате у Народној скупштии РС. 

Одборници су усвојили и извјештаје о 

раду Фондације за равој Приједор те 

информације о реализацији Програма 

кориштења средстава за подстицаје у 

предузетништву, кориштењу средстава 

за унапређење пољопривреде и о 

пружању правне помоћи у 2014.години. 

 

Почиње санација шест школа 

У оквиру ЕУ Програма  за опоравак од 

поплава који финансира Европска унија, 

а проводе  УНДП,УНИЦЕФ и ИОМ у 

БиХ  у Приједору почиње санација шест 

школа односно пет школских објеката ,а 

укупна вриједност радова је око 1,5 

милиона КМ.У саопштењу које је 

прослијеђено из Градске управе 

медијима истиче се да је град Приједор 

раније делегирао школске објекте које 

је потребно санирати што због 

интензивних падавина што због 

дотрајалости објекта према 

Министарству просвјете и културе РС 

које је списак прослиједило према 

УНДП-у БиХ. 

„Њихови стручњаци  су увидом у стање 

на терену опредијелили УНДП за 

имплементирање пројекта санације  

слиједећих школа: основне школе  „ 

Доситеј Обрадовић“ „ Јован  Дучић“ 

Ламовита, „Бранко Радичевић“ Петрово 

те Пољопривредно-прехрамбене и 

Медицинско-технолошко-грађевинске и 

Економске школе док ће на мјесту  
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подручне школе ОШ „ Доситеј 

Обрадовић“ у Туковима, будући да је у 

питању монтажни објекат страдао у 

мајским  поплавама, бити изграђен нови 

школски објекат“ истиче се у овом 

саоштењу за јавност. 

За школу у Туковима рок за завршетак 

радова  је 4 мјесеца, док је осталима рок 

око 50 дана.Тежиште радова ће , због 

безбједности ученика  бити за вријеме 

распуста.  Извођачи радова су предузећа 

„ Радис“  из Источног  Сарајева , Емир 

комерц  Курбеговић“  из Санског Моста 

, „ Кофикс“ из Кључа и „ Градинвест“ 

из Приједора.   

Градоначелник Приједора Марко Павић  

се  у име свих ученика и просвјетних 

радника ових школа захвалио Европској 

унији на финансирању и УНДП-у  на 

брзој имплементацији пројекта путем  

којег ће ученицима бити омогућено да 

нова знања стичу у квалитетнијим 

школским просторима него до сада. 

 

Пројекат „Украјинска мањина у 

граду Приједору 

 

Град  Приједор почео је реализацију 

пројекта „ Украјинска национална 

мањина у граду Приједору“ који 

средствима од 18 000 еура финансира 

Савјет Европе и Европска унија у 

оквиру заједничког пројекта „ 

Промовисање људских права и заштита 

мањина у југоистичној Европи“. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић потврдила је 

да пројекат има за циљ да се побољша 

приступ мањина на разлилитим 

нивоима власти засноване на 

стандардима Савјета Европе у овој 

области и посебно на оквирној 

конвенцији за заштиту националних 

мањина и Европској повељи о 

регионалним или мањинским језицима. 

„ Учешће наше локалне заједнице у 

овом пројекту је десет одсто од укупне 

вриједности пројекта „потврдила је 

Бабићева. 

Она је додала да је пројекат  подијељен 

у више сегмената и то  од образовања до 

културе. 

 „Током његове имплементације биће 

опремљена  фоно лабораторија  у 

Основној школи „ Ћирило и Методије“ 

у Трнопољу како би дјеца могла да 

изучавају украјински језик, а која ће се 

моћи користити и за  учење других 

страних  језика“ истакла је Бабићева. 

Она је додала да је један од важних 

сегмената пројекта и промовисање  

националних мањина  које живе на 

подручју града Приједора  на локалној 

телевизији, а не само украјинске . 

 „Поред овога,  дијелом ће бити 

обновљена  народна ношња украјинске 

националне мањине и инструменти који 

су неопходни за рад њиховог Удружења 

`Козак` , а планирано је и  постављање  

двојезичних путоказа у Трнопољу 

којима ће се означити знаменитости 

Украјинаца на том подручју  као и  

стипендирање два ученика или  

студента украјинске националне 

мањине“ потврдила је Бабићева. 

Она је истакла да пројекат укључује 

донације за подршку 36 општина у 

изради конкретних одговора за 

укљањање баријера за имплементцију 

мањинских права на локалном  нивоу, 

која ће бити у комбинацији са редовном 

техничком помоћи на лицу мјеста од 

стране Савјета Европе.Приједор је 

изабран као једна међу 152 пријављене 

локалне заједнице у седам земаља 

Југоисточне Европе у отвореном 

поступку на основу унапријед 

дефинисаних критеријума. 

Рок за имплементацију пројекта  у 

Приједору је дванаест мјесеци. 

 

Одржани Дани зиме на Козари 

 

Чланови планинарског одреда „Ведета“ 

из Српца припремили су најукуснији 

котлић на деветим "Данима зиме на 

Козари", док је најуспјешнија у 

спортским дисциплинама  била екипа из 

Новог Града. Будући да су се ове године  
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у припремању котлића од дивљачи 

посебно такмичила ловачка удружења 

Поткозарја и шире регије  побједници 

су били  чланови  Ловачког удружења „ 

Љубија“-секција Миска Гласа. 

Директор Туристичке организације 

града Приједора Амира Ганић  

потврдила је да је  у гастро 

такмичењима учествовало  19, а у 

спортским 11 екипа.  

 

 
 

 
 

Министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић рекла је 

да одржавање "Дана зиме на Козари" 

већ девету годину  говори да ова 

манифестација јача и да је постала 

традиционална, а да то  

говори о љепоти  Козаре и све већем 

броју учесника и гостију  које је 

посјећује. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да ова манифестација 

представља туристичку понуду Козаре и 

поткозарских општина и градова и да је 

њихов заједнички циљ да Козару учине 

брендом који ће бити познат, не само 

код нас, него и у свијету. „На томе се 

доста ради -градимо путеве према 

Козари, проводимо заједничке пројекте 

општина и градова и као регија 

учествујемо са Хрватском у пројектима 

прекограничне сарадње", рекао је 

Павић.  

Он је нагласио да се жели постићи да 

Козара постане дестинација гдје се 

долази на одмор, рекреацију, скијање.  

"Козара има туристичке, историјске и 

здравствене капацитете и свако ће наћи 

нешто што му треба. Ко једном дође, 

доћи ће опет сигурно", поручио је 

Павић.  

 

 
 

 
 

Организатори "Дана зиме на Козари" су 

били Туристичка организација 

Приједора и град Приједор, а 

суорганизатори Туристичка 

организација општине Козарска Дубица 

и Национални парк „Козара“, док су  

покровитељи манифестације  ове године 

били  град Приједор  и Министартство 

локалне управе и самоуправе Републике 

Српске. 

 

Отворене двије археолошке изложбе 
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У Музеју Козаре у Приједору  отворене 

су  двије археолошке изложбе  под 

називом „Рановизантијске базилике у 

Бакинцима“ и „Прелиминарни 

резултати археолошких истраживања 

манастира Ђурђевац“.Аутор  ове двије 

изложбе Бојан Вујиновић, кустос 

археолог Завичајног музеја Градишка, 

рекао је да су 

рановизантијске базилике у Бакинцима 

истраживане у периоду  од 2012. до 

2014. године и да постоје планови да се 

ова истраживања наставе. 

 „Ради се вјероватно о утврђењу које је 

у шестом вијеку било епископско 

сједиште, гдје се покрштавало 

становништво и гдје је био извор 

хришћанства за цијелу регију данашње 

сјеверне Републике Српске, а тадашње 

јужне Паноније“, рекао је Вујиновић . 

 Он је истакао  да манастир Ђурђевац 

датира из периода од 14. до 16. вијека и 

да је  вјероватно страдао у турској 

најезди.  

 

 
 

Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 

рекао је  на отварању изложбе да је 

изложба трезултат  сарадње музеја из 

Приједора и Градишке.Он је потврдио 

да је управо по основу те сарадње  у 

Завичајном музеју Градишка тренутно 

изложена историјска поставка 

приједорског музеја „Година страдања – 

1942“ која је донедавно била 

постављена у Музеју Козаре. 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


