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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                                                
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април 2014.године 

 

Куће за повратнике 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и помоћник федералног министра за 

расељена лица и избјеглице Сулејман 

Алијагић потписали су  у Приједору 

трипартитни уговор са 14 корисника 

чија је вриједност 400 000 КМ, а  у 

оквиру имплементације Пројекта 

реконструкције стамбеног фонда/ОПЕК/ 

. 

 

 
 

Ријеч је о средствима Фонда за 

међународни развој/ОФИД/ који се 

финансијски реализује кроз Фонд за 

повратак БиХ, а односе се на санацију , 

обнову и изградњу стамбених јединица 

у сврху стамбеног збрињавања 

повратника, избјеглица из БиХ и 

расељених лица у БиХ.  Павић је 

обраћајући се будућим корисницима 

средстава за санацију кућа, истакао да 

ова локална заједница води рачуна о 

повратницима и избјеглим лицима 

односно свима онима који су у 

протеклом рату остали без стамбених 

јединица. 

„Ми смо обавили све припремне радње 

тако да смо данас  могли  да потпишемо 

уговоре са 14 лица бошњачке 

националности , остало је само да се 

ускоро изабере извођач и да се почне са 

радовима тако да ће до септембра ова 

лица имати ријешено стамбено питање“ 

казао је Павић. 

Он је додао да ће ускоро бити потписан 

други дио  уговора за реконструкцију 

стамбеног фонда  и са Министарством 

за избјегла и расељена лица РС  са 

лицима српске и хрватске 

националности . 

„ Оно што ми додатно радимо је да тај 

повратак на пријератна огњишта буде 

одржив, односно да људи могу живјети 

од свог рада , да не правимо социјалне 

случајеве већ да правимо домаћинства 

способна да се брину о себи  и да сами 

зараде за своју егзистенцију“ рекао је 

Павић. 

Помоћник федералног министра за 

расељена лица и избјеглице Сулејман 

Алијагић је нагласио  да је у питању 

кредит који је подигла БиХ , преко 

Министарства за људска права БиХ и 

два ентитетска министарства чији је 

укупан  износ 7 милиона долара. 

„ Кредит се реализује на цијелом 

простору БиХ  и један  је врло 

квалитетан пројекат, према којем ће 

корисници добити кућу  по систему „ 

кључ у руке“  и кроз који ће бити 

обновљено  око  400 стамбених 

јединица“ рекао је Алијагић. 

 

1.4.Историјски час посвећен Младену 

Стојановићу 

 

Поводом 118. годишњице рођења и 72. 

годишњице погибије народног хероја 

доктора Младена Стојановића у 

Приједору  одржан је традиционални 

историјски час и положени су вијенци 

на споменик легендарног партизанског 

команданта. 

 Предсједник СУБНОР-а РС Благоје 

Гајић рекао је да је Младена први пут 

видио 1941. године на Козари и да 

памти с каквим је ауторитетом окупљао 

и младо и старо. 
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 "Велико повјерење у народу је стекао и 

као омладинац и као вођа устанка 

против фашистичког окупатора", казао 

је Гајић. 

Предсједник градске организације 

СУБНОР-а Приједор Вељко Родић 

рекао је да је организовање устанка на 

Козари највеће Младеново дјело. 

 

 
 

 „Младен је био  човјек за примјер, 

револуционар  од најраније младости па 

до краја живота, најпопуларнија 

личност устанка на Козари, Крајини и 

много шире и један од најхрабријих 

бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. Зато је 

његов је лик  остао да живи у сјећању 

заједно са славом херојске Козаре“- 

рекао је Родић. 

Он је додао да  је пред садашњим и 

будућим  генерацијама задатак да увијек 

чувају и његују тековине 

народноослободилачких ратова  

потакнуте његовим  неизмјерним 

херојством. 

Вијенце на његов споменик положиле  

су бројне делегације , а изведен је и 

пригодан културно-умјетнички програм 

који су извели чланови Српског 

културно-умјетничког друштва које 

носи име овог легендарног хероја са 

Козаре. 

 

Грант за рјешавање 

инфраструктурних пројеката у 

Приједору 

 

Министар финансија Републике Српске 

Зоран Тегелтија и градоначелник 

Приједора Марко Павић потписали су у 

Приједору уговор о преносу гранта 

између овог министарства и градске 

управе Приједор за пројекте “Изградња-

проширење и реконструкција водоводне 

и канализационе мреже у граду 

Приједору“ . Министар Тегелтија је 

потврдио да је овај пројекат  дио 

великог пројекта који  треба да се 

реализује на територији РС  под 

називом „ Изградња водоводне и 

канализационе мреже  на подручју РС“ 

чија је укупна вриједност око 100 

милиона еура, од чега су 50 милиона 

еура  кредитна средства, 35 милиона 

грант средства и 15 одсто укупне 

вриједности пројекта властито учешће 

општина и градова који имплементирају 

овај пројекат. 

Тегелтија  је потврдио  да је Приједор  

био  најспремнији за почетак 

реализације пројекта и да су ова 

средства која су стављена   на 

располагање  Приједору средства из 

ИПА фондова  2010.године. 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је потврдио да је потписан грант у 

износу од 35 одсто од укупних око 30 

милиона КМ колико је вриједан 

пројекат , а  који се даје граду  за 

финансирању два пројекта. 

 

 
 

„Ријеч је о пројектима  изградње 

секундарне мреже и кућних прикључака 

на водоводном систему Црно Врело  у 

насељима Нишевићи, Бистрица, 
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Омарска, Ламовита, Кевљани, Петров 

Гај, Камичани, Јелићка, Градина, 

Криваја и Марићка укупне дужине 62 

километра који је вриједан 2,9 милиона 

КМ и  пројекат  секундарне  

канализационе   мреже  у Туковима  

укупне дужине 29 километара   вриједан  

3,8  милиона КМ“ казао је Павић. 

Он је додао да реализацију ова два 

пројекта сматра изузетно значајном јер 

рјешавају веома важна питања 

становника Приједора као што су 

снабдијевање питком водом и одводом 

отпадних вода. 

Он је додао да  само задужење за ове 

пројекте   граду  не представља терет  

будући да су  кредитна средства 

добијена  на 25 година , са 1,4 одсто 

камате и осам година грејс периодом 

отплате. 

Министар Тегелтија и градоначелник 

Павић  су  потом у насељу Тукови 

присуствовали и званичном увођењу 

извођача радова „Приједор-путева “  у 

посао. Рок за извођење  ових радова је 

15 мјесеци, а када је у овом насељу на 

канализациону мрежу бити прикључено 

око 800 домаћинстава и стотину 

правних субјеката. 

 

Дообуком до посла   

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и представник Удружења“ Прогрес из 

Сарајева Елвир Чаушевић  уручили су 

цертификате за осам полазника  

корисника програма  „ Помоћ за 

самопомоћ“ током 2013.године. Ријеч је 

о особама старости од 18 до 35 година 

које су  будући да су до сада били 

незапослене,  у протеклих шест мјесеци 

дообуком код пет послодавца стекли 

квалификације како би у будућности 

лакше дошли до посла. Градоначелник 

Приједора Марко Павић је истакао да је 

ово био најбољи начин да  осам младих 

људи дође до свог личног образовања и 

запослења. 

 

 
 

„ Ми сматрамо да сваки обучен човјек 

пуно вриједи и кроз наш програм 

развоја и нашу стратегију  ми 

проводимо нашу дјелатност стварања 

амбијента за привлачење страних и 

домаћих инвеститора са циљем што 

већег запошљавања незапослених 

младих људи“, рекао је  Павић. 

Он је потврдио да овај пројекат 

суфинансира град Приједор   у 

партнерству са њемачком  Фондацијом  

„Wингс оф хопе“ из Минхена са по 4800 

еура односно  9600 КМ, а на основу 

раније потписаног меморандума о 

сарадњи. 

Представник  Удружења“ Прогрес из 

Сарајева Елвир Чаушевић  је потврдио 

да је циљ овог пројекта  да се младима 

омогући прилика да  дообуком или 

преквалификацијом за шест мјесеци 

стекну квалификације како би били 

конкурентни на тржишту рада , да 

остану код послодавца или лакше нађу 

посао у будућности. 

„Највећи донатор је Министарство 

спољних послова Њемачке, а  укупан 

буџет за обуку 59 кандидата  у девет 

регија БиХ само у 2013.години износио 

је  укупно 112 000 еура“-рекао је 

Чаушевић. 

У овом пројекту  у Приједору 

учествовала су  предузећа „Унијат“ ,“ 

Ганић бетон“ , „ Принт дизајн“, „ 

Норбос“ и „ Бетон-гал“,а свих осам 

полазника су остали да раде код ових 

послодаваца. 

Након церемоније уручења цертификата 

потписан је и меморандум  којим се 

пројекат „ Помоћ за самопомоћ“ 
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наставља  у граду Приједору  и током  

2014.године за још осам полазника  

.Средства  за финансирање њихове 

дообуке и преквалификације биће  

обезбијеђена суфинансирањем локалне 

заједнице и њемачке фондације „Wингс 

оф хопе“ из Минхена. 

 

Градска управа потврдила ИСО 

стандард 

 

Представници њемачке 

цертификацијске куће „ ТУВ НОРД“  

позитивно  су оцијенили примјену 

стандарда ИСО 9001:2008 у Градској 

управи  Приједор. Ово је била друга 

рецертификацијска  провјера примјене 

стандарда  ИСО 9001:2008 у 

одјељењима и одсјецима Градске 

управе.У саопштењу из Градске управе 

је овим поводом саопштено да ова  

позитивна оцјена  значи да је Град  

Приједор  потврдио да испуњава   

захтјеве овог стандарда ,а истовремено 

су дефинисана и бројна унапређења 

услуга Градске управе. 

    „И даље сматрамо да ћемо 

одржавањем  овог система лакше  

кандидовати   пројекте према Европској  

Унији  , али прије свега квалитетно 

пружати  услуге грађанима односно 

нашим корисницима услуга“ наводи се 

у овом саопштењу. 

  Представници њемачке 

цертификацијске куће „ ТУВ НОРД“  

провели су рецертификацијски аудит  

документације и свих активности на  

примјени уведеног стандарда и  

европских критеријума у раду  локалне 

управе у  свим организационим 

јединицама Градске управе Приједор. 

Град Приједор цертификат стандарда 

ИСО 9001:2000 добио је  у марту 2008. 

године, а већ наредне године је 

потврдио испуњавање ревидираног  

стандарда ИСО 9001:2008.Циљ његовог 

увођења је повећање задовољства 

грађана услугама  градске управе, 

смањење трошкова пословања и 

побољшање квалитета пружања услуга. 

 

Одборничке накнаде смањене у 

корист стипендија 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су  и Одлуку о висини накнада 

за рад одборника и чланова сталних 

радних тијела у локалном парламенту 

којом су одборничке накнаде смањене 

за око 70 КМ и сада износе 571 КМ, а 

разлика ће се уплатити у Фонд 

солидарности за стипендирање дјеце 

погинулих бораца и сиромашних. 

 

 
 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да су примања радника у 

управи и одборничке накнаде одраз 

стања у привреди и да у томе и јесте 

суштина јер и ове категорије треба да 

дијеле судбину привреде. 

 

Чешки амбасадор у Приједору 

 

Амбасадор Републике Чешке у Босни  и 

Херцеговини  Томаш Суњог  изјавио је 

у Приједору да му је драго што је 

чешкој  грађевинској фирми  ОХЛ  из 

Брна  повјерена изградња  водоводне 

мреже  на систему Црно врело и додао 

је да  је почетак  радова био један од 

повода за његову посјету овом граду  и 

обиласка  Омарске, гдје су  радови 

званично  почели.  

„Овај  пројекат је  вриједан је  3 

милиона КМ  и мислим да ће  бити  

изграђен  у предвиђеном   

петнаестомјесечном  периоду и  у 

оквиру  планираног  буџета“ казао је 

Суњог након сусрета са 
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градоначелником Приједора Марком 

Павићем. 

Он је нагласио да су подизвођачи 

радова локалне фирме  и да је то 

пројекат значајан како за чешку фирму , 

тако и за њих .Подсјетио је  да је ОХЛ  

једна од највећих  чешких грађевинских 

фирми  којој је до сада у БиХ 

повјеравано  више послова. 

Овој чешкој фирми повјерена је 

изградња  водоводне мреже  у дужини  

61 километар ,чијом ће изградњом за 

око 15 000  житеља  из 11  мјесних 

заједница  са подручја Приједора  бити  

обезбијеђено квалитетније снабдијевање  

водом.   

 

 
 

Током разговора са градоначелником 

Павићем, Суњог је говорио и о   

могућностима  да се  Приједор уклопи  

у  пројекат „ Чешке развојне помоћи“. 

„Наша  земља  је БиХ  дефинисала  као  

приоритетну  државу  за  развојну 

сарадњу  у коју годишње    улаже 

милион  еура  кроз различите пројекте, а  

било је ријечи и о новим пројектима  

којима је предвиђено  повезивање 

чешких  фирми са локалним и да улажу 

у економски развој“ изјавио је Суњог.  

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је казао да је  госта упознао  шта се и 

како се ради у Приједору  са жељом  да 

он  по свим параметрима постане  

проевропски град. 

„За нас је  занимљива  информација да  

су чешке фирме   заинтересоване за  

организован долазак у Босну и 

Херцеговину  ради испитивања 

могућности инвестирања  и   ја сам  

препоручио  да једна од тих дестинација  

буде и наш град ,што би за нас било 

врло корисно“ казао је Павић. 

 

Одржани Дани цвјећа 

 

На малом градском тргу у Приједору 

држана је туристичко-привредна 

манифестација „ Дани цвијећа“ која је 

окупила осам   произвођача  који се  

баве пластеничком производњом 

цвијећа са подручја  Приједора те 

овдашње Комунално предузеће. Шеф 

градског Одсјека за унапређење 

пољопривреде  Татјана Марић истакла 

је  да је  намјера  градске управе , која је 

већ шесту  годину  организатор ове 

манифестације,  популаризација  

пластеничке производње  цвијећа као 

вид запошљавања. 

„Сви излагачи које смо обишли су 

задовољни овим начином презентације 

своје производње јер поред тога што 

излажу ово је прилика да у вријеме 

садње цвијећа и уређења дворишта 

доста својих производа и продају, 

казала је Марићева. 

Она је додала да се ова манифестација 

уклапа у акцију прољећног уређења 

града која је у току те најавила да ће 

градска управа и у овој години 

значајним средствима стимулисати и 

ову и уопште пластеничку производњу 

јер сматра да је то област у којој треба 

проширивати производњу. 

Град  Приједор је у периоду од 2007. до  

2013. године за укупну пластеничку 

производњу  кроз подстицаје  издвојио 

око 200 000 КМ  од чега је око 25 одсто  

средстава издвојено  за око десетак 

произвођача  пластеничке производње 

цвијећа. 

 

23.4.Награде Града 

 

Одборници Скупштине града Приједор 

једногласно су одлучили да се Повеља 

почасног грађанина додијели професору 

антропологије из норвешког града 

Лилихамера Стајнару Брину  ,Награда 
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града Музеју Козаре , а Плакету града 

предузеће за прераду воћа „ 

Приједорчанка“. 

 

25.4. Поплаве у Приједору 

 

У Приједору  је проглашен први степен 

приправности за заштиту од поплава 

након што се ријека Сана излила из 

корита и поплавила око стотину 

стамбених објеката у насељима Тукови 

и Рашковац и пољопривредне површине 

у насељима Рашковац и Брезичани. 

 Путна комуникација Приједор - 

Бишћани је у прекиду и саобраћај је 

преусмјерен на алтернативни путни 

правац.   

 

 
 

Водостај ријеке Сане износио је 445 

центиметара или 25 центиметара изнад 

критичне тачке, а очекује се и даљи раст 

водостаја с обзиром на падавине на 

сливном подручју ове ријеке.Водостаји 

ријека Гомјенице и Милошевице су  

били у порасту, али нису  били 

угрожени стамбени објекти и 

комуникације у зони ових 

водотока.Поплављене подручје у 

приградском насељу Тукови обишао је 

градоначелник Приједора Марко Павић 

који је истакао да су за Приједор ово 

редовне поплаве , које се, на жалост, 

дешавају сваке године. 

„Ово су редовне поплаве, које ми имамо 

сваке године и сада се види да су 

захтјеви за регулацијом ријеке 

Милошевице као и за регулацијом тока 

ријеке Сане од моста до Брезичана 

потпуно оправдани. Само оно мало 

посла у Врбицама што смо урадили  у 

регулацији ријеке Милошевие је било 

довољно да то велико насеље сада није 

поплављено“ казао је Павић. 

Он је додао и да су преко Штаба за 

ванредне ситуације предузете све мјере 

како би се успоставио контакт са 

поплављеним који су сада одсјечени од 

путне комуникације . 

„ Учинићемо све да овдје живот не 

стане и  ако буде било потребе 

доставити воду, лијекове и за случај 

болести организовати превоз“ казао је 

Павић. 

 

 
 

Шеф Одсјека цивилне заштите Душан  

Врањеш  је истакао да је током дана  

Штаб за ванредне ситуације   донио 

мјеру да се ангажује грађевинска 

механизација у извођењу земљаних и 

грађевиснких радова које ће спријечити 

даље продирање воде у насељима 

Тукови и Гомјеница и у том смислу  

надлежна предузећа која располажу са 

грађевинском механизацијом требају 

предузети потребне мјере. 
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„Појачан је рад Хигијенско-

епидемиолошке службе на  санитарно-

хигијенској  контроли  исправности 

воде за пиће и Водовода на појачаном 

хлорисању воде с обзиром да се 

изворишта питке воде налазе у плавној 

зони“ истакао је Врањеш. 

 

Дообуком до посла 2 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и представник Удружења“ Прогрес из 

Сарајева Елвир Чаушевић потписали су   

уговоре са пет  послодаваца који ће у 

наредних шест мјесеци примити осам 

незапослених Приједорана на дообуку у 

оквиру пројекта „ Помоћ за самопомоћ“. 

„На тај начин ће осам младих људи из 

Приједора доћи до свог личног 

образовања, а надамо се и до запослења. 

Ми сматрамо да сваки обучен човјек 

пуно вриједи и кроз наш програм 

развоја и нашу стратегију ове године 

започели основну нашу дјелатност 

стварања амбијента за привлачење 

страних и домаћих инвеститора са 

циљем што већег запошљавања наших 

незапослених младих људи“, рекао је  

градоначелник  Павић. 

Он је потврдио да овај пројекат 

суфинансира град Приједор са 9600 КМ  

у партнерству са њемачком  

Фондацијом  „Wингс оф хопе“ из 

Минхена чије је учешће 4800 еура, а на 

основу раније потписаног меморандума 

о сарадњи. 

Представник  Удружења“ Прогрес из 

Сарајева Елвир Чаушевић  је потврдио 

да је циљ овог пројекта  да се младима 

омогући прилика да  дообуком или 

преквалификацијом за шест мјесеци 

стекну квалификације како би били 

конкурентни на тржишту рада , да 

остану код послодавца или лакше нађу 

посао у будућности. 

У овом пројекту  у Приједору учествују 

предузећа „ Кромекс“, „ Гаврановић“, „ 

Агро Марић“, предузетничка радња“ 

Родић“  и предузетник у пољопривреди 

„ Фарма Балтић“, а у њима ће се вршити 

дообука за занимања руковалац на 

преси, монтажер намјештаја, токар, 

подополагач и транспортни радник. 

 

Издавач: Град  Приједор 


