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Издање за март   2012.године 

 

15.3.СО Приједор-Усвојен извјештај о 

раду начелника 

 

Привлачење страних и домаћих 

инвестиција и повећање броја 

запослених најзначајнији су приоритети 

локалне власти у Приједору за 2012. 

годину, изјавио је начелник општине 

Марко Павић. 

 „Као свој велики успјех истичемо да у 

вријеме глобалне економске кризе лани 

није смањен број запослених у односу 

на 2010. годину, а страни инвеститори 

добро послују и повећавају број 

запослених“, рекао је Павић на сједници 

Скупштине општине Приједор на којој 

су је са 25 гласова за, ниједним против и 

четири уздржана прихваћен извјештај о 

раду начелника општине. 

 Према његовим ријечима, хрватска 

„Нова Иванчица“ почела је са 60 

радника, а прешла на 200, италијански 

„Нути дуе“ кренуо је са 30 радника, а 

прешао на 100, а аустријски 

„Аустронет“ бројао је десетак радника, 

а сада има близу 60. 

 „Једна од највећих инвестиција требало 

би да буде оживљавање рудника 

жељезне руде у Љубији за шта је 

заинтересована компанија `Арселор 

Митал` која је у Омарској почела са 

нешто више од 500 радника, а сада их 

има више од 800“, казао је Павић и 

нагласио да би тиме оживио и тренутно 

најсиромашнији дио општине Приједор. 

  

Он је додао да су међу страним 

инвеститорима заинтересованим за 

улагање у Приједор Кинези са 

производњом рачунарских компоненти, 

Нијемци и Словенци са изградњом 

топлане и енергане на био масу, те још 

неке хрватске фирме. 

  „Осим што је, да тако кажем, 

`најмултиетничкији` град у БиХ, 

Приједор је и град са највећим бројем 

својих становника у дијаспори, што је 

такође наша развојна шанса с обзиром 

на чињеницу да људи из дијаспоре 

имају новац, везе са потенцијалним 

инвеститорима, али и јаку емотивну 

везу са својим градом“, нагласио је 

Павић. 

 

 
 

 Он је истакао да ће евроинтеграциони 

процеси Хрватске дати нове могућности 

инвестицијама у Приједор због близине 

хрватске границе, као што 

потенцијалним улагачима квалитетан 

показатељ представљају оцјене 

Европске уније, Савјета Европе, ГТЗ-а, 

УНДП-а, ОЕБС-а и многих других 

међународних организација да је 

Приједор у бројним областима достигао 

европске стандарде.  

„Што се тиче запошљавања, у фебруару 

ове године имамо запослених за 140 

више него у јануару и краткорочни циљ 

нам је да, након дуже времена, број 

незапослених спустимо испод 13.000“, 

навео је Павић. 

 Он је поновио да, без обзира на кризу и, 

како је рекао, катастрофално пуњење 

буџета у прва два мјесеца ове године, из 

општинске касе неће бити умањена 

давања за социјалне категорије, 

пензионере, образовање и подстицаје за 
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пољопривреднике, мала и средња 

предузећа и запошљавање.  

 

23.3.Федерални министар за 

избјеглице и расељена лица у 

Приједору 

 
Министар за избјеглице и расељена 

лица  у Федерацији БиХ  Адил 

Османовић  лица данас је у разговору са 

начелником општине Приједор Марком 

Павићем пружио подршку настојањима 

локалне заједнице да у Приједору 

имплеметира пројекте одрживог 

повратка и стварање амбијента за 

запошљавање што већег броја 

незапослених као и привлачења 

домаћих и страних инвестиција  . Он је 

најавио да ће у Приједору 7. априла ове 

године потписати протокол о сарадњи 

са општином Приједор , како би се 

започело са имплементацијом 

суфинасирања заједничких пројекта. 

 

 
 

„Сматрам да је питање повратка  прије 

свега економско питање и треба 

пронаћи могућност да се грађани из 

повратничке популације брже 

запошљавају како би економски 

опстали у срединама у које су се након 

рата вратили“, казао је Османовић .  

Он је додао да је охрабрујући и податак 

да општина Приједор има програм који 

подстиче привредне субјекте да 

отварају нова радна мјеста. 

„Намјеравамо да се укључимо у акцију 

локалне заједнице кроз давање 

подстицаја за пољопривреду , занатски 

обрт и самозапошљавање“- појаснио је 

Османовић .  

Начелник општине Приједор  Марко 

Павић казао је да Приједор с правом 

очекује подршку федералног 

министраства .  

„ Приједор је међу првим градовима у 

БиХ имплементирао имовинске законе 

и већина кућа повратника је већ 

обновљена .Средства која очекујемо 

биће намијењена подизању друштвеног 

стандарда повратника и обнови 

инфраструктуре , али и друштвених 

домова. Подршку федералног 

Министарства за избјеглице и расељена 

лица намјеравамо искористити за 

одржив повратак међу којима су 

пројекти  запошљавања и 

самозапошљавања», казао је Павић .  

Он је додао да ће се у Приједору 

средства из ресорног министарства 

Федерације БиХ усмјерити и на 

асфалтирање улице у Гомјеници, пута 

од Приједора до Петрова Гаја  и 

довршетак друштвених домова Ћели  и 

Пухарској .  

„Ове године, такође ,желимо да више 

средства уложимо у подстицаје 

запошљавања и самозапошљавања 

повратника , али и свих грађана 

Приједора . Оптимисти смо јер је 

политичка и безбједоносна ситуација  у 

Приједору на веома високом нивоу и 

све своје снаге и средства смо 

усмјерили на развој Приједора и 

концепт европског града“, казао је 

Павић. 

 

Украјинска делегација у посјети 

Приједору 

 

Другог дана посјете Репбулици Српској 

делегација Тернопиљске обласне 

државне администрације из Украјине 

боравила је у Приједору , општини гдје 

живи око 450 Украјинаца и гдје је 

украјнска мањина веома значајан 

сегмент  друштвеног живота града. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је овом приликом истакао да ће 
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ова посјета ојачати односе са 

украјинском мањином,али и омогућити 

почетак културне и привредне сарадње  

и ове општинем као и Републике Српске 

са Тернопиљском области. 

„Ово је област из које потичу Украјинци 

који су у 19.вијеку дошли на подручје 

општине Приједор и  који су дали 

значајан допринос развоју нашег града 

те  су и данас изузетно укључени у 

друштвени , привредни и културни 

живот града“-казао је Павић. 

Он је додао да је ово била прилика да се 

гости из Украјине упознају са 

потенцијалима које пружа општина  

Приједор , да се започне шира сарадња 

у области културе  те разговора о 

могућој привредној  сарадњи у 

будућности. 

Замјеник предсједника Тернопиљске 

области  Васиљ Гецко је новинарима 

након пријема у општини Приједор 

истакао да је циљ ове посјете да се 

упознају са потенцијалима  општине  

гдје живи значајна украјинска мањина. 

 

 
 

„Ми хоћемо да учврстимо наше односе 

и сарадњу у области културе и туризма, 

а такође допринијети развоју на 

економском подручју између ове 

области и цијеле РС. У том контексту 

општина Приједор једна је од важнијих 

индустријских  центара у РС која има 

значајан инвестицијски потенцијал и 

туристички потенцијал као и културну 

традицију и  сигурно ћемо наћи 

заједничке тачке будуће сарадње“ казао 

је Гецко. 

Он је позвао руководство општине да 

учествује на 7.међународном 

инвестицијском форуму који ће се  у 

априлу  одржати у Тернопиљу ,као и 

туристичком  сајму који ће се у мају 

одржати у Тернопиљу. 

Предсједник Удружења Украјинаца“ 

Козак“ Олга Карајица  је истакла да је 

веома задовољна посјетом украјинске 

делегације  из области који су 

приједорски Украјинци  посјетили прије 

двије године. 

„Око 450 Украјинаца  имамо веома 

добру подршку локалне заједнице и 

нама је било у интересу било, пошто 

смо прије двије године посјетили ову 

област да они приликом посјете РС дођу 

и у Приједор и да виде гдје наши 

Украјинци живе  у мјесту Трнопоље и 

како  приједорска привреда 

функционише да би се повезали не само 

на културном него и на привредном 

плану“ казала је Карајица. 

 

Дебата о европским интеграцијама 

 

Центар за сигурносне студије у сарадњи 

са општином Приједор, у оквиру 

пројекта ЕУ-форија , организовао је 

јавну дебату  на тему “Јачање 

капацитета локалних заједница с циљем 

испуњавања услова у процесу 

придруживања Босне и Херцеговине 

Европској унији“. 

 

 
 

Директор пројекта Армин Кржалић је 

истакао да је дебата имала за циљ  

повећање  нивоа знања представника 

администрације, одборника Скупштине 
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општине, представника невладиног 

сектора, привредника, медија и 

представника академске заједнице о 

процесу проширења Европске уније и 

улози локалне заједнице у том процесу 

кроз продубљивање знања и 

прихваћање вриједности и стандарда ЕУ 

који утичу на свакидашњи живот 

грађана. 

„Општина Приједор је једна од 

напреднијих и најпрогресивнијих  

општина што се тиче развоја локалне 

заједнице и ефикасности општинске 

админстрације која већ учествује у 

програмима ЕУ  под називом“Јачање 

локалне демократије ЛОД“ који 

промовише и припрема локалне 

заједнице за будуће фондове ЕУ који ће  

бити на располагању у скоријој 

будућности“ казао је Кржалић. 

Он је истакао да су  ИПА 2 фондови 

планирани за период 2014-2020 .године 

који ће омогућити локалним 

заједницама директнији приступ 

европским фондовима односно 

проширити подручја за која БиХ може 

аплицирати. 
 

Општина ће примити 12 

приправника 

 

Општина Приједор је и ове, као и 

претходних година, учествовала у 

пројекту запошљавања приправника под 

називом „ Знањем до посла“ и за 

завршетак приправничког стажа  у 

наредних годину дана примиће 12 

приправника. Шеф кабинета начелника 

општине Приједор Драгутин Родић 

потврдио је да је у припреми конкурс за 

пријем приправника  диплонираних 

правника, економиста, информатичара,  

инжерења пољопривреде, социјалних 

радника,  архитеката и политиколога. 

„Општинска администрација пружа 

широк дијапазон занимања гдје ће 

млади стручни кадрови моћи да дођу до 

потребног радног искуства у својој 

струци и да заврше једногодишњи 

приправнички стаж “ казао је Родић. 

Он је додао да је поред тога , циљ 

општинске управе да  се кроз едукацију 

тих кадрова који су прошли обуку и 

приправнички стаж ,омогући тим 

људима  након  анализе њиховог рада 

,да конкуришу и у самој општини за рад 

на одређеним пословима. 

 

 
 

 „Кроз рад у општинских одјељењима и 

службама је ,од 2007.године када смо се 

први пут укључили у овај пројекат , 

прошло преко 20 приправника високе 

стручне спреме разних занимања“-казао 

је Родић. 

Он сматра  да је то један од доприноса 

које општина Приједор даје младим 

људима као шансу да дођу до потребног 

радног искуства и запослења, а самим 

тим и да остану на овим просторима. 
 

22.3.  Општина потврдила сертификат 

 

Представници њемачке 

сертификацијске куће „ ТУВ НОРД“  у 

надзорној кон троли позитивно су  

оцијенили примјену  система 

управљања квалитетом у 

Административној служби општине 

Приједор.Начелник општине Приједор 

Марко Павић потврдио  је да успјешно 

завршена прва  надзорна провјера новог 

стандарда  ИСО 9001:2008 који је у 

општини Приједор уведен прошле 

године. 

-Ова  позитивна оцјена  значи да је 

општина Приједор  испунила  скуп 

захтјева  које је  било неопходно 
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испунити како би се одржао  

успостављен  одређени систем и ниво 

пружања услуга и да  су све процедуре 

по којима радимо у складу са европским 

стандардима. 

И даље сматрам да ћемо одржавањем  

овог система лакше  кандидовати   

пројекте према Европској  Унији  , али 

прије свега квалитетно пружати  услуге 

грађанима, казао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да  је  општина Приједор  

потврдила своју опредијељеност да 

развија и побољшава систем управљања 

квалитетом и постиже већи степен 

задовољства грађана.  

Павић је додао да је свака ова годишња 

ревизија корисна јер доприноси сталном 

унапређењу рада. 

У односу на 2008.годину када смо први 

пут стандардизовали рад локалне 

управе ово је сада једна сасвим 

другачија средина.  

Довољно је погледати празну шалтер 

салу у којој више нема редова и 

незадовољних грађана, странкама смо 

тако  уштедјели доста времена,а  

пословним партнерима смо скратили 

рокове за добијање одређене 

документације и сваке године настојимо 

да унаприједимо квалитет  услуга који 

пружамо свим корисницима наших 

услуга, казао је Павић. 

Он је додао да је општина отишла и 

корак даље те је схватајући значај 

пословања по међународно признатим 

стандардима  подстицајним средствима  

из буџета општине омогућила  извозно 

оријентисаним предузећима 

субвенционирање дијела трошкова 

сертификације привредних субјеката са 

подручја општине Приједор. 
 

Општина расписала пет јавних 

позива за додјелу подстицајних 

средстава 

 

Општина Приједор расписала је  пет  

јавних позива  за  додјелу  бесповратних 

подстицајних средстава  из буџета за 

одређене пројекте који су предвиђени 

Стратегијом развоја општине чија је 

укупна вриједност  305 000 

КМ.Начелник  Одјељења за привреду и 

пољопривреду Боро Војводић потврдио 

је да је ријеч о пројектима подстицаја 

самозапошљавања  за који су буџетом 

планирана средства од 150 000КМ , 

подстицају запошљавања младих  

високо образованих кадрова  до 35 

година старости за шта је предвиђено  

30 000КМ  и подстицај послодавцима за 

запошљавање нових радника  80 000 

КМ. 

-Јавни позив се односи и на подршку 

предузећима за увођење стандарда 

квалитета за шта је буџетом предвиђено 

15 000 КМ, казао је Војводић. 

Он је појаснио да је циљ  да предузећа 

буду оспособљена за извоз својих 

производа на страно тржиште те да се 

додјељују средства од по 5000 КМ по 

предузећу. 

Војводић је додао и да је и ове године 

расписан  позив којим се додјељују 

подстицајна средства  за подршку 

повезивању и предузетничким  

иницијативама  жена, за шта је ове 

године предвиђено  20 000 КМ  односно 

појединачна средства  од по 4000 КМ по  

једној корисници . 

-Ове године ћемо, за разлику од 

прошле, подстицаје  исплатити и онима 

који су се у 2012.години запослили ,а  

прије тога су била незапослена лица. 

Средства исплаћујемо и послодавцима 

који у току 2012.године запосле 

раднике, а који су прије расписивања 
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овог јавног позива били незапослена 

лица , рекао је Војводић. 

За реализацију ових пет пројеката 

општина Приједор је прошле године 

издвојила 295 000 КМ, а у периоду од 

2009-2011.године по основу ових 

пројеката  општина је исплатила 

предузетницима и привредним 

субјектима укупно 508 000 КМ. 

 

27.3.СО Приједор- статус града 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор јуче су једногласно 

прихватили Одлуку о покретању 

поступка за додјелу статуса града 

општини Приједор.Начелник општине 

Приједор Марко Павић рекао је да ће 

ову иницијативу прослиједити Влади 

Републике Српске и Народној 

скупштини РС које би требало да 

донесу коначну одлуку о овом питању. 

„Ова иницијатива не даје могућност 

формирања општина нити води ка 

повећању ни администрације, ни броја 

чиновника ни трошкова“, рекао је 

Павић. 

Он је подсјетио да важећи закони у РС 

дозвољавају асиметричне градове и  

општине, тако да град Источно Сарајево 

чини више општина, док град Бањалука 

чини само једна општина.  

„Ова иницијатива за Приједор, као што 

постоји за још неке општине у РС, таква 

је да предвиђа један град општину, а не 

више општина“, казао је Павић.  

Он је додао да Приједор испуњава све 

критеријуме за статус града и има све 

елементе који једну средину чине 

градом, као што су културни, спортски, 

образовни и инфраструктурни садржаји, 

те привредни и људски капацитети. 

„Статус града не доноси неку 

економску нити политичку корист, 

више је то психолошког значаја гдје ће 

се сваки становник осјећати вишим, 

бољим и напреднијим“, навео је Павић.  

Он је поновио и став локалне власти у 

Приједору да ова општина треба да 

постане не само град него и регионални 

центар поткозарских општина. 

Предсједник Скупштине општине 

Приједор Азра Пашалић рекла је да би 

статус града општини Приједор отворио 

могућност великим насељима ове 

општине, попут Козарца, Брезичана, 

Љубије и Омарске да у будућности 

формализују своје иницијативе за 

добијања статуса општине.  

На овом скупштинском засједању 

одборници су усвојили и извјештаје о 

раду јавних установа у 2011.години 

Позоришта, Галерије `96, Спортске 

дворане „ Младост“ и Центра за 

приказивање филмова, Народне 

библиотеке „ Ћирило и Методије“, 

Музеја Козаре и  локалне медијске куће 

Информативно-пословни центар „ 

Козарски вјесник“.Одборници су 

информисани и о раду Туристичке 

организације и Форума за безбједност 

грађана општине Приједор. 

 

Делегација Приједора боравила у 

Маниси 

 

Делегација општине Приједор  у којој 

су били предсједник Скупштине 

општине Азра Пашалић и одборници 

Драган Голубовић, Горан Вучковац , 

Дражен Врховац и Месуд Блажевић 

присуствовала је традиционалном 472. 

по реду  међународном  Месир  

фестивалу који је одржан у турском 

граду Маниса.  Пашалићева је  

потврдила да је приједорска делегација  

поред обиласка  културних и 

историјских знаменитости  овог 

братског града имала и низ контаката и 

разговора са високим званичницима са 

градоначелником Манисе Ченгизом 

Ергуном, почасним конзулом БиХ 

Кемалом Бајсеком па  и са гувернером 

покрајине Маниса Халилом Дасозом. 

-Били смо међу гостима из 12 држава, 

чак и из далеке Кине.Разговори су били 

веома корисни у циљу продубљивања 

економске и културне сарадње наших 

општина који ће бити настављени 
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приликом доласка њихове делегације на 

свечаности обиљежавања Дана наше 

општине 16. маја, казала је Пашалићева. 

Маниса је град веома богате културе и 

традиције, али  је и модеран 

индустријски град, а у досадашњим 

сусретима и  разговорима  руководства 

ова два града  утврђене су  многе 

додирне тачке и могућности сарадње у 

разним областима, првенствено 

могућност улагања у  привредне 

капацитете општине Приједор. 

 Маниса је смјештена у западној 

Анатолији, а поред развијене 

пољопривреде, значајан је индустријски 

и трговачки центар овог дијела Турске, 

те  подручје препознатљиво по  

стотинама  ендемичних врста цвијећа и 

богатом шумском вегетацијом и 

љековитом биљу.    

Сарадња са овом општином на  западу 

Турске  успостављена је на иницијативу 

Министарства вањских послова БиХ и 

посредством наше амбасаде у Анкари  

још  2006. године, а годину касније 

резултирала је потписивањем Повеље о 

братимљењу ове двије општине.  
 

Почело уређење Берека  

 

На обалама канала Берека почели су 

радови на реализацији радно-

интензивног пројекта под називом „ 

Уређење корита ријека Гомјенице, 

Милошевице, Пухарске и канала Берека 

у општини Приједор“ који је вриједан 

126 084,14 КМ.Радове које финансирају 

Фонд отворено друштво БиХ и општина  

Приједор изводи грађевинско предузеће 

„Унијат“ који је за те намјене 

привремено радно ангажовало 60 

незапослених лица са евиденције Завода 

за запошљавање. 

Ријеч је  о мањем обиму јавних радова у 

Приједору  који предвиђа да се у 

периоду од 60 дана колико ће трајати 

пројекат, радно ангажују незапослена 

лица којима је на тај начин омогућено 

да стекну доходак, а са друге стране ту 

је и корист свих грађана који живе 

поред ових водотока јер ће добити  

здравију и еколошки чистију средину. 

 

 
 

Координатор пројекта локалне управе  у 

Фонду отворено друштво Богдан 

Поповић   је након недавног 

потписивања уговора  потврдио да је 

пројекат дефинисан у сарадњи са 

општином ,Центром за социјални рад и 

Фондом за запошљавање који су са 

своје стране помогли да се 

идентификују оне особе са бироа којима 

је оваква врста привременог радног 

ангажовања најпотребнија и по тој 

основи остварен доходак. 

„ Кроз пројекат ће бити остварено 22 

103  радна сата кроз привремено радно 

ангажовање особа са евиденције 

општинског бироа за запошљавање, 

чиме ће 86 200 КМ  од укупне 

вриједности пројекта бити исплаћено на 

име ангажовања радне снаге“-казао је 

тада  Поповић. 

 

27.3. Министарка Нада Тешановић 

уручила опрему за младе рукометаше 

 

Министарка породице, омладине и 

спорта  Републике Српске  Нада 

Тешановић истакла је   након  разговора 

са начелником општине Приједор да  

почиње ново поглавље у односима 

министраства и  ове општине . 

„Договорили смо се да све што се 

дешава у министарству буде 

транспаретно и да буде доступно и 

спортским и омладинским 

организацијама, те да ни у ком случају 

не буде запостављена породица.Једино 
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је потребно испоштовати  форму  

конкурса  и пријавити пројекте , а ако 

буду задовољени критеријуми, свакако 

да ће средства буду усмјерена и ка 

Приједору“-казала је Тешановићева. 

Она је додала да је Приједор велика 

општина  са великим потребама , те да 

ће у односу на раније незадовољство , 

Приједор имати исти третман као и све 

друге општине. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је  новинарима изјавио да сматра 

да је од данас у овом министарству 

Приједор стекао партнера који разумије 

проблематику овог града и с којим се 

може договарати око унапријеђења рада 

у све три области. 

 

 
 

„ Ја сам свјестан потешкоћа које носи 

овако три различите области и ми смо 

договорили један коректан однос према 

пројектима из све три области који 

долазе из Приједора. Усагласили 

мишљење да  се средства  не 

прелијевају  из омладине, породице у 

спорт као у неком ранијем времену и да 

се у приоритет стављају млади и 

рјешавање њиховог стамбеног питања,а 

да спортске организације имају једнак 

приступ средствима без обзира колико 

она била,а да се омладиснка политика 

проводи онако како се са омладинским 

организацијама договори“ казао је 

Павић. 

Министар Нада Тешановић је  

приликом  боравка у Приједору  

уручила  комплете тренерки и  дресове 

за  екипу јуниора Рукометног  клуба „ 

Приједор“ узраста 1995.годишње који 

одлазе на јуниорски рукометни клуб у 

италијански град Тренто. 
 

___________________ 
 

Издавач: Општина Приједор 


