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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
ГРАДА 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за децембар  2012.године 

 

7.12.2012. Конституисана Скупштина 

града 

 

Предсједник Скупштине града 

Приједора у наредне четири године 

биће Сеад Јакуповић из 

Социјалдемократске партије  БиХ, а 

његов замјеник Далибор Грабеж из 

Партије демократског прогреса , 

обојица одборници и у претходном 

сазиву скупштине. 

 

 
 

За Јакуповића је гласало 29 одборника, 

а један глас је био неважећи, док је за 

Грабежа гласало 26 одборника, а четири 

су била против. 

 

 
 

 За замјеника градоначелника са 29 

гласова за и једним против изабран је 

Миленко Ђаковић из Демократског 

народног савеза , који је у протекле 

четири године био на дужности 

замјеника начелника општине, а за 

вршиоца дужности секретара 

Скупштине једногласно је изабран 

Жељко Шкондрић који је тај посао 

обављао и у протекла два мандата. 

 

 
 

 За вршиоце дужности начелника свих 

седам одјељења Административне 

службе града Приједора именовани су 

њихови досадашњи начелници који ће 

ту дужност обављати до новог избора 

функционера путем јавног конкурса. 

 Градоначелник Марко Павић рекао је 

да скупштинска већина још увијек није 

формирана и да преговори о томе још 

увијек трају, али да је извјесно да је 

Демократски народни савез око свог 

програма окупио 18 одборника. 

 Шеф Клуба одборника СНСД  рекао је 

да су одборници ове странке у 

програмском обраћању градоначелника 

препознали циљеве за које се и они 

залажу. 
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 "У предизборној кампањи у Приједору 

јесте било размимоилажења између 

СНСД-а и ДНС-а, али су ове двије 

странке на републичком нивоу у 

стабилној коалицији и посљедњих дана 

преговарамо и о заједничком дјеловању 

на локалном нивоу у Приједору", додао 

је Врховац. 

 

 
 

 Шеф Клуба СДС-а Душан Берић рекао 

је да ће одборници ове странке у 

локалном парламенту дјеловати 

конструктивно без обзира на то које ће 

странке чинити скупштинску већину. 

"Подржаћемо све што буде у корист 

грађана, а критиковати све што будемо 

сматрали да није у корист грађана", 

казао је Берић. 

У одборничким клупама од 31 мјеста 

чак девет заузимају љекари. ДНС има 

девет одборника, СНСД седам, СДС 

пет, ПДП, СДА и Социјалдемократска 

партија  БиХ по два, Демократска 

партија , НДС   и Странка за БиХ по 

једног. 

 Мјесто загарантовано представницима 

националних мањина у приједорском 

парламенту добио је Украјинац Штефан 

Стахнек којег је кандидовао ДНС.  

 

Усвојен ребаланс буџета 

 

 Одборници Скупштине града 

Приједора усвојили су ребаланс буџета 

за 2012. годину у износу од 35.568.464 

КМ или за 4,68 одсто више од буџета 

који је планиран у износу 33.978.130 

КМ.Вршилац дужности начелника 

Одјељења за финансије града Приједора 

Биљана Малбашић рекла је да су се 

усвојеним ребалансом дешавања током 

2012. године приближила реалности и 

да је то добар основ за буџет за 2013. 

годину. 

 "Буџет за 2013. годину у понедјељак ће 

бити достављен Министарству 

финансија Републике Српске и пред 

одборницима Скупштине града 

Приједора требало би да се нађе за 

десетак дана", казала је Малбашић 

новинарима у Приједору. 

 

 
 

 Према њеним ријечима, разлози за 

доношење ребаланса буџета били су 

потребе да се уврсти суфицит пренесен 

из претходних година и да се усклади 

структура властитих прихода за првих 

девет мјесеци ове године, смањење 

учешћа пореских прихода за 11,6 одсто 

и повећање непореских прихода за 28,1 

индексних поена 

 "Уградили смо и све грантове које смо 

добили и уважили смо захтјев `Топлане` 

за промјену намјене средстава 

субвенцију у позајмицу како бисмо 

избјегли расход ПДВ-а на субвенцију", 

навела је Малбашић. 

 Она је појаснила да су приходи по 

основу пореза смањени због 

првенствено због неочекивано ниске 

наплате пореза на непокретности. 

 "Због недовољне ажурности Пореске 

управе и великог броја жалби грађана 

које су још увијек у фази рјешавања, 

многи грађани нису могли платити ту 

своју обавезу", додала је Малбашић. 

 Она је рекла да се повећање пореских 

прихода односи на концесионе накнаде 
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јер је утврђен неправилан обрачун 

концесионих накнада, па су корисници 

концесија платили ту обавезу 

ретроактивно. 

 Одборници Скупштине града 

Приједора претходно су усвојили 

одлуку о кориштењу буџетског 

суфицита из претходних година у 

износу 2.348.037 КМ. 

 "Овај износ распоређен је на ставке 

текућа потрошња и капитална улагања", 

казала је Малбашић. Прва посебна 

сједница Скупштине града Приједора 

одржана је одмах након конститутивне 

сједнице. 

4.12.2012. Замјеник америчког 

амбасадора Николас Хил у Приједору 

 

 Пројектом “Стамбена рјешења за 

угрожене становнике колективних 

центара и алтернативног смјештаја” у 

Приједору је кров над главом 

обезбијеђен за пет породица које ће 

плаћати кирију од 36 до 52 КМ мјесечно 

односно 1 КМ по метру квадратном. 

 Пројекат вриједан 350.000 КМ у 

Приједору су финансирали Биро за 

популацију, избјеглице и миграцију 

америчке владе, Министарство за 

избјеглице и расељена лица РС, 

Федерално министарство расељених 

особа и избјеглица и град Приједора, а 

провела невладина организација ЦРС . 

 Замјеник америчког амбасадора у БиХ 

Николас Хил рекао је да је ово мали 

корак у односу на 8.000 лица у 

колективним центрима и алтернативном 

смјештају широм БиХ, али да значај 

партнерства у овом пројекту прелази 

етничке и ентитетске линије. 

 

 
 

 "Заједно ћемо ријешити проблем 

избјеглица и интерно расељених лица у 

БиХ тако да ниједан грађанин не 

заостаје на путу на којем ће ратну 

прошлост оставити иза себе и ову земљу 

сврстати тамо гдје припада - уз друге 

европске земље", додао је Хил. 

 Он је подсјетио да је америчка 

амбасада у БиХ на донаторској 

конференцији у априлу ове године дала 

десет милиона марака за провођење 

Анекса 7 Дејтонског мировног 

споразума. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић истакао је да овај град још увијек 

има 311 породица у алтернативном 

смјештају и колективним центрима и да 

без помоћи локална заједница то не 

може ријешити сама. 

"Приједор је специфична средина јер 

има више од 25.000 повратника, више 

од 18.000 расељених лица и више од 

5.000 избјеглица. Та лица заслужују 

ширу помоћ и ми очекујемо даљу 

сарадњу", нагласио је Павић. 

 Он је подсјетио да је Приједор иза рата 

имао 50.000 људи без ријешеног 

стамбеног питања и да је то терет који 

ниједна локална заједница не би могла 

поднијети сама. 

Помоћник министра за избјеглице и 

расељена лица Републике Српске Драго 

Вулета рекао је да ово министарство са 

ЦРС-ом успјешно сарађује годинама. 

"У Републици Српској имамо још 202 

породице у разним видовима 

колективног смјештаја и њихово 

стамбено питање намјеравамо трајно 
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ријешити у идућој години", казао је 

Вулета. 

Он је додао да би у наредне четири 

године требало да буду реализовани и 

регионални стамбени пројекти који ће 

трајно збринути 5.400 породица међу 

којима су и повратници Бошњаци и 

Хрвати, и Срби из Србије и Хрвати из 

Хрватске, као и 600 породица избјеглих 

из Хрватске у Републику Српску.   

 

12.12.Амбасадор Норвешке у 

Приједору 

 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је  новинарима у Приједору након 

разговора са амбасадором Норвешке у 

БиХ Вибек Лило да је приоритет 

локалне власти стварање повољног 

амбијента за нове инвестиције и да су 

од изузетног значаја препоруке које 

амбасадори након посјета Приједору 

могу пренијети својим сународницма. 

"Надам се да је оно што уважене 

екселенције чују од мене и предсједника 

Скупштине довољно да Приједор 

препоруче као дестинацију повољну за 

инвеститоре", рекао је Павић. Он је 

подсјетио да Приједор годинама има 

одличну сарадњу са Норвешком и са 

тамошњом Сунд комуном. Павић је 

рекао да је у вријеме највеће кризе у 

снабдијевању водом Норвешка помогла 

Приједору око бунара у Брезичанима.  

 

 
 

"Норвешка финансира рад приједорске 

канцеларије Нансен дијалог центра, а 

наш и норвешки суграђанин прави 

велику фарму у Трнопољу", навео је 

Павић.  

Он је изразио задовољство што га је 

норвешка амбасадорка упознала о раду 

три фонда којима располаже амбасада, а 

на које могу аплицирати невладине и 

друге организације.  

Амбасадор Норвешке у БиХ Вибеке 

Лило рекла је да неколико дана борави у 

посјети Бањалуци и Приједору и да ће  

посјетити фармера Јусуфа Арифагића, 

који је држављанин и Норвешке и БиХ.  

"Очекујем добру и плодоносну сарадњу 

са Приједором и убудуће", рекла је 

Лило, истакавши да свака снажна 

демократија треба и снажно цивилно 

друштво. 

 

12.12.2012.Пријем за најменаџера 

 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је  да ће локална власт 

настојати да отклони све баријере које 

постоје у пословању домаћих фирми, а 

нарочито ако те баријере постоје у 

односу са домаћим субјектима. 

 "Настојаћемо и убудуће пружати 

подршку свим домаћим фирмама и 

настојећмо да им администрација буде 

партнер, а не препрека", казао је Павић 

након разговора са директором 

предузећа "Елкер Љубија" Гораном 

Бојићем којег је Дирекција Агенције за 

избор најменаџера БиХ, југоисточне и 

средње Европе прогласила менаџером 

деценије. 

 

 
  

Павић је подсјетио да је општина 

Приједор новчано стимулисала 
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запошљавање 20 радника у "Елкеру", 

истакавши да је далеко важније то што 

фирма јача не само бројем радника него 

и обимом производње и проширивањем 

тржишта. 

 Директор "Елкера" Горан Бојић за 

идућу годину најавио је акредитацију 

високонапонске лабораторије која је 

регионалног значаја јер ће бити прва у 

Републици Српској и БиХ, нагласивши 

да је тај процес подржала локална 

администрација. 

 

 
 

 "Имамо пуну подршку локалне власти, 

а то очекујемо и од виших нивоа власти, 

да се преферира домаћи производ у 

систему јавних набавки у БиХ на начин 

да домаћи производ мора имати 

предност у односу на производе који се, 

под разним изворима, увозе и пласирају 

на нашем тржишту", казао је Бојић. 

 Он је нагласио да "Елкер" очекује да му 

"Електропренос БиХ" буде стратешки 

партнер јер у том великом систему 95 

одсто инвентара је из некадашњег 

"Енергоинвеста". 

 "Нећемо имати задовољавајући 

инвестициони циклус уколико се и даље 

буду преферирали страни производи 

који су и по квалитету и по стандардима 

које испуњавају једнаки нашима", додао 

је Бојић. 

 "Елкер" запошљава стотину радника, а 

производи високонапонску опрему за 

пренос и дистрибуцију електричне 

енергије како за домаће, тако и за 

тржишта Србије, Македоније, Албаније, 

Црне Горе и Хрватске.   

 За овогодишњи избор најменаџера у 

БиХ номиновано је 679 привредника, а 

додијељено је 25 награда.  

 

13.12.Одржане јавне рсправе о 

ребалансу буџета 

 

Укупни планирани буџет града 

Приједора за 2013. годину  према  

нацрту  који  се  нашао на двије  јавне  

расправе   износи 32.171.460 КМ и за  

9,60 одсто   мањи је  од усвојеног 

ребаланса буџета .Вршилац дужности 

начелника Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић нагласила је да је 

генерално задовољна примједбама које 

су на јавном расправама  изложили 

представници мјесних заједница, 

буџетских корисника, представника 

невладиног сектора и грађана. 

„Генерално речено задовољни смо  

изреченим примједбама јер  су сви 

корисници буџета  упознати са 

чињеницом да је понуђени нацрт буџета  

рађен  на бази праћења расхода,а 

поготово,  прихода ове и  протеклих 

година  и да су њихови захтјеви у 

основи били реални и да ћемо их 

свакако разматрати до доношења 

коначног текста“ , потврдила је 

Малбашићева. 

Она је додала да  је буџет опрезно и 

реално планиран као би био и проводив. 

„ Нацрт буџета прати све усвојене 

планске документе и развојне пројекте 

планиране Стратегијом развоја 

општине.Оно што је евидентно је да не 

можемо одговорити на захтјеве за 

отварање нових буџетских линија које 

би за многе значиле додатну сигурност, 

али је чињеница да када постоје 

објективне потреба увијек се нађу 

средства  поготово када су у питању 

социјално угрожене категорије“ - рекла 

је Малбашићева. 

 

Пећи за ОШ у Ризвановићима  

 

Административна служба града 

набавила је четири нове пећи - камина 
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за загријавање учионица подручне  

Основне школе „ Доситеј Обрадовић“ у 

Ризвановићима код Приједора.Нове  

пећи особљу школе уручио је замјеник 

градоначелника Приједора Миленко 

Ђаковић који је истакао да  се нада да  

ће ученици од сада  имати квалитетније 

гријање и боље услове за одвијање 

наставе током предстојеће зиме. 

Директор Основне школе „ Доситеј 

Обрадовић“ Стевица Ђогазовић је  

истакао да је школа у Ризвановићима  

једна од шест подручних школа  гдје се 

настава одвија у тежим условима него у 

градским школама. 

 

 
 

 „Захвални смо градоначелнику и 

његовим сарадницима што су 

препознали овај проблем и што су 

обезбиједили средства за набавку ових 

пећи које ће замијенити старе и 

дотрајале пећи “ казао је Џогазовић. 

Он је додао да се нада наставку ове 

сарадње са локалном заједницом  јер 

поред проблема гријања, школа нема 

школско двориште . 

„Ученици за вријеме школског одмора 

излазе директно на улицу,а немају ни 

простор за спортске садржаје“ рекао је 

Џогазовић. 

Одборник у старом и новом сазиву 

Скупштине града Сеад Јакуповић је 

истакао да се на овај начин изашло у 

сусрет  особљу школе које  се обратило 

мјесној заједници  Ризвановићи за 

рјешавање проблема загријавања 

учионица у школи. 

„У прилици смо да  заједно учинимо 

један мали гест и омогућимо дјеци из 

ове школе да зиму проведу у топлим 

учионицама“ рекао је Јакуповић. 

Школу у  повратничком насељу 

Ризвановићи похађа 34 ученика од 

првог до петог разреда. 

 

21.12.2012. Усвојен буџет за 2012.г. 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су буџет за 2013. годину у 

износу од 31.986.460 КМ, што је за око 

десет одсто мање од ребаланса буџета за 

2012. годину односно за пет одсто мање 

у односу на буџет за 2012. годину.За 

буџет је гласало 27 одборника, три су 

била против, а ниједан 

уздржан.Градоначелник Приједора 

Марко Павић изјавио је да оволика 

подршка предложеном буџету говори да 

ће локални парламент опет имати 

стабилну већину, да ће политика и даље 

бити изван скупштинских клупа и да се 

одборници и админситрација могу 

ухватити у коштац са тренутном 

економском и финансијком кризом и 

потешкоћама које се тек очекују у тим 

областима.  

"Сама дискусија и гласање говоре о 

жељи да Приједор буде град са 

стабилним буџетом и да се из буџета све 

обавезе редовно финансирају", рекао је 

Павић новинарима.Он је нагласио да је 

више од два милиона марака 

предвиђено за подстицаје у 

пољопривреди и предузетништву и да 

је, без обзира на кризу, велик дио 

буџета развојне природе. 

 "Смањени су само трошкови 

администрације и неке инвестиције које 

у овом моменту не би биле потпуно 

оправдане, а сва средства корисника 

буџета или су повећана или су остала 

иста", истакао је Павић. 

 Вршилац дужности начелник Одјељења 

за финансије града Приједора Биљана 

Малбашић рекла је да структуру 

буџетских прихода чини 72 одсто 

пореза, 23 одсто непореских прихода, а 

остатак су властити приходи. 
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 "У ових осам година нисмо дошли у 

ситуацију да не можемо измирити 

обавезе и сигурна сам да нећемо ни 

убудуће, а имамо и пет милиона марака 

капиталних улагања", истакла је 

Малбашић. 

 Она је нагласила да су амандмани СДС-

а морали бити одбачени јер задиру у 

суштину и у процедуру доношења 

буџета. 

 "Ограничени смо сагласношћу 

Министарства финансија Републике 

Српске и средствима која су већ 

уграђена у републички буџет за 2013. 

годину, као и средњорочним 

документом оквирног буџета које 

ресорно министарство доноси за период 

од три до пет година. У то се морамо 

уклапати, иначе не можемо добити 

сагласност за свој буџет", додала је 

Малбашић. 

Прије гласања о најважнијем документу 

предлагач је дијелом прихватио 

амандмане Партије демократског 

прогреса , Странке за БиХ, 

Социјалдемократске партије БиХ и 

СДА, а у цјелости одбацио амандмане 

СДС-а. 

 Према прихваћеним амандманима, 

ставка за повратак и за алтернативни 

смјештај увећана је са 80.000 на 90.000 

КМ, уведена је нова ставка од 30.000 

КМ за удружења која се баве цивилним 

жртвама рата и повратком, те повећана 

ставка за Територијалну ватрогасну 

јединицу Приједор за 30.000 КМ од чега 

је по 15.000 КМ намијењено 

добровољним ватрогасним друштвима у 

Омарској и Козарцу. 

 Додатна средства за реализацију 

прихваћених амандамана обезбијеђена 

су са трошкова и накнада у 

административној служби. 

 Одборници Скупштине града 

Приједора донијели су одлуке о 

разрјешењу Општинске изборне 

комисије и о расписавању јавног 

конкурса за именовање Градске изборне 

комисије, те измјену одлуке о оснивању 

предузећа "Аутотранспорт" 

Једногласно су усвојени извјештај о 

раду у прошлој школској години 

Дјечијег вртића "Радост", као и 

информацију о прошлој школској 

години са приједлогом за побољшање 

васпитно-образовног процеса. 

 Именована је комисија за избор 

корисника буџетских средстава за 

подршку повратка и донесена одлука о 

усклађивању пословника Скупштине 

града  Приједора.   

 

Малољетним пријеступницима дати 

другу шансу 

 

Мада не постоје званични подаци , у 

условима велике економске кризе 

повећан је број малољетника  који се  

,због тога што су починили неко 

кривично дјело, налазе у 

преткривичном поступку.Ово је 

потврдила судија Основног суда у 

Приједору Дрена Марин која је на 

одржаном округлом столу на тему „ 

Заштита дјеце изложене ризику и дјеце 

у контакту са правосудним системом“ 

говорила о значају изрицања 

превентивне препоруке укључивања 

малољетника у рад без накнаде. 

„У току ове године ми смо добили 

неколико предмета за процесуирање и у 

њима су углавном изрицане васпитне  

мјере појачаног надзора органа 

социјално старања или појачан надзор 

родитеља или стараоца“ казала је 

Марин. 

Она је  поздравила отварање Дневног  

центра  за дјецу у ризику и дјецу у 

сукобу са законом  у Приједору  који ће, 

према њеним ријечима ,  на добробит и 

појединаца и читаве локалне заједнице 

допринијети да се малољетници одврате 

од вршења кривичних дјела и да схвате 

погубност вршења кривичних дјела. 
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„Као локална заједница морамо 

предузети све у интересу малољетника 

како би спријечили рецидив и 

понављање у кривичном поступку што 

је основна сврха отварања овог центра“ 

казала је Марин. 

Приједор је иначе један од девет 

градова и општина у БиХ у којем се већ 

двије године проводи Пројекат 

„Заштита дјеце изложене ризику и дјеце 

у контакту са правосудним системом у 

БиХ“ који поред локалне управе 

проводи невладина организација „ 

Здраво да сте“ из Бања Луке  уз 

подршку  агенција УНИЦЕФ, СИДА и  

СДЦ. 

„Овај пројекат је усмјерен на подршци 

реформе малољетничког правосуђа  у 

којој је препозната  чињеница да овај 

закон даје велику простор превенцији , 

гдје малољетник уколико му се изрекне 

васпитна препорука не улази толико у 

систем , а  заједница  му даје другу 

шансу , да ли  кроз извињење 

оштећеном или кроз надокнаду штете, 

те  предвиђа и друштвено користан рад 

малољетника у организацијама које се 

баве  хуманитарним, социјалним  и  

еколошким активностима“ казала је 

пројект менаџер  испред  НВО „ Здраво 

да сте“ Тања Боромиса. 

Предсједник Комисије за провођење 

Акционог плана града Приједора 2011-

2013.  за спречавање малољетничке 

делинквенције  Љиљана Бабић је 

истакла да  дневни центар у Приједору , 

отворен уз материјалну подршку 

градоначелника, треба да допринесе 

смањењу броја малољетних 

преступника. 

„На почетку смо имали присуство 2-3 

дјеце, а касније и до десеторо дјеце и 

сматрам да када ове послове , након 

завршетка  нашег пројекта ,преузме 

Центар за социјални рад, пројекат бити 

настављен институционално и са још 

већим резултатима од досадашњих“ 

казала је Бабићева.Овом  округлом 

столу присуствовали су представници 

полиције, суда, тужилаштва, школа 

,Центра за социјални рад, невладиних 

организација и локалне самоуправе. 

 

Средства за самозапошљавање 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   потписао   је уговоре са 20 

предузетника и незапослених  лица за 

додјелу бесповратних подстицајних 

средстава за шта ће  из градског буџета 

бити издвојено  51 750 КМ.Ово је друга 

транша подстицајних средстава и ријеч 

је о четири пројекта  подстицаја 

самозапошљавања, пословадаца за 

запошљавање  нових радника и младих 

високообразованих кадрова и 

сертификацију предузећа. 

Вршилац дужности начелника 

Одјељења за привреду и пољопривреду 

Боро Војводић потврдио је да је у првој 

трашни подијељено укупно 148 000 КМ  

што са овом новом траншом чини око  

200 000 КМ подстицајних срестава за 

запошљавања у 2012.години. 

 

 
 

„Девет послодаваца је примило укупно 

20 750 КМ  и они ће запослити 20 

радника  од којих и два 
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високообразованих радника , а по  

пројекту самозапошљавања девет 

радника  ће примити  укупно  27 000  

КМ,  док су два послодавца примила 

укупно 4000  КМ за запошљавање 

високообразованих радника“ казао је 

Војводић. 

 

 
 

Градоначелник Марко Павић је истакао 

да град Приједор већ четири године 

додјељује овај вид подстицаја за 

запошљавање. 

„У току години на овај начин смо 

запослили 76 радника и  значајно је да 

ми ова подстицајна средства не 

смањујемо без обзира на кризу и ово је 

само дио средстава јер се  подстицаји 

издвајају и за запољшавање у 

пољопривреди и стварања амбијента да 

би грађани отварали властита предузећа 

„ казао је Павић. 

Он је додао да је овај вид подстицаја 

врло важан јерје незапосленост највећи 

проблем и Приједора и РС и БиХ. 

„ На овај начин подстичемо људе, 

нарочито младе да се опредјељују да 

властитим средствима отварају себи  и 

другима радна мјеста“ казао је Павић. 

Он је додао и да је Приједор на том 

плану доста учинио јер је у децембру 

евидентирано 1251 радник мање на 

евиденцији незапослених него почетком 

године. 

Буџетом Приједора  за  2012.годину  

била су предвиђена средства од око 250 

000 КМ за подстицаје запошљавању. 

 

Злато и сребро за мажореткиње 

 

Чланице мажорет секције Основне 

школе „Бранко Ћопић“ из Приједора 

освојиле су треће мјесто и бронзану 

медаљу на међународном мажорет 

такмичењу у Загребу, а њихов тренер, 

учитељица Сенка Спасојевић, освојила 

је златну медаљу, саопштено је из ове 

школе. 

 "Својим наступом публику и жири 

задивиле су Милица Дринић, Љиљана 

Јовановић, Милица Малбашић, Дргана 

Гаврановић, Анђела Комосар, Тамара 

Ангиревић, Ивана Кокот, Марија 

Миодраговић и Александра Кутлача", 

стоји у саопштењу.  

Међународно мажорет такмичење 

„Загреб Божић опен“ одржано је у 

Загребу 15. децембра ове године, а 

окупило је 20 тимова из Хрватске, 

Србије, Републике Српске и Мађарске. 

 

Град помаже санацију ромске куће 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је дао налог за оправку 

водоинсталација и електроинсталација у 

ромској згради у којој је ове седмице 

пожар начинио знатну материјалну 

штету. 

"Упознати смо с посљедицама пожара и 

у року од дан или два биће ријешени 

основни проблеми, а то су прекид 

напајања водом и струјом", рекао је 

Павић одговарајући на одборничко 

питање у Скупштини града 

Приједора.Он је додао да ће након 

рјешавања ових хитних питања 

услиједити реконструкција зграде у 

дијелу у којем је највише оштећена 

ватром.Стан у приземљу такозване 

"ромске зграде" у Приједору изгорио је 

у пожару у ноћи између 16. и 17. 

децембра. 

 

Донација књига за библиотеку 

 

Народној библиотеци „ Ћирило и 

Методије“  је испред кабинета 

градоначелника Приједора уручен пакет  

књига норвешких аутора које је 
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градоначелнику Приједора Марку 

Павићу приликом једне од својих 

посјета овом граду уручио бивши 

амбасадор Краљевине Норвешке Јан 

Брату. 

„Вријеме је даривања те смо се 

одлучили да овај вриједан поклон 

бившег амбасадора  Норвешке уручимо 

градској библиотеци и тиме употпунимо 

постојећи књижни фонд насловима 

норвешких писаца  до којих се иначе 

ријетко може доћи“ саопштено је из 

кабинета градоначелника Приједора. 

Директор библиотеке  Мара Ећим се 

захвалила на вриједном поклону, 

поготово што је ријеч о ауторима са 

којима се сусреће  свакодневно. 

„Ми имамо одређен број норвешких 

аутора, а ових тридесетак нових наслова 

ће употпунити збирку норвешке 

литературе на радост наших читалаца“ 

казала је Ећимова. 

Она је истакла да градска библиотека 

има добру сарадњу са локалном 

заједницом те да је ова акција једна и 

низу које заједнички организују. 

Народна библиотека „ Ћирило и 

Методије“ Приједор  има око 1800 

чланова и око 55 000 библиотечких 

јединица, а поред настојања да омасове 

чланство настоје и да добију властити 

простор будући да су већ деценијама 

смјештени у згради Музеја Козаре и 

немају адекватне услове за рад са 

читаоцима. 

 

Новогодишњи пријеми 
 

24.12.Пријем за вјерске заједнице 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је у овом граду створен 

повољан амбијент захваљујући, између 

осталога, активностима и сарадњи 

вјерских заједница и локалне 

администрације. 

 

 
  

"У Приједору нема никаквих 

безбједносних, међунационалних ни 

међувјерских проблема и сви смо 

сагласни да заједнички упутимо 

позитивну поруку свим грађанима и 

овдје и вани да ћемо наставити 

заједнички радити да Приједор остане 

добра дестинација за рад и живот", 

рекао је Павић новинарима у Приједору 

након традиционалног пријема за 

представнике вјерских заједница. 

 

 
 Он је додао да вјерске заједнице у 

Приједору имају неријешених пробелма 

и да је недостатак новца једина 

препрека, истичући да у кризна времена 

сви дијеле тај терет. 

 "Оно што ми његујемо јесте трајно, а 

финансијска криза је пролазна, па ћемо 

једном о томе говорити на другачији 

начин и омогућити већу финансијску 

помоћ администрације вјерским 

заједницама", казао је Павић. 

 Протојереј ставрофор Ранко Малетић 

рекао је да је сарадња градоначелника и 

његових сарадника са Српском 

православном црквом добра и успјешна. 
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 "Болна тачка су финансије. Помоћ коју 

добијамо од Града за рад наших 

институција је недовољна, али морамо 

бити задовољни уклапајући се у 

ситуацију коју имамо и у свијету, и у 

Европи и локално", додао је Малетић. 

 Главни имам меџлиса Исламске 

заједнице /ИЗ/ Приједор Мерзук 

Хаџирушидовић рекао је да постоји 

сарадња Града и ИЗ-а, али да би могла 

бити и боља и успјешнија с обзиром на 

потенцијале града и чињеницу да ИЗ 

само у Прјиедору има око 3.000 

домаћинстава. 

Жупник приједорске жупе Маријан 

Стојановић изразио је задовољство 

добром сарадњом вјерских заједница са 

градом, као и вјерских заједница 

међусобно. 

 "Ми, вјерски службеници, више смо 

окренути духовној димензији човјека, а 

град материјалној. Та сарадња је зато 

важна јер једна димензија без друге не 

може и надам се да ће и убудуће 

сарадња ићи у добром смјеру", казао је 

Стојановић. 

Викар епископски украјинске цркве у 

БиХ Михаил Стахнек рекао је да и 

убудуће очекујуе да се Град брине како 

о свима у Приједору тако и о 

украјинској мањини. 

"Година 2012. била је добра за нас јер 

смо проширили контакте са Украјином 

захваљујући граду, нашем удружењу и 

парохији наше цркве", навео је Стахнек. 

 Главни имам меџлиса ИЗ Козарац 

Амир Махић рекао је да се овим 

традиционалним окупљањем шаље 

позитивна порука о суживоту на овом 

подручју. 

 "Оно, исто као и наш цјелокупан рад 

током цијеле године, доприноси 

међусобном разумијевању и свему што 

поспјешује живот свих грађана 

Приједора", поручио је Махић. 

 Пријему је присуствовао предсједник 

Скупштине општине Приједор Сеад 

Јакуповић, а сви заједно  су грађанима и 

вјерницима упутили честитке у поводу 

новогодишњих и божићних вјерских 

празника.  

 

25.12.2012. Пријем за МЗ 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да су савјети мјесних заједница 

важни органи у систему власти јер су 

практично први до грађана у 

хијерархији власти у локалним 

заједницама, Републици Српској и БиХ. 

 

 
  

"Зато им се мора посветити дужна 

пажња и ми цијенимо њихов рад. Сви 

планови и програми који се у Приједору 

реализују практиЧно су резултат 

иницијатива савјета мјесних заједница", 

рекао је Павић новинарима у Приједору 

након пријема за представнике 

овдашњих мјесних заједница. 

Он је додао да је логично да Град не 

може реализовати све запримљене 

захтјеве јер су они далеко већи до 

финансијских могућности буџета, али 

да јесте реализован знатан дио и да је 

већина задовољна оним шта је урађено 

и како је урађено. 

 "Предсједници савјета мјесних 

заједница су волонтери и никакву 

надокнаду не добијају за свој рад. 

Мотивише их жеља за развојем 

њихових средина и заслужују велико 

поштовање јер велики дио свог личног 

времена одвајају за волонтерски 

друштвени рад", додао је Павић. 

Шеф Службе за мјесне заједнице града 

Приједора Раде Алексић истакао је 

изузетно добру сарадњу градоначелника 

са представницима мјесних заједница, 
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као и чињеницу да је градска власт, 

упркос кризи, успјела да позитивно 

ријеши 300 од укупно 443 захтјева са 

терена. 

 Резултат тога је, према његовим 

ријечима, чињеница да је готово свако 

сеоско игралиште освијетљено и 

асфалтирано, да су реновирани готово 

сви домови и санирано око 220 

километара сеоских путева, те да ће 

многа села ускоро имати ријешено 

питање водоснабдијевања.  

 

26.12.Пријем за новинаре 

 
Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да медији учествују у једној 

позитивној промоцији града, да преносе 

позитивне вриједности и да грађане 

информишу о ономе шта се ради у овом 

граду. 

"Мислим да сте ви изузетно сретни 

људи јер сте ријетки новинари на које ја 

као градоначелник никада нисам вршио 

никакву пресију да морате ово писати 

или оно не писати нити да морате 

писати овако или онако. То нисам 

никада радио нити ћу икада радити јер 

мене никада не брине писање медија, 

него ме брине да се дешава нешто што 

није добро", поручио је Павић 

новинарима на пријему организованом 

за медијске раднике. 

 

 
  

Он је истакао да се у протеклих осам 

година овај град преобразио и да је 

статус града ове године заслужио не 

зато што је тако рекао закон него зато 

што су унутар раније општине 

изграђене институције које су општину 

начиниле градом, као што су спортски, 

културни, образовни, инфраструктурни 

и привредни садржаји. 

 "Идућа година, према процјенама 

стручњака, биће ,такође, година 

економске и финансијске кризе. Ми у 

Приједору на битним стварима нећемо 

осјетити кризу јер нећемо смањити 

давања социјалним категоријама, 

буџетским корисницима, 

пензионерима,предузетницима, спорту 

ни култури", нагласио је Павић. 

 Он је додао да очекује и убудуће 

обострано добру комуникацију и 

сарадњу са "седмом силом". 

 "Не смета ми када указујете на грешке. 

Правовремена и тачна информација је 

врло битно оружје у раду сваке 

институције, а нарочито локалне 

заједнице која је великим дијелом 

политичка институција", закључио је 

Павић. 

 

 
 

 Директор Информативно-пословног 

центра "Козарски вјесник" и 

потпредсједник Удружења локалних 

радио станица Републике Српске Зоран 

Совиљ рекао је да је економска криза на 

медије и код нас и у свијету утицала и 

више него у многим другим областима. 

 "То  потврђује показатељ да се наш 

локални медиј у 2007. години 80 одсто 

финансирао из властитих прихода, а 20 

одсто из буџета локалне заједнице, а у 

2012. години тај однос  је 40 одсто 

властити приходи, а 60 одсто буџет 

локалне заједнице", илустровао је 

Совиљ. 
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 Он је додао да би локалне заједнице, 

као оснивачи, морали стати иза својих 

медија на начин како то чини град 

Приједор. 

 

27.12.Пријем за СУБНОР и Удружење 

пензионера 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да ће из буџета града и 

убудуће бити издвојена средства за рад 

овдашњих организација СУБНОР-а и 

Удружења пензионера.   

 

 
 

 "И једном и другом удружењу желим 

успјешан рад и њиховом члановима 

добро здравље и дуг живот", поручио је 

Павић након пријема организованог за 

представнике ових удружења. 

 Он је нагласио да градска 

администрација изузетно цијени 

допринос бораца НОР-а антифашизму.  

"Зато у буџету сваке године издвојимо 

дио средстава за рад овог удружења и 

помажемо им у његовању традиције 

НОР-а, заједнички организујемо многе 

манифестације које значе сјећање на 

НОБ и на такав начин сарађиваћемо и 

убудуће", казао је Павић. 

Он је истакао да Град има добру 

сарадњу са Удружењем пензионера 

Приједор и да зато свих ових кризних 

година буџетска ставка за ову 

популацију није смањивана него је или 

остајала иста или је била повећавана као 

што је то случај и за 2013. годину. 

Предсједник СУБНОР-а Благоја Гајић 

рекао је да су борци НОБ-а 

презадовољни сарадњом са Градом. 

"Бораца има више од 400, а пет је 

носилаца партизанске споменице", 

додао је Гајић. 

Предсједник Удружења пензионера 

Приједор Слободан Брдар рекао је да је 

у посљедњих шест година локална 

администрација ово удружење помогла 

са 1,3 милиона марака. 

 "Бораца има више од 400, а пет је 

носилаца партизанске споменице", 

додао је Гајић. 

 Предсједник Удружења пензионера 

Приједор Слободан Брдар рекао је да је 

у посљедњих шест година локална 

администрација ово удружење помогла 

са 1,3 милиона марака. 

"Ми смо тај новац утрошили 

транспарентно, првенствено за 

једнократне новчане помоћи и за 

бањско-климатско лијечење. Помогли 

смо око 9.670 наших колега који се 

налазе у стању социјалних потреба и 

упутили 1.499 пензионера на бањско-

климатска лијечења, а за више од 1.100 

организовали излете по Републици 

Српској", додао је Брдар. 

 

28.12. Новогодишњи пријем за 

привреднике 

 
Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  да овај град, упркос тешкој 

економској ситуацији и посљедицама 

глобалне кризе, може да се похвали да 

годину завршава са мањим бројем 

незапослених него лани и да са више 

основаних него угашених фирми. 
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"Поносни смо и на чињеницу да наша 

велика предузећа добро послују и да 

можемо рећи да су елементи који су 

битни за живот и рад све позитивнији, а 

наша је намјера да тако наставимо и у 

идућој години и да од Приједора 

створимо повољну дестинацију", рекао 

је Павић на пријему за привреднике, 

политичаре, посвјетне, спортске и 

културне раднике. 

 Он је додао да је задовољан што на 

крају ове године може суграђанима 

послати лијепу поруку уз помоћ свих 

који су присутвују овом пријему. 

 "Политички и економски живот је 

јединствен и радићемо на побољшању 

материјалног положаја сваког нашег 

човјека и унапређењу свих сегмената 

живота и рада јер наши суграђани 

заслужују шансу за напредак и развој", 

казао је Павић. Традиционалном 

новогодишњем пријему градоначелника 

Приједора присуствовало је више 

стотина људи.  

 

Дочек дјечије Нове године 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

тачно у подне је уз одбројавање конфете 

и дјечији шампањац најмлађим 

суграђанима честитао Нову годину , а 

малишанима на градском тргу је 

подијељено око 500 пакетића и више 

стотина пакетића кекса. 

 

 
 

„Желим да одрастате у миру и љубави 

својих 

родитеља и својих најближих, да будете 

добри ученици и да слушате наставнике 

и професоре, а сутра сви заједно да 

градимо наш Приједор да би био љепши 

и бољи за живот и рад“ поручио је 

Павић малишанима на дочеку дјечије 

Нове године на отвореном. У програму 

„ Велика новогодишња журка“ 

наступили су малишани Дјечијег вртића 

„ Радост“, ученици основних школа и 

дјечије фолклорне групе. 
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Издавач: Град  Приједор 


