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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за октобар  2009.године 

 

Активности начелника општине 

 

8.10. Састанак са народним 

посланицима 

 

Превазићи уско страначке интересе и 

залагати се за развој општине Приједор 

један су од кључних закључака након 

састанка начелника општине Приједор 

Марка Павића и  посланика Народне 

скупштине Републике Српске са 

подручја општине Приједор. 

 

 
 

-Сви су спремни своје страначке 

интересе подредити  интересима града , 

рекао је Павић. 

Он је потврдио да се расправа водила о 

Приједору као универзитетском центру, 

о оснивању привредне коморе  и  о томе 

да Приједор треба да има центар , а  не 

станицу јавне безбједности. 

-Договорено је да се иде опрезно према 

усвајању закона који производе 

материјалне обавезе  према општинама, 

а гдје нису извори прихода јасно 

дефинисани, рекао је Павић. 

Он је потврдио и да је договорено да се 

овакви састанци одржавају свака три 

мјесеца. 

 

8.10. Министар Станислав Чадјо у 

посјети Приједору 

 

Министар унутрашњих послова 

Станислав Чађо приликом радне посјете 

Приједору лично боравио је  у 

просторијама гдје се врши регистрација 

возила и увјерио се у стварно стање 

односно изузетне гужве које трају већ 

мјесецима. 

-Извукао сам врло негативну поруку и 

схватио да сам био неадекватно 

информисан те сам наложио  да се тај 

проблем хитно ријеши јер је 

неприхватљиво да се грађани суочавају 

са таквим проблемом добијања једног 

документа, казао је Чађо. 

 

 
 

Он је потврдио да се наредио хитно 

повећање броја извршилаца  и да се за 

њих обезбиједе материјално техничка 

средства, како би се на досадашње 

гужве ставила тачка, а са 

представницима локалне заједнице је 

договорена подршка око смјештаја у 

сврху трајног  рјешавања овог проблема  

На састанку у Приједору којем је  

присуствовао и начелник Центра јавне 

безбједности Бања Лука  Зоран 

Станишљевић  констатовано је да је 

безбједносна ситуација у Приједору  

изузетно повољна   те достигнути ниво 

треба одржавати.  

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је изложио и иницијативу о 
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потреби враћања Центра јавне 

безбједности у Приједор, те потребу 

што хитнијег  именовања начелника 

Станице јавне безбједности Приједор, 

јер је то мјесто упражњено. 

 

15.10.Потпредсједник РС Давор 

Чордаш и начелник Марко Павић у 

Шурковцу 

 

Потпредсједник Републике Српске 

Давор Чордаш изјавио  је у Шурковцу 

код Приједора  да су ограничена 

финансијска средства и фактор времена 

препреке значајнијем повратку Хрвата у 

БиХ. 

-Нема безбједносних препрека, али су 

финансијска средства знатно мања у 

односу на првих пет година послије 

Дејтонског мировног споразума, рекао 

је Чордаш . 

 

 
 

Он је у Шурковцу присуствовао 

благослову темеља цркве Срца Исусова, 

за чију обнову сматра да ће дати нову 

снагу и подстицај повратку у ово 

хрватско насеље напомињући да у 

мјестима у која се не врате свештеници 

и не почне духовна обнова, практично, 

нема ни повратка. 

Темеље цркве Срца Исусова, порушене 

1993. године, благословио је бискуп 

бањалучки Фрањо Комарица. 

Он је нагласио да је задатак свих да 

изграђују добросусједске односе, 

порушене куће и инфраструктуру, те 

порушене богомоље. 

 

 
-Очекујемо да нам се придруже сви 

људи добре воље, међународне и 

локалне институције, који могу помоћи 

да се врате неупитна људска права, као 

што је право на живот достојан човјека 

у свом родном крају'', рекао је 

Комарица. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић  истакао је  да је Приједор 

отворен мултиетнички град који се 

радује успјеху сваког свог грађанина и 

сваког народа и да ће општина, у 

границама могућности подржати грдњу 

овог вјерског објекта. 

Жупник жупе Пресветог Срца Исусова 

у Шурковцу фра Иво Павић очекује да 

ће до Божића бити изграђена вањска 

конструкција овог вјерског објекта, а 

већ наредне године да ће бити завршен, 

те да ће за изградњу овог објекта  бити 

потребно око милиом КМ. 

Шурковачки жупник је навео да се у ово 

селу вратило око 150 житеља од 

предратних 1 300. 

 

Скупштина општине 

 

22.10.Одржана 11. сједница СО 

Приједор 

 

Одборници су на 11. сједници 

Скупштине општине донијели 

једногласну одлуку о давању 

овлашћења начелнику општине о 

предузимању неопходних радњи и мјера 

за пренос  права власништва  са Владе 

РС на општину Приједор , док  

Скупштина општине   не донесе одлуку 

о оснивању новог предузећа. 
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Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао је да је овом одлуком 

учињен важан корак на оживљавању  

некада једног од  највећих превозника у 

БиХ. 

-Остало је  нејасно  зашто је Влада 

одустала од дијела одлуке гдје је речено 

да ће пренијети имовину и новчана 

средства у износу од 500 000 КМ . 

Међутим,без обзира на то, ово је  једна 

корисна одлука јер смо тако сачували 

једно предузеће од пропадања које ће  у 

будућности моћи да ради као јавно 

предузеће општине Приједор док се не 

оспособи јер су могуће све варијанте 

удруживања овог предузећа са другим, 

рекао је Павић. 

Он је додао да се нада  да ће ово 

предузеће само даље јачати и да неће 

утицати  на буџет општине, већ да ће се 

осамосталити да може своје обавезе 

према држави и радницима измиривати 

уз  проширење и броја радника и возних 

јединица.  

Влада РС је прошле године за 3.300.000 

КМ купила имовину ''Аутотранспорта'' 

који је био у стечају, а у марту ове 

године донијела одлуку о оснивању 

предузећа ''Нови Аутотранспорт'' АД 

Приједор, те одлуку о улагању 500.000 

КМ на име новчаног дијела основног 

капитала. 

Услиједила је и одлука о преношењу 

права власништва на општину, која је, 

након објављивања у "Службеном 

гласнику РС" , ступила на снагу.Од пет 

великих државних предузећа у 

Приједору, једино је ''Аутотранспорт'' 

послије стечајног поступка наставио 

рад.  Агонија овог некада једног од 

највећих превозника у БиХ, трајала 

јенеколико година, а у њему је у 

тренутку отварања стечаја, у априлу 

2007. године, било запослено 180 

радника. 

Процијењена имовина некадашњег 

предузећа  „Аутотранспорт“  износила 

је око 7 милиона КМ. 

Одобрници су на овом засиједању 

донијели и одлуку о братимљењу са 

словеначком општином Бовец  са којом 

годинама сарађује  , а посредством  

приједорског Удружења Словенаца „ 

Липа“. 

 

Пријем за дјецу из вишечланих 

породица 

 

Поводом Међународне недјеље дјетета 

начелник општине Приједор Марко 

Павић примио је малишане  из 

породица са четворо и више дјеце које 

су чланови Удружења „ Рода“. Он је том 

приликом истакао да њихови родитељи 

требају да буду поносни на своје 

многобројно потомство. 

-Уз пригодне поклоне овим 

малишанима  овим малишанима смо 

побећали да ћемо у времену које је пред 

нама више бринути о њима јер нема 

другог начина борбе  против бијеле 

куге, а ове породице су дали свој пуни 

допринос у тој борби, казао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да је додатни мотив 

одраслима и то што су то све одлични 

ученици, тако да ће се општина 

Приједор борити да уз помоћ ресорног 
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министарства о овој дјеци водеити више 

рачуна. 

Предсједник Удружења породица са 

четворо и више дјеце „ Рода“ Љиљана 

Хрваћанин је истакла да је начелник  и 

до сада уважавао и помагао  ове 

породице у рјешавању њихових 

проблема. 

-То је прије свега школовање дјеце, али 

и стамбено збрињавање те се надамо да 

ћемо идуће године ући и у програм 

Министарства породице омладине и 

спорта како бисмо ријешили можба 

највећи прболем вишечланих породица , 

а то је смјештај, казала је Хрваћанинова. 

Удружење „ Рода“ броји 276 продица, 

од којих неколико има и то деветоро 

дјеце.Дјеца узраста и од трећег до 

деветог разреда су на пријему  извели 

краћи поетски час и начелнику уручили 

неколико својих ликовних радова. 

 

6.10.  Обиљежен јубилеј Топлане 

 

Свечаном академијом и додјелом 

повеља и признања појединцима 

заслужним за развој  предузећа  

АД''Топлана''   обиљежила  је  30 година 

рада. 

Директор Драган Савановић рекао је да 

на подручју цијеле БиХ нема много 

старијих предузећа у испоруци топлотне 

енергије. 

-Почело је прије три деценије у саставу 

предузећа Рудници жељезне руде 

`Љубија`, да би се, уз  развој   града, 

развијало до садашњег Акционарског 

друштва чији су капацитети у 

производњи топлотне енергије и већи 

од тренутних потреба', нагласио је 

Савановић. 

Он је рекао да су садашњи планови 

одржавање постојећег система у 

кондицији, а, по изласку из рецесије, 

наставити са проширењем капацитета и 

повећањем броја потрошача. 

 

 
 

Повеље за допринос у развоју 

приједорске ''Топлане'' додјељене су 

премијеру РС Милораду Додику, у чије 

име је ово признање примио савјетник 

премијера Миладин  Драгичевић и 

начелнику општине Марку Павићу који 

су подржали инвестициона улагању у 

ово предузеће. 

Драгичевић је рекао да је ово добар 

примјер сарадње Владе и локалне 

заједнице у развоју оваквих комуналних 

предузећа, што је и гарант да ће грађани 

имати квалитетно гријање. 

Начелник приједорске општине Марко 

Павић подсјетио је да је прије пет 

година, када је први пут изабран за 

начелника, рекао да му је први задатак 

обезбједити функционисање система 

гријања у граду. 

-Гријање је показатељ цивилизацијских 

тековина које је Приједор имао веома 

рано и сматрам да су наши грађаниу 

заслужили да га  имамо и сада, упркос  

веома скупим  енергентима, казао је 

Павић додајући да ће општина помагати 

развој Топлане док не постане 

самоодрживо предузеће. 

У приједорској Топлани запослено је 59 

радника.На овој свечаности уручена су 

и признања и награде радницима који су 

у предузећу вјерни десет, двадесет и 30 

година. 

И на овој свечаности  потврђено  је  да 

ће гријање почети у законском року, те 

да су предузете све активности како би 

потрошачи имали квалитетно гријање. 

 

9.10. Акција Волонтирај-кредитирај 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

У највећу волонтерску акцију у БиХ  

под називом  „ Волонтирај-кредитирај“   

ове године укључило се 133  ученика и 

31 фирма са подручја општине Приједор 

гдје је организован Социјални 

дан.Извршни директор Удружења 

грађана „ Дон“ Муриса Марић је  

потврдила да је омладина овог града по 

први пут волонтирала у приједорским 

предузећима чиме је младим људима 

пружена прилика да покажу своје 

професионалне вјештине. 

-Општина Приједор је подржала ову 

акцију јер је препознала да су ови млади 

људи будућност овог града и упознајући 

их са добром пословном праксом  

помоћи ће им да схвате шта значи 

радити, казала је Марићева. 

 

 
 

Приједорски средњошколци 

волонтирали су у фризерским салонима, 

здравственим амбулантама, 

штампаријама , комуналним 

предузећима, а ученик  Медицинско-

технолошке школе Стефан Милојица  

обављао је функцију начелника 

општине. 

-Волонтеризмом млади људи стичу 

самопоуздање и могу да науче битне 

ствари из стварног живота које не могу 

да науче у школи , рекао је Милојица. 

Он је обављао функцију начелника 

општине и са стварним начелником 

Марком Павићем обављао редовне 

послове. 

-Сматрам да је добро што смо широм 

отворили врата наше локалне управе и 

чак 20 младих људи је током дана могло 

да сагледа шта и како ми у општини  

радимо и пружамо услуге грађанима, 

казао је Павић. 

На крају радног дана младим 

волонтерима су потписане  Волонтирај-

кредитирај радне књижице . 

 

21.10. Обиљежена Европска седмица 

локалне демократије 

 

Општина Приједор је, поводом 

Европске седмице локалне демократије, 

организовала низ манифестација како 

би промовисала рад изабраних 

представника грађана и подстакла 

директну комуникацију грађана са 

вршиоцима јавних функција на 

локалном нивоу.Врата локалне власти  

данас су била  отворена за  посјету 

ученика основних и средњих школа 

како су се упознали са начином  рада  и 

функционисања Скупштине општине  и 

органа локалне управе. 

Предсједник Скупштине општине Азра 

Пашалић је истакла да су ученике 

упознали са начином функционисања 

општинског парламента и доношења 

одлука који су битни за живот грађана 

општине Приједор. 

Матурант Економске школе Бојана 

Масловарић је изразила задовољство 

што је добила прилика да учествује у 

актуелној седмици локалне демократије 

и изложи проблеме младих људи овог 

града. 

-Сматрам да је основни проблем 

недостатак комуникације између 

младих људи и локалне власти , што је 

јака и моћна ријеч у демократији  тако 

да сам предложила отварање Одјељења 

за демократску комуникацију и да се 

отворе врата младим људима  под 

условима које подразумијева 21. вијек, 

казала је Масловарићева. 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

 
 

У оквиру обиљежавања седмице 

локалне демократије  организован је  и 

округли сто на коме је било ријечи о 

резултатима сарадње са Агенцијом 

локалне демократије, као 

десетогодишњег партнера  приједорске 

општине.  

 

Отворено дјечије игралиште на 

Хамбаринама 

 

У склопу Пројекта „ Играјмо се скупа“ 

који је подржан од стране Фонда „ 

Отворено друштво БиХ“, Фондације „ 

Мозаик“ и Свјетске банке на 

Хамбаринама  отворено је  ново дјечије 

игралиште. 

 

 
 

Извршни директор Омладинског центра 

Хамбарине  Азра Новкинић  је истакла 

да је акција изградње изгралишта 

вођена неколико  мјесеци. 

-У току акције је прикупљено око 200 

потписа родитеља, тако да очекујемо да 

ће се на овом игралишту окупљати око  

500 малишана из шест мјесних 

заједница . казала је Новкинићева. 

Она је додала да је подршку овом 

пројекту пружила и општина Приједор 

која је изградила потпирни зид, тако да 

су тиме створени иделани услови за 

постављање елемената за дјечије 

игралиште. 

Предсједник општине Приједор Азра 

Пашалић истакла је  да је став локалне 

власти да се помогну све иницијативе и 

акције које доприносе бољем животу 

грађана локалне заједнице. 

Укупна вриједност игралишта  је 13 000 

КМ , од којих је 5000 КМ обезбиједила 

Фондације „ Мозаик“   преко Свјетске 

банке, а  остало   средства су  

обезбијеђена из  општине Приједор   и 

доприноса грађана. 

 

Маскенбал на улицама града 

 

 
 

Традиционални маскенбал је једна у 

низу манифестација  којом   малишани 

приједорског вртића   „ Радост „   сваке 

године обиљежавају Недјељу дјетета. 

Око двије стотине малишана прошетали 

су приједорском главном улицом и 

својим маштовитим костимима 

оживјели јунаке из дечјих бајки, прича и 

цртаних филмова. Патуљци, Пепељуге, 

принчеви и принцезе  , те насмијана 

дјечја лица и безазлени дјечји осмјеси   

још једном  су  одраслима скренули 

пажњу на своја мала, али велика права. 

 

____________________________      
Издавач: Општина Приједор 


