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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за фебруар 2018.године
Нови стипендисти потписали уговоре
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је уговоре са 127
нових стипендиста , и то 76 студената и
51 учеником који су путем јавног
конкурса остварили право на стипендије
из буџета града Приједора за текућу
школску годину.
„ Град Приједор традиционално већ
дужи период стипендира ђаке и
студенте и то, прије свега ,
дефицитарних занимања
и ми се
искрено надамо да је ово значајна
помоћ у њиховим напорима да стекну
знања “ рекао је Ђаковић.

Он је додао да се
и
од нових
стипендиста очекује само да испуњавају
своје обавезе и да буду добри ђаци и
вриједни студенти , да стичу знања што
је свакако од интереса за даљи развој
града.
Град Приједор ће током школске
2017/18.године стипендирати укупно
345 ученика и студената , ако се узме у
обзир и 218 стипендиста који су
успунили
услове
за
наставак
школовања.

Средства потребна за стипендирање из
буџета града износе
355.620 КМ.
Стипендија за студенте износи 120 КМ
за студенте, а за ученике 70 КМ.
Градоначелник боравио у Идрији
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић боравио је у дводневној радној
посјети Идрији у Словенији, на позив
представника
компаније
Колектор
Гроуп, што је услиједило као резултат
досадашње сарадње Града Приједора са
Колектором.
Током посјете градоначелник је са
својим сарадницима посјетио сједиште
компаније у Идрији, присуствовао
презентацији Колектора и обишао
погоне ове компаније што је била добра
прилика да се упозна са историјатом ове
компаније која веома успјешно послује
већ 55 година.
Колектор Гроуп један је од највећих
произвођача комутатора у свијету са
удјелом од 20% свјетске производње,
затим система пумпи за гориво са
удјелом од 50% свјетске производње, те
старт-стоп система са удјелом од 40%
свјетске производње. Групација има
своје
производно-пословне
погоне
широм свијета, од Јужне Кореје до
Мексика, гдје је запослено преко 5000
људи, док само у Идрији ради око 1300
радника. Приходи компаније мјере се у
стотинама милиона еура.
Најзначајнији дио посјете био је
потписивање Меморандума о сарадњи
између Града Приједора и Колектор
Групе, чиме је озваничена сарадња у
циљу изградње производно-пословног
погона
компаније
Колектор
у
Приједору.
У наредном периоду планиране су
бројне активности у циљу реализације
пројекта, што би требало бити окончано
до краја текуће године.
Планом је предвиђено да се у првој
години пословања запосли око 30
радника, док је пројекција за последњу
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фазу инвестиције око 300 радника
разних профила.
Колектор
у
Приједору
планира
покренути производњу комутатора, што
би поред фабрика које већ имају у
Лакташима, Клашницама и Српцу, овај
дио Републике Српске одредило као
највећи
центар
за
производњу
комутатора у свијету. Поред програма
комутатора, за Приједор је предвиђен
програм машиноградње и алатнице, као
надоградње програму комутатора.
У
оквиру
посјете
Идрији,
градоначелник
Ђаковић
имао
је
састанак са жупаном Идрије Бојаном
Севером. На састанку је поред узајамног
представљања било говора и око будуће
сарадње ова два града на пољу културе
и спорта, али и других области за које се
утврди да постоје могућности.
Градоначелник је са сарадницима имао
прилику обићи и школу идријске чипке,
музеј Антонијев ров, те музеј рудника
живе (Топилница), по чему је Идрија
веома позната.
Приједор- град будућности
Град Приједор је град будућности према
оцјенама
угледног
финансијског
часописа „Финанциал Тимес“ из
Лондона, а признања је добио у двије
од пет области у којој су , између
осталог, оцјењиване европске микро
локалне заједнице до 100 000
становника.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је на конференцији за медије
изјавио да ова престижна признања
потврђују да је Приједор град развоја и
повољног пословног окружења.
„ Ријеч је о области управљања
трошковима, гдје је Приједор међу
микро градовима Европе заузео треће
мјесто и тиме потврђујемо како
управљамо буџетом , располажемо
ресурсима и како проводимо значајне
процесе у администрацији јер су то
били предмети оцјењивања“ истакао је
Ђаковић.

Он је додао да је Приједор заузео девето
мјесто у оцјењивању Стратегије
директних инвестиција.
„ Тиме смо показали да смо повољно
мјесто за инвестиције, да смо стратешки
припремили
све
процедуре,
организацијске
јединице
као
и
подстицаје
који
су
у
корист
инвеститорима, како би били што
конкурентнији“, нагласио је Ђаковић.
Он је додао да су ово признања која још
једном потврђују да се град Приједор
креће путем развоја и добра препорука
за све будуће инвеститоре.
„Ово ће сигурно утицати да ће
инвеститори који прате све ове
информације у већем броју долазити у
град Приједор са интересом за
инвестирање и ми ћемо се према томе
поставити у значајној мјери да
прихватимо сваког инвеститора и да
оцјенимо како можемо сарађивати и да
покренемо даље процесе стварања
нових радних мјеста и запопшљавања
наших грађана“, закључио је Ђаковић.
Мирјана Остојић као вођа тима који је
припремао град за пријављивање према
„Финанциал Тимес“-у је изјавила да је
досадашње искуство оних градова који
су раније добијали ове награде да је то
би окидач према инвеститорима .
„ Њихово занимање ће бити оправдано,
јер је било потребно испунити велики
број критеријума да би се један град,
као што је Приједор нашао на једној
оваквј листи и међу знајачнијм бројхем
микро локалних заједница“, закључила
је Остојићева.
Ово није први пут да се Приједор нашао
на једној од награђених листа овог
угледног финансијског часописа. У топ
десет
микроевропских
градова
будућности Приједор је био уврштен и
за 2016/17 и то у категорији „цјеновне
ефикасности“ као БФЦ сертификована
локална заједница.
План имплементације
развоја

Стратегије
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Планом имплементације Интегралне
стратегије развоја града Приједора за
2018. годину планирана је реализација
85 пројеката у укупној вриједности од
21.597.951 КМ. Шеф Одсјека за
стратешко планирање Зинајда Хошић
потврдила је да су од тог броја , 49
вишегодишњи
пројекти
чија
је
реализација започела у претходним
годинама, док се 36 пројеката односи на
једногодишње пројекте или пројекте
чија би реализација требала да започне
у 2018.години.
„ Пројекти који су планирани у 2018.
години
односе се на
економски,
друштвени и сектор заштите животне
средине“, истакла је Хошићева.
У оквиру 43 пројекта економског
сектора чија је вриједност око 2,6
милиона КМ најзначајнији су изградња
физичке
инфраструктуре
у
индустријским зонама, подршка развоју
предузетничког инкубатора, подршка у
пољопривреди у производњи поврћа и
подизања пластеника, подизању нових
засада воћа и повећању сточног фонда,
пројекти
којима
се
унапређују
подстицајне мјере за запошљавање
нових радника, као и пројекти подршке
у
металопрерађивачкој,
дрвопрерађивачкој,
прехрамбеној,
електро и другим индустријама.
У оквиру 24 пројекта
друштвеног
сектора вриједних око 13 милиона КМ
истичу се реконструкција домова
културе,
пројекти
унапређења
културних
активности,
изградња
дистрибутивне мреже у насељима
водоводног подсистема „ Црно врело“,
реконструкција постојеће водоводне
мреже, - пројекти реконструкције и
изградње НН мрежа.
У оквиру 18 пројеката
укупне
вриједности око 6 милиона КМ сектора
заштите
животне
средине
међу
најзначајнијим су уређење корита
ријеке Милошевице на потезу од
магистралног пута до ушћа у ријеку
Гомјеницу,реконструкција и доградња
градског
канализационог
система,

изградња терцијарне канализационе
мреже и кућних прикључака у насељу
Тукови - обнова, реконструкција фасада
и столарије на објектима јавних
установа, - реконструкција постојеће и
изградња нове уличне расвјете.
Подршка повратку-јавни позив
Град Приједор расписао је јавни позив
за подношење пријава за додјелу
помоћи за подршку повратка
на
подручју града у 2018. години, за шта је
у буџету града предвиђено 120.000 КМ.
Програмом о расподјели буџетских
средстава за подршку повратка за 2018.
годину обухваћено је финансирање
додјеле пластеника који ће омогућити
производњу расада за љетну и рану
повртларску производњу и производњу
поврћа
у
затвореном
простору.
Предвиђена је и додјела средстава за
набавку грађевинског материјала за
изградњу штала, набавка прикључака за
пољопривредну механизацију, музилица
за краве, алата и уређаја за одржавање
дворишта
окућница, опреме за
пчеларство и слично.
Дио средстава са ове ставке биће
коришћен и за хитне интервенције у
санацији
стамбених
објеката
повратника.
Јавни позив отворен је за повратнике
који посједују имовину и друге ресурсе
потребне за бављење пољопривредом и
који нису користили финансијска
средства или друге облике помоћи
посредством донација истих или
сличних намјена.
Право на помоћ имају повратници из
социјалне категорије, цивилне жртве
рата, лица с инвалидитетом, самохрани
родитељи, старатељи или хранитељи
породице, породице погинулих бораца,
породице несталих, бивши логораши и
незапослени.
Јавни позив објављен је на огласној
табли градске управе и на веб страници
www. приједорград.орг, а биће отворен
15 дана од дана објављивања.
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Награде града- јавни позив
Град Приједор објавио је јавни позив за
достављање приједлога за додјелу
награда и признања поводом 16. маја,
Дана града.
“Сви заинтересовани појединци са
пребивалиштем на подручју града
Приједора, правна лица, јавне установе,
удружења грађана и политичке странке
пријављени
на
подручју
града
Приједора,
Скупштина
града
и
градоначелник могу до 31. марта
доставити своје приједлоге”, наведено је
у позиву Комисије за награде и
признања.Одлуком о наградама и
признањима
града
Приједора
установљене су Плакета града, Повеља
почасног грађанина и Награда града.
Плакета града је највише јавно
признање, а додјељује се физичким и
правним лицима за изузетне резултате
на подручју привреде, науке, културе и
техничке културе, здравства и социјалне
заштите, васпитања и образовања,
спорта, заштите животне средине,
туризма, те других јавних дјелатности,
запошљавања младих и надарених
кадрова,
пружања
солидарне
и
хуманитарне помоћи обољелима и
слично. Почасним грађанином града
Приједора може бити проглашено
физичко лице, држављанин Републике
Српске, БиХ или страни држављанин
који је својим радом и дјеловањем дао
значајан допринос напретку и ширењу
угледа града. Награда града додјељује
се физичком лицу, групи грађана и
удружењима за посебно вриједне
резултате који доприносе развоју Града
у разним подручјима стваралаштва.
Предлагачи уз пријаву морају поднијети
доказ или детаљно образложење којим
потврђују испуњење услова потребних
за додјелу одређеног признања на
основу
одлуке
о
наградама
и
признањима града Приједора.

У присуству неколико стотина мјештана
поткозарских села Бистрица и Верићи и
њихових гостију како из Приједора и
Бањалуке, тако и из удаљенијих мјеста
као што су Власеница и Дервента
одржане су “ 12 .Козарске покладе”.
Обичаји о васкршњим покладама
дубоко су укоријењене у српској
народној традицији. Ово је дан молитве,
дан праштања и народног чашћавања
уочи великог васкршњег поста. Ова
традиционална
духовно-туристичка
манифестација
одржава
се
у
организацији
Српске
православне
црквене општине бистричке-Бистрица и
Верићи.
Јереј Игор Марић, парох бистрички
рекао је да је
манифестација
препозната, и као вјерски и као
световни догађај и прилика да се млађе
генерације Козарчана врате својим
коријенима.
Кум цркве у Бистрици Марко Павић је
изјавио новинарима
да је посебно
емотивно везан за овај догађај и
учесник је свих до сада одржаних
обновљених поклада
које његују
културу и традицију Поткозарја.
„ Посебно ми је задовољство што
покладе организују два погранична села
и то једно на крају Приједора, а друго
на крају Бања Луке и што је на томе
примјери да једна парохија може
покривати два града, показује колико је
вриједна ова манифестација“, казао је
Павић.

Козарске покладе
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Манифестацију су ,као покровитељи,
отворили градоначелници Приједора и
Бања Луке. Градоначеник Приједора
Миленко Ђаковић је окупљене учеснике
манифестације позвао да се провеселе и
да његујући традицију нашег народа
заједно спремни уђемо у дане поста.
„ Ово је прилика и да свима опростимо
са којима смо били у свађи и да чисте
и мирне душе кренемо у будуће дане“
рекао је Ђаковић.Током трајања
манифестације на платоу испред храма
у Бистрици одржан је
ревијални наступ двадесетак ојкачких
група у оквиру „ 12.Меморијала Мићо
Глигић Тубан“ чији су домаћини били „
Тубанова група“ и „ Другарице из
младости“ из Бистрице и Верића.
Бројни посјетиоци су на штандовима
могли да пробају разне специјалитете
народне кухиње, да погледају етнопредмете и различите рукотворине.

________________________________
Издавач: Град Приједор
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Izdanje za februar 2018.godine
Novi stipendisti potpisali ugovore
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković
potpisao je
ugovore sa
127 novih
stipendista , i to 76 studenata i 51
učenikom koji su putem javnog konkursa
ostvarili pravo na stipendije iz budžeta
grada Prijedora za tekuću školsku godinu.
„ Grad Prijedor tradicionalno već duži
period stipendira đake i studente i to, prije
svega , deficitarnih zanimanja i mi se
iskreno nadamo da je ovo značajna pomoć
u njihovim naporima da steknu znanja “
rekao je Đaković.

On je dodao da se i od novih stipendista
očekuje samo da ispunjavaju svoje obaveze
i da budu dobri đaci i vrijedni studenti , da
stiču znanja što je svakako od interesa za
dalji razvoj grada.
Grad Prijedor će tokom školske
2017/18.godine stipendirati ukupno 345
učenika i studenata , ako se uzme u obzir i
218 stipendista koji su uspunili uslove za
nastavak školovanja.
Sredstva potrebna za stipendiranje iz
budžeta grada iznose
355.620 KM.
Stipendija za studente iznosi 120 KM za
studente, a za učenike 70 KM.

Gradonačelnik boravio u Idriji
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković
boravio je u dvodnevnoj radnoj posjeti
Idriji u Sloveniji, na poziv predstavnika
kompanije Kolektor Group, što je
uslijedilo kao rezultat dosadašnje saradnje
Grada Prijedora sa Kolektorom.
Tokom posjete gradonačelnik je sa svojim
saradnicima posjetio sjedište kompanije u
Idriji, prisustvovao prezentaciji Kolektora i
obišao pogone ove kompanije što je bila
dobra prilika da se upozna sa istorijatom
ove kompanije koja veoma uspješno
posluje već 55 godina.
Kolektor Group jedan je od najvećih
proizvođača komutatora u svijetu sa
udjelom od 20% svjetske proizvodnje,
zatim sistema pumpi za gorivo sa udjelom
od 50% svjetske proizvodnje, te start-stop
sistema sa udjelom od 40% svjetske
proizvodnje.
Grupacija
ima
svoje
proizvodno-poslovne pogone širom svijeta,
od Južne Koreje do Meksika, gdje je
zaposleno preko 5000 ljudi, dok samo u
Idriji radi oko 1300 radnika. Prihodi
kompanije mjere se u stotinama miliona
eura.
Najznačajniji
dio
posjete bio
je
potpisivanje Memoranduma o saradnji
između Grada Prijedora i Kolektor Grupe,
čime je ozvaničena saradnja u cilju
izgradnje proizvodno-poslovnog pogona
kompanije Kolektor u Prijedoru.
U narednom periodu planirane su brojne
aktivnosti u cilju realizacije projekta, što bi
trebalo biti okončano do kraja tekuće
godine.
Planom je predviđeno da se u prvoj godini
poslovanja zaposli oko 30 radnika, dok je
projekcija za poslednju fazu investicije oko
300 radnika raznih profila.
Kolektor u Prijedoru planira pokrenuti
proizvodnju komutatora, što bi pored
fabrika koje već imaju u Laktašima,
Klašnicama i Srpcu, ovaj dio Republike
Srpske odredilo kao najveći centar za
proizvodnju komutatora u svijetu. Pored
programa komutatora, za Prijedor je
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predviđen program mašinogradnje i
alatnice, kao nadogradnje programu
komutatora.
U okviru posjete Idriji, gradonačelnik
Đaković imao je sastanak sa županom
Idrije Bojanom Severom. Na sastanku je
pored uzajamnog predstavljanja bilo
govora i oko buduće saradnje ova dva
grada na polju kulture i sporta, ali i drugih
oblasti za koje se utvrdi da postoje
mogućnosti.
Gradonačelnik je sa saradnicima imao
priliku obići i školu idrijske čipke, muzej
Antonijev rov, te muzej rudnika žive
(Topilnica), po čemu je Idrija veoma
poznata.
Prijedor- grad budućnosti
Grad Prijedor je grad budućnosti prema
ocjenama uglednog finansijskog časopisa
„Financial Times“ iz Londona, a priznanja
je dobio u dvije od pet oblasti u kojoj su ,
između ostalog, ocjenjivane evropske
mikro lokalne zajednice do 100 000
stanovnika.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković
je na konferenciji za medije izjavio da ova
prestižna priznanja potvrđuju da je Prijedor
grad razvoja i povoljnog poslovnog
okruženja.
„ Riječ je o oblasti upravljanja troškovima,
gdje je Prijedor među mikro gradovima
Evrope zauzeo treće mjesto i time
potvrđujemo kako upravljamo budžetom ,
raspolažemo resursima i kako provodimo
značajne procese u administraciji jer su to
bili predmeti ocjenjivanja“ istakao je
Đaković.
On je dodao da je Prijedor zauzeo deveto
mjesto u ocjenjivanju Strategije direktnih
investicija.
„ Time smo pokazali da smo povoljno
mjesto za investicije, da smo strateški
pripremili sve procedure, organizacijske
jedinice kao i podsticaje koji su u korist
investitorima,
kako
bi
bili
što
konkurentniji“, naglasio je Đaković.
On je dodao da su ovo priznanja koja još
jednom potvrđuju da se grad Prijedor

kreće putem razvoja i dobra preporuka za
sve buduće investitore.
„Ovo će sigurno uticati da će investitori
koji prate sve ove informacije u većem
broju dolaziti u grad Prijedor sa interesom
za investiranje i mi ćemo se prema tome
postaviti u značajnoj mjeri da prihvatimo
svakog investitora i da ocjenimo kako
možemo sarađivati i da pokrenemo dalje
procese stvaranja novih radnih mjesta i
zapopšljavanja naših građana“, zaključio je
Đaković.
Mirjana Ostojić kao vođa tima koji je
pripremao grad za prijavljivanje prema
„Financial Times“-u je izjavila da je
dosadašnje iskustvo onih gradova koji su
ranije dobijali ove nagrade da je to bi
okidač prema investitorima .
„ NJihovo zanimanje će biti opravdano, jer
je bilo potrebno ispuniti veliki broj
kriterijuma da bi se jedan grad, kao što je
Prijedor našao na jednoj ovakvj listi i među
znajačnijm brojhem mikro lokalnih
zajednica“, zaključila je Ostojićeva.
Ovo nije prvi put da se Prijedor našao na
jednoj od nagrađenih lista ovog uglednog
finansijskog časopisa. U top deset
mikroevropskih
gradova
budućnosti
Prijedor je bio uvršten i za 2016/17 i to u
kategoriji „cjenovne efikasnosti“ kao BFC
sertifikovana lokalna zajednica.
Plan implementacije Strategije razvoja
Planom
implementacije Integralne
strategije razvoja grada Prijedora za 2018.
godinu planirana je realizacija 85 projekata
u ukupnoj vrijednosti od 21.597.951 KM.
Šef Odsjeka za strateško planiranje Zinajda
Hošić potvrdila je da su od tog broja , 49
višegodišnji projekti čija je realizacija
započela u prethodnim godinama, dok se
36 projekata odnosi na jednogodišnje
projekte ili projekte čija bi realizacija
trebala da započne u 2018.godini.
„ Projekti koji su planirani u 2018. godini
odnose se na ekonomski, društveni i
sektor zaštite životne sredine“, istakla je
Hošićeva.
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U okviru 43 projekta ekonomskog sektora
čija je vrijednost oko 2,6 miliona KM
najznačajniji
su
izgradnja
fizičke
infrastrukture u industrijskim zonama,
podrška
razvoju
preduzetničkog
inkubatora, podrška u poljoprivredi u
proizvodnji povrća i podizanja plastenika,
podizanju novih zasada voća i povećanju
stočnog fonda,
projekti kojima se
unapređuju
podsticajne
mjere
za
zapošljavanje novih radnika, kao i projekti
podrške
u
metaloprerađivačkoj,
drvoprerađivačkoj, prehrambenoj, elektro i
drugim industrijama.
U okviru 24 projekta društvenog sektora
vrijednih oko 13 miliona KM ističu se
rekonstrukcija domova kulture, projekti
unapređenja kulturnih aktivnosti, izgradnja
distributivne
mreže
u
naseljima
vodovodnog podsistema „ Crno vrelo“,
rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže,
- projekti rekonstrukcije i izgradnje NN
mreža.
U okviru 18 projekata ukupne vrijednosti
oko 6 miliona KM sektora zaštite životne
sredine među najznačajnijim su uređenje
korita rijeke Miloševice na potezu od
magistralnog puta do ušća u rijeku
Gomjenicu,rekonstrukcija i dogradnja
gradskog
kanalizacionog
sistema,
izgradnja tercijarne kanalizacione mreže i
kućnih priključaka u naselju Tukovi obnova, rekonstrukcija fasada i stolarije na
objektima javnih ustanova, - rekonstrukcija
postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete.
Podrška povratku-javni poziv
Grad Prijedor raspisao je javni poziv za
podnošenje prijava za dodjelu pomoći za
podršku povratka na području grada u
2018. godini, za šta je u budžetu grada
predviđeno 120.000 KM. Programom o
raspodjeli budžetskih sredstava za podršku
povratka za 2018. godinu obuhvaćeno je
finansiranje dodjele plastenika koji će
omogućiti proizvodnju rasada za ljetnu i
ranu povrtlarsku
proizvodnju i
proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru.
Predviđena je i dodjela sredstava za

nabavku
građevinskog materijala za
izgradnju štala, nabavka priključaka za
poljoprivrednu mehanizaciju, muzilica za
krave, alata i uređaja za održavanje
dvorišta okućnica, opreme za pčelarstvo i
slično.
Dio sredstava sa ove stavke biće korišćen i
za hitne intervencije u sanaciji stambenih
objekata povratnika.
Javni poziv otvoren je za povratnike koji
posjeduju imovinu i druge resurse potrebne
za bavljenje poljoprivredom i koji nisu
koristili finansijska sredstva ili druge
oblike pomoći posredstvom donacija istih
ili sličnih namjena.
Pravo na pomoć imaju povratnici iz
socijalne kategorije, civilne žrtve rata, lica
s invaliditetom, samohrani roditelji,
staratelji ili hranitelji porodice, porodice
poginulih boraca, porodice nestalih, bivši
logoraši i nezaposleni.
Javni poziv objavljen je na oglasnoj tabli
gradske uprave i na veb stranici www.
prijedorgrad.org, a biće otvoren 15 dana od
dana objavljivanja.
Nagrade grada- javni poziv
Grad Prijedor objavio je javni poziv za
dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrada
i priznanja povodom 16. maja, Dana grada.
“Svi
zainteresovani
pojedinci
sa
prebivalištem na području grada Prijedora,
pravna lica, javne ustanove, udruženja
građana i političke stranke prijavljeni na
području grada Prijedora, Skupština grada i
gradonačelnik mogu do 31. marta dostaviti
svoje prijedloge”, navedeno je u pozivu
Komisije za nagrade i priznanja.Odlukom
o nagradama i priznanjima grada Prijedora
ustanovljene su Plaketa grada, Povelja
počasnog građanina i Nagrada grada.
Plaketa grada je najviše javno priznanje, a
dodjeljuje se fizičkim i pravnim licima za
izuzetne rezultate na području privrede,
nauke, kulture i tehničke kulture, zdravstva
i socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja,
sporta, zaštite životne sredine, turizma, te
drugih javnih djelatnosti, zapošljavanja
mladih i nadarenih kadrova, pružanja
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solidarne i humanitarne pomoći oboljelima
i slično. Počasnim građaninom grada
Prijedora može biti proglašeno fizičko lice,
državljanin Republike Srpske, BiH ili
strani državljanin koji je svojim radom i
djelovanjem dao značajan doprinos
napretku i širenju ugleda grada. Nagrada
grada dodjeljuje se fizičkom licu, grupi
građana i udruženjima za posebno vrijedne
rezultate koji doprinose razvoju Grada u
raznim područjima stvaralaštva. Predlagači
uz prijavu moraju podnijeti dokaz ili
detaljno obrazloženje kojim potvrđuju
ispunjenje uslova potrebnih za dodjelu
određenog priznanja na osnovu odluke o
nagradama i priznanjima grada Prijedora.

pokazuje koliko je vrijedna
manifestacija“, kazao je Pavić.

ova

Kozarske poklade
U prisustvu nekoliko stotina mještana
potkozarskih sela Bistrica i Verići i
njihovih gostiju kako
iz Prijedora i
Banjaluke, tako i iz udaljenijih mjesta kao
što su Vlasenica i Derventa održane su “
12 .Kozarske poklade”.
Običaji o vaskršnjim pokladama duboko su
ukorijenjene u srpskoj narodnoj tradiciji.
Ovo je dan molitve, dan praštanja i
narodnog
čašćavanja
uoči
velikog
vaskršnjeg posta. Ova tradicionalna
duhovno-turistička manifestacija održava
se u organizaciji Srpske pravoslavne
crkvene opštine bistričke-Bistrica i Verići.
Jerej Igor Marić, paroh bistrički rekao je
da je manifestacija prepoznata, i kao
vjerski i kao svetovni događaj i prilika da
se mlađe generacije Kozarčana vrate
svojim korijenima.
Kum crkve u Bistrici Marko Pavić je
izjavio novinarima
da je posebno
emotivno vezan za ovaj događaj i učesnik
je svih do sada održanih obnovljenih
poklada koje njeguju kulturu i tradiciju
Potkozarja.
„ Posebno mi je zadovoljstvo što poklade
organizuju dva pogranična sela i to jedno
na kraju Prijedora, a drugo na kraju Banja
Luke i što je na tome primjeri da jedna
parohija može pokrivati dva grada,

Manifestaciju su ,kao pokrovitelji, otvorili
gradonačelnici Prijedora i Banja Luke.
Gradonačenik Prijedora Milenko Đaković
je okupljene učesnike manifestacije pozvao
da se provesele i da njegujući tradiciju
našeg naroda zajedno spremni uđemo u
dane posta.
„ Ovo je prilika i da svima oprostimo sa
kojima smo bili u svađi i da čiste i mirne
duše krenemo u buduće dane“ rekao je
Đaković.Tokom trajanja manifestacije na
platou ispred hrama u Bistrici održan je
revijalni nastup dvadesetak ojkačkih grupa
u okviru „ 12.Memorijala Mićo Gligić
Tuban“ čiji su domaćini bili „ Tubanova
grupa“ i „ Drugarice iz mladosti“ iz
Bistrice i Verića.
Brojni posjetioci su na štandovima mogli
da probaju razne specijalitete narodne
kuhinje, da pogledaju etno-predmete i
različite rukotvorine.
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