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   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јануар  2014.године 

 

Амбасадорка Норвешке у Приједору 

 

Амбасадор Краљевине Норвешке у БиХ 

Вибеке Лило изјавила је у Приједору  да 

ће Норвешка ускоро објавити конкурсе 

за додјелу средстава која могу 

унаприједити одређене области у 

животу грађана БиХ чија је укупна 

вриједност пет милиона КМ.Она је 

након разговора са градоначелником 

Приједора Марком Павићем истакла да 

је ријеч о двије врсте фондова за чија ће 

средства моћи аплицирати и 

организације цивиног друштва и органи 

локалних власти у БиХ. 

 

 
 

„Један од фондова је намијењен 

организацијама  цивилног друштва  гдје 

ће се средствима од 2,5 милиона КМ  

финансирати пројекти у области 

надгледања  рада органа власти и 

трошење средстава јавних фондова и 

заговарање“ казала је Лило. 

Она је додала да је други фонд , Фонд 

амбасаде гдје ће се моћи  пријавити сви 

заинтересовани , па и органи локалне 

власти и који подразумијева подршку 

главним  секторима којима се амбасада 

Норвешке  бави у БиХ, а то су  сектори 

правосуђа, безбједности, пословног 

развоја  и цивилног друштва. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је ово била прилика да се 

разговара и о наставку привредне 

сарадње будући да у Приједору већ 

постоје двије фирме које су на неки 

начин основане и средствима норвешке 

владе. 

„Констатовали смо да је то добар начин 

сарадње и да требамо пружити 

обострану подршку таквим пројектима 

који ће бити више од користи нашим 

грађанима“ казао је Павић. 

Он је нагласио да локална власт у 

Приједору пружа подршку раду  Нансен 

дијалог центра који се финансира  

средствима из Норвешке. 

Он је додао да је током разговора 

сугерисао и да се Норвешка преко 

амбасаде заузме за рјешење одређених 

питања међународне сарадње БиХ, ради  

бржег протока роба из једне у другу 

земљу,а што је неопходно нарочито за 

врсте дјелатности за које  је 

заинтересован Приједор , првенствено у 

сфери пословног и привредног развоја. 

 

Пријем поводом Дана Републике 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

организовао   је пријем поводом Дана 

Републике за представнике Борачке 

организације и Организације породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила града Приједора , као и 

удружења логораша и резервних војних 

старјешина. Он је након пријема 

новинарима рекао  да ће ова година у 

неким стварима бити година изазова у 

Приједору, али да су и градска управа и 

ове организације способне 

супротставити се свим изазовима. 

"Одговор на све изазове је истина и 

будућност нашег града, двије 

највриједније ствари које ми његујемо", 

истакао је Павић. 

 Он је оцијенио да борачке организације 

и данас имају значајно мјесто не само 
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као историјске категорије него и као 

категорије које треба да имају 

одлучујући утицај и у стварању нових 

односа у Републици Српској и у 

приближавњу Републике Српске 

Европској унији и у стварању 

просперитетне општине, града и 

Републике. 

 

 
 

 "Ми ћемо и ове и будућих година 

наставити добру сарадњу са овим 

организацијама и настојати да им 

помогнемо у рјешавању горућих 

проблема, а од њих очекујемо пуни 

допринос у политичкој стабилности и 

подршку најзначајнијим активностима 

градске управе", додао је Павић. 

 Делегације су након пријема положиле 

вијенце на споменик "За крст часни" и 

прислужили свијеће у спомен соби 

Камени цвијет. 

 

Министарка трговине и туризма РС у 

посјети Приједору 

 

Министар трговине и туризма РС  

Маида Ибришагић Хрстић изјавила је 

новинарима након посјете Приједору да 

су у програм ђачких екскурзија у РС 

уврштени Национални парк „Козара“, 

Еко центар „ Љекарице“ и Рибњак „ 

Саничани“ те да је и ријека Уна 

значајан потенцијал у регији Приједор. 

 

  

"У 2013. години Министарство трговине 

и туризма Републике Српске у сарадњи 

са Туристичком организацијом града 

Приједора и Националним парком 

`Козара` у разне пројекте уложило је 

30.000 КМ", рекла је Ибришагић-

Хрстић. 

Она је навела да у сегменту трговине 

Министарство има добру сарадњу са 

удружењем за заштиту потрошача 

"ДОН" којем је и ове године, осим 

режијских трошкова, финансиран 

пројекат едукације становништва регије 

Приједор о заштити потрошача. 

 

 
  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да Приједор има и природних 

и људских потенцијала за јачи развој 

туризма и да туризам буде једна 

покретачка привредна грана, а не нешто 

друго за шта је досад сматран. 

 "Очекујемо да се у плановима Владе и 

Министарства нађе омладински центар 

Бенковац на Козари као дестинација 

спортског и омладинског туризма", 

рекао је Павић. 

 Он је додао да очекује да се у часопису 

"Најбоље из Српске" нађе низ 
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производа и дјелатности из Приједора, 

као што су производи Кексаре "Мира" и 

Фабрике за прераду воћа 

"Приједорчанка". 

 "Они су завриједили да се нађу у том 

часопису који промовише производе из 

Српске у свим дијеловима свијета и 

путем туристичких организација и 

путем дипломатско-конзуларних 

представништава у свијету и страних 

амбасада код нас", додао је Павић. 

 

Запошљавање 

Посредством Бироа Приједор у 2013 

години посао је добило укупно 1.783 

лица, или за 7,4 одсто више него годину 

дана раније. На крају прошле године на 

евиденцији незапослених  који активно 

траже посао било је 10.506 лица или за 

12 процената мање него крајем 2.012. 

године. Добрим резултатима у 

запошљавању  допринијеле су дијелом и 

подстицајне мјере како са републичког, 

тако и локалног нивоа. На подручју 

приједорске регије посао тренутно 

тражи 17.625 лица, или за 10 посто 

мање него крајем 2.012. године. 

 

Светосавска академија 

 

Најуспјешнијим просвјетним радницима 

града Приједора у школској 2012/2013. 

години  додијељене су  ''Светосавске 

повеље'' на традиционалној 

Светосавској академији. 

 

 
 

Награђени су  Милица Татић, социјални 

радник  Јавне установе Центар „ Сунце“ 

, Зоран Радиновић, професор физичког 

васпитања у Машинској школи, Звонко 

Пауновић наставник физичког 

васпитања у ОШ„ Доситеј Обрадовић“ и 

Весна Зекановић учитељица у ОШ „ 

Петар Кочић“. 

"Светосавске повеље" и новчане 

награде добитницима је уручио 

градоначелник Марко Павић који је 

честитао крсну славу свима који славе 

Светог Саву, а посебно поздравио све 

просвјетне раднике који овај дан 

обиљежавају као школску славу. 

 "Сваке године у спомен Светом Сави 

додјељујемо награде просвјетним 

радницима на академији која 

представља духовно биће нашег града и 

којом  на пригодан начин желимо да се 

одужимо грандиозном дјелу Светог 

Саве и у свјетовном и у духовном 

животу чија нас мисао треба водити и 

даље у будућност“ казао је Павић. 

 

 
 

О лику и дјелу Светог Саве бесједио је 

Ранко Павловић, прошлогодишњи 

добитник Књижевне  награде „ Скендер 

Куленовић“. Он је , говорећи о лику  

највећег српског просветитеља , истакао 

да је  његов  лик и дјело тешко  описати 

и набројати ријечима  које, опет не би 

биле ни дјелић онога што чини,  ореол 

над главом Светога Саве. 

У умјетничком дијелу академије 

посвећене великом српском 

просветитељу учествовали су чланова    

хора  СПЦПД „Вила“ , а приређен је и 

мини концерт браће Теофиловић. 

Светосавској академији претходила је 

пројекција фотографија цркви брвнара у 
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организацији Музеја Козаре, као и 

изложба фотографија са  ранијих 

светосавских балова. Традиција 

светосавских духовних и свјетовних 

свечаности у Приједору датира, с 

прекидима, од 1891.године. 

 

 
 

_________________________________     
Издавач: Град  Приједор 


