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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за септембар   2012.године 

 

Активности начелника општине 

 

21.9. Делегација из италијанског 

града Тренто у посјети Приједору 

 

Градоначелник италијанског Трента 

Алесандро Андреата изјавио је  у 

разговору делегације из града Трента са 

руководством општине Приједор да је 

Приједор у посљедњих 12 година 

показао и доказао да његује европске 

вриједности и да припада породици 

европских градова. 

 

 
 

„Овдје сам боравио 1998. и 2000. године 

у делегацији Агенције локалне 

демократије и данас сам ту поново 

након 12 година. У међувремену, био 

сам упознат с тим у којем правцу се овај 

град развија и сада само могу изразити 

своје дивљење и пожељети да се овако 

настави развијати и након 7. октобра“, 

рекао је Андреата. 

Он је потврдио да Удружење „Пројект 

Приједор“ са сједиштем у Тренту јесте 

основано након рата са циљем да 

помогне ову општину у поратном 

периоду, нагласивши да је и дан-данас 

овдје и да је остало дјеловати и у миру. 

„И даље ћемо бити ту и наставићемо 

подржавати разне пројекте путем АЛД“, 

казао је Андреата. 

Он је поздравио успјешно реализовану 

политику првог човјека Приједора 

познату као пројекат Приједорчанин по 

којој су становнци града на Сани сви 

Приједорчани, а не избјеглице, 

домицилни, повратници или расељена 

лица. 

„И Тренто је град са око 117.000 

становника од којих 12 одсто нису 

Италијани. А када говоримо о 

посљедицама рата, имамо у Италији 

примјер споменика посвећеног свим 

жртвама рата, али морам да нагласим да 

је изграђен тек 50 година по завршетку 

рата“, истакао је први човјек Трента. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да су бројне владине и 

невладине домаће и стране организације 

у Приједор дошле и прошле, а да је 

АЛД једина тако дуго остала и опстала. 

„Од изузетног значаја нам је сарадња са 

збратимљеним градом Трентом као и 

сви они пројекти које АЛД у Приједору 

реализује, нарочито из области заштите 

старих и изнемоглих лица, подршке 

младима и невладином сектору, 

предузетништва, културе, сарадње 

мјесних зајдница, те помоћи социјално 

угроженим категоријама и дјеци са 

посебним потребама“, навео је Павић. 

Он је госте упознао са подацима да је 

Приједор град од 105.000 становника од 

чега је 50.000 у урбаном цијелу, да је 

град прије рата био носилац 

индустријског развоја у БиХ са 27.000 

запослених, а да данас има 17.000 

запослених, а 13.000 људи без посла. 

„Актуелна власт град развија у три фазе: 

обнова града и изградња 

инфраструктуре су добрим дијелом 

завршене, а предстоји нам трећа фаза 

односно стварање амбијента за 

привлачење домаћих и страних 

инвестиција“, истакао је Павић. 

Делегација из Трента током тродневне 

посјете Приједору обилази мјеста и 

институције гдје АЛД реализује 
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пројекте које финансирају Италијани: 

Дом пензионера Приједор, Дом за стара 

лица Љубија и Омладински центар 

Љубија, Јавна установа „Центар Сунце“ 

Приједор, индустријска зона „Целпак“, 

Агенција за економски развој општине 

Приједор „ПРЕДА – ПД“ и „Галерија 

`96″. 

АЛД у Приједору основана је 2000. 

године. На подручју Приједора 

реализује у разним областима пројекте 

просјечно вриједне 250.000 евра 

годишње. Осим пројеката од значаја за 

ширу друштвену заједницу, 

посредством АЛД хуманитарци из 

Италије стотинама породица у 

Приједору обезбјеђују редовну новчану 

помоћ у једнаким износима четири пута 

годишње. 

 

25.9. Министар Лејла Решић у 

Приједору 

 

Министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић најавила 

је да ће ово Министарство у 

партнерству са градом Приједором 

реализовати пројекат изградње 

друштвеног дома Бистрици код 

Приједора. 

 "Пројекат су иницирали сами мјештани 

Бистрице, а та се иницијатива уклапа у 

Стратегију развоја локалне самоуправе, 

и то у сегменту јачање сервиса 

грађанима", рекла је Решић након 

разговора са руковдоством општине 

Приједор.  

 

 
 Она је нагласила да је један од 

сегмената те Стратегије и 

децентрализација власти јер, према 

њеним ријечима, јачати локалну 

самоуправу значи јачати Републику 

Српску. 

 "Чињеница да сада у Републици 

Српској имамо шест градова говори о 

испуњавању циљева Стратегије развоја 

локалне самоуправе", истакла је Решић 

и додала да ово Министарство има 

одличну сарадњу са градом Приједором 

као и са Савезом опшптина и градова 

Републике Српске. 

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да је у потпуности 

задовољан текстом новог Закона о 

управи и локалној самоуправи јер ће 

локалне заједнице учинити ближим и 

обичним грађанима и привреди, 

учинити их ефикаснијима и 

функционалнијима за све, с обзиром да 

се велики дио права остварује управо на 

локалном нивоу. 

 "Децентрализација у корист локалних 

заједница значиће и демократизацију", 

оцијенио је Павић додајући да ово 

Министарство треба да води рачуна о 

децентрализацији власти у Републици 

Српској и БиХ приликом реализације 

свих својих планова.   

 Нови закон о управи и локалној 

самоуправи у форми је приједлога и у 

парламентарној процедури требало би 

да се нађе до краја године. 

 Павић је навео да би локалне заједнице 

требало да буду укључене и у доношење 

свих других закона који се директно 

тичу локалних заједница, као што су, 

према његовим ријечима, закони о 

стварним правима, геодетској управи и 

многим другима. 

 "Једино на тај начин обезбиједили 

бисмо да се не скрнаве права ни грађана 

ни државе ни локалне заједнице", 

појаснио је Павић. 

 

Обиљежен Дан приједорских бригада 

 

 

Полагањем вијенаца погинулим 

борцима  Отаџбинског рата испред 
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централног  споменика  „ За крст часни“ 

и освештавањем спомен обиљежја „ 

Камени цвијет“  у споменичком 

комплексу  почеле су  свечаности 

којима је обиљежена   21.годишњица 

формирања двију приједорских бригада 

-43. моторизоване  и Пете козарске 

бригаде.Начелник општине Приједор 

Марко Павић је  обраћајући се 

присутнима рекао да Приједор неће 

заборавити своје бригаде и борце који 

су дали своје животе за слободу свог 

града и своје земље. 

 

 
 

„Ово је прилика да се присјетимо свих 

оних који су дали своје животе и 

жртвовали се за све оно што ми данас 

имамо и традиције ове двије бригаде 

треба његовати , а ми ћемо у 

администрацији  и даље подржавати 

активности које су везане за живот , рад 

и будућност борачке организације“ , 

казао је Павић. 

Предсједница Организације породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Здравка Карлица је 

потврдила да се на каменим плочама на 

новоотвореним спомен обиљежју 

исписано је  575 имена погинулих 

припадника двије приједорске бригаде и 

полиције у Приједору. 

„ Остале  су празнине за погинуле борце 

ове бригаде из других општина чија ће 

имена бити дописана након детаљне 

ревизије“ казала је Карлица . 

 

 
Говорећи о доприносу 43. моторизоване 

бригаде и Пете козарске у одбрани 

српског народа и стварању Републике 

Српске ,  предсједник Борачке 

организације општине Приједор 

Радован  Рајилић  подсјетио је да су ове 

двије ратне јединице ВРС мобилисане 

16. односно 18. септембра 1991. године 

кроз које је  током  минулог  рата  

прошло  око 35 000 бораца. 

Помен погинулим  борцимаа ових 

ратних јединица ВРС служен је у 

пашиначкој цркви Пресвете 

Богородице, а потом су делегације 

Борачке организације, општине 

Приједор, приједорског Гарнизона, 

резервних војних старешина, СУБНОР-

а и политичких партија   положиле 

вијенце и  на спомен плочи  Музеја 

отаџбинског рата у касарни "Жарко 

Згоњанин". 

 

 
 

3.9.Отворена два вртићка објекта 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић озваничио је почетак рада у 

обновљеним објектима Дјечијег вртића 

"Радост" Приједор у градском насељу 
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Пећани „ Црвчак“ и „ Сњежана“ гдје ће 

бити смјештено 71 дијете и чиме су 

смјештајни капацитети ове предшколске 

установе повећани на више од 400 дјеце. 

 "Када се упоредимо са просјеком у 

Републици Српској  можемо се 

похвалити да имамо велики обухват 

дјеце предшколским образовањем", 

рекао је  начелник општине Приједор 

Марко Павић. 

 

 
 

 Он је додао да је у обнављање ових 

објеката , од којих је објекат 

"Сњежана"током и након рата служио 

за смјештај избјеглих и расељених лица, 

уложено преко  100.000 КМ.Павић је 

истакао да је упркос и овим новим 

вртићким објектима више од 50  

пријављене дјеце ове године није могло 

уписати вртић. 

„То нам је знак да покушамо још више 

проширити капацитете ове установе", 

додао је Павић. 

 Директор Дјечијег вртића "Радост" 

Душанка Божић рекла је да су у пет од 

седам објеката ове установе смјештајни 

капацитети попуњени максимално, али 

да сваке године остаје неуписан један 

број дјеце. 

 "Порука је то локалној заједници да 

мора пратити потребе грађана и градити 

капацитете", казала је Божић истичући 

да је и обнављање постојећих и 

изградња нових капацитета веома скуп 

посао с обзиром на најновија 

достигнућа, стандарде и нормативе који 

се морају поштовати. 

 

 
  

Осим централног објекта, у оквиру 

Дјечијег Вртића "Радост" функционишу 

вртићи "Цврчак" и "Сњежана" на 

Пећанима, "Ђурђевак" на Уријама и 

"Палћчић" у Омарској. 

 Објекти у Љубији и у Козарцу и даље 

чекају боља времена. Први је годинама 

празан због изразито лоше социјалне 

слике мјештана некадашњег рударског 

насеља. Предратни вртић у Козарцу је 

девастиран и власник стамбено-

пословног објекта изграђеног на 

земљишту на којем је некад био вртић 

имао је обавезу да уступи одговарајући 

објекат вртићу. 

Од овог мјесеца цијена боравка у 

Дјечијем вртићу "Радост" је 150 КМ, а 

од 2007. до сада била је 120 КМ  

 "И након повећања цијене боравка 

дјетета у вртићу, ми смо опет у групи 

вртића са најнижом цијеном за 

родитеље, а истовремено смо у групи 

вртића у самом врху кад је у питању 

квалитет предшколства Републике 

Српске", истакла је Божићева. 

 

25.9. Уговори за самозапошљавање 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић потписао је уговоре о 

самозапошљавању са 14 будућих 

предузетника који ће се бавити 

услужним и производним дјелатностима 

и који ће из општинског буџета добити 

укупно 69.000 КМ подстицаја за 

самозапошљавање. 
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 "За разлику од тренда у цијелој Европе, 

у Приједору је број незапослених у 

паду, а број запослених расте, што је 

дијелом заслуга и ових подстицајних 

мјера локалне власти у областима 

предузетништва и пољопривреде", 

рекао је Павић новинарима у Приједору 

након потписивања уговора о додјели 

подстицаја.   

 Он је нагласио да је захваљујући 

подстицајним мјерама, које обухватају 

четири подпројекта плус пољопривреду, 

у првој половини године у Приједору 

запослено 50 људи. 

 "Ово је подстицај за покретање малог 

бизниса, а ми вјерујемо да ће неки од 

њих једног дана прерасти у средњи 

бизнис", истакао је Павић. 

 Он је подсјетио да Приједор има и 

гарантни фонд који субвенционише 

камате за основна средства у 

пољопривреди. 

 "Осим тога, право на подстицаје у 

пољопривреди у првој половини године 

остварило је 270 пољопривредника са 

подручка општне Приједор, за шта је из 

општинског буџета издвојено 254.800 

КМ", додао је Павић.   

 За подстицаје запошљавања и 

самозапошљавања општина Приједор је 

у првој половини године издвојила око 

450.000 КМ 

 

14.9. Одржано Треће колективно 

вјенчање 

 

На трећем колективном вјенчању које је 

одржано у Позоришту Приједор 

судбоносно „да“ истовремено  је 

изговорило једанаест  парова.Чин 

вјенчања обавили су матичар Миланка 

Стојнић  и начелник општине Приједор 

Марко Павић. Он је у пригодном 

обраћању младенцима истакао да је ово  

једна врло лијепа свечаност којом 

желимо да покажемо да је Приједор 

буде град младих и град породичних 

људи. 

 

 
 

„Након вјенчања и склапања брака 

долазе дјеца, зато ми и учествујемо у 

овој манифестацији као покровитељи да 

бисмо стимулисали младе да се жене и 

удају и рађају дјецу и да Приједор има 

своју будућност“-рекао је Павић. 

Он је додао да је општина Приједор и 

убудуће подржавати ову манифестацију 

и са већим бројем младенаца и да  ће 

општина настојати да их што више 

помогне да квалитетно започну свој 

заједнички живот. 

Поред општине Приједор , организатор 

колективног вјенчања је био и  

Информативно пословни центар „ 

Козарски вјесник“ чији је директор 

Зоран Совиљ истакао да је задовољан 

што је општина прихватила њихову 

идеју и већ другу годину организује 

свечаност склапања брака пред читавим 

градом. 

„И ове године смо послали једну лијепу 

поруку не само о браку као институцији 

коју треба његовати већ и о потреби 

заједничког живота свих људи“ казао је 

Совиљ. 

Младенци Дијана Дринић и Горан 

Остојић  су истакли да су организацијом 

презадовољни , да  нису имали трему и  
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да ће им ово вјенчање остати у вјечној 

успомени. 

На церемонији којој је присустовао 

велики број Приједорчана, родбине и 

пријатеља младенци  су добили награду 

начелника општине у износу од 300 КМ, 

а имали су обезбијеђено бесплатно 

изнајмљивање вјенчаница и 

бидермајера, свадбену торту, снимање 

церемоније вјенчања и фото албум  те 

су њихов трошак биле само бурме. 

 

 
 

 
 

На трећем колективном вјенчањеу 

вјенчали су се Дијана Дринић  и Горан 

Остојић, Вања Рађеновић и Слађана 

Микић, Гордан Гамбирожа и Сања 

Марјановић,Тања Торбица и  Младен 

Бранковић,Амра Пашић и Адмир 

Топаловић, Драгана Стегић и Предраг 

Новаковић и  ,Љиљана Кукрика  и  

Далибор Узелац ,Слободанка Томић. и 

Данијел Балтић ,  Биљана Зорић 

Миленко Видовић,Владимир Старчевић 

и Дијана Билбија  и Енес Колонић и 

Сабина Терзић. 

 

17.9. Отворен Центар  „ Сунце“ 

 

Министар породице, омладине и спорта 

у Влади РС  Нада Тешановић  отворила 

је данас  новоизграђени објекат  

некадашње специјалне школе,а 

однедавно Центра „ Сунце“ у чије је 

школске клупе први пут ове школске 

године сјело 85 ученика  са умјереном 

ометеношћу у развоју .Она је том 

приликом истакла да је Министарство 

просвјете  и локална заједница 

препознали потребу да дјеци која 

похађају ову школу заслужују далеко 

боље услов за школовање. 

„Чињеница је да су ова дјеца ишла на 

наставу  у објекат који није адекватан 

њиховим потребама.Овај нови, 

импозантни објекат је изузетно значајан 

за ову категорију дјеце  која су , иначе 

,са посебним потребама и желим и 

њима и особљу школе што боље 

резултате у овим условима који ће 

омогућити далеко боље одвијање 

наставног процеса“ рекла је 

Тешановићева. 

Директор Центра  „ Сунце“ Слађана 

Радаковић је истакла да је ово изузетан 

дан за ученике овог центра за које се 

донедавно настава одвијала у  старој 

монтажној бараци.  

„Наши су ученици 40 година лутали да 

пронађу своје мјесто под сунцем и сада 

не само да смо побољшали услове рада, 

већ смо и прерасли у центар и самим 

тим створила се могућност да 

проширимо наше дјелатности чиме 

ћемо побољшати квалитет услуга не 

само за наше кориснике, него и за 

локалну заједницу и ширу регију“ 

казала је Радаковићева. 

Она је додала да ће од ове школске 

године,  у  новом објекту школе   

односно  центра који има 1650 

квадратних метара корисног простора и 

26 учионица,  са дјецом радити шест 

едукованих музикотерапеута и 

дефектолога свих смјерова као што су 

олигофренолог, психомоторни 

редукатор, соматопед, логопед ,а од 

стручних сарадника физиотерапеути, 
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медицинска сестра, социјални радник и 

психолог. 

 

 
 

„Оно што је новина је специјализована 

соба позната као сензорна соба. То је 

практично интерактивна соба, гдје 

терапеут контролише опрему у соби и 

дозира стимулусе за свако чуло и  

прилагођава их индивидуалним 

карактеристикама сваког корисника“ 

казала је Радаковићева. 

Она је додала да је укупна вриједност 

објекта 1 460 000 КМ и да су  средства у 

износу од  милион  КМ обезбијеђена из 

Развојног програма Владе РС , да је 

општина Приједор уложила  260 000 

КМ и Министарство просвјете и 

културе 200 000. 

 

 

22.9. Одржани 40.јубиларни 

Књижевни сусрети на Козари  

 

Поемом Скендера Куленовића „ 

Стојанка мајка Кнежопољка“ у 

извођење глумице Народног позоришта 

РС Раденке Шева започео  је и 

овогодишњи,јубиларни 40. Поетски час 

на Мраковици  под називом „ Пјесничко 

подне“ у оквиру манифестације 

Књижевни сусрети на Козари. 

Присутнима се испред Министарства 

просвјете и културе РС , као спонзора 

манифестације обратила Ирена Солдат 

Вујановић која је истакла је да је веома 

значајнои да данашње генерације памте 

угледног пјесника и чувену поему и 

тиме граде темеље за неке нове сусрете 

на Козари за сјећање и за  наше будуће 

генерације. 

 

 
 

 „ Ово је једна од врхунских 

манифестација која се одржава на 

подручју Републике Српске, којој 

посебан значај дају угледна имена 

српске књижевности  која из године у 

годину походе Козару  и овдје 

представају своја нова дјела“ казала је 

Солдат Вујановић. 

 

 
 

Начелник општине Марко Павић је 

истакао да је ово година великих 

јубилеја јер се поред 40,годишњице 

Књижевних сусрета обиљежава и 

70.годишњица од када је настала чувена 

Скендерова поема и 70.година Козарске 

епопеје. 

„ У свакој смрти и умирању рађала се 

нова клица живота и управо је наставак 

ове чувене поеме у вихору рата 

свједочаство да је дух Козаре и њеног 

народа неуништив“ казао је Павић. 

На овом поетском часу овогодишњем 

добитнику награде Скендер Куленовић, 

Добрици Ерићу уручена је статуа 
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Љубијски рудар и новчани дио награде 

у износу од 3000 КМ чији је 

покровитељ традиционално компанија 

Арселор Митал Приједор. 

Поред наступа књижевника Ранка 

Рисојевића, Моше Одаловића, Ранка 

Павловића,Милице Јефтимијевић Лилић 

,Славомира Гвозденовића, Даре 

Секулић, Александре Чворовић, 

Милице Бакрач  и Боре Капетановића, 

као и лауреата Добрице Ерића у 

умјетничком дијелу програма 

наступили су у глумац Тихомир Станић, 

чувени кларинестиста Боки Милошевић  

и етно група „ Жубор“ из Котор 

Вароши. 

 

 
 

Иначе, овогодишњи јубиларни сусрети 

били су седмодневна манифестација 

коју су обиљежили сусрети писаца са 

ученицима основних школа 

поткозарских општина и Дјечијег 

вртића „ Радост“ у Приједору, теоски 

час на Палежу гдје је први пут 

рецитована поема „ Стојанка мајка 

Кнежопољка“ Скендера 

Куленовића.Повеља која носи уме овог 

пјесника додјељена је овогодишњем 

лауреату Добрици Ерићу на свечаности 

отварања сусрета која је одржана у 

петак у Позоришту Приједор. 

Примајући награду,Ерић је рекао да је 

наградом почашћен јер носи име писца 

кога ја познавао у животу. 

„Имао сам прилике да неколико пута и 

говори на истим скуповима заједно са 

Скендером тако да ми награда значи 

много више негошто је само њено име“ 

казао је Ерић.Он је награду добио са 

књигу књигу пјесама и балада  „ Моји 

рођаци из долине цвећа“ објављену у 

издавачкој  кући  „ Легенда“ из Чачка . 

Сусрети су завршени у  Галерији `96 

наступом пјесника Завичајног круга и 

пригодним умјетничким програмом. 

Домаћин и организатор сусрета била је 

општина Приједор, покровитељ 

Министарство просвјете и културе РС ,а 

коорганизатори град Бања Лука и 

општине Покозарја. 

 

Слободан Брдар поново предсједник 

Удружења пензионера 

 

Досадашњи предсједник  Удружења 

пензионера  општине Приједор  

Слободан Брдар поново је данас  

изабран за првог човјека овог 

најмасовнијег општинског 

удружења.Он је  на то мјесто изабран 

једногласном одлуком делегата 23 

мјесна одбора на Изборној сједници 

Скупштине удружења  на којој је 

изабран и Управни одбор од 11 чланова 

те  за предсједника скупштине поново 

изабрана Деса Савановић. 

Слободан Брдар је овом приликом 

истакао да је као човјек ,који је у 

претходне четири године водио ово 

удружење ,задовољан постигнутим 

резултатима. 

 

 
 

„Могу да будем задовољан зато што је у 

протеклом периоду остварена изузетна  

сарадња са локалном заједницом од које 

смо добили 1,08 милиона КМ и ниједно 

удружење на подручју РС није 

остварило такав вид сарадње нити је 
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имало такав вид  помоћи и у таквом 

обиму “, казао је Брдар. 

Он је додао да пензионери нису 

проблем локалне заједнице него државе 

и да  је, са друге стране , незадовољан 

односом Владе РС према овој 

популацији. 

„ Ми за пет година уназад нисмо добили 

повећања и нисмо усвојили Закон о 

доприносима,а усвојили смо два кључна 

закона о Фонду ПИО и  о правима 

бораца. Без усвајања Закона о 

доприносима, ови  претходни падају у 

воду и још нисмо од Владе добили 

гаранције да се Фонд ПИО више не 

поткрада,а  ту мислим на буџетско 

пражњење средстава за друге намјене“ 

рекао је Брдар. 

Он је додао да је за четири године 

захваљујући средствима локалне 

заједнице , Удружење било у прилици  

да 1799  пензионера упути у разне бање 

на подручју РС и да помогне 9 311 

пензионера који се налазе у стању 

социјалне потребе. 

Изборној скупштини Удружења 

пензионера присустовао је и начелник 

општине Марко Павић  који је истакао 

да локална власт ово удружење сматра 

једним од стратешких организација јер 

окупља велики број људи, међу којима 

је велики број социјално угрожених. 

„Сматрам да ова популација заслужује 

још већа средства и ми ћемо настојати 

да у буџету планирамо још више  

средстава“, казао је Павић.  

Предсједник Удружења пензионера РС 

Раде Ракуљ , који је присуствовао овој 

Изборној скупштини рекао је  да је ово 

удружење једно од најорганизованијих 

у РС које је својим конструктивним 

приједлозима  дало велики допринос у 

реформи пензијског система у РС. 

На подручју општине Приједор живи  

14 533 пензионера од којих је  13 200 

чланова овог Удружења, а више од 

половине у стању социјалне потребе. 

Преквлификацијом до запослења 

 

Миленко Познић (40) је послије 

двадесетогодишњег „стажа“ на 

евиденцији Завода за запошљавање као 

пољопривредни техничар одлучио је да 

се преквалификује  за посао  

инсталатера и тиме добије нову шансу 

за запослење.Он је након 

деветомјесечне обуке данас био један од 

25 полазника који је добио диплому о 

успјешно завршеној преквалификацији  

у образовању одраслих која је 

организована у Машинској школи,а коју 

је , за преквалификацију  20 полазника 

из борачких категорија, подржала 

општина Приједор са 36 000 КМ. 

Директор ове образовне установе 

Здравко Ковачевић је новинарима 

изјавио да је ова школа са кадром и 

условима добила рјешење од 

Министарства просвјете РС да може 

вршити преквалификацију. 

„Пројекат смо реализовали у сарадњи са 

општинском Борачком организацијом и 

Организацијом породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила, 

мада ништа не би могли учинити без 

локалне заједнице која је подржала овај 

пројекат који ће омогућити лакше 

запошљавање, првенствено борачких 

категорија“ рекао је Ковачевић. 

 

 
 

Он је потврдио и да је 

преквалификација вршена за  три 

занимања и то: заваривача, инсталатера 

и возача моторних возила те најавио 

нове преквалификације за столаре и 

техничаре за обраду дрвета. 

Свечаности додјеле диплома о 

завршеној преквалификацији  
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присуствовао  је и начелник општине 

Приједор Марко Павић  који је истакао 

да је незапосленост највећи проблем 

простора бивше Југославије и Балкана. 

„Ми смо одлучили да подржимо овај 

пројекат преквалификације са оних  

занимања која нису атрактивна  и не 

траже их привредници за она  заниамња 

која су потребна привреди, а драго ми је 

што је прва генерација већином из реда 

борачке популације и породица 

погинулих бораца“ казао је Павић. 

Он је додао да је општина финансирала 

преквалификацију која је коштала од 

1600- 2400 КМ по кандидату и  да 

сматра да су то добро уложена средства 

, као и  да ће ови млади људи оправдати 

повјерење,будући да већ има 

заинтересованих привредника за 

њихово радно ангажовање. 

 

27-29.10. Одржани Дани меда 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић изјавио је  да ће овдашњи 

пчелари међусобну организованост 

морати подићи на виши ниво и да ће у 

томе имати пуну подршку општине. 

 "Пчелари ће морати имати јединствену 

пунионицу меда коју онда треба 

сертификовати и тек након тога моћи ће 

извозити мед. Сада још увијек своје 

производе пласирају путем личне 

продаје, на прагу и слично", рекао је 

Павић данас на отварању  седме по реду 

привредно-туристичке манифестације 

"Дане меда Приједор 2012". 

 

 
 

 Он је нагласио да Општина Приједор 

помаже  

удружења пчелара на више начина: 

подршком едукацији, подршком 

посјетама сличним манифестцијама, 

учешћем у изградњи дома пчелара и 

новчаним стимулацијама у износу који 

зависи од броја кошница. 

 "Ова манифестација је туристичка, јер 

обогаћује туристичку понуду 

Приједора, а привредна јер омогућава 

пчеларима да промовишу и продају 

своје производе. Важно је да осим 

приједорских, учествују и пчелари из 

окружења Приједора, али и из 

Херцеговине и из Федерације БиХ", 

истакао је Павић. 

 Он је додао да сваке године "Дани 

меда" окупе све већи број учесника, а да 

овогодишњи имају посебан значај јер се 

отварају управо на Свејстки дан 

туризма. 

 Сајам меда окупио је 21 излагача из 

Приједора, Новог Града, Требиња, 

Босанске Крупе и Санског Моста, ове 

године проширен је понудом воћа 

Удружења воћара Приједор. 

 Поред избора најбоље уређеног 

штанда, биће награђени и најбољи 

ликовни и литерарни радови о теми 

меда. 

 Организатори "Дана меда" су општина 

Приједор и удружења пчелара 

„Омарска“ из Омарске, „Прва пчела“ из 

Приједора и „Козара“ из Козарца. 

 

 
 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

 
 

Обиљежен Свјетски дан туризма 

 

Поводом 27.септембра , Свјетског дана 

туризма  који се ове године обиљежава 

под мотом „ Енергетска одрживост“, 

ученици Угоститељско-економске 

школе су у сарадњи са Туристичком 

организацијом општине Приједор 

организовали пригодну  смотру својих 

достигнућа и промоцију Националног 

парка „Козара“ и Еко центра „ 

Љекарице“  као двије препознатљиве 

туристичке дестинације на подручју 

Приједора.Директор ове школе 

Валентина Совиљ је  истакла да је кадар 

ове школе, када су у питању занимања 

конобар, кувар,угоститељски техничар 

и туристички техничар препознатљив. 

„Ми се трудимо да ученицима дамо 

примјенљива знања која ће им бити 

улазница у свијет привреде и туризма, 

али  и одскочна даска за даље 

школовање“ казала је Совиљ. 

Презентацији је присуствовао и 

начелник општине  Марко Павић који је 

истакао да  је најважније да сви 

схватимо да туризам није забава него 

привредна грана која донси огроман 

доходак у свијету . 

 

 
 

 „И ми се морамо тако поставити и зато 

ми подржавамо овакве манифестације 

које пропагирају туризам и Приједор и 

његове врлине и објекте које има“ , 

казао је Павић. 

Он је додао да се  локална заједница 

залаже да се у школама отварају  

занимања која ће дјеци омогућити нова 

сазнања ,али након завршетка 

школовања и брзо запослење. 

Директор Туристичке организације 

општине Приједор Амира Ганић је 

истакла  да се организацијом низа 

манифестација током читаве године 

пропагира туризам и гастро-туристичка 

понуда града која је битна за развој 

туризма.Она је потврдила да  је на 

подручју општине Приједор током 

2011.године регистровано око 8700 

туриста  и 11 500 регистрованих ноћења 

на подручју приједорске општине ,  

мада сматра да је број посјета далеко 

већи  јер има доста туриста који овдје 

буду у пролазу. 

 

 
Издавач: Општина Приједор 


