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Активности начелника општине 

 

13.9. Посјета делегације Владе –

санација штета од поплава 

 

Министар управе и локалне самоуправе 

Зоран Липовац  је  након састанка са 

начелницима општина Приједор, 

Козарска Дубица и Оштра Лука истакао 

да ће Влада РС размотрити приједлог да 

свакој општини додијели надокнаду за 

штету насталу од јунских поплава, а да 

саме општине одлучују о приоритетима 

у која ће средства бити уложена.Он је 

јуче био на челу делегације Владе РС 

која је посјетила општину Приједор и са 

начелницима ове три општине 

разговарао о процијењеним штетама од 

поплава и начину њихове санације. 

 

 
 

-Овдје је изнесен веома користан 

приједлог  да општине саме распоређују 

средства која би им била додијељена на 

име штета уз образложење да је 

превасходно значајно да се средства 

улажу у објекте који ће спријечавати  

нова плављења и штете које ће и 

убудуће  настајати, рекао је Липовац. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да су укупне 

процијењене штете на подручју 

Приједора око 2, 4 милиона  КМ и да је 

договорено да се изврши ревизија те 

процјене . 

-Штете  које су претрпјеле све три 

општине су велике и те штете су , 

поготово у Приједору континуиране.Ми 

смо обавијештени  како Влада намјерава 

да помогне нашим локалним 

заједницама да се поправе спријече у 

будућем времену и предложили да би 

било далеко корисније да се улаже у 

превентиву ,казао је Павић. 

Начелник општине Козарска Дубица 

Нино Јауз је истакао да су штете од 

поплава у овој општини процијењене на  

преко 10 милиона КМ , те додао да је 

Дубица ових дана поново изложена 

поплавама 

-Ми смо изразили наше приоритете како 

се поплаве не би понављале код 

обилних падавина, а то се односи на 

чишћење горњег и доњег одводног 

канала, гдје долази до излијевања 

подземних вода,рекао је Јауз. 

Начелница општине Оштра Лука Дрена 

Куриџа је  истакла да процијењена 

шетеа од јунских поплава у овој 

општини износи око 650 000 КМ,те 

поздравила настојања да се средства 

уложе у приоритете,  ато је у на овом 

подручју мјесна заједница Будимлић 

Јапра. 

Помоћник министра пољоприреде 

Михајло Стевановић је изразио 

задовољство да је дискусија ишла у 

првацу улагања у водопривредне 

објекте и спречавања поплава. Он је 

додао и да су већ вођени разговори са 

представницима  Европске развојне 

банке  чији су консултантии на терену. 

-Њихов приоритет ће бити насипи и 

канали, те црпне станице, а потом и 

објекти за заштиту водотока ,њихово 

чишћење и уређење. 

Он је потврдио да је за улагање у 

водопривредне објекте потребно око 35 

милиона еура, те се очекује да би се од 
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ове банке могла добити повољна 

кредитна средства и тиме у будућности 

знатно смање штете од поплава и 

средства потребна за санацију 

посљедица поплава. 

 

Станови за 58 породица  

 

Министар рада и борачко инвалидске 

заштите Републике Српске Раде 

Ристовић уручио је кључеве и рјешења 

за 58 новоизграђених станова 

породицама погинулих бораца и РВИ са 

подручја опшине Приједор. 

Стамбени објекат је вриједан око 3 

милиона марака од којих је двије 

трећине финансирала влада РС, а једну 

трећину општина Приједор. На овај 

начин стамбено питање ријешило је 48 

породица погинулих бораца и 10 ратних 

војних инвалида који ће бити смјештени 

у 34 једнособних, и у 12 двособних 

станова и исто толико гарсоњера.  

Министар рада и борачко инвалидске 

заштите Раде Ристовић је истакао да је 

ово капиталан пројекат који је заједно 

са Борачком организацијом Влада РС  

препознала, те да је ово у Приједору  и  

највећа зграда са највише стамбених 

јединица за све оне који су дали највећи 

допринос у Републици Српској. 

 

 
 

-Од планираних 50 милиона марака до 

сада је за стамбено збрињавање 

борачких категорја у РС  издвојено 37.5 

милиона марака, нагласио је Ристовић       

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је већ одређена 

локација за изградњу нове стамбену 

зграду са 70 станова  за ове категорије 

која би требала бити завршена до краја 

идуће године, те да се изградњом и те 

стамбене зграде Приједор приближава 

коначном рјешењу стамбеног питања 

борачких категорија. 

- Ја сам данас и срећан и задовољан што 

можемо дијелити срећу са онима који ће 

добити станове и сјетимо се оних који 

су погинули да би нама свима данас 

било боље, рекао је Павић пожеливши 

срећу свима оним који су данас добили 

станове.  

Предсједник Борачке организације 

Републике Српске Пантелија Ћургуз је 

најавио нове иницијативе.  

- Влада РС је најавила  кредите и 

рјешавање статусних питања 

демобилисаних бораца и њихових 

породица. Увјерен сам да ће се у 

Републици ова проблематика рјешавати 

по принципу «подразумијева се» да 

држава има обавезу да уважава и цијени 

оне који су дали животе и оне који су се 

борили за њу.рекао је Ћургуз. 

Зорица Савић је до сада живјела са 

дједом и стицем у селу Буснови. Оца 

Зорана није ни запамтила. Погинуо је 

када је имала само двије године а мајка 

је напустила одмах након очеве 

погибије.  

- Овај стан ми пуно значи због оца, због 

успомена на њега, каже кроз плач 

Зорица.  

Њен деда Славко истиче да му стан који 

је добио много значи управо због унуке 

и због тога што му је син изгубио главу 

за Републику Српску. 

-Значи ми пуно да дијете мог погинулог 

сина ово друштво погледа и покаже 

хуманост према њенуи да се неко сјетио 

његовог дјетета, каже деда Славко са 

сузама у очима. 

Гордана Медић је супруга погинулог 

борца и данашњи дан је за њу посебан. 

- Данас сам најсретнија жена на свијету 

као и моје двије кћерке са којима 

живим, јер сам 18 година чекала да 

ријешим стамбени проблем и захваљуем 

се свима онима који су радили на томе 
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да добијем овај стан, каже Гордана којој 

је муж Миодраг погинуо када је старија 

кћерка имала 8 година а млађа само 8 

мјесеци.  

На подручју опшине Приједор до сада је 

по разним основама стамбено збринуто 

275 породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида 

 

Дообуком до новог запошљавања 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић потписао је са преставником 

фирме „Инвинг инвест инжењеринг“  из 

Љубије уговор вриједан 22 500 КМ за  

дообуку 15 радника који ће потом 

добити и посао у овом предузећу. 

-Општина Приједор је предвидјела 

стимулативна средства за 

самозапошљавање, сертификацију , али 

и дообуку ради запошљавања 

незапослених радника и  мислим да је 

потписивање овог уговора  позитиван 

примјер да 15 радника  у вријеме 

свјетске економске  кризе уз дообуку 

дође до посла, казао је Павић. 

Он је потврдио да је посебно 

интересантно да је ријеч о 

запошљавању радника за пдоручја 

Љубије  и оживљавање овог некада 

развојеног рударског мјеста. 

-Поред тога очекујемо да овај концепт 

преквалификације и доквалификације 

подржи и Влада РС и да заједнички 

наступамо према привредним 

субјектима што ће имати далеко веће 

ефекте, рекао је Павић додајући да ће на 

овај  начин бити отворен процес у 

Приједору јер  очекује да  у наредном 

периоду на овај начиј до запослења дође 

још стотињак радника. 

 

 
 

Представник фирме „Инвинг инвест 

инжењеринг“ Горан Бојић потврдио је 

да ће општина Приједор већ подржала 

сертификацију предузећа чиме је 

омогућен излазак на треће тржишта. 

-Ово је први пут да добијамос 

тимулацију као мало ис редње 

предузеће за запошљавање нове радне 

снаге и за пријем нових 15 радника, 

односно њихову преквалификацију биће 

уложено око 1500 КМ по раднику, рекао 

је Бојић. 

Он је потврдио да су овој фирми 

потребни радници металске струке, и то 

токари, бравари, алатничари ,а да су се 

за дообуку пријавили кондитори, пекари 

и радници са бироа за чија занимања 

нема потражње на тржишту рада. 

Фирма  „ Инвинг инвест инжењеринг“ 

из Љубије настала приватозацијом 

некадашњег „Елкера“ затоврени је 

технолошко систем производње 

елемената  за пренос и дистрибуцију 

електричне енергије   и  једини је 

произвођач  у РС и БиХ који производи  

те елементе за наше тржиште и извози 

на регионално тржиште.Тренутнпо 

запошљава 16 радника, а у протеклом 

периоду је уложено око 1,450 милиона 

еура за набавку и инсталирање око 200 

машина и развојне  програме за пренос 

и дистрибуцију електричне енергије. 

 

Потписани уговори о 

самозапошљавању 

 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић потписао је  уговоре са 23 

корисника подстицајних средстава  из 
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општинског буџета у износу од 100 000 

КМ из дијела програма 

самозапошљавања. 

-Општина Приједор је предвидјела 

стимулативна средства у области 

запошљавања и производње у износу од 

1,5 милиона КМ и данашње 

потписивање уговора  за 

самозапошљавање још један је 

позитиван примјер јер ће кроз низ 

дјелатности, од којих су неке и 

дефицитарне у овдашњој привреди  

довести до новог запошљавања , казао је 

Павић. 

 

 
 

Он је потврдио да је општина Приједор 

прихватила њихове бизнис програме , 

тако да су они који су кандидовали 

пројекте  у области пољопривредне 

производње добили  по 4000 КМ, у 

занатској 5000 КМ и у  кућној  

радиности  3500КМ. 

-Овакав вид стимулације треба преузети 

и Република и држава и да на овај начин 

требамо рјешавати незапосленост јер ми 

више немамо великих комбината и 

фирми које запошљавају на хиљаде 

радника него нам је свако радно мјесто 

битно, а најисплативије је оно које се 

отвара на властитом имању и властитим 

средствима, рекао је Павић додајући да 

ће општина истрајати у реализацији 

оваквих програма који доводе до 

смањења броја незапослених радника. 

Један од  предузетника који је добио 

средства у износу од 5000 КМ за 

самозапошљавање у малој привреди, у 

обућарској дјелатности је и  Мирослав  

Катић који намјерава да  добијена 

средства искористи за набавку нове 

машине и квалитетнију оправку обуће у 

властитој обучарској радњи. 

Овим и сличним програмима подстицаја 

запошљавања , општина Приједор је 

знатно допринијела да са евиденције 

приједорске филијале Завода за 

запошљавање буде скинуто, односно да 

до посла дође 1 111 радника према 

подацима из ове филијале у периоду до 

31.августа текуће године . 

 

 

Отворено спортско игралиште у 

Трнопољу 

 

На радост  најмлађих становника 

Трнопоља   у овом насељу је отворено 

спортско игралиште. Начелник општине 

Марко Павић потврдио је да је општина 

Приједор на овај начин  реализовала 

још један спортски пројекат за шта је 

локална заједница издвојила око 40 000 

КМ. 

-Ми смо препознали потребу дјеце и 

младих за спортским тереном у овом 

мјесту јер је то забава коју воле и  која 

им омогућава бављење спортом , али   

их уједно  одвлачи од кафана и улице, 

казао је Павић. 

Представник Савјета МЗ Трнопоље 

Владо Балтић  је рекао да радост дијели 

са младима Трнопоља што је  коначно и 

овдје изграђено игралиште. 

-Још када сам ја ишао у школу, а то је 

било давно, прижељкивали смо један 

овакав простор за игру и дружење, јер је 

Трнопоље удаљено од града и наша 

омладина у вечерњим часовима нема 

много могућности и простора за 

дружење, тако да је ово права ствар коју 

је урадила општинска власт, рекао је 

Балтић додајући да је посебно значајно 

што се игралиште налази у близини 

школе и просторија спортског клуба. 
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Ово је  једно од 35 вишенамјенских 

игралишта које је општина Приједор у 

потпуности изградила и освијетлила, 

тако да дјеца и омладина поготово у 

љетњим мјесецима до касно могу 

користити ове терене за забаву. 

 

Пријем за Веру Црвенчанин 

Куленовић 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић примио је  поводом 

38.књижевних сусрета на Козари , Веру 

Црвенчанин Куленовић, супругу 

Скендера Куленовића те редовне госте 

на овом манифестацији академике 

Светозара Кољевића и Матију 

Бећковића. 

-Овогодишњи сусрети су у знаку 

обиљежавања 100-те годишњице од 

рођења Скендера Куленовића и посјета 

његове супруге која има 92 године и 

поштовање коју исказује  нама, као 

организаторима ове манифестације и 

граду Приједору, посебно нам је 

значајно, рекао је Павић. 

Он је додао да је ово била прилика на 

присјећање на досадашње сусрете и на 

манифестације којима се обиљежава 

овогодишњи јубијел. 

Вера Црвенчанин Куленовић је истакла 

да њој остаје једино да изрази велику 

захвалност свим онима који су и до 

сада, па и ове године , оставили не само 

траг него и трајно сјећање  да је 

Скендер био припадник овог  народа 

Козаре и Поткозарј 

 

 

 
 

-Никад историја неће моћи да вреднује 

страдање једне нације као што то чини 

писац, а ако је нешто у Скендеровом 

дјелу трајно вриједно за сва будућа 

покољења, поред његових литерарних 

вриејднсот , је управо то што је   Козару 

и страдање народа Козаре поставио као 

вјечни доказ која треба да сазнају сва 

будућа покољења сазнају, рекла је 

Црвенчанин. 

Академик Матија Бећковић је истакао 

да је Скендер Куленовић види као 

најмилијег сина  српског језика, пјеника  

најсрпскијег  антифашистичког крика 

не само у Другом свјетском рату него за 

сва времена. 

-Тај крик се звао Стојанка мајка 

Кнежопољка, рекао је  Бећковић. 

Након пријема одржан је округли сто на 

тему „ Скендерова трајања“ гдје су 

учесници овогодишњих сусрета 

говорили о трајној вриједности 

Скендеровог имена и дјела. 

 

Прво колективно вјенчање у РС 

 

Приједор је био  домаћин првог 

колективног вјенчања у Републици 

Српској и БиХ на којем је   судбоносно 

„да“ изговорило десет младих парова из 

града на Сани, али и из Градишке. 

Будући да  је био лијеп јесењи дан, 

поред родбине и пријатеља младенаца, 

ово вјенчање је посматрао и велики број 

Приједорчана  испред зграде Општине. 

Умјесто обичајеног  присуство 

одборника локалног парламента овај 

пут замијенио је  начелник општине 

Приједор Марко Павић. 
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-Настојаћемо да оваква вјенчања 

постану дио традиције наше општине и 

да тако младима који ступају у брак 

пружимо подршку, охрабримо их за 

будући заједнички живот и честитамо 

им склапање брака, рекао је Павић  

честитајући младенцима. 

Он је додао да је ово био уједно и  

начин да општина помогне оним 

паровима који нису у могућности да 

праве гламурозне свадбе како би им 

вјенчање заувијек остало у лијепом 

сјећању.  

Међу  паровима који су изабрали овај 

занимљиви начин ступања у брачне 

воде је и новинар локалне РТВ станице 

Ненад Кнежевић који  се вјенчао са 

Мајом Милинковић.  

 

 
 

 
 

 

-Ово је  непоновљив доживљај и 

јединствена прилика коју нисмо жељели  

пропустити. Испунила нам се жеља да 

смо имали  вјенчање другачије од 

уобичајеног, рекао је Кнежевић који са, 

сада већ супругом Мајом, има 

тромјесечну кћерку Иву. 

Организатори и покровитељи ове 

јединствене манифестације били су 

општина Приједор и Информативно-

пословни центар „Козарски вјесник“, 

који су паровима обезбједили 

вјенчаницу, бидермајер, фотографије, 

пригодан коктел и по 300 КМ.  

 

 
 

Као и на свакој правој свадби, послије 

потписивања у матичну књигу 

вјенчаних , размјене бурми и пољубаца, 

стигла је и велика свадбена торта  те 

плес младенаца , а све званице је 

забављао тамбурашки оркестар 

Културно-умјетничког друштва „Милан 

Егић. 

 

 

Одржани 5.Дани меда  
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Ове године приједорски пчелари су  

произвели свега 5 тона меда што је не 

само поражавајуће у односу не 

претходну годину када је произведено 

око 140 тона меда, већ је ово најслабији 

род од када постоји пчеларство на 

подручју приједорске општине.  

На отварању Привредно-туристичке 

манифестације «Дани меда» на малом 

градском тргу у Приједору предсједник 

Удружења «Прва пчела» Рајко 

Радивојац је истакао да су разлози за 

овако слаб род искључиво временске 

прилике јер је багремова паша скоро 

потпуно оманула, и приноси су 

апсолутно симболични тек толико да се 

одржи континуитет ове манифестације.  

- На овој петој по реду тродневној 

манифестацији, окупило се 25 излагача 

из Приједора, али и из Рудог, Градишке, 

Бањалуке, Новог Града  и Санског 

Моста који су представили дио њихове 

годишње производње меда и палету 

осталих пчелињих производа, рекао је 

Радивојац. 

 

 

 За подстицај пчеларству у буџету 

општине ове године планирано је да 

буде издвојено  нешто мање средстава 

него прошле године када је издвојено  

15.000 КМ, а право на двије КМ по 

кошници имају произвођачи који у 

пчелињацима имају најмање 80 

друштава, а пчелари имају право и на 

подстицај из буџета Републике Српске. 

 

 
 

Томислав Павић се пчеларством бави 

преко 30 година и има око 150 кошница 

које су стациониране у Будмлић Јапри 

изложио је своје производе од меда, 

иако каже да је година била лошија од 

свих претходних. 

-Нама је потребан подстицај од Владе 

РС и била би велиак грешка ако га не 

добијемо јер су нам та средства 

потребна да би набавили лијекове и да 

би нам друштва преживјела. 

Осиромашени смо тотално иако је ово 

што је изложено врхунског квалитета, 

као рецимо прополис, мед у саћу, мед 

од вријеска и ливдски мед, рекао је 

Павић. 

На подручју Приједора пчеларство је у 

порасту јерје  у тешкој економској 

ситуацији и то један од начина да се 

преживи и овом дјелатношћу  се бави 

око 300 људи који посједују око 10.000 

кошница, а који су организовани у три 

удружења ''Прва пчела'', ''Козарац'' и 

''Омарска''.Ову манифестацију 

заједнички организују три општинска 

удружења, а генерални покровитељ 

''Дана меда'' је приједорска општина.  

 

Признања за развој  туризма  

 

Поводом Свјетског дана  туризма јуче 

су у  Административној служби  

општине Приједор промовисане двије 

зчлатне туристичке руже и седам 

поесбним  признања које су локална 

заједница и туристички радници ове 

општине добили  у Брчком у оквиру 

концепта емисије „ Туризам плус“  

Радио телевизије РС.Начелник општине 
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Приједор Марко Павић је истакао да је 

општина Приједор добила Златну 

туристичку ружу  за 2010.годину за 

допринос у развоју туризма  и 

категорији јединице локалне 

самоуправе. 

 

 
 

-Ми у Приједору желимо  да туризам 

постане привредна грана, а не забава за 

појединце или неке групе и желимо да 

покажемо да се од туризма као 

привредне гране може живјети, казао је 

Павић. 

Он је додао да је значај добијених 

признања утолоко већи ако се за да је у 

општини Приједор тек недавно 

формирана Туристичка организација  и 

да у области туризма немамо искуство. 

-Упркос тој чињеници успјели смо да за  

кратко вријеме нашу општину и 

представимо  као дестинацију у коју 

треба да долазе туристи и којој се има 

шта видјети. Поред тога имамо и  низ 

манифестација које организујемо и које 

су  су добиле признања јер имају 

туристичко-пословни карактер  и надам 

се да ће и то допринијети обогаћивању 

туристичке понуде, рекао је Павић 

додајући да уз планину Козару и ријеку 

Сану постоје услови за развој  

здравственог, конкгресног и вјерског 

туризма. 

 

 
 

Директор Туристичке организације 

општине Приједор Амира Ганић  

истакла да су  они добили два посебна 

признања за промоцију и развој туризма 

и манифестацију „ Дани зиме на 

Козари“. 

-Ово је за нас велико признање и 

подстрек за даљи рад, казала је 

Ганићева. 

Она је додала да су поред ових посебна 

признања добили и Национални парк  

Козара и Удружење „ Промотур“ који се 

бави одговорним сеоским туризмом 

признање за промоцију туризма  те 

Хотел  „Приједор“  са смјештајне 

капацитете , док је још једну Златну 

туристичку ружу добио Еко центар 

„Љекарице“  у категорији туристички 

пројекат. 

 

38.Књижевни сусрети на Козари 

 

Наступом  пјесника Завичајног круга и 

пригодном бесједом  лауреата 

овогодишњих 38.  књижевних сусрета 

на Козари Даре Секулић у Градској 

читаоници  завршена је ова културна 

манифестација која је окупила десетак  

највећих имена савременог пјесништва. 

Сусрете, који су  ове године били  у 

знаку обиљежавања 100 година од 

рођења Куленовића, отворио је 

начелник општине Приједор Марко 

Павић који је  рекао да је за тај град 

изузетна част да угости реномирана 

пјесничка имена, те пожелео да им 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

Козара постане инспирација и да се 

увијек враћају овим сусретањима. 

 
 

Павић је уручио Повељу ''Скендер 

Куленовић'' овогодишњем добитнику 

ове књижевне награде Дари Секулић, 

пјесникињи из Сарајева за књигу 

пјесама ''Го паук''.Централна 

манифестација под називом „ Пјесничко 

подне“ одржана је у суботу на 

Мраковици гдје је лауреату  уручен 

новчани дио награде „ Скендер 

Куленовић“ и  статуета рудара, 

генералног покровитеља компаније 

Арцелор Митал. 

Награђена пјесникиња Дара Секулић је 

изјавила да је овај тренутак и награда 

чине узбуђеном, јер са Скендером има 

исти језик - језик краја, језик Крајине. 

 

 
 

 
-Прекрасни су сусрети на Козари, била 

сам на многим књижевним дружењима , 

али сам увијек најнесретнија и 

најтужнија када дођем на 

Козару.Најнесретнија због трагедије 

козарске коју сам и сама као дијете 

преживјела на Кордуну. Козара је 

симбол мог ратног дјетињства , мојих 

мртвих родитеља и моје браће и све њих 

нађем ту пошто не знам гдје су 

сахрањени, казала је пјесникиња. 

 
На овом својеврсном часу лијепе 

књижевности, учествовали су, између 

осталих, пјесници Матија Бећковић, 

Светозар Кољевић, Добрица Ерић, 

Љубивоје Ршумовић, Злата Коцић, 

Ђорђо Сладоје и други.  У програму је 

наступила  и драмска умјетница Раденка 

Шева, која је говорила стихове поеме 

''Стојанка мајка Кнежопољка'' чији је 

творац Скендер Куленовић, а у 

музичком дјелу етно група ''Траг''. 

Покровитељ ове културне 

манифестације је Министарство 

просвјете и културе Републике Српске, 

домаћин и организатор општина 
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Приједор, а саорганизатори град 

Бањалука и општине Поткозарја. 

____________________________      
Издавач: Општина Приједор 


