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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јануар  2016.године 

 

8.1. Пријем поводом Дана Републике 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

оцијенио је да је жалосно да у 

институцији као што је Уставни суд 

БиХ сједи већина странаца и да је таква 

већина донијела одлуку о забрани 9. 

јануара. 

 

 
 

 „Странци/ нити знају обичај ни 

традицију нити знамо на којој су страни 

учествовали у ратним сукобима који су 

били на овим просторима. Све то нас 

увјерава да још чвршћи морамо бити у 

очувању Републике Српске и у очувању 

дана који славимо, а то је 9. јануар“, 

рекао је Павић новинарима у Приједору 

након традиционалног пријема за 

борачке категоирје у поводу Дана 

Републике. 

Он је истакао да Република Српска није 

никоме пријетња и да не треба да буде 

никоме сметња, али да напад на 

Републику Српску кроз укидање 

заставе, грба, химне, а сада и Дана 

Републике, говори о организованости да 

се „све оно што смо створили својим 

радом и борбом поништи“. 

 „Ми смо генерација која је мора бити 

прва на бранику да се 9. јануар сачува и 

морамо га предати свијетлога у наручје 

генерација које долазе иза нас“, поручио 

је Павић. 

Члан Предсједништва Удружења ратних 

војних заробљеника и логораша регије 

Приједор Војислав Кондић рекао је да је 

прослава Дана Републике традиција и да 

ће се она наставити и наредних година. 

 

 
 

Предсједник Организације породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила града Приједора 

Здравка Карлица честитала је Дан 

Републике свим суграђанима, а 

нарочито борачким категоријама. 

Предсједник Борачке организације 

града Приједора Зоран Предојевић 

рекао је да се датум на који се 

прославља Дан Републике не може 

промијенити . Пријему су 

присуствовали и представници 

резервних војних старјешина. 

Делегације су након пријема положиле 

вијенце на централни споменик 

погинулим борцима „За крст часни“, а 

свечани пријем у поводу Дана 

Републике организовала је и Борачка 

организација града Приједора. 

 

Богојављење  

 

Више хиљада Приједорчана узело је  

учешћа на Богојављенској литији и 

присустовало  пливању у ријеци Сани  

за часни крст , а од 44 пливача  до крста 

је први допливао  Данијел Дрљача, који 

је био побједник и претходне двије 
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године од када је у Приједору 

обновљена ова традиција. 

 " Трећи пут и трећа побједа ,али бих 

честитао свим момција који су се 

пријавили и који су се одлучили да 

пливају у овако тешким условима на 

овај велики православни празник", 

рекао је Дрљача. 

 

 
 

Он је додао да му побједа много значи 

јер није у питању такмичење већ има 

вјерски карактер и да му је велика част 

што је побиједио додајући да је 

трострука побједа била сасвим довољно 

и да ће видјети хоће ли убудуће 

учествовати. 

 

 
 

Дрљача  је као награду за своју брзину и 

спретност у препливавању до обале 

ријеке Сане добио  златник који с једне 

стране има мотиве рођења Исуса 

Христа, а с друге, грб Републике 

Српске, као и јерусалимски крст у 

вијенцу од цвијећа до којег је први 

допливао. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је број грађана који су дошли 

на Сану говори да је Приједор град који 

жели да његује вјерске обичаје и да има 

вјеру и културу. 

" Приједор је град  који његујући оно 

што је традиционално у нашој култури 

гради нашу сигурну будућност и зато су 

грађани дошли да славе један од 

петнаест  највећих празника српске 

православне цркве  да виде ове одважне 

људе које ни хладна вода ни вријеме 

нису поколебали у намјери да пливају за 

часни крст", казао је Павић. 

Протојереј ставрофор Ранко Малетић 

претходно је служио Богојављенску 

литургију у Цркви Свете Тројице, 

предводио литију улицама града гдје су 

главне саобраћајнице привремено биле 

затворене за саобраћај, те обавио чин 

освештања воде.  

 

Светосавска академија  

 

Најуспјешнијим просвјетним радницима 

града Приједора у школској 2014/2015. 

години  додијељене су  ''Светосавске 

повеље'' на традиционалној 

Светосавској академији. 

Највиша признања за резултате 

постигнуте у разредној и предметној 

настави и средњем образовању ове 

године су добиле професор разредне 

наставе у Основној школи „Доситеј  

Обрадовић“ Далиборка Бабић, професор 

физичког васпитања у ОШ „Десанка 

Максимовић“  Синиша Боснић и 

професор ликовне културе  у Гимназији 

„Свети Сава“ Мирослав Дрљача. 

 

 
 

„Наша највећа инспирација су дјеца и 

све што смо радили и резултате које смо 
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постигли радили смо због наших 

ученика који се заједно са нама радују 

овом великом признању које је за нас 

велика част и обавеза за будући рад “, 

поручили су награђени  просвјетни 

радници. 

 "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 и 

поручио да дјецу одгајају у најбољем 

 

 
 

, могућем духу, духу светосавља. 

„Ово је прилика и  да се још једном 

подсјетимо ко је то био Свети Сава, да 

се подсјетимо шта је то он урадио за 

наш духовни живот, за нашу државност 

, нашу традицију“, казао је Павић. 

Он је додао да је ово прилика и да се ми 

пресаберемо и да видимо колико смо на 

путу православља. 

Пригодну бесједу о лику и дјелу 

великог српског просветитеља имао је  

члан  Академије наука и умјетности 

Републике Српске Бранко Летић који је 

истакао да Приједор захваљујући овом 

окупљању свијетли посебном 

светосавском свјетлошћу. 

У програму  академије  учествовали су  

вокални  солиста  духовне музике Ђорђе 

Јованчић , Етно група “Виле Петрова”, 

хор Друштва “Вила”, глумци  Небојша 

Дугалић и  Мирела Предојевић. 

 

Уговори за стипендисте 

 

Градоначелник Марко Павић потписао 

је  уговоре са 189 нових стипендиста , 

ученика и студената који су путем 

јавног конкурса остварили право на 

стипендије из буџета града Приједора за 

текућу школску годину 

„ Приједор је познат као град који хоће 

да има позитивно пословно окружење и 

град који инвестира у своју будућност , 

а нема боље инвестиције него да се 

млади људи образују и школују и 

мислим да нема будућности једне 

заједнице без младих и образованих 

кадрова“ рекао је Павић. 

Он је додао да је ова подршка у 

школовању  за ове младе људе 

стимуланс и помоћ да могу реализовати 

своје планове и циљеве у области  

образовања. 

„Мислим да је ово врло значајно и за 

наш град који на овај начин добија 

сигурну будућност кроз младе и 

образоване људе“ казао је Павић. 

 

 
 

 

 
 

Он је додао да , када се узме у обзир и 

181 ученик и студент који су испунили 

услове из ранијих година, Приједор 
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тренутно стипендира око 370 ученика и 

студената износом од 382 400 КМ. 

„ Ми имамо позитивна искуства на овом 

плану и наши стипендисти углавном 

оправдавају ово што им се даје помоћ 

која сигурно помогне њиховим 

родитељима да лакше савладају 

финансијске проблеме у току њиховог 

школовања“ рекао је Павић. 

Стипендија за студенте износи  120 КМ 

за студенте,а за ученике  70 КМ. 

 

Одржани 10. Дани зиме на Козари 

 

Традиционална манифестација „ Дани 

зиме на Козари“ , која је ове године 

била и десета јубиларна , окупила је  на 

Мраковици  око 5000 посјетилаца. У 

спортским  такмичењима  учестовало је  

десет екипа из Приједора, Српца, 

Дервенте, Костајнице, Оштре Луке, 

Козарске Дубице, Бањалуке и 

Градишке, а за гастро такмичења 23 

екипе из Приједора, Српца, Дервенте, 

Костајнице, Оштре Луке, Козарске 

Дубице, Бањалуке, Градишке, Санског 

Моста и Брода. 

Директор Туристичке организације 

Републике Српске Нада Јовановић 

честитала је јубилеј домаћинима и 

организаторима ове манифестације. 

 „Дани зиме на Козари не само да 

промовишу све оно што пружа ова 

планина, него и потенцијалним 

инвеститорима представља потенцијале 

за улагања која су могућност за развој и 

за отварање нових радних мјеста“, 

додала је Јовановић. 

 

 

 

Она је изјавила и  да су Дани зиме на 

Козари једна од најбоље брендираних 

манифестација у Српској. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је ово манфиестација која 

треба да покаже све љепоте које може 

да пружи планина Козара која туристе 

може да прими у свако годишње доба. 

Он је додао да је  туризам привредна 

грама којој се не поклања довољно 

пажње, упркос великим потенцијалима 

за њен развој. 

 „Приједор, Козара и све општине 

Поткозарја имају туристичку понуду 

која заслужује пажњу и ми је и на овај 

начин желимо промовисати“, рекао је 

Павић. 
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 Он је позвао срановнике  општина и 

градова који гравитирају Козари да на 

ову планину долазе и љети и зими. 

Манифестацију су  организовали  

туристичке организације Приједора и 

Козарске Дубице и Национални парк 

„Козара“, покровитељи су  били град 

Приједор, министарства трговине и 

туризма и управе и локалне самоуправе, 

а међу пријатељима манифестације први 

пут од ове године је и компанија 

„м:тел“. 

_________________________________     

Издавач: Град  Приједор 


