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Потписана Повеља о братимљењу са 

руским градом Иркутск 

 

По одлуци Скупштине града о 

братимљењу града Приједора и руског 

града Иркутска, градоначелници  Марко 

Павић и   Дмитри Бердников потписали 

су у Иркутску Повељу о братимљењу. 

Павић је након повратка из овог града 

изразио  своје одушевљење пријемом и 

начином на који руководство града 

Иркустк на челу са градоначелником 

гледа на ово братимљење. 

 

 
 

„Од домаћина сам добио увјеравања да 

је њима веома стало до овог 

братимљења и да они желе да то буде 

полазни основ за проширење односа 

између Приједора и Иркутска“изјавио је 

Павић. 

Он је додао да је Иркутск изузетно 

развијен индустријски град гдје 

преовладава производња алуминијума и 

великог броја дијелова за авионе. 

„Град има двије огромне 

хидроелектране и у области металне 

индустрије је  изузетно  развијен. Оно 

гдје сам ја видио могућност сарадње , 

обзиром да нема воћа , поврћа и других 

прехрамбених артикала , ту би било 

огромно поље за сарадњу“ рекао је 

Павић.Он је додао да је већ на почетку 

договорена сарадња у области културе и 

образовања , а касније и до повезивања 

индустријске и прехрамбене 

производње. 

 

 
 

 
 

Иркутск је административни центар 

 Иркутске области у Сибиру, који према 

попису становништва из 2010.г. има  

587.225 становника. Иркутск је удаљен 

70  километара од Бајкалског језера и 

једна је од најзначајнијих станица  на 

транссибирскојжелезници од Москве,  

Владивостока до Пекинга. Од Москве је 

удаљен 5125 километара железницом и 

један је од најважнијих градова у 

Сибиру. Добио је име по ријеци 

Иркутск, која се улива у реку Ангару у 

близини града. 

   

Одржани 43.Књижевни сусрети на 

Козари 

 

Поемом Скендера Куленовића 

„Стојанка мајка Кнежопољка“ у 

извођењу глумице Андријане 

Виденовић из Београда отворен је 

поетски час на Мраковици под називом 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
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„Пјесничко подне“, централни догађај 

43. Књижевних сусрета на Козари који 

је окупио стотине љубитеља стиха из 

поткозарских градова и општина. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да се више од 40 година 

настоји и жели да на планини Козари 

превладају пјесма и стих. 

 

 
 

 
 

 „Многи ову планину знају по јуришу, 

пуцњави и смрти, а ми желимо да се са 

Козаре чује пјесма, шаљу поруке мира и 

одјекују стихови“, казао је Павић. 

 Овогодишњем добитнику награде 

„Скендер Куленовић“ Николи Вујчићу 

новчану награду од 3.000 КМ и статуу 

„Љубијски рудар“ уручио је генерални 

директор рудника „Арселор Митал 

Приједор“ Младен Јелача. 

 Вујчић је рекао да је на овим 

просторима, према мишљењу многих, 

превише књижевних награда – чак више 

од двије стотине различитих признања. 

 „Многе од њих су локалне и служе за 

задовољење сујета, али награда 

`Скендер Куленовић` спада у ред 

значајних признања и истовремено чува 

пјесника“, навео је Вујчић.  

Осим лауреата, стихове на Козари 

говорили су Дејан Алексић, Драган 

Јовановић Данилов, Ђорђо Сладоје, 

Предраг Бјелошевић, Злата Коцић, 

Мошо Одаловић, Милосав Тешић, 

Мирослав Максимовић и Љубивоје 

Ршумовић. 

 У пратећем програму учествовала је 

глумица и пјевачица из Београда 

Кристина Савић уз клавирску пратњу 

Тање Радуновић. 

 

 
 

 

 
 

Поетском часу претходило је полагање 

цвијећа на спомен бисту Скендера 

Куленовића на Козари.Манифестација 

је  завршена  традиционалним 

дружењем са пјесником на “ Вечери 

лауреата“ гдје је публика имала прилику  

да се дружи са Николом Вујчићем који 

је  представио своју награђену књигу 

поезије „Сведочење“ у издању „Повеље 

“ из Краљева. 

 Одлуку о добитнику награде донио је 

једногласно жири у саставу 

предсједавајући Драган Јовановић 

Данилов и чланови Миланка Бабић и 

Мошо Одаловић након што је 
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размотрио више од педесет књига 

пјесама објављених у Републици 

Српској и Србији између два сусрета. 

 У образложењу жири наводи да је 

Никола Вујчић пјесник  стишаног, 

естетизованог лиризма, а да његова 

најновија збирка пјесама „Сведочење“ 

представља његово ново пјесничко 

прогледавање, потврду о његовим 

моћима метаморфоза и обнављања. 

 

 
  

Организатор и генерални покровитељ 

овогодишњих Сусрета је град Приједор, 

саорганизатори су град Бањалука и 

општине лакташи, Србац, Градишка, 

Костајница, Нови Град и Козарска 

Дубица, покровитељ Министарство 

просвјете и културе Републике Српске, 

а спонзор компанија „Арселор Митал 

Приједор“.  

 

Дан без аутомобила 

 

Више стотина учесника различитих 

узраста окупило се на главном градском 

тргу  у Приједору гдје је одржана 

централна манифестација обиљежавања 

22.септембра, Дана без аутомобила. У 

Приједору је тим поводом боравило 

више министара Владе РС , међу којима 

и министар саобраћаја и веза Неђо 

Трнинић који је истакао да је ријеч  о 

међународној  манифестацији у којој 

учествују 42 земље са више од 1.600 

градова. 

 „Највеће предности кориштења 

алтернативних видова саобраћаја су 

заштита околине и безбједност у 

саобраћају и из РС се у акцију укључило 

двадесетак градова“, казао је Трнинић. 

Министар просвјете и културе РС Дане 

Малешевић рекао је да на путу од куће 

до школе ученици често имају проблема 

у саобраћају и да натписи на прилазима 

школама треба да упозоре возаче да 

поведу рачуна јер је највећи број те 

дјеце угрожен. 

„Возачи треба да да смање брзину јер то 

смањење брзине неће нас пуно 

успорити да стигнемо на одредиште, 

али ће сигурно помоћи да не угрозимо 

безбједност ученика“, навео је 

Малешевић. 

Министар управе и локалне 

самоуправе РС Лејла Решић рекла је да 

је улога овог министарства да анимира 

локалне заједнице да се одазову 

оваквим акцијама. 

 

 
 

 „Ми ћемо се потрудити да све локалне 

заједнице у наредном периоду учествују 

у овоме јер ово је један од најљепших 

поклона града својој дјеци“, додала је 

Решићева. 

Генерални секретар Ауто-мото савеза 

РС Ранко Бабић рекао је да може да 

звучи нелогично да ова организација 

учествује у акцији Дан без аутомобила, 

будући да представља управо возаче. 

 „На овај начин дајемо поруку да се аута 

користе на што исправнији начин и са 

што више путника и да се користе 

алтернативни видови саобраћаја кад год 

је то могуће да би се на тај начи 

штитила планета Земља“, истакао је 

Бабић. 
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Начелник Одјељења за стамбено-

комуналне послове града Приједора 

Радан Вукадиновић рекао је да ова 

акција промовише избор алтернативних 

видова саобраћаја и форсира пјешачки, 

јавни градски и бициклистички 

саобраћај. 

 

 
  

У акцији су  учествовали  Градска 

управа, ученици основних школа 

„Десанка Максимовић“, „Бранко 

Ћопић“ и „Петар Кочић“, дјеца из 

 Дјечијег вртића „Радост“, невладине 

организације, спортска и еколошка 

друштва, Ауто-мото друштво, Рударски 

институт, Теквондо клуб „Љубија“ 

и одбојкашки клуб. Мото овогодишње 

акције је „Изабери, промијени, 

комбинуј“.  

 

Позивница градоначелнику да 

посјети вртић 

 

Малишани Дјечијег вртића „ Радост“ 

били су  у посјети градоначелнику 

Марку Павићу  и том приликом му 

уручили званичан позив да поводом 

Недјеље дјетета посјети ову 

предшколску установу. Павић је овом 

приликом истакао да је ово позив који 

никада не одбија и којем се увијек 

одазива. 

„Ми већ годинама заједно обиљежавамо 

ту недјељу којом се среће пажња на 

потребу наше сталне бриге за најмлађе 

суграђане“ рекао је Павић. 

Он је додао да је вртић предшколска 

установа која дјецу припрема за школу 

и да локална власт настоји да им 

обезбиједи што боље услове за боравак 

у њему. 

 

 
 

 
 

 „Радићемо на проширењу капацитета 

вртића како би сва дјеца која желе 

имала могућност да дио дана проводе са 

својим вршњацима у овој установи“ 

рекао је Павић. 

Пун утисака  са овог сусрета Матеја 

Бајић је рекао да је са другарима дошао 

да позове градоначелника од којег 

очекују поклоне, а заузврат ће и њега и 

све старије тада још једном подсјетити 

на дјечија права која се, како Матеја 

рече,  морају поштовати. 

 

Паук поново на улицама града 

 

Након шестогодишње паузе , на 

приједорским улицама опет се  може 

видјети паук који је већ првог дана имао 

три интервенције. Секретар Ауто-мото 

друштва Приједор Мирко Бркић 

потврдио је да су интервенције биле у 

ужем центру града . 

 „Непрописно паркирана возила 

премјештамо искључиво по налогу 



______________________________________________________Информатор_________ 

__________________________________________________________Град  Приједор___ 

овлаштених лица полиције или 

комуналне полиције. Не радимо по 

позиву грађана, али грађани се могу 

обратити полицији или комуналној 

полицији, а они нама“, казао је Бркић 

 Он је додао и да ће Ауто-мото друштво  

Приједор вршити услуге премјештања 

непрописно паркираних возила на 

подручју Приједора и Козарске Дубице. 

 „Очекујемо и сагласност из општина 

Костајница и Нови Град гдје  још траже 

одговарајући простор на који ће се 

остављати  непрописно паркирана 

возила“, истакао  је Бркић. Да ће возаче 

немарно паркирање у граду  од сада 

скупо коштати потврђују подаци да ће 

онај  коме паук покупи возило на 

удаљености до два километра од АМД 

Приједор плаћати 40 КМ, на 

удаљености од два до десет километара 

60 КМ, а на удаљености већој од десет 

километара 90 КМ.  Ако паук започне 

подизање непрописно паркираног 

возила, а возач се појави, за 30 КМ може 

добити своје возило назад. Цијена 

лежарине возила је 10 КМ по дану.  

 

Одржани „ Дани меда“ 

 

На малом градском тргу је од  25. До 

28.септембра одржана традиционална 

привредно-туристичка манифестација „ 

Дани меда 2015“ која је  окупила  34  

излагача чланова  удружења пчелара „ 

Омарска“ из Омарске, „ Прва пчела“ из 

Приједора и „ Козара“ из Козарца . 

Цијена  килограма меда на овој 

манифестацији, чији је покровитељ  

град Приједор , креће се од  12-15 КМ, 

па до 18 КМ колико је килограм 

херцеговачког меда. 

Посјетиоцима сајма  у понуди су разни 

производи и делиције од меда по цијени 

од 2 КМ за прополис па до разних врста 

воћа у меду, медовача , матичног 

млијеча, перге и полена. 

На  манифестацији су учествовали и  

излагачи  са подручја   Бања Луке , 

Костајнице, Босанског Грахова, 

Градишке , Дервенте,Новог Града , 

Цазина, Бихаћа , Санског Моста, са 

Сокоца и  из Требиња. 

 

 
 

Шеф градског  Одсјека за унапређење  

пољопривреде  Татјана Марић је 

потврдила да је  манифестација  имала 

изложбено-продајни карактер ,а била је  

проширен понудом  излагача  народних 

рукотворина , љековитог биља и 

производа из слатких радионица. 

„Ово је десети сајам  меда и пчелињих 

производа и прилика да  грађани  ступе 

у контакт са пчеларима , да виде  

њихову понуду   и снабдију се широком 

палетом производа од пчела“,казала је 

Марићева. 

Градска управа Приједор  је у току ове 

године издвојила око 100 000 КМ 

буџетских средства  за подстицаје 

пчеларима ,али и за организацију 

манифестација и стручна предавања.На 

подручју града Приједора има  око 120 

пчелара  који имају у свом власништву 

око 20 000 разних типова кошница. 

 

Дани воћа 

 

У Приједору je од 29.септембра до 

2.октобра одржана манифестација „ 

Дани воћа и воћних ракија“ која је 

окупила двадесетак произвођача воћа из 

Приједора и Козарске Дубице. 

Градоначелник Марко Павић  је након 

обиласка штандова са воћем, изјавио  да 

овај град жели да омогући свим 

произвођачима да на овај начин своје 

приближе грађанима . 
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„ Имали смо раније дане цвијећа, 

недавно су завршени дани меда, а сада 

су ево изложени производи наших 

воћара и изузетно је лијепо видјети све 

ове квалитетне, домаће производе на 

једном мјесту“ казао је Павић. 

Он је додао да је градска управа у 

посљедње вријеме учинила доста  да  

кроз разне стиимулативне мјере  

омогући пољопривредницима да што 

више засаде, али и кроз подстицаје да 

одрже постојеће воћњаке. 

„ Сматрам, будући да је Поткозарје 

воћарски крај, да у ову област треба и 

више улагати и да она има перспективу 

како на домаћем тржишту, тако и у 

извозу“ рекао је Павић. 

Шеф Одсјека за развој пољопривреде 

Татјана Марић је потврдила да су на 

сајму воћа присутни произвођачи из 

Приједора из Козарске Дубице , а да су 

најављени и воћари из Градишке. 

„Градска управа субвенционира 

воћарску производњу кроз стимулацију 

интензивних засада воћа  и сваке године 

проширујемо површине под воћем и 

субвенционирамо садњу  нових воћњака  

за које Градска управа  плаћа 70 одсто 

садног материјала,а корисник 30 одсто  

његове цијене “ потврдила је  Марићева. 

 

Почела 63.позоришна сезона 

 

Премијерним извођењем представе 

„Генерација без кости“ Позориште 

Приједор отворило је 63. 

позоришну сезону. 

Директор ове куће Зоран Барош истакао 

је да је представа рађена то тексту 

Угљеше Шајтинца „ Хадерсфилд“ и  

посвећена  је недавно преминулом 

глумцу и режисеру Раденку Билбији 

који је у сезони 2006/07. године  

режирао ову представу. 
„Ово је омаж нашем колеги  који је и 

кроз ту представу градио идеју иза које 

смо као генерација стајали“, казао је 

Барош. 

 

 
Овога пута  , адаптацију текста и режију 

представе потписао је Дарко Цвијетић 

који је након премијере потврдио да је 

рад на представи био напоран  и да је 

трајао два мјесеца. 

„Радили смо врло напорно и по десетак 

сати дневно смо копали по овоме 

и роварили по врло осјетљивим 

стварима“, казао је Цвијетић. 

Он је додао да је кроз реплике ликова 

покушао да оствари директно 

комуницира са публиком.  

Комад  се бави генерацијом која се 

преображава након матурске вечери 

окупљене  послије 11 година те открива 

генерацијске расколе и промашене 

идентитете.Глумачку поставку  чине 

 Ена Радовановић, Бранко Јанковић, 

Срђан Књегињић, Синиша Вучићевић,  

Желимир Ривић и  Ведран Марчета. 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


