
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за септембар  2014.године 

 

Сарадња у Пројекту Про будућност 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и начелник општине Сански Мост 

Мустафа Авдагић у Приједору 

потписали  су меморандум о сарадњи у 

пројекту "ПРО-будућност" чији циљ је 

изградња повјерења међу грађанима 

свих етничких група. 

Павић је рекао да су ове двије локалне 

заједнице упућене једна на другу и да 

пројекат финансира УСАИД, те да је 

циљ јачање сарадње грађана Приједора 

и Санског Моста у свим областима. 

 

 
 

"Акценат је на сарадњи грађана и 

мислим да је то највриједније, а у 

склопу тога су и сарадња невладиног 

сектора, других организација и група 

грађана", казао је Павић. 

Он је додао да је циљ помирење међу 

грађанима и грађење боље будућности 

за грађане Приједора и Санског Моста. 

Начелник општине Сански Мост 

Мустафа Авдагић рекао је да је 11. 

септембра рок за подношење приједлога 

пројеката донаторима и да до тада 

стручне службе ових двију локалних 

заједница треба да се договоре шта 

кандидовати.  

"Циљ је јачање међуградске и 

међуентитетске сарадње и поновно 

успостављање     покиданих веза које 

градоначелник Павић и ја у својим 

мандатима градимо", казао је Авдагић. 

Вриједност УСАИД-овог пројекта који 

се проводи у 30 локалних заједница у 

БиХ током четири године, износи 4,7 

милиона долара. 

 

Градоначелник разговарао са 

амбасадором Хрватске у БиХ 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

изјавио је  након сусрета са 

амбасадором Хрватске у БиХ Иваном 

Дел Векиом да је у центру пажње 

локалне власти овог града човјек и да је 

њена политичка оријентација пут у 

Европску унију , али  и изузетна 

сарадња са Хрватском чије су границе 

практично границе са ЕУ. 

„ Та граница није мост преко кога се 

прелази него мост сарадње , нарочито 

ових општина и градова које 

гравитирају једни другима у 

пограничном подручју“ истакао је 

Павић. 

 

 
 

Он је додао да је амбасадора упознао са 

плановима којима градска власт  

Приједора  жели да гради боље сутра 

својим грађанима. 

„У  Приједору постоје двије 

реномирање фирме из Хрватске  које 

непрекидно своју дјелатност проширују 

и које значајно утичу на доходак који се 

ствара у граду, али утичу и на број 
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запослених радника што је веома битно“ 

истакао је Павић мислећи при том на  

Фабрику кекса „ Мира“ и погон 

Фабрике обуће“ Иванчица“. 

„ Ми смо једноставно упућени једни на 

друге и жеља нам је да овим контактима 

подстакнемо привреднике и друге 

субјекте на бољу сарадњу и да  их 

зближимо , да им  омогућимо да раде, 

запошљавају , стварају доходак и онда 

ћемо сви од тога имати користи“ 

истакао је Павић. 

Амбасадор Републике  Хрватске Иван 

Дел  Векио је потврдио да је  разговор 

вођен у правцу  наставка регионалне 

привредне сарадње и омогућавања 

одрживог повратка на територији града 

гдје живе Хрвати. 

„ Привредна сарадња између блиских 

регија кроз прекограничну сарадњу је 

визија коју Хрватска има када је у 

питању БиХ , као европска 

просперитетна  земља“ рекао је Дел 

Векио. 

Он је најавио у блиској будућности 

састанак општина и градова уз ријеку 

Саву гдје ће Приједор имати прилику да 

презентује своје привредне капацитете и 

могућности  како би се хрватска 

привреда још више укључила и 

привредни живот града. 

„Врло сам задовољан визијом 

градоначелника о развоју општине и 

жељели бисмо да је подржимо како би 

се она и реализовала и да добијемо 

овдје једну  јаку привредну регију, 

мултинационалну и 

мултиконфесионалну у којој ће се сваки 

грађанин осјећати и живјети угодно“ 

казао је Дел Векио. 

 

Годишњица Каранског батаљона 

 

Поводом 73. годишњице формирања 

Првог каранског 

народноослободилачког батаљона на 

Карану надомак Приједора  одржан  је 

традиционални народни збор на којем 

су преживјели борци НОР-а и бројни 

мјештани одали пошту и поклонили се 

сјенима погинулих бораца овог 

батаљона, њиховом дјелу и јунаштву. 

Предсједник градске организације 

СУБНОР-а Вељко Родић је говорећи 

присутним поштоваоцима 

народноослободилачке борбе поручио 

да се не одвајају од славне прошлости 

коју су стварали борци заједно са 

народом Козаре. 

„Остаћемо вјерни часном имену 

партизана и борбе коју су тада водили 

за ослобођење од фашизма, а ове 

светиње којима смо се данас поклонили 

подсјећаће увијек наше потомке и 

путнике намјернике на храбре и 

одважне борце славне борбе народа  

Поткозарја, Баља и Карана, којима је 

додијељен орден народног хероја за 

изванредан допринос у борби над 

фашистичким окупаторима и њиховим 

слугама“, рекао је Родић. 

 

 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић истакао је да је град Приједор 

одлучан у томе да се оваква мјеста и 

годишњице обиљежавају. 

„Борба против фашизма трајно је добро 

које ми морамо његовати и због оних 

којих су тада дали свој животе, али и 

због генерација које ће доћи иза нас. 

Историја је таква да ће је увијек неко 

прекрајати, а ми не желимо да се 

забораве они који су дали истински 

допринос у борби против фашизма", 

нагласио је Павић. 

Карански батаљон дао је 15 народних 

хероја, а ратовао је на територији свих 

бивших југословенских република, 

осим у Македонији. 
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Уџбеници и прибор за дјецу из 

поплављених подручја 

 

У склопу помоћи породицама које су 

страдале у мајским поплавама  у 

насељима  Рашковац, Тукови и 

Гомјеница подијељена су 173 пакета 

уџбеника и школског прибора за 

ученике основних школа за шта је из 

буџета града издвојено 11 000 КМ. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је овом приликом истакао да је ова 

акција вриједна пажње проведена у 

сарадњи са Центром за социјални рад, 

Удружењем породица са четворо и 

више дјеце и мјесним заједницама  које 

су направиле списак за ученике за које 

су сматрали да треба да добију књиге. 

 

 
 

„На овај начин жељели смо  да 

олакшамо родитељске буџете  тако да 

ће на овај начин моћи  више средстава 

усмјерити  у обнову кућа страдалих у 

поплави“ казао је Павић. 

Књиге је добила и  Ајла Бекташевић, 

ученица петог разреда  подручне школе 

у Гомјеници. 

„ Ово ми много  значи јер ћу сад имати 

књиге и прибор за школу“ рекла је Ајла. 

Њена мајка Елвиса је додала да јој је 

набавка књига и за другу кћерку која је 

осми разред знатно растеретила кућни 

буџет. 

„Ова помоћ ми пуно значи пошто смо 

били у поплави. Муж и ја не радимо, 

нисмо се ни од прошле поплаве 

опоравили,а већ  нас је још једна 

задесила ових дана, тако да нам ова 

помоћ пуно значи“ казала је Елвиса. 

Директор Основне школе „ Бранко 

Ћопић“ Сања Муњиза истакла је да је 

овакав гест градске управе за сваку 

похвалу. 

 

7.9. Отворен дом у МЗ Буснови 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

отворио  је реновирани  објекат  дома  у 

Мјесној  заједници Буснови  код 

Приједора за шта је из градског буџета 

издвојено  око 300 000 КМ.Обраћајући 

се присутнима на свечаности отварања 

дома Павић је истакао да град Приједор  

води политику децентрализације  на 

цијелом подручју града те да 

обнављањем или изградњом домова у 

већим насељеним мјестима подржава 

намјере мјештана да остају на својим 

огњиштима и на сеоском подручју. 

„ Ми желимо да се град равномјерно 

развија и све његове мјесне заједнице и 

један од наших кључних пројеката је 

изградња и обнова домова у свим 

мјесним заједницама“ рекао је Павић. 

Он је додао да се  уређењем старог дома  

Бусновима већ осјетио  интензивнији 

друштвени живот у овом селу. 

 

 
 

„ Ми ћемо са оваквим инвестицијама на 

подручјима удаљеним од центра града 

наставити јер се то показало као 

оправдано и корисно за наше 

становниике, поготово за омладину јер 

се овдје њему могу одвијати разни 

садржаји  без одласка  у град  “ казао је 

Павић. 
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Представник савјета МЗ Буснови 

Драшко Стојанчић  је истакао да је 

реновирани  објекат   мјесне заједнице 

изузетно значајан за све  мјештане овог 

краја. 

У склопу дома је и спомен соба за 36 

погинулих бораца отаџбинског рата и  

111 мјештана жртава фашистичког 

терора 2.свјетског рата која је  и 

освештана.. 

Мјесна заједница Буснови има око  2000 

становника које је од Приједора 

удаљена око двадесетак километара. 

 

26.9.Отварање пута у Козаруши  

 

Потпредсједник Народне скупштине 

Републике Српске Рамиз Салкић и 

градоначелник Приједора Марко Павић 

отворили су  новоасфалтирани и 

дијелом санирани путни правац у МЗ 

Козаруша од засеока Махмуљина до 

Митровића у укупној дужини од три 

километра за шта је издвојено око 

157.000 КМ.Салкић је овом приликом 

истакао да је ово, с обзиром да је двије 

трећине уложених средстава из 

Министарства за избјеглице и расељена 

лица Федерације БиХ а остатак 

средстава из буџета града Приједора, 

добар примјер како локална заједница 

са вишим нивоима власти може 

стварати боље услове за живот својих 

суграђана.  

 

 

"Ми желимо да у повратничким 

насељима гдје год је то могуће стварамо 

што боље услове за живот, а 

инфраструктура је основ за квалитетан 

живот људи", рекао је Салкић.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

истакао је да је карактеристика овог 

пута то што је изграђен заједничким 

средствима, али и показатељ да ова 

локална власт брине о равномјерном 

развоју свих дијелова града. 

"Овај пут смо најдаље отишли у Козару 

и ово је дио насеља који до сада није 

имао асфалт, којем се грађани радују, 

јер им омогућава бољу комуникацију са 

центром града и квалитетнији живот у 

селу", истакао је Павић 

 

28.9. Отварање пута у Брезичанима 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

отворио је новоасфалтирану дионицу 

пута која кроз мјесну заједницу 

Брезичани води до гробљанске капеле у 

укупном дужини од 1600 метара , за шта 

је из градског буџета издвојено око 180 

000 КМ.Он је и овог пута истакао да 

Приједор води рачуна о равномјерном 

развоју цјелокупног градског подручја  

те да је један од основних услова за то  

инфраструктура. 

„ То су прије свега путеви и ми смо 

данас у прилици да отворимо један 

веома значајан путни правац који 

повезује мало удаљенији дио Брезичана 

са центром ове мјесне заједнице и са 

центром града“ истакао је Павић. 

Он је додао да су поред ових активности 

у селима, ове године планиране и 

активности  асфалтирања улица у 

избјегличким насељима, те да је 

Приједор  за асфалтирање путева 

издвојио укупно око два милиона КМ. 
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 „ У већини тих насеља ријешени су 

вода и канализација и на ред су дошле 

улице и само су временски услови 

разлог зашто те активности нису 

завршене раније, него се радови 

асфалтирања изводе сада и  очекујемо 

да ћемо до краја године асфалтирати 

главне путне правце“ казао је Павић. 

Предсједник Савјета МЗ  Брезичани  

Драган Дошен је истакао  да је  сваки 

метар асфалта добродошао и да су 

мјештани веома захвални што су добили 

нови пут. 

 

Село весело-побједник село Пејићи 

 

Екипа Пејића , побједник је финалне 

културно-забавне манифестације „Село 

весело 2014“ , која је одржана у Горњим 

Гаревцима , у насељу Стари воћњак.  У 

вишечасовном програму у којем су 

одржана надметања у традиционалним 

дисциплинама и пољопривредном квизу 

друго мјесто заузели су Брезичани , 

трећа је Омарска , док је четврта екипа 

села  домаћина манифестације Горњих 

Гареваца.  

На манифестацији је организована и  

гастро презентација , изложба воћа и 

поврћа , пчелињих производа , 

народних рукотворина и 

пољопривредне механизације. 

Градоначеник Приједора  Марко Павић 

, као покровитељ манифестације , је 

истакао да  овај својеврсни караван која 

већ годинама пролази кроз приједорска 

села,  има бројне посјетиоце те у 

потпуности оправдава своје постојање. 

 

 
 

„Ми подржавамо оваква окупљања у 

руралним срединама јер  је наше 

опредјељење да равномјерно развијамо 

све дијелове града тако да је ово доказ 

да се и  овдје, далеко од центра 

града,одвија живот и да има забаве за 

све генерације“ казао је Павић. 

 

 
 

У културно-забавном програму 

наступио је  фолклорни ансамбл и 

оркестар КУД „Козара “ из Приједора , 

ојкачка група „Борино јато“  из 

Ракелића, народни умјетници ,  

музичари  и вокални солисти . 

Културно-забавни караван „Село весело 

2014“  , у протеклих мјесец дана , 

окупио је стотине учесника и хиљаде 

посјетилаца из 16 приједорских села , 

чиме је у потпуности оправдао свој 

циљ, оживљавање друштвеног живота у 

сеоским срединама. 

Овом финалном манифестацијом, 

уједно је и завршено  Културно љето“ 

Приједор 2014“  чији је овогодишњи 

програм , због мајских поплава, почео 

тек крајем јула.  
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Дани меда  

 

На малом градском тргу у Приједору 

отворена   је тродневна привредно-

туристичка манифестација „ Дани меда 

2014“ која је  окупила  30  излагача 

углавном чланова  удружења пчелара „ 

Омарска“ из Омарске, „ Прва пчела“ из 

Приједора и „ Козара“ из Козарца  који 

су њени организатори. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је отварајући манифестацију истакао  да 

је она већ постала  традиционална  и да 

је добила своје мјесто међу излагачима, 

али и грађанима Приједора као 

потрошачима  који својом посјетом 

показују да су јако заинтересовани  да 

купују мед и пчелиње производе. 

„Наш циљ је био да произвођаче меда 

приближимо купцима и зато она има и 

туристички и економски значај  “ казао 

је Павић. 

Шеф Одсјека за унапређење  

пољопривреде  Татјана Марић је 

потврдила да  на овогодишњој 

манифестацију учествују поред 

приједорских пчелара и    излагачи  са 

подручја   Бања Луке , Костајнице, 

Градишке , Дервенте,Новог Града и 

Требиња, али и из Шапца. 

 „Ово је девети 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. 

Она је додала да  манифестација  има 

изложбено-продајни карактер ,а 

проширена  је и понудом два излагача  

народних рукотворина . 

Предсједник Удружења пчелара „ Прва 

пчела“ Рајко Радивојац је истакао да ово 

удружење броји око 100  чланова има 

приносе  у једној просјечној години око 

120 тона, а да је ове године тај принос 

био само пет тона. 

„То само говори да је ова пчеларска 

година  била изузетно лоша и може се 

исказати у само једној ријечи- 

катастрофа.Успјешност једног пчелара 

се ранијих година мјерила количином и 

квалитетом производа, а ове године ће 

то бити успјешан онај пчелар којем 

пчеле дочекају прољеће“ рекао је  

Радивојац. 

 

 
 

Он је додао и да на подручју града 

Приједора има укупно око  300 

приједорских пчелара имају у свом 

власништву око 10 000 кошница разних 

типова. 

 

Одржани Књижевни сусрети на 

Козари 

 

Наступом пјесника Завичајног круга и 

овогодишњег лауреата Љубивоја 

Ршумовића у Галерији `96 завршени су 

42.Књижевни сусрети на Козари. 

Манифестацију је отворио 

градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да Приједор са радошћу и ове 

године дочекује најеминентније творце 

лијепе писане ријечи. 

„Сва позната  имена из свијета 

књижевности који су до сада били 

добитници награда ових сусрета и  
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чињеница да манифестација траје 42 

године довољно говоре о традицији и 

нашем настојању да на легендарној 

Козари очувамо ту лијепу традицију   

дружења са  пјесницима“ казао је 

Павић. 

 

 
 

Он је уручујући овогодишњем лауреату 

сусрета Љубивоју Ршумовићу   повељу 

„Књижевни вијенац Козаре“ истакао да 

су овом наградом   на  најљепши начин 

зближили Козара и Златибор. 

 

 
 

Ршумовић је захваљујући на указаном 

повјерењу и награди која му је уручена 

истакао да је Козара сада и његова  

заклетва, слободна територија и 

литерарни завичај, као што је то његов 

родни Златибор. 

„Ову награду сматрам двоструком 

наградом, прво због имена коју награда 

носи, због Козаре која је за мене још од 

дјетињства мјера за једну врсту 

родољубиве емоције  и зато што 

додјељује град у којем сам често и који 

сам искрено заволео“ казао је 

Ршумовић. 

Централна манифестација овогодишњих 

Књижевних сусрета на Козари  „ 

Пјесничко подне“  одржана је на 

Мраковици када је лауреату уручена  и 

статуа „ Љубијски рудар“ и новчани дио 

овогодишње награде сусрета . Стихове  

на легендарној Козари говорили су   и 

Матија Бећковић , Добрица Ерић,Мошо 

Одаловић, Зоран Костић, Јованка 

Стојчиновић Николић,  Милица Бакрач, 

Перо Солар, Боро Капетановић, 

Мирјана Булатовић и Андреј 

Базилевски. 

 

 
 

У музичкој дијелу програма Књижевних 

сусрета на Козари учествовали су  Бора 

Дугић, Елена Станисављевић,  Изворна 

група  „Кнешпоље“ ,Етно група „ Перла 

“  и хор СПЦПД „ Вила“. 

Домаћин и организатор манифестације „ 

Књижевни сусрети на Козари“   је био 

град  Приједор, саорганизатори 

Министарство просвјете и културе РС 

,општине Лакташи, Србац, Градишка, 

Костајница,Козарска Дубица и град 

Бања Лука.Спонзори манифестације  су  

, компанија  „ Арцелор Митал“ , Хотел „ 

Приједор“ и Мотел „ Лепонт“. 

 

Изложба радова са овогодишње 

ликовне колоније 

 

Изложба радова насталих на 

овогодишњој, десетој ликовној 

колонији "Сретен Стојановић" у 

Приједору отворена је у Музеју Козаре 

у оквиру 42. Књижевних сусрета на 

Козари. 
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 Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности града Приједора Љиљана 

Бабић рекла је да град Приједор има 

више престижних међународних 

манифестација у области културе, а да 

је ова изложба спој двију међу њима - 

ликовне колоније и књижевних сусрета. 

 "Нама грађанима Приједора са ових 

манифестација остаје прегршт 

прелијепих стихова, посјета највећих 

живућих писаца и ликовних стваралаца, 

те велики број умјетничких дјела овдје у 

фундусу Музеја Козаре", казала је 

Бабићева. 

 Директор Музеја Козаре Зоран 

Радоњић рекао је да и попут свих 

ранијих колонија и десета јубиларна 

носи различитост која је неизбјежна 

када је у питању десет аутора са 

различитих простора, различитих 

генерација и различитих у ликовном 

изразу и ликовној поетици. 

 

 
  

Он је навео да сва та разноликост има 

једну заједничку особину и да је то 

квалитет радова, а да тај квалитет чини 

и колонију и ову изложбу јако важнима 

за наш град будући да радови и остају 

граду. 

 Селектор овогодишње колоније 

Миленко Радивојац рекао је  да је ове 

године колонија била сликарска. Десета 

ликовна колонија трајала је од 4. до 11. 

августа ове године. 

 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


