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13.6. Граду Приједору Међународни 

печат квалитета БФЦ 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је на  конференцији  за новинаре  рекао 

да је  додјелом  „Међународног печата  

квалитета“ ,односно  сертификата  за 

најповољнију дестинацију за 

инвестициона улагања граду Приједору 

,  награђен вишегодишњи  труд  и рад 

локалне администрације која је  

предузела  низ активности како би град  

постао  инвеститорима привлачан , те 

нагласио  да   похвале иду и  на адресу  

тима који је радио на сертификацији. 

 

 
 

-Ово признање је врло значајно за  наш 

град  јер страни  капитал не жели  ићи  у 

средине  које су неповољне  и 

нестабилне ,а овим сетрификатом   јасно  

је речено потенцијалним  

инвеститорима да је Приједор  стабилна 

и сигурна дестинација, и њим  им је  

скраћен  пут за улагање,што нам  даје за 

право да  се надамо  ће се они  

заинтересовати за инвестициона 

улагања у њега  ,казао је он. 

 

 
 

Додао је  да га посебно  радује што   је 

међу  16 градова  из Босне и 

Херцеговине,  Хрватске ,Македоније и 

Србије , који су учествовали  у 

сертификацији,од којих  су   осам   

добили сертификат  ,Приједор  оцјењен 

највећом оцјеном. 

Он је додао  да градови  добитници  

сертификата ,нису лако дошли до њих,  

јер су  морали  испунити  строгих  18  

критеријума  које су  саставили 

инвеститори . 

Павић је нагласио   да  се Приједор у 

времену  економске, финансијске 

,моралне кризе  и времену протеста , 

држи свог програма  у којем се 

приоритет даје јачању  економији и 

већем запошљавању  јер  је свјестан да 

се само на такакв  начин може изићи из 

постојеће ситуације. 

Представници и НАЛЕД-а / Национални 

рад за економски развој  при 

југоисточној Европи/  и ГИЗ-а /Њемачке 

међународне  агенције за техничку 

помоћ/  у  Загребу  сертификате су   

додијелили  Приједору и Санском 

Мосту,  Бјеловару , Иванецу, Велесу , 

Струмици ,Пироту и Руми. 

 

16.6.Опроштајна посјета амбасадора 

Аустрије у БиХ 
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Амбасадор Аустрије Донатус Кек је 

изјавио да су аустријске компаније 

веома заинтересоване за инвестирање у 

БиХ, а посебно у  дио гдје ће ускоро 

веома близу бити граница ЕУ. Он је 

боравећи у опроштајној посјети 

Приједору са градоначелником Марком 

Павићем обишао предузеће „ 

Аустронет“ чија је матична фирма у 

Аустрији. 

 

 
 

 „Аустријске компаније са пажњом 

посматрају овај дио БиХ будући да ће 

овдје бити граница са ЕУ веома близу, а 

поред заинтересованости за послове 

инфраструктуре и градње аутопутева 

који су гаранција да ће сваки посао бити 

брже и лакше обављен, фирме су 

заинтересоване за погоне за  рад на 

завршним производима“ казао је Кек. 

 Он је додао да је више пута боравио у 

приједорском „ Аустронету“ који је 

шампион међународне сарадњи који 

модерном технологијом производи робу 

по свјетским стандардима. 

 „То је инвестиција Аустрије вриједна 

око 5,5 милиона еура која је побољшала 

извозну слику ове државе, а што је 

веома битно за једну земљу која има 

мање од 50 одсто покривености  увоза 

извозом“ рекао је Кек. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић је истакао да је „ Аустронет“ 

изузетан примјер како локална власт не 

обавља чисто административне послове 

него како је  извозно оријентисаној 

  фирми коју је заједнички направила 

Аустрија и пословни људи из Приједора 

помогли да се сваке године шири и 

развија. 

 „Овом посјетом смо жељели да 

укажемо на један позитиван примјер 

како се инвестира, улаже и развија“ 

казао је Павић. 

 Он је додао да је , будући да је 

Приједор ових дана проглашен за 

најбољу дестинацију за улагање у РС 

фирма „ Аустронет „ примјер да су они 

препознали Приједор као дестинацију за 

инвестирање. 

 „Ми смо се нашим односом према „ 

Аустронету“ одужили и ми нисмо  

супарници него партнери који смо 

направили нешто чиме су задовољни 

послодавци, али и запослени радници“ 

казао је Павић. 

 Директор „ Аустронета“ Енес 

Кахримановић је истакао да је „ 

Аустронет“ почео са радом 2007.године 

и то са једним радником, а сад шест 

година касније  има 53 радника. 

 „Имамо 8000 квадратних метара 

производног простора и уложили смо у 

протеклом периоду око 10 милиона 

КМ.То је допринијело да смо 

2010.године били највећи извозник у 

БиХ ,а ове године смо међу 100 

највећих фирми на ранг листама многих 

пословних новина“ казао је 

Кахримановић. 

 Он је потврдио да је 96 одсто 

производње који чине заштитне мреже 

за пољопривреду и грађевинарство, те 

сунчана једра преко  матичне куће у 

Аустрији стиже на тржиште ЕУ и много 

шире. 

 „ Аустронет“ производи за познате  

грађевинске фирме као што је „ Баумит“ 

, „ Штрабаг“ „ Фекл“ „Вилсон“ „ Хед“ , 

„Адидас“  БНП Парибас“ који је највећи 

спонзор тениских турнира. 

„Наше мреже су биле  прошле године на 

споредним теренима „ Ролан Гароса“,а  

опремамо и концертне бине као што је 

било на  концерту „ Металике“, Роби 

Вилијамса, те бине на великим 

такмичењима као што је Свјетско 

првенство у  фудбалу у Њемачкој, 
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касније и у Јужноафричкој Републици, 

Европско првенство 

у  фудбалу Украјини и Пољској“ рекао 

је Кахримановић. 

 

20.6. Сједница Владе РС у Приједору 

 

Влада Републике Српске формирала је 

тим који ће бити задужен да евидентира 

актуелне проблеме у приједорској 

регији и пронађе рјешења за она питања 

која се могу рјешавати у сарадњи са 

локалним заједницама. 

 

 
 

 

 

 
 

Премијер Српске Жељка Цвијановић 

изјавила је да ће овај тим, на чијем ће 

челу бити потпредсједник Владе, 

чинити и неколико министара, те 

градоначелник Приједора и начелници 

општина приједорске регије.  

Цвијановићева је након сједнице Владе 

Српске, која је одржана у Приједору, 

изразила задовољство што су министри 

били у прилици да се, осим разматрања 

редовних тачака дневног реда, упознају 

са свим проблемима локалних заједница 

ове регије  

Она је истакла да је ова сједница била 

прилика да се размјене информације о 

стању у области инфраструктуре, али и 

договоре неке заједничке активности 

које треба да доведу до отварања нових 

радних мјеста и очувања постојећих, те 

могућности санирања буџетских 

дефицита које имају неке од општина 

ове регије.  

Цвијановићева је рекла новинарима да 

су начелници општина приједорске 

регије имали прилику да се упознају и 

са тачкама из редовног засједања Владе 

Српске које су и њима интересантне, 

као што је заштита домаће 

пољопривредне производње, питања 

безбједносног аспекта, те скорашњи 

улазак Хрватске у ЕУ.  

"У приједорској регији се налазе нека 

стратешка предузећа наше привреде и 

желимо да истакнемо да нам је интерес 

да им се унаприједи и олакша рад", 

рекла је Цвијановићева.  

Она је додала да је ово била прилика да 

се представници локалних власти ове 

регије упознају са новим видовима 

подршке пољоривреди, али и привреди 

у цјелини.  

"Ићи ћемо једну по једну област које ће 

бити третиране тим програмом који у 

цјелини чини 260 милиона КМ од којих 

око стотину отпада на пољопривреду", 

истакла је Цвијановићева.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изразио је задовољство што је Приједор 

био домаћин сједнице Владе и нагласио 

да је ово добар метод рада да се 

директној комуникацији са 

представницима Владе размијене 

мишљења о оним питањима која имају 

заједнички именик.  

"У дијелу сједнице на којем се 

разговарало са начелницима општина 

регије, на коректан начин изложено је 

стање у општинама и усвојени 

закључци који требају да ријеше многа 

питања која оптерећују општине и град 

Приједор", рекао је Павић.  

Он је појаснио да је ту, у првом реду, 

ријеч о комуналним предузећима и 
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њиховим наслијеђеним дуговима до 

питања граница.  

"Влада је одредила своје представнике 

који ће пратити сва ова питања од 

интереса за ову регију и њихову 

реализацију", рекао је Павић.  

Он је додао да је постигнут начелан 

договор о отварању нових привредних 

капацитета који ће омогућити да 

Приједор и даље иде узлазном путањом. 

 

Одржана пета Конференција беба 

 

Традиционална видовданска 

манифестација "Конференција беба", 

коју  Приједор организује по пети  пут, 

окупила је 121  бебу од укупно 525 беба  

рођених  између  Видовдана прошле 

године и ове године. Манифестацију је 

отворио замјеник градоначелника 

Приједора Миленко  Ђаковић који је 

истакао да је ово јединствен догађај у 

граду којим показујемо оно 

највриједније што имамо. 

„Нема ништа вриједније од наших беба, 

наше дјеце и наше младости и  окупили 

смо се овдје да дамо подстрек свим 

младим  родитељима да у нашем граду  

увијек буде младости и да наш град има 

перспективу и будућност“ рекао је 

Ђаковић. 

Он је додао да ни Приједор као ни 

већина других градова у Републици 

Српској  није у прилици да се похвали 

да им број дјеце из године у годину 

расте. 

Он је у име градоначелника Приједора  

даровао  Александру Кондић, бебу 

рођену на 16.мај  ове године, Дан града 

Приједора, прву и посљедњу 

регистровану бебу на овогодишњој 

конференцији беба , као и малог Николу 

Дуновића, сина покојне Јелене Трикић, 

познатије као „мајка храброст“. 

 

 
 

Поклоне градоначелника  примиће 

наредних дана  у Општој болници 

Приједор и све бебе које се роде на 

Видовдан. 

 На конференцији је изабрано и 

трочлано предсједништво  које  ће до 

идуће  конференције  чинити најмлађа 

беба Теодора Вуковић, која има само 

петнаест дана, најстарија беба Саша 

Срдић који има 11 мјесеци, и Ненад 

Марјановић, као беба са највише браће 

и сестара.  

Остале регистроване бебе учествовале 

су у наградној игри гдје су подијељени 

поклони спонзора. Конференције беба 

организују се у 25 градова и општина 

РС с циљем да јавност упозоре на 

неповољну демографску слику у 

Српској. 

 

Обиљежена слава града и цркве 

Св.Тројице 

 

Град Приједор и црква Свете Тројице 

прославили су 23.јуна  крсну славу 

Духови. Обиљежавање празника почело 

је у синоћ када је у цркви одржан 

концерт духовне музике у коме су 

учествовао Хор Српског православног 

црквеног пјевачког друштва „Вила“ из 

Приједора и  хор Православне српске 

саборне цркве из Темишвара. 
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Празновање је настављено у цркви 

Свете Тројице гдје је у јутарњим 

часовима служена света литургија,а 

потом је делегација Града Приједора  на 

челу са градоначелником положила 

вијенац  испред  Спомен-обиљежја  „ За 

крст часни“.  

Обред ломљења славског колача и 

славски ручак обављен је у у Хотелу 

„Приједор“ у присуству начелника 

сусједних поткозарских општина, те 

бројних званица из привредног и 

друштвено-политичког живота града. 

Честитајући  крсну славу, Павић је 

истакао да Приједор има разлога да са 

посебним задовољством прослави своју 

славу. 

„Приједор је без обзира на свјетску 

финансијску кризу показао да се својим 

капацитетима може одупријети свим 

налетима кризе и да може имати одржив 

буџет и одрживу економију“ казао је 

Павић. 

Он је додао да је посебно значајно да 

сви грађани подједнако настоје да дају 

свој допринос развоју града без обзира 

на вјерску, националну или било коју 

другу припадност. 

„ Приједор израста у  један модеран, 

мултиетнички град са проевропском 

оријентацијом , а сертификатима  које 

смо добили ове и прошлих година 

управо говоре да се сви заједно можемо 

надати просперитету и напретку на 

свим пољима “ казао је Павић. 

 

ТВЕК-отворен нови погон 

 

У предузећу „ Твек“ Љубија свечано је  

пуштен погон за производњу анфо 

рударских експлозива на стационарном 

постројењу чији ће годишњи  капацитет 

1500 тона експлозивног материјала.  

 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је овом прилико  истакао да је најбољи 

одговор на свјетску економску кризу је  

управо производња и ново  

запошљавање .  

„У овој кризи ` ТВЕК` је примјер како је  

једно мало предузеће у једној 

специфичној области производње 

експлозива добило све цертификате и да 

може производити и продавати своје 

производе  и на домаћем и на тржишту 

ЕУ“ казао је Павић. 

Он је истакао да је градска 

администрација подржала ово 

предузеће поготово што је 50 одсто 

производње намијењено извозу. 

„ У времену када смо остали без 

великих система оваква предузећа могу 

ријешити горуће проблеме код нас ,а то 

је нова производња и ново 

запошљавање и проширење извозног 

тржишта“ рекао је Павић. 

Директор „ ТВЕК“ Љубија Душко 

Долинић је истакао да је привредно 

друштво у мјешовитом власништву, са 

половином државним капиталом РЖР 

„Љубија“ које се бави производњом 

индустријског експлозива. 

„ Наш финални произод је примјенљив 

у рударству за површинско минирање и 

већим дијелом је намијењен извозу, а 

највеће тржиште нам је  Хрватска“ 

казао је Долинић. 
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Он је истакао на овом тржишту неће 

бити никаквих извозних баријера након 

што Хрватска 1.јула постане чланица 

ЕУ јер су на вријеме испуњени сви 

услови за несметан извоз. 

Долинић  је додао и да је  у реновирање 

и опремање овог постројења уложено 

150 000 КМ,  те да предузеће тренутно 

запошљава 25 радника. 

Поред погона  за производњу анфо 

рударских експлозива на стационарном 

постројењу  у току је припрема за 

пуштање и постројења за емулзионе 

експлозиве. 

 

Отворена амбуланта породичне 

медицине у Орловачи  

 

Министар здравља и социјалне заштите 

РС Слободан Станић и градоначелник 

Приједора Марко Павић свечаним 

пресјецањем траке су у мјесној 

заједници Орловача озваничили почетак 

рада амбуланте породичне медицине. 

 

 
 

Ријеч је о објекту  који ће  обезбиједити 

примарну здравствену заштиту за 

подручје са око 4000 становника. 

„ Овдје  је на најбољи начин приказано 

кад заједно сарађују локална заједница 

и министарство, односно Влада РС са 

својом развојном компонентом одакле 

је за изградњу овог објекта издвојено 

183 000 КМ“ 

Он је најавио да ће у оквиру  

централног  објекта Дома здравља бити 

уређен други спрат и слиједи 

реновирање хитне пмоћи гдје се већ 

уређује кров. 

Градоначелник Марко Павић је истакао 

да је град, а доскоро општина је на 

вријеме донијела програм породичне 

медицине и са Министарством здравља 

овај пројекат  се приводу крају. 

„ Ово је једна од посљедњих амбуланти 

која ће здравствених радницима 

омогућити боље услове за рад, а 

грађанима овог приградског насеља 

 приближити  здравствену услугу „ 

казао је Павић. 

Директор приједорског Дома здравља 

Славица Поповић потврдила је да ће 

амбуланта породичне медицине у 

Орловачи  имати  два тима породичне 

медицине  који ће радити у двије смјене. 

„У објекту ће бити обезбијеђене, поред 

услуга породичне медицине примарне 

здравствене заштите и апотекарске 

услуге, а у складу са потребама грађана 

и лабораторијска дијагностика“ казала 

је Поповићева. 

 

Обиљежена 60. годишњица 

Позоришта Приједор 

 

Додјелом захвалница заслужним 

појединцима и институцијама на 

свечаној академији у Градском 

позоришту, завршено  је вишедневно 

обиљежавање 60. рођендана Позоришта 

Приједор.Директор Позоришта 

Приједор Зоран Барош је обраћајући се 

гостима истакао  да када једна оваква 

установа дочека 60-годишњицу, није то 

мала ствар.  

„Опстати у временима, системима и 

режимима, падати и устајати, имати 

неуспјеха и успјеха, и ове 2013 године 

бити ту гдје јесмо, заиста су довољан 

разлог за прославу“ казао је Барош. 

Барош  је подсјетио и да је са  

представом „Дјелидба“, Позориште у 

овој јубиларној сезони учествовало на 

чак шест позоришних фестивала: Брчко 

(награда Александру Стојковићу), 

Сарајевска зима, Фестивал БХ драме у 

Зеници, Театар фест у Добоју 

(побједници фестивала), двије награде 

на Фестивалу у Зворнику, и као круна 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

сезоне четири награде на Позоришним 

сусретима БиХ у Јајцу. 

На свечаности посвећеној 60 година 

постојања и рада приједорског 

позоришта, уручено је девет 

захвалница: Граду Приједору, Дјечијем 

позоришту РС и Народном позоришту 

РС из Бања Луке за дугогодишњу 

подршку и помоћ овдашњем позоришту. 

Захвалнице су добили глумац и режисер 

Раденко Билбија те доајени 

приједорског глумишта – Раде Ступар и 

Злата Когелник. 

 

 
 

„Лијепо је бити дио историје овог града 

и сматрам да је наше позориште јако 

много дало у протеклих 60 година“ 

казала је Когелникова. 

Нису заборављени ни гостујући глумци, 

Раденка Шева и Александар Стојковић, 

те Иван Обренов из Новог Сада који је 

представљен као један од највећих 

хроничара овог позоришта. 

„Сви морамо знати да су наш језик 

развијали песници,писци, учитељи, 

монаси, свештеници и глумци. 

Позориште је црква нашег језика  који је 

чудесно лепо и свето место где постоји 

та комуникација и извандредан 

конзерванс енергије са публиком“ казао 

је Обренов. 

 

 

_________________________   

   
Издавач: Град  Приједор 

 


