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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јуни  2010.године 

 

18.6.2010.Валентин Инцко на дебати о 

ЕУ у Приједору 

 

Грађани Босне и Херцеговине  јасно су 

опредијељени за њену европску 

будућност, а то се потврдило у свих 

седам градова које  смо до сада обишли 

и оквиру дебате коју води специјални 

представник Европске Уније Валентин 

Инцко.Он је заједно се амбасадором 

Чешке Републике у БиХ Томашом 

Соњугом учествовао у раду трибине под 

називом „ Пут Босне и Херцеговине је у 

једном смјеру“ са нагласком на 

Изградњу просперитета демократског 

друштва у срцу Европе.  

                         

 
 

 -Циљ нам је да грађанима предочимо 

предности  чланставу ЕУ, као и 

преднсотио предприступних фаза пошто 

свака земља која је била кандидатска 

може учествовати у свим поглављима и 

пројектима европске заједнице било у 

којој области живота, рекао је Инцко.Он 

је додао да  су грађани БиХ грађани 

Европе, али нису чланови клуба јер за 

то треба испуити одређене услове.-Када 

је Аустрија приступала ЕУ било је 80 

000 страница правног текст акоје је 

трабло претворити у правни систем, а 

сада је то 100 000 страница, које је 

Јадранка Косор поклонила Николи 

Шпирићу,што је велика уштеда од око  

8  милиона еура,рекао је Инцко.  

Он је додао и да је присуство 

амбасадора Чешке Републике 

симболично јер тако једна млада 

чланица Уније сада има право да 

одлучује о проширењу.                         

 
 -Фокус је овдје мало другачији, тако да 

осим економије , односно првенствено 

пољопривреде која чини 42 одсто 

укупног буџета ењвроспке заједнице 

акценат ће бити на туризму и заштити 

животне средине гдје Европа такође  

има значајна планирана средства и 

значајне пројекте за њихово очување и 

развој,рекао је Инцко.  

Амбасадор Чешке Републике у БиХ 

Томаш Соњуг је истакао да је подршка 

укуључењу БиХ у Европску унију 80 

одсто и дам они који одлучују о томе не 

знају и немају представу како би то 

требало да изгледа.  

                          

 
 -Представљам земљу која је релативно 

скоро, тачније 2004. године приступила 

ЕУ и  будући да се сјећам тих првих 

корака, желио сам да иох представим и 
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да једној оваквој дебати, рекао је 

Соњуг.  

Он је додао да у ЕУ не улази само 

главни град и неколико људи него улазе 

сви, тако да улазак  у ЕУ  не зависи 

само од малог броја људи него зависи 

од свих почевши од невладиних 

организација, регионалних институција 

свих градова. Дебати је и начелник 

општине Приједор Марко Павић, те 

представници друштвених и државних 

организација ,установа , предузећа , 

невладиног ио омладинског сектора.  
  

26.6.Отворена канцеларија Подручне 

привредне коморе Бањалука 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић и предсједник Подручне 

привредне коморе Бањалука Никола 

Толимир свечано  су отворили 

канцеларију Привредне коморе која ће 

бити на услузи привредницима свих 

шест општина ове регије.  

Канцеларија је смјештена у Пословном 

центру Индустријске зоне ''Целпак'', а у 

реновираном објекту управне зграде 

бивше Фабрике целулозе и папира 

''Целпак'' простор на кориштење су 

добили и Локална агенција за 

економски развој ''Преда'' и Удружење 

предузетника.  

                                 

  

 

Павић је изјавио да општина Приједор 

чини низ погодности како би привукла 

инвеститоре, а једна од њих је и давање 

на кориштење канцеларијског простора 

док трају радови на отварању погона.  

''Осим тога, потенцијалним улагачима 

смо у овој пословној зони понудили 

земљиште по ниским цијенама, 

смањили смо висину ренте и надокнаде 

за грађевинско земљиште, те убрзали 

процес издавања потребних докумената 

и понудили јефтиније прикључке на 

инфраструктурне објекте'', навео је 

Павић.  

                            

 
  

Он је истакао да овим мјерама општина 

жели да створи повољан амбијент за 

инвеститоре, а тиме и да подстакне 

запошљавање.  

Предсједник Подручне привреднe 

коморе Бањалука Никола Толимир 

рекао је да приједорска канцеларија 

Привредне коморе дјелује већ два 

мјесеца и да јој је основни циљ да 

услуге приближи локалним заједницама 

и привредницима. У Индустријској зони 

''Целпак'' тренутно ради 15 привредних 

погона, а инвеститорима је понуђено 

још 26 већих или мањих 

локација.Очекује се да ће њеним 

потпуним заживљавањем посао добити 

око 350 радника.                      

 

26.6. Уговор о пријему приправника 

  

Директор Завода за запошљавање 

Републике Српске Бошко Томић је са 

начелником општине Приједор Марком 

Павић потписао уговор о запошљавању  

38  приправника са високом стручном 

спремом са подручја општине Приједор. 

Он је овом приликом потврдио  да је 

ово трећи пут да се на подручју 

Републике Српске проводи пројекат  

под називом “ Први посао „ вриједан 15 

милиона КМ који је вриједан 15 

милиона КМ од којих Влада издваја 
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девет, а послодавци шест милиона КМ и 

којим ће бити запослено  1500 младих 

људи.  
   

                               

 
 

Предност овог пројекта је што ће млади 

људи  на овај начин  стећи праксу, 

провести приправнички стаж и тиме 

створити услове да могу конкурисати на 

нека од радних мјеста за која су се 

образовали. Важно је и то што ће ти 

млади људи остати на простору РС и 

поправити квалификациону структуру 

запослених у РС, а Влада ће својим 

средствима привредницима дати 

подстицај што су препознали овај 

пројекат, казао је Томић.                                
  

                               

 
                                                  

 Он је додао и да је према ранијим 

искуствима  преко 80 одсто младих на 

овај начин дођшло до сталног 

запослења многи у истој фирми , а 

други створе услове да конкуришу и 

запосле се у некој фирми.  

-На овај начин  дајемо подстицај оним 

младим људима  који се тек школују да 

ће након завршеног факултета наћи 

радно мјесто , а не мјесто на евиденцији 

Завода за запошљавање, казао је Томић 

додајући да се већ размишља и о 

провођењу сличног пројекта и за 

образовани кадар трећег и четвртог 

степена стручности.  

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић потврдио је да ће општина 

Приједор ове године примити десет 

приправника.  

-Мислим да је то један врло добар 

пројекат  којим  са једне стране млади, 

високообразовани кадар добијају 

 прилику да се искажу на радном мјесту 

, а уједно општина добија подмладак и 

кадрове који ће у будућности носити 

развој наше општине,  јер без 

запошљавања високообразованих 

кадрова нема  ни развоја , рекао је 

Павић.  

Он је најавио да ће општинска 

администрација уколико се отворе 

могућности додатног финансирања 

примити још приправника у оквиру овог 

пројекта.  

Поред Административне службе 

општине Приједор јуче су уговоре о 

запошљавању приправника потписали и 

Центар за социјални рад, компанија 

Арцелор Митал ,Основни суд и „ 

Инвест инжењеринг“.  

Овим пројектом ће на подручју регије 

Приједор бити запослено укупно  84 

приправника.  

Општина финансира пројекте НВО и 

омладинских организација 

Општина Приједор ће ове године 

финансирати девет пројеката 

невладиних организација средствима у 

износу од 42 000 КМ.Начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић потврдила је да се на 

јавни позив који је био отворен мјесец 

дана  пријавило 35 невладиних 

организација, али да је  критеријуме 

конкурса  испунило само 17 који су 

ушли и разматрање и бодовање  стручне 

општинске комисије.-Ријеч је о 

пројектима који се односе на 

 најразличитије области живота као што 

су оснивање културно-умјетничког 

друштва Рома,  његовање православне 

традиције међу младима, обука 

једриличара  као и едукација дјеце и 

социјализација  ментално недовољно 

развијених особа, казала је Бабићева. 
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Она је додала и да ће надлежно 

одјељење пратити  рад на одобреним 

пројектима., што ће бити значајо 

искуство за будући рад са невладиним 

сектором.-Веома је битно истаћи да 

буџетска ставка за ове намјене износи 

35 000 КМ, али да ће остатак од око 7 

000 КМ, због  изузетно добре сарадње 

општине и невладиног сектора остатак 

обезбиједити начелник општине из 

текуће буџетсКе резерве, додала је 

Бабићева. Што се тиче омладинских 

организација , на јавни конкурс се 

пријавило 15 организација , а комисија 

је донијела одлуку да финансира њих 

десет.  

-Ријеч је о подршци пројектима 

реконструкције сале у Бистрици, 

повећању излазности младих на 

изборима,фестивалу кратког 

документарног филма, образовању и 

превенцији код младих и омладинског 

активизму у руралним подручјума, 

рекла је Бабићева.  

 Она је додала да ће општина подржати 

ове пројекте средствима од  око 40 000 

КМ .  

-Жељели смо да финансирамо директно  

пројекте , а не административне 

трошкове омладинских организација те 

вјерујемо да ћемо подршком већини 

кандидованих омладинских 

организаицја допринијети побољшању 

положаја и статуса младих у нашој 

локалној заједници, казала је Бабићева.  

Ово је први пут да је општина Приједор 

токо једне буџетске године расписала 

конкурсе за подршку пројектима 

невладиног и омладинског сектора, те  

се очекују и далеко транспарентнији , 

али и видљивији резултати улагања у 

ова два сектора него што мје то било до 

сада, када су се  средства трошила са 

администрацију и пројекте о којима је 

јавност била веома мало упозната.  
 

 

28.6.   Конференција беба 

  

На манифестацији „Конференција беба“ 

која је  одржана и у Приједору 

учествовало је 89 беба од 570 рођених 

између два 

Видовдана.  На новом градском тргу 

приређен је пригодан програм, а 

учесницима су подијељене бројне 

награде спонзора ове манифестације.  
  

  

       

 

''Конференцију беба'' коју, 

традиционално, организују 

Министарство за породицу, омладину и 

спорт Републике Српске (РС) и Савјет 

за дјецу РС, с циљем да јавност упозори 

на неповољну демографску слику у 

Српској и подстакне већу бригу за дјецу 

и породицу, те да промовише одговорно 

родитељство и подржи младе људе у 

њиховим настојањима да планирају и 

оснују породице, подржала је и 

општина Приједор.    
                                      

 
  

 Начелник ове општине Марко Павић 

обезбиједио је пригодне поклоне за бебе 

рођене 16. маја, на Дан општине, и за 

оне које ће бити рођене на Видовдан.  

Награда за најбројније потомство 

припала је Мири Марјановић из 

Миљаковаца која је прије два мјесеца 

 родила девето дјете – дјевојчицу 

Свјетлану.Осим ње, трочлано 

предсједништво беба  чинили су и 

најмлађи Андреј Делић  стар 16 дана и  
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као најстарија, једногодишња Јована 

Курнога .  
  

Предсједник Скупштине општине Азра 

Пашалић  која је отворила ову 

манифестацију пожељела је дјеци 

срећно дјетињство, а родитељима 

здраво потомство, позивајући их да се 

заједнички боре против бијеле куге.  -

Приједор је једна од општина која се 

сусреће са негативном природном 

стопом прираштаја становништва, тако 

да смо на последњој Скупштини 

усвојили  мјере за побољшање 

популационе политике које ћемо 

доставити свим релевантним 

институцијама, казала је Пашалићева.  

Осим општине, награде је обезбиједило 

више јавних и приватних предузећа.  

 

10.6.   Изложба умјетничке 

фотографије о Прагу   

У оквиру манифестације „Приједорско 

културно љето“ у Музеју Козаре 

отворена је изложба умјетничке 

фотографије под називом „Праг, град 

музике“ чешког фотографа Јиржи 

Вшетечке.Изложба 40 фотографија 

показује чари и историјске 

знаменитости тако да су уједно 

својеврсна  и јединствена шетња 

Прагом.                             

 

Конзул Чешке амбасаде у Сарајеву и 

аташе за културу Јана Сара је истакла да 

се пред приједорском публиком налазе 

фотографије једног од свјетских 

фотографа који се цијели живот бави 

фотографисањем Прага, а издао је и 

више књига о Прагу гдје су сакупљене  

најљепше фотографије о овој старој  и 

можда једног од најљепших европских  

престоница. 

  -Праг има два изузетна музичка 

фестивала и готово свакодневно низ 

музичких догађаја. Поред њих, на 

фотографијама су и многа историјска 

мјеста која су повезана са музиком на 

којима се показује љепота интеријера и 

екстеријера тих објеката, казала је 

Сара.Директор Музеја Козаре Миленко 

Радивојац је истакао да је ово осма 

година како ова културна установа 

сарађује са Амбасадом Чешке 

Републике у БиХ. -Као и током свих 

ових година, када су Чеси у питању 

онда је у музеју весело, има доста 

музике и изложбе су веома посећене. А 

довољно је погледати једну од ових 

фотографија па да се нађете у самом 

срцу Прага,рекао је Радивојац додајући 

да привилегију да виде ову изложбу 

има  само неколико градова у цијелој 

БиХ 
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.Секретар приједорског  Удружења „ 

Чешка беседа“ Томислав Блаха је рекао 

да је Чешка велика и отворена  земља и 

да су ово јединствене прилике за 

представљање свих њених 

знаменитости и познатих умјетника.  

11.6.Позориште Приједор-апсолутни 

побједник Фестивала позоришта у 

Јајцу 

 Представа  „Гробница за Бориса 

Давидовича“ по тексту Данила Киша ,а 

у режији и адаптацији Градимира Гојера 

у извођењу  ансамбла  Позоришта 

Приједор апсолутни је побједник 29. 

Позоришних игара у Јајцу.Директор ове 

позоришне куће Зоран Барош  потврдио 

је да је   представа једногласном 

одлуком жирија проглашена најбољом и 

додијељен јој је Гран при фестивала. 

Поред ове ,  награду  је добио и 

Градимир Гојер за њену режију,  

глумица Љиљана Чекић је добила једну 

од пет равноправних  награда за улогу, 

Вања Поповић је добила  награду за 

костимографију и сценографију, а Рада 

Нуић награду за музику. 

-Искрено сам се надао да ћемо освојити 

једну од награда, али ово је сасвим 

неочекивано, казао је Барош. Он је 

додао и да импонује податак да је свих 

пет чланова жирија једногласно гласало 

за нашу представу, као најбољу.У 

званичној селекцији 29. позоришних 

игара БиХ, које  су одржане од  4. до 11. 

јуна  изведено је  шест представа  

 

 11.6.   Постер презентација 

  

У склопу манифестације „ Културно 

љето 2010“  у Градској читаоници  је 

одржана цјелодневна активност под 

називом „Постер презентација-од идеје 

до штампе“. Начелник Одјељења 

друштвених дјелатности Љиљана Бабић 

је истакла да је општина Приједор 

одржала обећање и да је 

прошлогодишњи пионирске кораке у 

организацији Кутлурног љета ове 

године употпунила нових садржајима.  

 -Један од занимљивијих садржаја је и 

изложба постера који су током 

протеклих деценију и више 

обавјештавали грађани о дешавањима у 

граду. То је била прилика и за 

присјећање колико различитих садржаја 

организују наше културне установе, 

казала је Бабићева.  
 

  

                               

Директор Народне библиотеке Снежана 

Ђикић је истакла да се ова културна 

установа придружила  љетњим 

културним дешавањима овом 

атипичном активношћу која није 

библиотечко информативна, али јој је 

блиска.  

 -Ово је доказ да библиотекарство 

користи мултидисциплинарне елементе 

у свом раду.Овом приликом смо 

изложили 50 плаката и постера из 

некњижне грађе матичне библиотеке 

 новијег датума ,мада имамо и неке из 

1993. па и ранијих година тек толико да 

се види колико је техника њихове 

израде и графичког дизајна 

напредовала, казала је Ђикићева.  
  



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

 

21.6. Изложба слика Тодора 

Швракића  

 

Изложбом "Тодор Швракић - стотину 

година послије" Музеј Козаре из 

Приједора обиљежио је стогодишњицу 

од прве ликовне изложбе приређене у 

овом граду.Директор Музеја Козаре 

Миленко Радивојац рекао је да је ова 

поставка, са културно-историјског 

аспекта, једна од најзначајнијих коју је 

ова културна установа приредила у 

посљедњој деценији која ће 

заинтересовати љубитеље ликовне 

умјетности у БиХ па и шире.  

                            

 
-Тодор Швракић је прије  тачно 100 

година у зборници приједорске општине 

организовао прву ликовну изложбу, 

тада као апсолвент сликарства тако да је 

и логично да смо овај догађај 

обиљежили поставком његових радова, 

рекао је Радивојац. 

 Он је навео да је изложено 21 дјело, од 

чега је шест акварела и 15 уља на 

платну, а слике су власништво Музеја 

Козаре /седам/, Умјетничке галерији 

БиХ из Сарајева /осам/ и шест из 

приватне колекције породице 

Медић.                       

-Тодор Швракић и Перо Поповић, први 

школовани сликари из Приједора, те 

Мостарац Бранко Радуловић 

организовали су 1907. године у Сарајеву 

прву ликовну изложбу у историји 

босанскохерцеговачког сликарства, а 

другу је Швракић приредио у Приједору 

три године послије, истакао је 

Радивојац. 

Изложбу је отворио замјеник начелника 

општине Миленко Ђаковић који је 

истакао да је Швракић први школовани 

сликар из Приједора који се поноси са 

педесетак познатих и признатих 

академских сликара.  

О биографији и сликарском путу Тодора 

Швракића, који је умро 1931. године, на 

отварању изложбе говорила је 

историчар умјетности Видосава 

Грандић.  

                        

 
   

-Бавила сам се посебно истраживањем 

првих сликара, и на овој изложби нике 

приказано све што је Тодор Швракић 

радио али је показан он као портретиста 

и  , сдруге стране, као умјејтник чији су 

акварели остали трајно забиљежени у 

нашој историји умјетности као врхунска 

остварења, рекла је Грандићева.  
 

22.6.   Изложба позоришних костима 

 

Позориште Приједор је први пут у 

својој 57 година дугој традицији 

организовало ретроспективну изложбу 

позоришног костима. Директор ове 

установе Зоран Барош нагласио је да је 

рије о костимима који су коришћени у 

представама у посљедњих двадесет 

година, а не од  1953. године како је то 

првобитно било замишљено.  
   

-Нисмо били у могућности да покажемо 

један шири спектар  костима јер су 

фундуси за њихово  чување јако мало и 

неусловни да би се нешто очувало  57 

година.Али без обзира на то, изложени 

су костими и сценографије из неколико 

занимљивих представа новијег датума, 
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тако да вјерујем да значај изложбе  тиме 

није умањен, рекао је Барош.  

 
                                 

   

 -И овим путем смо жељели да 

покажемо да костим није само парче 

крпе већ рефлекс психологије личности 

која га носи и то је потврда да се 

костимограф не бави само временом 

него психологијом личности, како је 

написала једна од највећих 

костимографа на просторима бивше 

Југославије Љиљана Драговић, казао је 

Барош додајући да чаролије представе 

нема ако нема костима којима се 

препознаје епоха и културне прилике у 

којима се представа одиграва.  

Костиме на овој изложби  су носили 

глумци ансамбла позоришта, али и 

чланови драмског студија „ Живко 

Десница“.  
                                                            

 

25.6. Пријем за глумце Позоришта 

Приједор 
 

Чланове ансамбла Позоришта Приједор 

који су на недавно одржаним 29. 

Позоришним игарама у Јајцу освојили 

шест награда за представу„Гробница за 

Бориса Давидовича“ примио је јуче 

начелник општине Марко Павић.  

-Награде које су освојене на овом 

фестивалу и које су ову позоришну кућу 

сврстале у ред најбољих на простору 

БиХ импонују јер су стигле од врло 

еминентног жирија и за сваку су 

похвалу.То уједно показује да се у тој 

кући озбиљно ради, рекао је Павић.  

                            

 

 Он је потврдио и да ће општина 

Приједор подржати активности на 

реконструкцији позоришне зграде чиме 

ће се створити још бољи услови за рад 

приједорских глумаца.  

Директор Позоришта Приједор Зоран 

Барош изразио је задовољство 

подршком коју ова културна установа 

добија од локалне заједнице на овој и 

свим другим представама.  

  Пред нама је сада проблем да тај висок 

степен рада који смо поставили и 

одржимо, али ми се надамо да ћемо и 

убудуће оставривати добре резултате и 

тиме проносити име свог града на 

фестивалима разним нивоа и значаја и 

то и у аматерској и професионалној 

конкуренцији, казао је Барош.  
 

 

 28.6.  Начелник примио каратисте 
  

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је  пријем за  

каратисту Дражена Влајнића,  члана 

Карате клуба „Шодан“ који је на 

недавно завршеном Седмом европском 

првенству у  каратеу у ВКЦ верзији  за 

сениоре освојио бронзану медаљу као 

члан репрезентације Републике Српске.  

-Надам се да је овај резултат  само још 

један подстрек члановима овог клуба, 

али и свим приједорским спортистима, 

да се својски боре за своје име, али и 

име свог  клуба и града. Најбољи 

амбасадори нашег града су управо 

спортисти  који по цијелом свијету 

постижу добре резултате и на тај начин 

промовишу наш град и сврставају га у 

ред оних градова који његују спорт и 

спортистима омогућавају да тренирају и 

да се такмиче, казао је Павић.  
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 Драженов  тренер Рајко Вучићевић се 

захвалио на пријему и истакао да је 

ријеч о веома перспективном  и једном 

од најбољих каратиста на подручју РС , 

па и шире јер  је на сваком такмичњеу 

први или међу најбољима у својој 

конкуренцији.  

-Ради се о младом спортисти који је и 

најбољи студент треће године  на 

Факултету физике културе у Бања Луци 

и добри  резултати  и медаље нису 

изненађење и наш клуб ће  настојати да 

му омогући све најбоље услове за даљи 

рад , рекао је Вучићевић.  

 Дражен Влајнић је већ трећи годину 

стипендиста општине Приједор и 

проглашен је за најбољег спортисту 

града за 2008. годину. 

-Волио бих да останем у свом граду 

након завршеног школовања јер је овај 

град доста учинио за мене на чему сам 

веома захвалан, рекао је Влајнић.Он се 

већ 14 година бави каратеом и нада се  

још бољим резултатима , али и још 

бољим условима за тренирање 

 

__________________________      
Издавач: Општина Приједор 

 


