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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за фебруар  2014.године 

 

12.2. Министар МУП-а разговорао са 

градоначелником Приједора и 

начелником ЦЈБ 

 

Министар унутрашњих послова РС  

Радислав Јовичић оцијенио је да је 

стање безбједности  на подручју 

приједорске регије на задовољавајућем 

нивоу те да припадници полиције 

предузимају све мјере из њихове 

надлежности како би у сарадњи са 

локалним властима ово стање  такво и 

остало. 

 

 
 

„Размијенили смо одређене 

информације које има полиција   и 

заједно са носиоцем политичке власти у 

Приједору констатовали да је стање 

безбједности повољно „ казао је 

Јовичић на конференцији за новинаре у 

Приједору . 

Министар Јовичић је , након Добоја, 

Бијељине и Источног Сарајева,  боравио 

и  у Приједору будући да су се и у овом 

граду одржавали мирни протести 

десетине грађана испред зграде градске 

управе. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да су заједнички 

констатовали да градска управа поштује 

права  грађана на слободу изражавања и 

мишљења. 

 „ Мислим да смо ми један од ријетких 

примјера који је то у пракси показао  и 

гдје се видјело да то има 

ефеката.Сматрам да за сада  у 

Приједору нису угрожене било које 

институције или функционисање власти 

на овом простору“ казао је Павић. 

Он је додао да ће и даље наставити  да 

разговара  и договара  се  о свим оним 

питањима која су заснована на закону. 

„ Надам се да ћу у томе имати подршку 

и наших грађана и свих оних који 

учествују у политичком и економском и 

сваком другом животу на подручју 

нашег града.  

Он је изражавајући задовољство што је  

безбједносна ситуација на подручју 

града повољна , истакао да је у питању 

један политички дијалог и да се нада  да 

ће се на томе и завршити. 

 

18.2. Сједница Скупштине града 

 

Градоначелник Приједора  Марко 

Павић изјавио је  на почетку ове  

сједнице Скупштине града Приједора да 

је из моралних разлога поднио оставку 

на мјесто представника државног 

капитала у Рудника жељезне руде  

"Љубија" након што је Влада Републике 

Српске у петак саопштила одлуку о 

продаји државног капитала у овом 

предузећу. 
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 "Ја више нисам представник државног 

капитала у РЖР-у. Поднио сам оставку 

из моралних разлога", рекао је  Павић 

одборницима Скупштине града . 

Павић је додао  да ће посланике 

Народне скупштине Републике Српске 

из Приједора упознати са могућим 

штетним посљедицама Владине одлуке 

прије него се о њој буде изјашњавало на 

сједници НС РС. 

 "Суштина је да `АрселорМитал` по 

уговору са Владом РС има 

експлоатациона и права на истраживање 

на свим рудиштима РЖР-а и да, без 

обзира на то ко купио државни капитал 

у РЖР-у, та права `АрселорМиталу` 

остају", рекао је Павић. 

 Он је навео да у одлуци Владе стоји да 

ће се израелски купац сам договарати с 

"АрселорМиталом", али се поставља 

питање шта ако се не договоре. 

 "Радост нас Приједорчана да би се 

могло брзо кренути са активностим 

рудника у Љубији тиме је помућена јер 

је очигледно да `АрселорМитал` неће 

дати ником другом та права, а и зашто 

би. Ово ће само још више одуговлачити 

процес отварања рудника у Љубији и 

запошљавање око 300 радника", казао је 

Павић. 

 Он је додао да ће се Народна 

скупштина Републике Српске о овој 

одлуци изјашњавати, али да је његово 

мишљење да је "преурањено и 

неаргументовано донијела одлука коју 

ће бити тешко или немогуће спровести". 

 Он је најавио да ће од посланика 

Народне скупштине Републике Српске 

са подручја Приједора затражити да 

заједно дођу до става који ће одржавати 

највише интересе и грађана Приједора и 

Републике Српске. 

 

Посјета министра Адила Османовића 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

потврдио је  да ће градска управа и 

Федерално министарство расељених 

лица и избјеглица са 360.000 КМ 

финансирати путне правце у Козаруши 

и Кевљанима, гдје је учешће града 30, а 

министарства 70 одсто.  

 

Он је након разговора са федералним 

министром Адилом Османовићем рекао 

да ће град и ово федерално 

министарство заједнички завршити и 

водовод у Чаракову, истичући добру 

сарадњу двију институција кад је у 

питању помоћ повратницима у стварању 

што бољих услова за живот. 
 

 
  

 "Имамо доста заједнички реализованих 

пројеката. У 2012. години кандидовали 

смо их 42 према овом министарству , а у 

овој години 17. Није суштина само у 

донацијама, него су битни 

комуникација, разумијевање и утицај на 

грађане у мјестима гдје живе", додао је 

Павић. 

Федерални министар расељених лица и 

избјеглица Адил Османовић рекао је да 

ће за завршетак водовода у Чаракову 

ово министарство издвојити 90.000 КМ 

за водоматеријал, а да ће градска управа 

финансирати радове. 

"Тачно је да није све у финансијским 

средствима, него је свака моја посјета  и 

порука мира и разумијевања и да свим 

грађанима укажемо да желимо бити 

укључени у рјешавње проблема са 

којима се сусрећу", додао је Османовић. 

 

26.2.Посјета амбасадора Шведске 

 

Амбасадор Краљевине Шведске у БиХ 

Фредрик Шилер изјавио је да је 

Приједор постигао  много више него 

други дијелови БиХ кад су у питању 

међунационални односи, економски 

развој и отварање нових радних мјеста. 
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 "Међутим, и  Приједору, као и другим 

дијеловима Европе, потребна  је помоћ 

у економском развоју  како би млади 

лакше долазили до  запослења ", рекао 

је Шилер  након разговора са 

руководством града, додајући да је 

највише заинтересован да помогне 

процесу приступања ЕУ. 

 Он је казао да је Хамдија Јусуфагић, 

рођен у Шведској, а поријеклом из 

Козарца, основао фирму "Систем 

верификејшен", данас једну од водећих 

компанија у ИКТ сектору са око 200 

запослених. 

 "Он и његова компанија постали су 

виши савјетници шведске амбасаде и 

заједно с њима планирамо урадити 

више посла у БиХ, укључујући, по 

могућности, и ову регију", додао је 

Шилер. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић захвалио се шведској влади, 

амбасади у БиХ и шведском народу за 

сву помоћ која је у овај град дошла 

углавном путем Шведске агенције за 

међународни развој /СИДА/, истичући 

да је у питању доста новца. 

 

 
 

 "Сва улагања су углавном у развојне 

програме што нам отвара будуће 

перспективе за даљу сарадњу, нарочито 

у набавку опреме за `Комуналне услуге` 

и уређење регионалне депоније, као и у 

пројекте Агенције за економски развој 

`ПРЕДА-ПД`. Замолио сам да се и у 

текућим програмима ГОЛД и ФАРМА 

има у виду квалитетна реализација 

досадашњих пројеката у Приједору", 

рекао је Павић.   

 Он је додао да у Шведској живи доста 

Приједорчана и да очекује да се и на 

бази тога поспјеши сарадња. 

 "Али ми нисмо само на донаторска 

средства фокусирани, ми желимо 

отворену привредну сарадњу. Поново 

ћемо се састати у августу када ћемо 

укључити и бизнисмене нашег 

поријекла из Шведске и разговарати о 

неким другим пројектима", најавио је 

Павић.Шведски амбасадор 

присуствовао  је  у Козарцу отварању 

информатичког кабинета у Основној 

школи "Козарац" у Козарцу који је 

финансирала компанија "Систем 

верифицатион". 

 

Потписани уговори са новим 

стипендистима 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

потписао је уговоре са 148 нових 

стипендиста , ученика и студената који 

су путем јавног конкурса остварили 

право на стипендије из буџета града 

Приједора за текућу школску годину. 

 „Ми смо поносни  на нашу младост у 

Приједору и желимо помоћи свима 

онима који желе да стекну одређена 

звања“ казао је Павић. 

Он је додао и да је интерес за 

стипендирање био велики те  да ће 

уколико буде потребе буџет  бити 

проширен и додијељено  још стипендија 

и једнократних помоћи да би ђацима и 

студентима, а нарочито њиховим 

родитељима олакшали  услове њиховог 

школовања. 
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„Сматрамо да је образовање један од 

стубова на којима почива локална 

заједница ,а и држава и зато ми сваке 

године додијељујемо стипендије, 

вршимо преквалификације , бавимо се 

помоћи у ваннаставном раду, све из 

разлога да би добили образовану и 

здраву омладину која ће се сутра са 

својим радом укључити у европске и 

евроатланске интеграције и градити наш 

Приједор и републику“ рекао је Павић. 

За школску 2013/14. годину град 

Приједор наставља да стипендира  и  

166  ђака и студената који су стипендије 

почели добијати у некој од претходних 

школских година, тако да ће за  укупно  

314 стипендија, из буџета града бити 

издвојено 320.000 КМ. Студентска 

стипендија износи 120, а ученичка 70 

КМ мјесечно.  

 

Нови јавни позиви за запошљавање 

Рома 

 

Завод за запошљавање Републике 

Српске расписао је Јавни позив за 

кориштење средстава по „Пројекту 

подршке запошљавању Рома у 

Републици Српској у 2014. години. 

Јавни позив је објављен 17. јануара и 

биће отворен до 17. марта. 

Министарство за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине за овај 

пројекат издвојило је 220.000 КМ. 

Овим  пројектом обухваћено је 

запошљавање  Рома  који активно траже 

запослење и пријављени су на 

евиденцију прије објаве Јавног 

позива.Предсједник Удружења Рома у 

Приједору Рамо Салешевић је рекао да 

је овим пројектом предвиђено 

запошљавање Рома  путем 

суфинансирања самозапошљавања, на 

период од 12 мјесеци у износу од 8.000 

КМ , те  суфинансирања послодаваца. 

За сваког запосленог Рома у трајању од 

12 мјесеци послодавцима ће бити 

исплаћено по  6.000 КМ, а за 24 мјесеца 

запослења, 10.000 КМ. 

 

15 година рада Дома пензионера 

 

Јавна установа Дом за старија лица 

Приједор обиљежио је 15 година 

постојања и рада.Свечаности која је том 

приликом приређена присуствовао је и 

министар здравља и социјалне заштите 

РС Драган Богданић који је том 

приликом истакао да је ова установа 

примјер да добро организовање и 

подршка градске управе и Владе 

Републике Српске морају дати добре 

резултате. 

 

 
 

 " Подршка  локалне заједнице и 

Министарства неће изостати ни убудуће 

, а све у циљу добробити корисника ", 

поручио је Богданић.  

Он је поздравио и чињеницу да се ова 

установа отворила ка тржишту како би 

сама побољшала своје материјалне 

услове 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да ова установа добро 

ради на добробит и корисника услуга и 

локалне заједнице и Републике Српске. 

 "До сада смо добро сарађивали на 

реализацији бројних програмских 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

активности  и желимо да и даље  имамо 

што више задовољних корисника ", 

казао је Павић. 

 Директор Дома за старија лица Бојан 

Бецнер рекао је да је за 15 година рада 

кроз ову установу прошло око 1.200 

корисника. Смјештајни капацитет Дома 

је 162 лежаја у централном објекту у 

граду и 58 лежаја на геријатрији у 

насељу Урије, а у установи тренутно 

борави 185 корисника.  

  

Изложба Пробој из логора Јасеновац 

 

У Музеју Козаре  отворена је  

документарно-историјска изложба под 

називом „Пробој из логора Јасеновац“.  

Директор Музеја Миленко Радивојац је 

истакао да је ријеч о фотографијама и 

документима изложеним на петнаест  

паноа који  још једном подсјећају  на 

посљедња 1263 јасеновачка  логораша 

који се кренули у самоубилачки пробој 

22.априла 1945.године и од којих  је  

пробој преживјело само њих 103. 

„То је  прича која све нас још једном 

треба да опомене на страхоте које су се 

дешавале током Другог свјетског рата и 

која се на неки начин дотиче готово 

сваког становника Поткозарја јер мало 

је оних са овог подручја коме неко од 

предака није страдао у Јасеновцу“ рекао 

је Радивојац. 

Директор Спомен подручја Доња 

Градина Милорад Буква је, отварајући 

изложбу, рекао да је  изложба рађена 

прошле године и да представља један 

успјешан  покушај прикупљања и 

обједињавања свих чињеница везаних за 

тај догађај . 

 

 
 

„Изложба  говори о преживјелим 

логорашима који су успјели да преживе 

све страхоте које су се дешавале у 

Јасеновцу пуне четири године , као и тај 

дан пробоја“ рекао је Буква. 

Кустос Спомен подручја Доња Градина 

Дејан Мотл , који је и аутор изложбе , 

истакао је  да је идеја  настала након 

вишегодишњег рада на тему пробоја 

логораша у јасеновачком логору који се 

у  историографији помиње само успут 

када се говори о ослобађању логора 

2.маја 1945.године. 

„Ова изложба управо жели да се слави 

живот јер су се ти храбри људи 

одлучили на један такав корак из воље и 

жеље за животом“ рекао је Мотл. 

 

Основана неформална група  

„ Културни акварел“ 

 

У Приједору је основана неформална 

група  „Културни акварел „која ће у  

току ове године проводити пројекат 

Културно-образовни центар за младе. 

Координатор пројекта Жељко Шормаз 

рекао је да мрежу поред носиоца 

пројекта Српског културно-умјетничког 

друштва  "Др Младен Стојановић"  чине 

још три неформалне групе плесни 

студио "Топ денс", школа сликања 

Бориса Еремића и манекенска секција 

"Афродита" и да ће пројекат 

финансирати Фондација „ Арцелор 

Митал“. 

 Шормаз  је најавио да ће у 

просторијама СКУД-а свако из мреже 

која броји око 500 чланова 

 организовати своје властите 
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активности, али и припремати све 

заједничке програме, а да ће млади 

људи у Приједору имати једно мјесто 

гдје ће моћи стицати неформално 

образовање бавећи се разним областима 

културног стваралаштва. 

 Предсједник Фондације "Арселор 

Митал" Предраг Шорга да ће ова 

фондација пружити подршку „ 

Културном акварелу“ са 10 000 КМ 

 

3.2.  Концерт Ансамбла „ Коло“ 

 

У препуној сали Дворане  „ Младост“  у 

Приједору концерт   је одржао 

национални ансамбл  Србије "Коло", 

које је на крају програма  публика  три 

пута враћала на бис. Шездесетак 

врхунских умјетника у цјеловечерњем 

наступу представила је избор из свога 

репертоара који броји више од 150 

кореографија великих кореографа, 

композитора, аранжера, пјевача и 

извођача. 

 

 
 

Вршилац дужности директора "Кола" 

Драган Милинковић рекао је да се, без 

лажне скромности, може устврдити да 

овом ансамблу припада мјесто међу 

десет најбољих фолклорних група у 

свијету. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности града Приједора Љиљана 

Бабић рекла је да је ово друго гостовање 

"Кола" у граду на Сани и да је то поклон 

градске управе својим суграђанима. 

Концерт су подржали Министарство 

културе и информисања Србије, 

Представништво Републике Српске у 

Београду и локалне заједнице. 

 

 
  

 

Уведена нова услуга-Виртуелни 

матичар 

 

Град Приједор увео је нову услугу за 

грађане - виртуелни матичар путем 

којег се документи из овдашњег 

матичног уреда шаљу грађанима на 

кућну адресу на свим свјетским 

континентима.  

Начелник Одјељења за општу управу 

града Приједора Јасминка Мурселовић 

рекла је да се на овај начин лицима 

заведеним у матичне књиге у Приједору 

на властити захтјев на поштом тражену 

адресу шаљу изводи из матичних књига, 

као и увјерења о слободном брачном 

стању и о држављанству.  

"Захтјеве за достављање докумената 

грађани могу послати или чврстом или 

електронском поштом или 

попуњавањем електронског обрасца на 

званичној страници града Приједора, уз 

приложен доказ о уплати 

административне таксе и поштарине и 

копије личног документа, било пасоша 

било личне карте", појаснила је 

Мурселовићева.Све информације, 

упутства, обрасци, адресе и контакти 

налазе се на линку Виртуелни матичар 

на почетној страници сајта града. 

 

У Галерији излагала  Биљана 

Гаврановић 
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У Галерији `96 отворена је изложба  32  

цртежа Биљане Гаврановић, професорке 

на Академији умјетности у Бања Луци. 

Директор Галерије Тихомир 

Илијашевић је  представајући ауторку , 

истакао да је умјетница до сада имала 

неколико стотина самосталних и 

колективних изложби у земљи и 

иностранству, и да  је одавно  себи 

обезбиједила значајно мјесто у нашој 

савременој ликовној умјетности. 

Биљана Гаврановић се својим 

суграђанима, будући да је рођена 

Приједорчанка, послије дванаест година 

представља цртежима из најновијег 

циклуса „ Сове“. 

 

 
 

 „ У овој галерији сам  се 2002.године  

представила изложбом птица и будући 

да је прва птица коју сам у том циклусу 

урадила била сова, наставила сам 

радити  тај мотив сове,  које су постале 

неко моје промишљање и преокупација“ 

казала је Гаврановићева. 

Она је истакла да је  лик те птице 

заинтригирао имајући увијек пред 

собом мисао о  њеној  амбивалентности 

будући  да су сове симбол мудрости , 

али и симбол ноћи које се   осим на  

њеним цртежима, налази утиснута и на 

плочицама те кухињским даскама. 

„ Лик те птице ме је заинтиргирао, 

трагала  сам за  психологијом људских 

ликова који се појављују у тим 

ликовима сова , те птице  коју у  другим 

религијама карактерише дуализам тако 

да сам ја у њима потражила управо 

људске ликове“ појаснила је 

Гаврановићева. 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


