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ИНФОРМАТОР 
          Издање за јануар 2021.године 

 

Градоначелник даривао прву бебу 

рођеној у 2021.години 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић уручио је златник и цвијеће за 

Свјетлану Кричковић /31/, мајку дјечака 

који је прва рођена беба у нашем граду 

у 2021.години.Ријеч је о дјечаку који ће 

добити име Лазар и рођен је 1.јануара. 

 

 
 

Поштујући важеће епидемиолошке 

мјере , свечаност је обављена у холу 

болнице, а поклоне је болничко особље 

уручило срећној мајци којој је ово друго 

дијете. Осим златника, родитељи бебе 

ће као поклон од Градске управе 

Приједор добити и 600 КМ. 

-Градска управа је опредијељена за 

побољшање наталитета у Приједору, а 

то је један од разлога због чега сам 

данас овдје. Од ове године, што раније 

није била пракса, прворођеној беби у 

новој години биће уручен златник. 

Градска управа стоји на располагању и 

нашем младом суграђанину, али и свим 

осталим да живе много боље и онако 

како заслужују. Из Фонда за наталитет 

од ове године ће за прворођено дијете 

бити издвајано по 500 КМ, за 

другорођено 600 КМ, а за треће и свако 

наредно рођено дијете по 700 КМ - 

рекао је Павловић. 

 

Павловић. На располагању сам 

репрезентативним синдикатима   

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је након састанка са 

представницима Синдиката локалне 

самоуправе, управе и јавних служби 

Републике Српске да ће поштовати 

синдикате који имају репрезентативност 

и да ће стајати на располагању 

представницима синдиката у циљу 

остварења права радника. 

 „Данас смо разговарали о појединачном 

колективном уговору и припремама 

измјена и допуна Закона у раду, као и о 

запосленима у Градској управи гдје сам 

јасно ставио до знања да никаквог 

реваншизма неће бити и да су сви 

запослени равноправни“, рекао је 

Павловић. 

 

 
 

Он је поновио да су добродошли сви 

који су запослени у Градској управи, а 

који желе да раде и доприносе и 

администрацији и грађанима, те да нико 

неће имати апсолутно никаквих 

проблема. 

Предсједник Синдиката локалне 

самоуправе, управе и јавних служби 

Републике Српске Бранко Зеленовић 

истакао је да овај синдикат подржава  

новоизабраног градоначелника и да од 

њега учекује исто. 
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 „Ми имамо посебни колективни уговор 

који је наш грански синдикат потписао 

са претходним градоначелником и који 

истиче у марту. Добили смо обећања да 

ћемо потписати и нови посебни 

колективни уговор са новим 

градоначелником. Све одредбе из 

уговора се поштују и добили смо 

обећање да ће се поштовати и даље“, 

рекао је Зеленовић. 

Он је најавио да синдикалце у 2021. 

години чекају нови изазови и нови 

проблеми. 

„Прије двије године смо измјене и 

допуне посебног колективног уговора 

одгодили за 2021. годину, а тичу се 

броја радника у локалним самоуправама 

односно омјера три радника на хиљаду 

становника. У овој години ћемо видјети 

заједно са Владом Републике Српске и 

Савезом општина и градова Републике 

Српске да пронађемо рјешење које ће 

бити повољно за раднике“, додао је 

Зеленовић. 

 

Градоначелник и предсједник 

Скупштине града у посјети 

Костајници 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић и предсједник Скупштине 

града Мирсад Дуратовић  посјетили су 

општину Костајница и том приликом 

констатовали да град Приједор стоји на 

располагању општини Костајница, која 

је претрпјела велике штете од 

земљотреса. 

„Ми  ћемо помоћи  на начин на који 

можемо. Јуче смо послали тим 

инжењера и стручњака који ће вршити 

анализу објеката и биће на располагању 

начелнику Костајнице колико је то 

потребно", рекао је Павловић.  

Он је додао да је град Приједор послао 

и возила са корпама која ће помоћи у 

санацији кровова, док су путем 

приједорског Црвеног крста данас 

допремљени прехрамбени пакети.. 

 

 

Предсједник Скупштине града Мирсад 

Дуратовић је рекао да је делегација 

приједорске Градске управе дошла у 

Костајницу како би дала подршку 

угроженом  становништву и да  

"То је најмање што можемо учинити, а 

наравно да ће Градска управа 

размотрити могућности и неке 

значајније подршке", рекао је 

Дуратовић. 

У пратњи делегације из Приједора били 

су чланови Координације невладиних 

организација који су уручили  50 пакета 

хигијенско-прехрамбених артикала. 

Начелник општине Костајница Никола 

Јањетовић поновио је да је Костајници 

потребна свака врста помоћи, а посебно 

грађевински материјал и контејнери за 

смјештај. 

 

Академија поводом Дана Републике 

 

У Приједору је настављена традиција 

организовања свечане академије 

поводом Дана Републике Српске, а она 

је у условима пандемије вируса корона 

по први пут организована електронским 

путем. Градска управа Приједор, као 

организатор академије у најави  њеног 

емитовања на локалној Телевизији 

Приједор саопштио да им је 

одговорност према здрављу суграђана  

на првом мјесту те да се надају да ће 

идућа , тридесета , годишњица 

Републике Српске бити обиљежена у 

много бољим епидемиолошким 

условима. 
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Обраћајући се суграђанима у уводном 

дијелу ове академије  посвећеном 

рођендану Републике Српске 

градоначелник Приједора Далибор 

Павловић је истакао да је  Република 

Српска у својој 29 година дугој 

историји, претрпјела много тога. 

„Од рата, санкција, бомбардовања, 

транзиције и свих недаћа које су се 

надвиле над нама, сада се суочавамо и 

са пандемијом, али за разлику од ових 

несрећа од прије сада дијелимо судбину 

са свим народима и државама овог 

свијета. Навикли смо да се боримо и 

опстајемо и у много тежим ситуацијама, 

и сигуран сам да ћемо превазићи и ово 

зло, те наставити путем којим смо 

кренули.“, рекао је Павловић. 

У умјетничком дијелу академије под 

називом „ Шта је нама Република 

Српска“ учествовали су глумци 

приједорског позоришта Татјана 

Бињаш- Батоз и Деан Батоз,а у 

музичком дијелу програма Милица 

Стијепић  Ивић.  

 

Дан Републике 

 

У Приједору су поводом обиљежавања 

Дана Републике Српске , 9. јануара 

положени вијенци код споменика „ За 

крст часни“. 

Вијенац су положили градоначелник 

Приједора Далибор Павловић, 

потпредсједник Скупштине града Игор 

Кнегињић вршилац-дужности 

начелника Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту Ранко Колар. 

Колар је истакао да Дан Републике 

Српске обиљежавамо захваљујући 

онима који су своје животе дали у 

њеном стварању. 

 

 
 

-Не смијемо заборавити никада 

погинуле борце, њихове породице ни 

њихову жртву, и њихово велико дјело. 

Не смијемо заборавити умне људе, 

посланике тадашњег састава Републике 

Српске који су тачно прије 29 година 

донијели историјску и храбру одлуку, 

прогласили тадашњу Српску републике 

БиХ, она је касније преименована у РС. 

Ми борци заједно са својим 

породицама, народом из РС и Србије 

смо је одбранили и створили. Данас 

треба да је чувамо и као никада до сада 

јединствени и сложни у тој идеји-

поручио је Колар. 

Код овог централног спомен обиљежја 

вијенац су положили и представници 

Борачке организација града, 

Организације породица погинулих и 

заробљених бораца и несталих цивила, 

припадници оружаних снага и 

припадници Полицијске управе 

Приједор. 

 

Данијел Дрљача по седми пут први 

допливао до крста 

 

Најбржи међу пливачима за Часни крст 

у Приједору седми пут је Данијел 

Дрљача који је крст, вијенац и дукат и 
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ове године поклонио – овај пут Душку 

Каурину који води приједорски огранак 

хуманитарне организације "Срби за 

Србе". 

 

 

"Изузетна ми је част да сам и ове године 

први допливао до Часног крста. Као 

прошлогодишњем побједнику, била ми 

је указана част да ове године будем с 

ове стране обале и да са свештенством и 

градоначелником спуштам крст, али 

моја воља била је да будем с друге 

стране са пливачима", рекао је Дрљача. 

Каурин из хуманитарне организације 

"Срби за Србе" рекао је да ће крст и 

дукат који им је данас уручио 

најтрофејнији приједорски пливач 

добити почасно мјесто у просторијама 

удружења. 

Протонамјесник Драган Хрваћанин 

захвалио је граду Приједору и свима 

који су дошли и јутрос на службу у 

цркву и данас на литију и потом и на 

пливање. 

"Свима који су се пријавили за пливање 

честитам, нека им је срећно и Богом 

благословено, да их Бог чува и данашњи 

празник Богојављење у све дане 

њиховог живота", поручио је 

Хрваћанин. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је да је традиција 

осму годину одржана упркос отежаним 

условима због пандемије. 

"То је оно што нас чува и што нас држи 

и што ће нам помоћи да побиједимо 

овог невидљивог непријатеља. Свима 

који су пливали честитам на успјеху и 

вјери која им је омогућила да уђу у ову 

хладну воду и да се покажу у свом 

правом свјетлу, а свим грађанима који 

празнују празник желим сретно 

Богојављење уз поздрав `Бог се јави`", 

поручио је Павловић. 

За данашње пливање било је формално 

пријављено 50 пливача, али их се 

накнадно пријавило још.  

 

Павловић:  Традиција радио 

аматеризма на понос свих грађана 

Приједора 

  

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је  у свом обраћању 

на свечаности обиљежавања четврте 

године од формирања тима Радио 

мреже за опасност при Радио клубу 

„Козара“ Приједор да радио аматеризам 

у нашем граду датира од далеке 1954. 

године и да је та традиција понос свих 

грађана. 

 

 
 

 „Шта рећи о људима који се 

волонтерски баве једним хобијем који је 

често у служби заштите и спасавања 

људских живота, осим захвалити им се 

на свему што раде. Ми у Градској 

управи и ја лично стојимо вам на 

располагању да вам помогнемо у даљем 

раду и активностима“, рекао је 

Павловић. 

Он је радио аматерима и припадницима 

свих других служби заштите и 

спасавања пожелио да присуствују што 

већем броју јавних догађаја у граду 

Приједору, као што су и до сада, а што 

мање ванредним условима, 

земљотресима и поплавама. 
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 „Желим да се захвалим свима вама 

овдје, као и гостима из бањалучке 

Горске службе спасавања , на помоћи 

свим нашим грађанима када се нађу у 

неприликама, као и на помоћи 

институцијама у ситуацијама 

елементарних непогода или трагања за 

несталим лицима“, додао је Павловић. 

 Предсједник Радио клуба „Козара“ 

Јовица Кнежевић рекао је да је РМЗО 

тим основан 17. јануара 2017. године, а 

поводом катастрофалних поплава 2014. 

године када су се аматери скромном, 

али функционалном опремом, ставили 

на располагање цивилној заштити. 

 „Многи су тек тада спознали корист 

радио аматера који постоје у овом граду 

од 1954. године, али пратимо трендове и 

нове технологије“, рекао је Кнежевић. 

 Предсједник Радио клуба „Козара“ и 

вођа тима РМЗО Огњен Вукић нагласио 

је добру сарадњу са свим релевантним 

установама и организацијама у граду 

Приједору, са ГСС из Бањалуке и са 

колегама из Словеније који су им 

најприје дошли у помоћ приликом 

трагања за несталом дјевојком прије 

неколико година, након чега су се и 

збратимили с екипом из Трбовља. 

 

Захвалнице за помоћ дјеци са Косова 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић изјавио је данас да је град 

Приједор и даље спреман  да учествује  

у хуманитараним акцијама  које води 

Одбор за помоћ Србима на Косову и 

Метохији. 

 „Сви грађани преко ријеке Дрине су и 

наши грађани и сви имамо сличних или 

истих проблема, а они и мало тежих. 

Желимо да остану и опстану на свом 

простору како би свједочили ономе 

чему сви ми тежимо, а то је изворно 

православље. Они су икона српства на 

том простору и желимо да им 

помогнемо колико је у нашој моћи“, 

рекао је Павловић. 

 

 
  

Он се захвалио предсједнику Одбора 

Милораду Арлову који је у приједорској 

Основној школи„Петар Кочић“ уручио 

захвалнице и књиге „Хумано срце 

Српске“ градоначелнику и директорима 

седам овдашњих основних и средњих 

школа. 

 

 
 

 „Одбор је препознао хуманост града и 

грађана Приједора. Ово је захвалница 

свим грађанима Приједора који су у 

тешким тренуцима прихватили дјецу с 

Космета и уступили им своје домове“, 

додао је Павловић. 

 Арлов је рекао да је захваљујући 

учешћу укупно 81 школе у Српској у 

акцији прикупљања новца за довршетак 

изградње Дневног центра „Подржи ме - 

9. јануар“ у Косовској Митровици, 

намијењеном за боравак 158 дјеце с 

потешкоћама у развоју, јесенас 

прикљупљено око 48.000 КМ и да 

недостаје још нешто мање од 100.000 

КМ. 

 Он је подсјетио да Одбор са градом 

Приједором сарађује дуже од шест 

година и да су многе школе биле 
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домаћини дјеци и просвјетним 

радницима са Космета. 

 Захвалнице су примили и   

Средњошкоски центар Приједор, 

Центар „Сунце“ Приједор,  овдашње 

основне школе „ Петар Кочић“ „Вук С. 

Караџић“ Омарска, „Десанка 

Максимовић“ и „Доситеј Обрадовић“, 

те ОШ „Вук С. Караџић“ из Новог 

Града.  

 

Градоначелник приредио пријем за 

просвјетне раднике и уручио им 

Светосавске повеље 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић честитао је школску славу 

Светог Саву свим основцима, 

средњошколцима, студентима, 

васпитачима, учитељима, наставницима 

и професорима и уручио Светосавске 

повеље представницима свих васпитно-

образовних установа у граду на Сани. 

 

 
 

Он је тим поводом организовао и 

пријем за просвјетне раднике на којем је 

истакао да дани Светосавља у овој 

години нису могли да се организују као 

раније, али да јесте приређена свечана 

академија у ТВ формату која је  

приказана на локалној телевизији. 

"Такође, одлучили смо да ове године 

наградимо све наше школе јер су радиле 

и функционисале у јако тешким 

условима, бринући за здравље 

првенствено дјеце, а и њих самих. Ми, 

једноставно, нисмо имали дилеме и 

нисмо издвајали никог понаособ, као 

што је то било претходних година", 

додао је Павловић. 

 

Градоначелник разговарао са 

амбасадорима Норвешке и 

Швајцарске 

 

Градоначелник Приједора  Далибор 

Павловић боравио је  у Трнопољу гдје је 

заједно  са амбасадорима Швајцарске у 

БиХ Даниелом  Хуном   и Норвешке  

Олавом  Реинертсеном обишао фарму 

норвешких  музних крава Јусуфа 

Арифагића и погон фирме СБ Ласер 

Едхема Бешића. 

 „Ово нам је значајна посјета која нам 

даје до знања да  су амбасадори ових 

земаља заинтересовани за овакав вид 

сарадње и да ће у наредном периоду 

обратити више пажње на постојећа 

предузећа и привлачењу односно 

довођењу нових предузећа у наш град“, 

изјавио је градоначелник Павловић на 

крају ове посјете. 

Он је додао да је било и  размјене 

искуства и идеја за које вјерује да ће у 

наредном периоду уродити плодом како 

би  још додатних предузећа дошло овдје 

у наш град. 

Градоначелник је изразио задовољство 

што је до овакве посјете дошло. 

„ Драго ми је што се то десило у првом 

мјесецу мог мандата јер је ово једно јако 

добро искуство којим смо трасирали 

неки пут за будућу сарадњу.Оно што је 

јако значајно за наш град, а надам се и 

за  Норвешку и Швајцарску које имају 

жељу и вољу да инвестирају у овај дио 

БиХ и Републике Српске , да ћемо  се 

ми  из градске управе потрудити и дати 

све од себе да инвеститори дођу овдје, 

да разговарамо и понудимо их да дођу 

овдје и отворе своја предузећа“, изјавио 

је Павловић. 

Амбасадор Норвешке у БиХ Олав 

Реинертсен је изјавио да му је ово била 

друга посјета фарми Јусуфа Арифагића 

те изразио задовољство што је имао 

прилику да разговара са 

градоначелником Приједора. 
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„ Јако сам предан развијању снажнијих 

комерцијалних односа између 

Норвешке, БиХ и Републике Српске и у 

том смислу Јусуф Арифагић представља 

један примјер успјешног инвеститора 

овдје у БиХ и он може бии добар 

примјер другим потенцијалним 

норвешким инвеститорима“, изјавио је 

амбасадор Реинертсен. 

 Он је додао да је  оно што норвешки 

инвеститори траже ,а томе је упознао и 

градоначелника,  поред прилика за 

инвестиције, да постоји један снажан 

регулаторни оквир да они могу те 

инвестиције да остваре. 

„ Постоје много подручја у којима 

норвешке компаније могу направити 

одређене промјене у Републици 

Српској, а ту мислим на зелену 

енергију, хидро и соларну енергију 

вјетра, туризам, ИТ технологије и дрвну 

индустрију. Ако покажемо да можемо 

развијати свој бизнис овдје у Приједору 

, Републици Српској, мислим да је то 

најважнији сигнал потенцијалним 

инвеститорима“, рекао је Реинертсен. 

Власник фирме „ Арифагић 

инвестмент“ Јусуф Арифагић је изјавио 

да је основни фокус посјете  био  

пројекат фарме норвешких крава , а да 

су током разговора начети  и проблеми 

везани за градњу ауто-пута и 

ограничења  односно лимите за млијеко 

који постоје у Републици Српској. 

„ Посјета градоначелника и заједнички 

дочек гостију ме веома радује јер 

коначно тимски радимо за цијели град 

Приједор јер на овакав начин 

дочекујући госте  и са овом посјетом 

сигурно отварамо простор 

потенцијалним инвеститорима“, рекао 

је Арифагић. 

Он је подсјетио на формирање једне 

асоцијације на релацији БиХ и 

Норвешка,а тиче се директно 

норвешких инвестиција у одређена 

подручја од дрвне индустрије, 

енергетике обновљивих извора и 

пољопривреде. 

„ Ја ту видим један велики потенцијал и 

желим да на свој примјеру објасним 

људима да се овдје може успјешно 

инвестирати и пословати,а овдје се први 

пут ради директно о норвешким 

инвеститорима“, рекао је Арифагић. 

Амбасадор Швајцарске у БиХ Данијел  

Хун потврдио је да је први пут у 

Приједору  и да се радује што у овом 

граду постоји швајцарски инвеститор 

који овдје производи и који је овдје 

инвестирао мислећи при том на фирму 

СБ Ласер. 

„Сматрам да постоји доста потенцијала 

за даље инвестиције посебно у овој 

регији Приједора“, рекао је Хун. 

Он је додао да је веома важно да имамо 

овакве приватне инвестиције и да се на 

тај начин  отварају радна мјеста, да се 

овдје производи односно добијају 

производи који ће се извозити у Европу 

и стављати и на домаће тржиште. 

 „ Мислим да је предузеће СБ Ласер 

добар примјер и да може дати сигнал за 

неке будуће инвеститоре“, рекао је 

амбаадоар Хун. 

Власник фирме СБ Ласер Едхем Бешић 

је изјавио да је веома задовољан 

данашњом посјетом амбасадора 

Норвешке и Швајцарске и 

градоначелника Приједора будући да је 

тема била даљи развој привреде овог 

подручја и даља улагања и сарадња 

ових европских земаља са БиХ. 

„ Гостима смо показали да и ми овдје 

можемо направити позитивне и лијепе 

приче и да презентијемо  вриједности 
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тих европских земаља на наше подручје. 

У мом случају то су прецизност, 

тачност и квалитет. Даљи нам је циљ 

довести нове инвеститоре, а то је могуће 

ако остваримо позитивне утиске“, 

изјавио је Бешић. 

Он је додао да је представио и друге 

фирме које представљају швајцарске 

инвестиције, а то су БХ Солутион,Дом 

ЕНЕА, Занатска радња Карабашић и 

Етно село Оаза те да су договорени 

будући разговори и са овим 

инвеститорима. 

 

Обилазак Индустријске зоне „ 

Целпак“ 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић је са сарадницима обишао 

Индустријску зону Целпак те  постојеће 

, као и локације будућих инвеститора. 

 

 
 

„ Морам да кажем да је ово један од  тих 

започетих, а незавршених пројеката које 

смо спомињали у претходном периоду, 

а има још много посла да се ради како 

би се они завршили . Тиме  бисмо   

омогућили несметани, односно бољи 

рад инвеститорима који су већ дошли 

овдје и како би омогућили нових 

заинтересовним инвеститорима да 

изграде своје фабрике и  почну овдје са 

радом“,изјавио је Павловић. 

Он је додао да је задовољан са 

предузетницима који овдје раде и са 

њиховим производним халама и 

условима у којима раде запослени. 

„ Жеља Града и Градске управе је да 

наставимо добре односе и сарадњу са 

свим тим инвеститорима и 

привредницима. Поред тога разговарали 

смо и са два нова домаћа инвеститора из 

Приједора који желе да откупе 

земљиште у индустријској зони и да ту 

отворе своја предузећа која ће 

запошљавати одређени број радника“, 

истакао је Павловић. 

Он је додао да се преговори са њима 

настављају , а тренутно су одређене 

локације које су могуће за њихове 

намјене и у наредном периоду ћемо 

обавити разговоре и ићи у том правцу 

да се постигне договор око будућег 

инвестирања. 

 

 
 

„ Град мора завршити започете пројекте 

у овој зони јер је април прошле године 

био услов да ти људи дођу овдје да 

раде. То није испоштовано и ова 

Градска управа на челу са мном, у 

складу са могућностима које буџет буде 

дозвољавао да ради како бисмо 

завршили те пројекте као што су 

приступни путеви и канализација и да 

ти људи којима је то обећано овдје то 

буде и завршено и да они нормално 

могу обављати своје послове и 

несметано прилазити својим објектима“, 

рекао је Павловић. 

Ова делегација на челу са 

градоначелником обишла је производне 

погоне предузећа „ Една 

Металворкинг“, „ ММ Пластик“ и „ 

Раундлајнер“ што су неки од 

инвеститора који раде у овој зони и уз 
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пораст производње повећавају број 

запослених. 

 

Састанак са представницима 

подручне привредне коморе  

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић  одржао је састанак са 

предсједником Подручне привредне 

коморе Бањалука Гораном Рачићем и 

руководиоцем  канцеларије ове  

Подручне привредне коморе у 

Приједору Дијаном Ђаковић. 

 

 
 

Тема састанка била је успјешна 

досадашња сарадња Градске управе 

Приједор и Подручне привредне коморе 

Бањалука, која је и највећа комора у 

коморском систему Републике Српске, 

као и механизми побољшања исте.  

На састанку је закључено да је 

заједнички циљ дјеловања у наредном 

периоду интензивирати сарадњу, те 

заједничким пројектима омогућити да 

се Приједор отвори према 

потенцијалним инвеститорима. 

Градоначелник је истакао да ће Градска 

управа којом он руководи, заједничким 

снагама са Агенцијом за економски 

развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД" и 

Подручном привредном комором 

уложити напоре да се у Приједору 

омогући бољи привредни амбијент. 

 

Градоначелник присуствовао  

отварању новоопремљеног инфо 

центра на Мраковици 

 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић присуствовао је на 

Мраковици отварању новоопремљеног 

инфо центра у Националном парку 

Козара. 

 

 
 

Он је честитао  руководству и 

запосленима на отварању овог центра 

који је неопходан свим посјетиоцима, 

истичући да је град Приједор поносан и 

на планину и на Национални парк 

Козара који се налази највећим дијелом 

на територији Приједора. 

 „Разговарао сам већ с руководством 

Парка о идејама за даљи развој туризма. 

Једна од њих је увођење редовне 

аутобуске линије Приједор – Мраковица 

за коју сматрамо да је потребна. Много 

је идеја и град је расположен да се 

повећа понуда како би се повећао и број 

туриста“, навео је Павловић. 

 Он је нагласио да је потребно да се све 

локалне заједнице укључе у заједничку 

промоцију и да је потребно урадити 

једну озбиљнију и већу презентацију 

потенцијала који могу привући не само 

госте из Српске и БиХ него и изван ових 

граница. 

Инфо центар на Мраковици је званично 

отворила министар трговине и туризма 

Републике Српске Сузана Гашић која је 

истакла да ово мјесто не припада само 

Приједору и само околним локалним 

заједницама него свима у Републици 

Српској и то тако треба да 

доживљавамо и да сви заједно 

доприносимо развоју ове планине. 
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Вршилац дужности директора 

Националног парка Козара Божидар 

Николетић рекао је да је овај инфо 

центар већ дуго потребан и да се ево 

сада приводи крају стављање у пуну 

функцију једног таквог објекта. 

 „Намјера нам је да овдје презентујемо 

туризам не само Козаре него и свих 

локалних заједница које гравитирају 

планини. Наша обавеза је сада да се 

дамо у пуном капацитету да би 

посјетиоци били задовољни и дали нам 

позитивну оцјену, а да ми имамо 

сатисфакцију кроз такву реакцију“, 

рекао је Николетић и захвалио се свима 

који су учествовали у изградњи и 

опремању овог објекта. 

 

 
 

Новоотворени инфо центар се састоји из 

едукативног и информативног дијела и 

постављена је тематска изложба 

посвећена природним вриједностима 

Парка и путем које посјетиоци могу 

добити основне информације о флори, 

фауни, рељефу, шуми и заштити 

природе, а ту су интерактивни елементи 

којима ћемо анимирати најмлађе 

посјетиоце. 

Опремање инфо центра, који је изграђен 

2012. године, реализовано је у оквиру 

пројекта „Виа Динарика“ који 

имплементира и суфинансира УНДП уз 

финансијску помоћ УСАИД-а и 

Агенције за развојну сарадњу Италије.  

 

 

 

 

 Дани зиме на Козари 

 

Привредно-туристичка манифестација 

"Дани зиме на Козари", 15. по реду, због 

епидемиолошке ситуације имала је своје 

репортажно издање будући да је 

снимљени материјал призакан на више 

ТВ станица умјесто да су се учесници 

традиционално окупили на Козари. 

Директор Туристичке организације 

града Приједора Амира Ганић изјавила 

је у најави емитовања да је снимљени 

материјал емитован управо у термину 

када се ова манифестаија одвијала 14 

година уназад.Репортажа  је обухватила  

четири сегмента манифестације, а то су 

планинарски марш, ски куп, гастро 

презентације и спортске 

активности.Чланови Клуба екстремних 

спортова“ Албатрос“, Извиђачког 

одреда „ Др Младен Стојановић“ , 

Планинарско-скијашког друштва „ 

Љубијски рудар“ , ловачких удружења „ 

Превија“ из Ламовите  и „ Срндаћ“ из 

Омарске те професори Угоститељско-

економске школе  из Приједора 

говорили су о својим искуствима током 

претходних година учешћа на 

манифестацији „ Дани зиме на Козари“. 

Градоначелник Приједора Далибор 

Павловић је на крају ове репортаже 

упутио позив  грађанима Приједора и 

поткозарских општина и будућим 

гостима да посјете Козару, као 

својеврсну ваздушну бању богату 

природним љепотама и чистим 

планинском ваздухом, неопходним за 

здравље. 

„ Унапређењем и проширењем понуде 

Козаре град Приједор ће и даље 

пружати подршку развоју туризма на 

овом подручју“ изјавио је Павловић. 

Снимање овог видео материјала 

организовала је Туристичка 

организација града која је уједно и 

организатор ове манифестације  уз 

подршку  града Приједора. 

______________________      

Издавач: Град Приједор 


