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7.2. Градоначелник Приједора Марко 

Павић разговарао са амбасадорком 

СР Њемачке у БиХ 

 

Градоначелник Приједор Марко Павић 

и амбасадор Њемачке у БиХ Улрике 

Марија Кноц разговарали су у 

Приједору о могућностима економске 

сарадње Приједора са неким њемачким 

градовима и са њемачким 

представништвима која постоје у БиХ. 

 

 
 

 "Жеља нам је да у кратком времену 

ступимо у контакт са представницима 

њемачке амбасаде за економске односе 

како бисмо приједорску привреду 

повезали са њемачким партнерима", 

рекао је Павић. 

 Он је подсјетио да је њемачка уложила 

доста новца у повратак грађана 

Приједора у своја предратна мјеста 

становања. 

 "У Њемачкој још увијек има пуно 

наших грађана, а међу њима доста оних 

који се баве бизнисом, те нам је жеља да 

им понудимо Приједор као дестинацију 

повољну за инвестирање и да дио наше 

дијаспоре привучемо да улаже у свој 

град", поручио је Павић. 

 Он је нагласио да је Приједор, по 

оцјени бројних страних организација, 

међу којима и њемачког ГТЗ-а, 

најповољнија дестинација за 

инвестиције у БиХ. 

 Њемачки амбасадор у БиХ Улрике 

Марија Кноц истакла  је да је са 

градоначелником и осталим 

представницима Приједора разговарала 

о ономе што је у овом граду већ 

постигнуто, као и о изазовима који тек 

предстоје. 

 "Увјерила сам се у бројна признања 

разних организација која је 

градоначелник добио за вријеме свог 

мандата. Кад су у питању повратници, 

њемачка организација ТХВ била је 

веома ангажована на изградњи њихових 

домова, а данашњи изазови су 

економски развој, инвестиције и 

стварање нових радних мјеста", навела 

је Кноц. 

 Она је додала да привредници 

међусобно стварају и директне 

контакте, а да након оваквих разговора 

и амбасада може бити мјесто гдје ће 

добити информације које их интересују. 

 Амбасадор Кноц посјетила је предузеће 

"Метална индустрија Приједор" које 

сарађује са њемачким партнерима и 

учествује на тамошњим сајмовима. 

 

15.2. Обиљежен Дан бораца 

 

Поводом Дана бораца одбрамбено-

отаџбинског рата делегације Града  и 

Борачке организације Приједора , те 

делегације осталих  борачких 

организација положиле су вијенце на 

централни споменик „ За крст часни“  и 

запалили свијеће у спомен-комплексу 

„Камени цвијет“. 
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Замјеник градоначелника  Приједора 

Миленко  Ђаковић  овом приликом  је 

истакао да је ово дан када се требамо 

присјетити свих оних који су се борили 

и изборили за Републику Српску. 

„Посебно се овог дана присјећамо оних 

који су своје животе положили у темеље 

Републике Српске, а уједно је ово дан 

када дајемо подршку борачким 

удружењима и удружењима породица 

погинулих и свима онима који су 

највише поднијели страхоте рата да их 

нећемо заборавити и да ћемо ми у 

општини Приједор заједно са њима 

градити боље услове за њихов живот “-

казао је Ђаковић. 

Предсједник градске Борачке 

организације Приједор Радован Рајилић 

је истакао да су  борци са великом 

вољом, жељом и храброшћу створили 

Републику Српску . 

 „Ово је била прилика да се још једном 

подсјетимо да све наше саборце који су 

дали живот за Републику Српску , рекао 

је Рајилић додајући да је  приједорским 

бригадама у одбрамбено-отаџбинском 

рату учествовало преко 17000 бораца од 

којих 575 бораца погинуло са подручја 

Приједора  и 249  који су избјегли из 

других општина. 

Обиљежавање Дана бораца одбрамбено-

отаџбинског рата почело је у цркви 

Свете тројице  када су представници 

Борачке организације одржали парастос 

погинулим саборцима,а потом је 

одржана свечана сједница 

предсједништва ове организације. На 

овој сједници  су поред пригодних 

обраћања и говора гостију, награђени 

најбољи литерарни и ликовни радови 

приједорских основаца  и уручена   

признања за људе који су највише 

показали када је у питању однос и рад у 

овој организацији. 

Плакету са  златним крстом  добио је 

Миленко Ђаковић, са сребрним крстом 

добили су  Бране Василић, Слободан 

Брдар, Драган  Ромчевић  и Мира 

Марковиновић , а уручено је и осам 

захвалница са ликом Зорана Карлице за 

оне који својим ангажовањем доприносе 

раду Борачке организације. У оквиру 

обиљежања Дана бораца одбрамбено-

отаџбинског рата представници  

борачке организације обишли су  шест 

породица  погинулих , ратних војних 

инвалида и бораца. 

 

 

Резултати новогодишње акције 

откупа дуга у Топлани  

 

Новогодишњој акцији откупа дуга коју 

су  покренули  Надзорни одбор и управа  

приједорске „ Топлане“ и која је трајала 

од 15.децембра до 25.јануара одазвало  

се 27 потрошача.Директор овог 

предузећа  Љиљана Деспотовић  је 

потврдила  да су они  уплатили  

30.655,75  КМ од чега је 27.887,65 КМ 

на име дуга за гријање, а 2768,40 КМ на 

име камате док је учесницима ове 

новогодишње акције на име 70 одсто 

камате  отписано око 8408,48 КМ. 

„Ми практикујемо да годишње имамо 

најмање двије акције откупа дуга  и 

уплаћена средства која су ефекат ове 

акције су за нас значајна  јер и та  

уплата према  добављачима за мазут 

може значити мање камате у 

цјелокупном дугу “-рекла је 

Деспотовићева. 

Она је истакла да је укупан дуг 

потрошача за испоручену топлотну 

енергију крајем прошле године износио 

7.195.491,53   КМ, а да су ту урачунате 

и камате које износе 2.006.362,67 КМ. 

„Највећи дужници  су и даље 

домаћинства  која са обрачунатим 
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каматама дугују  5.191.730,88  КМ, док 

правна лица дугују 1,88 милиона КМ, а 

буџетски корисници око  103 618  КМ“ 

,казала је Деспотовићева. 

У овој новогодишњој акцији откупа 

дуга  корисницима је било понуђено да  

уплате цјелокупан износ главног дуга са 

стањем од 30. новембра ове године  те 

да  ће им бити отписано 70 одсто износа 

обрачунате и задужене затезне 

камате.Корисници који су утужени , да 

би остварили погодност које пружа 

акција, дужни су били  да уплате, уз 

главни дуг, и износ судских трошкова за 

године за које су утужени. 

 

 

4.2.2013.Одржани Дани зиме на 

Козари 

  

Ученици Пољопривредно-прехрамбене 

школе из Приједора припремили су 

најукуснији котлић на седмим "Данима 

зиме на Козари", док је побједник 

такмичења у спортским дисциплинама 

екипа Националног парка 

"Козара".Друго мјесто у гастро 

такмичењу освојили су средњошколци 

из Градишке, а треће ученици 

Угоститељско-туристичке школе из 

Приједора, док су друго и треће мјесто у 

спортским играма освојили Клуб 

екстремних спортова "Албатрос" из 

Приједора и екипа из општине Оштра 

Лука. Министар управе и локалне 

самоуправе Републике Српске Лејла 

Решић рекла је да већ другу годину ово 

министарство подржава манифестацију 

"Дани зиме на Козари". 

 

 

 

"Осим спортског и културно-

умјетничког дијела, све општине из 

поткозарске регије су овдје и на тај 

начин јачамо и наше општине и њихову 

сарадњу и њихове капацитете. Овдје 

можемо да покажемо да и преко 

туризма наше локалне заједнице могу да 

се развијају и да јачају", казала је 

Решићева. 

 Она је подсјетила да је Министарство 

управе и локалне самоуправе Републике 

Српске 3.000 КМ издвојило за 

овогодишње "Дане зиме на Козари", а 

да је Министарство трговине и туризма 

Републике Српске обезбиједило 3.500 

КМ. И министар Бакир Ајановић 

присуствовао је  седмој привредно-

туристичкој манифестацији на 

крајишкој планини. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да су "Дани зиме на 

Козари" лијек за планину на којој се 

ратовало и која је рањавана, 

понављајући да она из године у годину 

своје трајање оправдава на првом мјесту 

бројем посјетилаца. 

 "Сваки дан у ово доба годне треба да 

буду дани зиме на Козари и сваки дан у 

другим дијеловима године треба да 

буду дани љета на Козари јер мало ко 

има прилику у својој близини имати 

овакве природне љепоте и може 

уживати у њима", истакао је Павић. 

 На више од 20 штандова били су 

изложени разни домаћи производи и 

рукотворине, од вина, ликера, ракије, 

преко меда и других пчелињих 

производа, до ручних радова и сувенира 

из свих крајева Поткозарја, док је за 

гастро и за спортска такмичења било 

најављено учешће по девет екипа, и то 

из Приједора, Градишке, Зенице, 

Бањалуке, Котор Вароши, Козарске 

Дубице, Костајнице, Оштре Луке, 

Лакташа и Прњавора. 

 "Данима зиме на Козари" претходио је  

 "Зимски омладински марш“ који је 

организовао Клуб екстремних спортова 

"Албатрос" из Приједора, као и 
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такмичење ученика основних и средњих 

школа у скијању које је организовало 

Планинарско-скијашко друштво 

"Љубијски рудар" из Приједора. 

 Организатори "Дана зиме на Козари" су 

Туристичка организација Приједор и 

град Приједор, а суорганизатори 

Туристичке организације општине 

Козарска Дубица и Национални парк 

„Козара“. 

 Покровитељи манифестације су 

Министарство трговине и туризма и 

Републике Српске Министартсво 

локалне управе и самоуправе Републике 

Српске. 

 

Слаб интерес за радничка занимања 

 

Недавно проведена анкета међу 

ученицима деветих разреда основних 

школа показала је да је само око 19 

одсто анкетираних заинтересовано  за 

наставак  школовања за  радничка 

занимања, односно за трогодишње 

школовање у некој од средњих школа, 

иако су одређени профили занатлија 

најтраженија радна снага на бироима 

рада. 

Градско Одјељење за друштвене 

дјелатности  анкетирало  је 657 ученика 

који ове школске године завршавају 

основно образовање и опредјељују се за 

будуће занимање, а резултати ће 

послужити  градској управи у креирању 

уписне политике за средње школе коју 

дефинитивно одобрава Министарство 

просвјете и културе Републике Српске. 

Највећи интерес будући средњошколци, 

њих  536, показали су за наставак 

школовања у четворогодишњем 

образовању, а од тог броја њих 110 за 

гимназију, 98 за здравство и фармацију, 

а 71 ученик је заинтересован за 

електротехничку струку.То је сасвим  

разумљиво јер из школских клупа 

излазе  генерације којима је компјутер 

основно средство комуницирања и  који 

желе да  своја знања информатике даље  

проширују. 

Вршилац дужности начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић сматра да би приоритет  

ипак требало дати трогодишњим 

занимањима. 

-Од 121 ученик колико би жељели да 

наставе школвање у трогодишњим 

занимањима највећи интерес је 

машинство  и обраду метал за  које се 

изјаснило 30 будућих средошколаца, 29 

за личне услуге, а 22 за пољопривреду и 

прераду хране“ казала је Бабићева 

додајући да је штета што интерес за 

трогодишња занимања није већи јер су у 

овом тренутку између дугогодишњег 

боравка на евиденцији Завода за 

запошљавање исплатији и 

профитабилнији некадашњи занати. 

„Подаци са јасни да нема незапослених 

обућара, а ми већ четири године не 

успијевамо да упишемо ученике за ово 

занимање. Да не говоримо о томе да 

овдашње предузеће „ Нова Иванчица“ 

добар дио властитих средстава улаже у 

преквалификацију других струка због 

недостатка обућара „ истакла је 

Бабићева. 

Она је додала да све релевантне 

субјекте треба да забрине и податак да 

се ове године очекује упис око 730 

средњошколаца што је  у односу на 857 

уписаних ове године  за  127  ученика 

мање,те да је тај број  будућих 

средњошколаца  и мањи будући  да се у 

седам приједорских средњих школа 

уписује и одређени број ученика из 

сусједних општина. 

„ У том свјетлу треба посматрати у 

најављено одређивање броја ученика у 

одјељењима које би се према неким 

најавама  из министарства могло 

кретати и до 30, што би значило да би 

наредне школске  године могло да буде  

и далеко мањих број одјељења“ казала 

је Бабићева. 

Она је додала да је недавно одржан 

састанак са представницима ресорног 

министарства постигнут начелан 

договор  да би оптималан број ученика 

у разредима био 26, али да ће се коначна 
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одлука знати пред почетак нове 

школске године. 

Предсједник Актива директора средњих 

школа Здравко Ковачевић је потврдио 

да ће ове године средњу школу 

завршити 43 одјељења. 

„ Према броју ученика који  ће на јесен 

поћи у први разред средње школа и 

отпималном броју од 26  ученика у 

разреду,  ми бисмо уписали 28 одјељења 

што је 15 одјељења мање него ове 

године и уз повећање норме са 20 на 24 

часа непосредног рада  већ се види да ће  

слиједеће  школске године  бити много 

проблема јер би могло бити и 

просвјетних радника  који ће остати без 

посла“ казао је Ковачевић. 

  

План управљања отпадом 

 

Приједорско предузеће “Комуналне 

услуге”  , започиње реализацију Плана 

управљања отпадом на подручју града 

Приједора , кроз пројекте  “Проширење 

подручја прикупљања комуналног 

чврстог отпада у граду Приједору  и 

“Увођење рециклаже изградњом 

зелених острва”. Пројектом проширења 

подручја прикупљања комуналног 

чврстог отпада биће обухваћено 35 

мјесних заједница града Приједора , 

односно 3 140 домаћинстава , што ће 

тренутну покривеност одвоза отпада , са 

58 , повећати на 70 одсто. Руководилац 

Радне јединице“ Јавна хигијена“ 

приједорских „Комуналних услуга“  

Милка Грбић  истиче да је  вриједност 

пројекта 231 992  еура,  који финансира 

међународна агенција СИДА, а да је 

превиђено учешће градске управе од 10 

одсто укупних  средстава. 

„ Учешће ове међународне организације 

се  односи на куповину опреме  коју 

чини камион  носивости 9 тона који 

врши услугу одвоза отпада и може 

празнити контејнер 1,1 и 5 метара 

кубних и сто  контејнера запремине 1,1 

и 22 контејнера запремине  пет метара 

кубних који ће бити распоређени у ових 

35 мјесних заједница и били би 

постављени према приоритетима“ 

казала је Грбићева. 

А гдје су приоритети , најбоље знају 

грађани. Да би планирани посао био 

што квалитетније обављен, радна група 

Комуналног предузећа и града 

Приједора  , у мјесним заједницама које 

су обухваћене новим пројектима , 

организује презентације и јавне 

расправе. 

 „Грађани су ,  осим Плана проширења 

прикупљања чврстог отпада упознати и 

о пројекту увођења рециклаже 

изградњом зелених острва , истиче 

Грбићева.  

Она је додала да је вриједност овог 

пројекта 132.903 еура , који такође 

финансира СИДА, уз учешће локалне 

власти у износу од 10 одсто. 

„ Ту је предвиђена набавка  возила 

капацитета 3,5 тона за прикупљање овог 

отпада и за рад у мањим улицама те 15  

контејнерских мјеста гдје ће бити 

постављено по четири контејнера за три 

врсте рециклажног отпада који ми већ 

прикупљамо. Од тих 60 контејнера који 

су предвиђено  45 финансира СИДА ,а 

градска управ преосталих 15 и изградњу 

зелених острва“ казала је Грбићева. 

Реализацијом нових пројеката  , до 2017. 

године , обим прикупљеног отпада биће 

повећан  , док ће , истовремено након 

рециклаже , количина депонованог 

отпада бити смањена. Радници 

Комуналних услуга ,осим својих 

редовних активности, ангажовани су и 

на пословима изградње депоније 

„Курево“ .  Прва фаза радова , до краја 

марта ове године ,обухвата изградњу: 

Управне зграде , улазно-излазне зона са 

колско-цестовном вагом од 60 тона , 

изградњу бране на депонији и ограде 

око ње ,  те набавку будложера и 

компактора за пресвлачење и 

компактовање депоније земљом.Према 

ријечима Сеада Суљановића , 

руководиоца развоја и екологије у 

предузећу „Комуналне услуге“ ,  будућа 

санитарна депонија  биће изграђена 

према високим стандардима. 
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„Од једне општинске депоније која је 

изграђена 1983.године извршићемо 

реконструкцију и доградњу у једну 

регионалну, санитарну депонију за 

регију Приједор која ће опслуживати 

око 180 000 становника и биће 

направљена према свим европским 

стандардима, онемогућиће  загађивање 

човјекове, околине, ваздуха и воде,а 

депоновање ће бити према свим 

европским законима“ казао је 

Суљановић. 

Пројекат прве фазе изградње санитарне 

депоније „Курево“ ,  вриједан преко 

милион и по долара , требало би да буде 

завршен у априлу ове године.  Средства 

за његову реализацију обезбијеђена су 

путем бескаматног кредита Свјетске 

банке , од које  се очекују и средстава  

за другу фазу радова , у којој је 

предвиђена изградња погона за 

рециклажу , чиме би количина отпада 

на будућој , регионалној депонији била 

смањена . 

 

Средства за невладин сектор 

 

Град Приједор ће ове године 

финансирати  пројекте  невладиних 

организација средствима у износу од 60 

000 КМ.Вршилац дужности начелника  

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић потврдила је да ће  се  из 

градског буџета финансирати различите 

области живота и рада у граду од 

запошљавања,  пољопривреде, 

привреде, туризма, здравства, 

образовања и културе до социјалне 

заштите , екологије, области људских 

права и јачања демократског друштва 

до развоја спорта. 

„Ми већ неколико година потпуно 

транспарентно финансирамо један дио 

невладиног сектора и то путем јавног 

огласа гдје се сви који испуњавају 

критеријуме могу пријавати са својим 

пројектима и на тај начин се 

финансирају тако да ни ове године 

средства неће бити дијељена по систему 

донација  него путем  конкурса  који ће 

бити расписан  током априла“ казала је 

Бабићева. 

Она је додала да ће  Комисија за 

сарадњу са удружењима и фондацијама 

провести  конкурсну процедуру и 

одабрати најквалитетније које ће 

градска управа финансирати током 

2013.године. 

Она је подсјетила да је Приједор  због 

таквог начина рада добитник  признања 

Мреже „ Споразум плус“ за  најбоље 

праксе у примјени “Споразума о 

сарадњи локалних органа власти и 

организација цивилног друштва” у 

области финансирања невладиних 

организација из градског  буџета. 

 

18.2.2013. Одржан први „Козара ски“ 

 

На планини Козари овог викенда по 

први пут је одржано такмичење из 

званичног календара Скијашког савеза 

БиХ, а "Куп Козара 2013" окупио је 

преко 200  такмичара од 8 до 15 година 

из 14 клубова из БиХ и једног из Црне 

Горе.Предсједник Смучарског савеза 

Републике Српске и члан Управног 

одбора Ски савеза БиХ Славко Васић 

рекао је да је такмичење оправдало и 

премашило сва очекивања. 

 "Љетос смо обавили инспекцију стазе, 

али ово је превазишло сва наша 

очекивања. Висока, заиста висока 

оцјена за све сегменте организације, све 

је функционисало беспријекорно и 

презадовољни смо, а посебну драж дало 

је ноћно такмичење у слалому", рекао је 

Васић новинарима на Козари. 

 Најбољи слаломаши у категоријама 

старији дјечаци и дјевојчице и млађи 

дјечаци и дјевојчице били су Јанко 

Вукадиновић из Ски клуба "Мојковац" 

Црна Гора, Марина Мандушић из СК 

"Стриж" из Томиславграда, Недин 

Звиздић из "ЛХ ски тима" Сарајево и 

Маја Тадић из СК “Јахорина“. 

 Најбољи такмичари у велеслалому у 

категоријама старији дјечаци и 

дјевојчице и млађи дјечаци и дјевојчице 

били су Мирза Хасанбеговић из СК 
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„Бјелашница“, Ива Гачић из СК 

„Стриж, Матин Каменица из СК  "ЗОИ 

`84" и Сара Шишић из СК „Сарајево“. 

 Велеслалом су возили и млађи и 

старији цицибани и цицибанке међу 

којима су најбољи били Даут 

Хамидовић из СК „Илиџа“, Ламија 

Пашовић из СК "ЗОИ `84", Давид 

Дујаковић из СК „Бањалука" и Есма 

Алић из СК „Бјелашница“.  

 Специјалне награде добили Марко 

Јелача, Јанко Вукадиновић и 

Максимилијан Фогел као једини 

такмичари из Приједора града 

домаћина, Мојковца у Црној Гори и 

аустријског Граца.  

Технички организатор Предраг Гргић из 

Смучарског клуба "Бањалука" рекао је 

да је такмичење одржано у првокласним 

условима уз фантастичан снијег и 

беспријекорну уређеност стазе. 

 "Наши гости су више него изненађени 

и презадовољни условима 

,организацијом и смјештајем", навео је 

Гргић. 

 

 
  

Предсједник Планинарског скијашког 

друштва "Љубијски рудар" Божо Грбић 

рекао је да је такмичење окупило далеко 

већи број учесника од предвиђеног и да 

су због тога тражили и додатни 

смјештајни капацитети у Приједору 

будући да су на самој планини сви били  

пуни. 

 "Мислим да смо положили испит и да 

ћемо и остати у званичном календару 

Ски савеза БиХ", рекао је Грбић. 

 Домаћини и организатори "Купа Козара 

2013" су Планинарско-скијашко 

друштво "Љубијски рудар" из 

Приједора, Смучарски клуб "Бањалука" 

из Бањалуке и Национални парк 

"Козара". 

_______________________________      
Издавач: Град Приједор 


