
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април  2013.године 
 

 

1.4.Историјски час посвећен др Младену 

Стојановићу 

 

Поводом 117. годишњице рођења и 71. 

годишњице погибије народног хероја др 

Младена Стојановића одржан  је 

историјски час и положени вијенци 

испред споменика  овог легендарног 

партизанског команданта.Вијенце су 

положиле делегације СУБНОР-а , 

установа и спортских друштава који 

носе име др Младена Стојановића, 

борачких  организација ,  Града  

Приједор и сусједних поткозарских 

општина. 

 „Младен је био  човјек за примјер, 

револуционар  од најраније младости па 

до краја живота, најпопуларнија 

личност устанка на Козари, Крајини и 

много шире и један од најхрабријих 

бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. Зато је 

његов је лик  остао да живи у сјећању 

заједно са славом херојске Козаре“- 

рекао је   присутнима предсједник  

градског  СУБНОР-а Вељко Родић. 

 

 
 

Он је додао да  је пред садашњим и 

будућим  генерацијама задатак да увијек 

чувају и његују тековине 

народноослободилачких ратова  

потакнуте његовим  неизмјерним 

херојством. 

Директор Дома здравља и љекар по 

професији Славица Поповић је 

обраћајући се присутнима подсјетила   

да је Младен Стојановић био човјек 

којег је изњедрио овај град и његова 

Козара . 

„Младен је  његовао универзалне 

вриједности и принципе и оно за шта се 

он борио то су и данас вриједности -

слобода, мир, правда, равноправност  и 

хуманизам. Ми требамо те идеале 

пренијети на нашу дјецу,а прије свега 

његовати сјећање на борбу против 

фашизма чији је Младен симбол, 

поручила је Поповићева.Она је додала  

и да је велики  Младенов допринос  био 

развоју здравства, спорта и културе у 

предратном Приједору, те да ће се 

садашње генерације   најбоље одужити 

најбољем сину Козаре тако што ће 

настојати да граде  Приједор као мјесто  

гдје ће омладина имати своју будућност 

и  перспективу. 

 

10.4.  Сједница Скупштине града 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

најавио   је  на овој  сједници 

Скупштине града да ће вјероватно доћи 

до покретања стечаја у приједорском „ 

Водоводу“ будући да су овом предузећу 

због дуга са струју од око десет 

милиона КМ, блокирани рачуни у свих 

девет пословних данака преко којих 

послују. 

"Можда је у овом тренутку једино 

рјешење да Водовод оде у стечај како 

би се наплатио дуг за струју , јер би у 

противном сав приход у  овом 

предузеће слиједеће двије године био 

усмјерен на измиривање дуга  те у 

таквим условима предузеће не би могло 

да послује“ изјавио је Павић пред 

одборницима Скупштине града. 
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Он је додао и да то није најпопуларнија 

мјера, али да се нада да ће резултат 

процеса бити позитиван. 

 "Власништво града су  резервоари и 

велика постројења који не би били 

предмет стечаја док би у стечај ишла 

зграда предузећа и машине.Мада је ово  

јединствен случај да се на терет 

локалној заједници ставља дуг који је 

настао у вријеме када је предузеће било 

у власништву Републике", казао је 

Павић.  

 

 
 

 Он је најавио да и да ће локална власт 

помоћи да се ово предузеће оспособи за 

наставак рада кроз пројекте Црно Врело 

и Томашица. 

 

 
 

Директор "Водовода" Владо Рељић 

обавијестио је јавност  да су   извршном 

пресудом  Окружног привредног суда 

Бањалука по захтјеву "Електрокрајине" 

Бањалука  блокирани рачуни због дуга 

од 7,9 милиона марака од чега је камата 

3,7 милиона КМ, а дуг  је акумулиран од 

рата и поратног периода. 

 На овом скупштинском засједању 

одборници су једногласно одлучили да 

највише признање града Приједора за 

2013.годину  добије предузеће“ Инвинг 

инвест инжењеринг“, награду града 

Удружење грађана „ Дон“, а да је 

почасни грађанин Приједора  постао и 

потомак чувене породице Стојановић, 

Младен Стојановић.Награђенима, као и 

носиоцима похвала града КУД „ Осман 

Џафић“ и СПЦПД „ Вила“ те 

захвалнице  Градској организацији 

Црвеног крста и брачном пару Цуњак 

признања ће бити уручена на свечаној 

академији поводом Дана града 16.маја. 

 

 
 

Одборници Скупштине града Приједор 

усвојили су данас и извјештаје о раду 

установа из области културе за 

2012.годину (Позоришта Приједор, 

Галерије `96 и Центра за приказивање 

филмова) те инфорамције о раду 

установа из области културе ( Народне 

библиотеке „ Ћирило и Методије“ и 

Музеј Козаре). Усвојене су и 

информације о раду о оствареним 

резултатима рада СЈБ Приједор и 

Извјештај о раду Агенције за економски 

развој „ Преда-ПД“. 

 

 

1.4. Наставља се Пројекат „ Помоћ за 

самопомоћ“ 

 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић и представник Удружења“ 

Прогрес из Сарајева потписали су 

Меморандум о заједничкој 

имплементацији пројекта „ Помоћ за 
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самопомоћ“  који ће бити проведен у 

партнерству са њемачком  Фондацијом  

„Wингс оф хопе“ из Минхена. 

 „На тај начин ће осам младих људи из 

Приједора доћи до свог личног 

образовања, а надамо се и до запослења. 

Ми сматрамо да сваки обучен човјек 

пуно вриједи и наш је циљ стварање 

услова  што већег запошљавања наших 

незапослених младих људи“, казала је 

начелница Одјељења за привреду и 

пољопривреду Зинајда Хошић. 

Она је потврдила  да овај пројекат 

суфинансирају град Приједор и ова 

њемачка фондација са по 4800 еура, те 

да је ово наставак пројекта који је 

реализован током 2012.године када је на 

подручју Приједора шестомјесечну 

обуку успјешно завршило седам 

полазника код шест послодаваца и који 

су тиме добили и радна мјеста. 

Представник  Удружења „ Прогрес“   

Елвир Чаушевић је потврдио да је циљ 

овог пројекта  да се младима пружи  

прилика да се дообуче или 

преквалификују и за шест мјесеци 

стекну квалификације како би били 

конкурентни на тржишту рада , остану 

код послодавца или лакше нађу посао у 

будућности. 

 

 
 

"Циљ пројекта је да се помогну не само 

полазници него и послодавци, да се да 

прилика људима од 18 до 35 година који 

активно траже посао да  уз менторство 

прођу садржајну практичну обуку и 

остану код тих послодаваца у радном 

односу или да буду конкурентни на 

тржишту рада", казао је Чаушевић. 

Он је потврдио и да је за седам година 

имплементације пројекта подржала 

дообуку 345 младих људи широм БиХ 

који су прошли од шестомјесечне до 

двогодишње дообуке. 

„У  пројекат је   до сада уложено 500 

000 еура, а  највећи донатор је 

Министарство спољних послова 

Њемачке, а  буџет за обуку 43 кандидата 

у 2012.години износио је  укупно 48 000 

еура“-рекао је Чаушевић. 

 

Промоција 4 нова аутобуса 

„Аутотранспорта“ 

 

Приједорско редузеће „ Аутотранспорт“  

које је до скоро било на рубу пропасти 

сада  је предузеће у развоју.Након што 

је Влада РС откупила “Аутотранспорт” 

у стечају и власништво пренијела на 

општину Приједор , за непуних годину 

дана , сви радници овог предузећа су 

збринути  и пословање је кренуло 

узлазном линијом. 

 

 
 

На пригодној свечаности у кругу 

предузећа  промовисана  су четири нова 

аутобуса   високе класе кинеске марке „ 

Хигер“. Градоначелник Марко Павић је 

овом приликом истакао да је ово 

свечани дан за „ Аутотранспорт“ који је, 

за разлику , од многих других предузећа 

који су након куповине од стране 

државе, умјесто у пропаст кренуло ка 

развоју 

„Ово је само један дио онога  што је 

урађено у непуних годину дана откако 

је предузеће постало општинско . Поред 

набавки  нових  аутобуса ,ми смо 
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реновирали и аутобуску станицу, 

реновирали градски терминал и 

оспособили технички преглед возила 

као и праоницу за аутобусе и теретна 

возила, а сада радимо на успостављању 

једне ремонтне радионице“  казао је 

Павић. 

Директор овог предузећа Бранко 

Кљајић је истакао да предузеће има 48 

радника , те да су према свим осталим 

радницима измирене све обавезе и да су 

се створили услови за пријем нових 

радника 

„Осим превоза путника , у овом 

предузећу , чији је стопостотни власник 

град Приједор , обнављају се  и друге 

услужне дјелатности тако да се указује 

потреба за пријемом нове радне снаге“ 

казао је Кљајић додајући да је у кругу 

предузећа организују мања склапања, 

ремонти и технички прегледи аутобуса. 

„Ми не можемо , у кратком времену 

обновити сјај некадашњег „ 

Аутотранспорта , предузећа које је 

имало стотине аутобуса, 85 камиона и 

1200 радника  и било једно од најјачих 

фирми на простору бивше Југославије , 

али можемо направити предузеће  који 

је самоодрживо  и профитабилно , које 

ће се развијати и запошљавати наше 

грађане „ додао је Кљајић. 

 

 
 

Он је додао и да нове возне јединице ,  

отварају могућност  повратка на 

тржиште , у јавном превозу путника и 

да ће се већ у мају пријавити на нови 

тендер за градске линије као и да 

постоје договори око покретања нових 

међународних линија и сопствене 

туристичке агенције 

Приједорски „ Аутотранспорт“ за сада 

има двије градске  , једну подручну и 

једну републичку линију., нема 

дуговања према добављачима и према 

радницима , позитвно поссује ,а 

просјечна плата бруто 1.000 марака. 

 

Подршка раду јавне кухиње 

 

Град  Приједор  средствима од 3750 КМ 

наставља да подржава рад  једине јавне 

кухиње у Приједору која је отворена 

при Удружењу „ Хљеб живота“. 

Предсједник овог удружења Данко 

Малешевић је потврдио да су  овим  

средствима  обезбијеђени оброци 

викендом за 60 корисника ове јавне 

кухиње за наредна три мјесеца. 

„Град  Приједор на овај начин већ 

годину дана подржава рад јавне кухиње, 

тако што обезбијеђује средства за 

оброке и у дане викенда када кухиња не 

ради и када се не дијели кувани оброк“ 

рекао је Малешевић. 

У Народној кухињи  ове хуманитарне 

организације  за све кориснике 

загарантован је оброк  до краја године и  

од донатора ,а поред набавке 

транспортног возила за превоз хране , 

нада се и прошињу капацитета кухиње. 

Иначе, јавна кухиња при Удружењу „ 

Хљеб живота“ дио је пројекта   

британске невладине организације 

„Мисија без граница“  са канцеларијом 

у Мостару.Град Приједор ради на 

отварању још једне јавне кухиње у 

Љубији која је удаљена 12 километара 

од Приједора. 

 

Дан Чешке беседе   

 

Удружење Чеха „ Жешка бесед“ из 

Приједора организовало је 

традиционално дружење припадника 

ове мањинске заједнице са члановима 

сличних удружења из градова РС  и 

Хрватске  поводом дана Чешке беседе 

Приједор. Дружење је почело 
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документарном изложбом  отвореном у 

Музеју Козаре   под називом „ 12 

чешких свјетских чуда“. Изложбу је 

отворио амбасадор Републике Чешке у 

Бих Томаш Суњог  који је том 

приликом истакао да је ријеч о чешким 

споменицима, тачније о 12 чешких 

градова који су под заштитом УНЕСКА. 

 

 
 

Прва 3Д пројекција у приједорском 

биоскопу 

 

У приједорском биоскопу  ће од 7-

9.априла  први пут бити приказан филм 

у 3Д технологији - "Царство великог 

Оза", по књизи "Чаробњак из Оза", 

најавила је директор Јавне установе 

Центар за приказивање филмова Сафира 

Карахоџић. 

Она је додала да ће овај филм,  бити 

приказан у сарадњи са "Оскар филмом" 

из Бањалуке, те да ће дневно бити 

организоване по четири пројекције и по 

цијени улазнице од 4 КМ. 

Карахоџићева је додала да је ово само 

једно од рјешења за пројекцију филмова 

у дигиталној технологији те да ће 

Биоскоп „ Козара“ ускоро имати и 

властиту дигиталну опрему. 

„ У току је процедура набавке нове 

дигиталне опреме у 2Д и 3Д 

технологији чије је вриједност око 138 

000 КМ те се надам да ћемо до краја 

љета бити у могућности да љубитељима 

филмске умјетности понудимо 

најновије филмове у дигиталној 

технологији“ казала је Карахоџићева. 

 

Основан огранак“ Просвјете“ у 

Приједору 

 

Након вишегодишњих покушаја , у 

Приједору је основан огранак Српског 

просвјетног и културног друштво 

"Просвјета". Предсједник Градског 

одбора "Просвјете" Бранислав Кецман 

истакао је на  промоцији новинарима 

изјавио  да је овом граду било 

неопходно једно овакво друштво чији је 

задатак  да његује, баштини и чува 

српску традицију од заборава.  

„ На ш основни задатак биће да се 

бавимо заштитом и очувањем српских 

културних добара и обичаја и заштитом  

српског језика  и ћириличног писма 

„рекао је Кецман. 

Он је потврдио  да је одржана оснивачка 

скупштина "Просвјете" у  Приједору  и 

да је процес регистрације завршен у 

договору са централом Друштва из 

Источног Сарајева. 

 Српско просвјетно и културно друштво 

"Просвјета" основано је  давне 1902. 

године у Сарајеву . Некада се  по свом 

значају дуже времена налазило одмах 

иза Српске православне цркве, а у 

неким активностима чак и предњачило. 

Друштву је у два наврата током 

свјетских ратова забрањиван рад, у 

вријеме социјализма, 1949. године, само 

је донијело одлуку о гашењу, да би се 

обновило 1990. године. 

Одржани Дани цвијећа  

 

На малом градском тргу у Приједору 

26-30.априла одржана је туристичко-

привредна манифестација „ Дани 

цвијећа“ која је окупила осам   

произвођача цвијећа са подручја  

Приједор и  овдашње Комунално 

предузеће.Градоначелник  Приједора 

Марко Павић је истакао да је  намјера  

градске управе , која је већ пету годину  

организатор ове манифестације,  

популаризација  пластеничке 

производње  цвијећа као вид 

запошљавања. 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

 
 

„Сви излагачи које смо обишли су 

задовољни овим начином презентације 

своје производње јер поред тога што 

излажу ово је прилика да у вријеме 

садње цвијећа и уређења дворишта 

доста својих производа и продају, казао 

је Павић. 

 

 
 

Шеф Одсјека за унапређење 

пољопривреде Татјана Марић је 

потврдила да ће град у току 2013. 

године за укупну пластеничку 

производњу на површини од око 30 

хектара  издвојити око 37 500 КМ. 

__________________________________ 
Издавач: Град Приједор 


