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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за мај   2012.године 

 

9.мај-Обиљежен Дан побједе над 

фашизмом 

 

На Партизанском  гробљу  на Уријама у 

Приједору  је више делегација 

положило вијенце, а потом је одржан 

историјски час поводом 9. маја, Дана 

побједе над фашизмом.Преживјелим 

ветеранима Народноослободилачке 

борбе  и поштоваоцима тековина 

антифашизма испред споменика на 

Уријама, гдје су сахрањени и посмртни 

остаци првог команданта козарских 

партизана, народног хероја доктора 

Младена Стојановића, обратио се 

Благоје Гајић, предсједник републичке 

организације  СУБНОР-а . 

 

 
  

„Подвиг за устанак , а тиме и за побједу 

заслуге припадају храбрим борцима  

партизанског народноослободилачког 

покрета који су пожртвавано устали у 

одбрану своје земље и највећих идеала 

човјечанства.Оно што је постигла та 

ратна партизанска генерација треба да 

буде и остане трајна инспирација 

садашњим и будућим генерацијама 

младих људи као свједочанство 

непоколебљиве храбрости и 

самопожртвовања и патриотске 

оданости својој земљи и свом народу“, 

подсјетио је Гајић. 

Поводом 9.маја Дана побједе на 

фашизмом начелник општине Марко 

Павић   организовао је  пријем за 

носиоце партизанске споменице. Том 

приликом  Павић је  истакао  да 

Приједор са поносом сваке године 

обиљежава Дан побједе јер су 

Приједорчани велики допринос за 

ослобођење народа и територије коју 

сада покрива општина Приједор. 

 

 
  

„ Ми  се сваке године сјећамо тог дана 

првенствено да би одали почаст онима 

који су погинули за идеале борбе 

против фашизма, али и за то да се та 

пошаст фашизма никада не врати на ове 

просторе, да то буде вјечна порука 

генерација иза нас да  се такво зло  не 

понови“, истакао је Павић.  

С подручја Приједора у НОБ-у је 

учествовало око 5.000 партизанских 

бораца, од којих су 2.984 изгубила 

животе. Приједор је дао десет народних 

хероја и 564 првоборца.Данас је међу 

живима само пет носилаца Партизанске 

споменице односно учесника рата из 

1941. године за које је начелник 

општине данас уручио  по 200 КМ 

новчане помоћи. 

 

Одржане 19. Међународне улучне 

трке 

 

Атлетичарка из Србије Соња Столић и 

Мађар Ласло Тот побједници су 19. 
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Међународне уличне трке „Приједор 

2012″ које су 10.маја   одржане у  

Приједору .Столићевој, која долази из 

Атлетског клуба из Зрењанина, ово је 

десети, јубиларни  тријумф на 

приједорским уличним тркама. 

„ Ово је она моја жељена победа прије 

три године, до које нисам стигла раније 

јер сам била повређена. Задовољна сам 

конкуренцијом, била  је доста јака трка, 

посебно је Перуновићева вукла јак 

темпо целу трку, али пресудила је моја 

брзина и тако сам дошла до победе“ 

казала је Столићева. 

У конкуренцији сениорки друго мјесто 

заузела је  Слађана Перуновић  из 

Никшића а треће Биљана Цвијановић из 

Атлетског клуба Добој. 

 

 
 

Побједник у сениорској конкуренцији 

Ласло Тот ,првак  Мађарске на 1500 и 

3000 метара и  овогодишњи побједник 

уличне трке у Бања Луци био је 

задовољан својом првом побједом у 

Приједору. 

 

 
 

„Ово је била тешка трка , покушао сам 

одмах јаким темпом да повучем трку 

коју сам на крају остварио и пресрећан 

сам због тога“казао је Тот. 

Уз њега на побједничком постољу 

нашли су се  и Дарко Живановић из 

Атлетског клуба „ Раднички“ из 

Крагујевца и Велимир Бојовић из 

Лепосавића, док је прошлогодишњи 

побједник Мирко Петровић  био тек 

четврти. 

Највише успјеха међу такмичарима 

основних школа остварили су ученици 

ОШ „Петар Кочић“, док су ученици 

Машинске школе били најбројнији. У 

24 трке организоване под мотом „Волим 

Приједор“ трчало је око 4000 учесника, 

од цицибана до сениора, а бодрило их је 

више хиљада Приједорчана.  

 

Пријем и награде за најбоље ученике 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је  пријем за најбоље  

ученике двадесет основних и средњих 

школа , а поводом обиљежавања Дана 

општине Приједор 16.маја. 

„Задовољство ми је велико што сам 

данас међу вама  јер видим да наш град 

има будућност која се темељи на вашем 

знању.То је вриједност која је 

немјерљива јер је то ваше знање оно 

што општини треба да донесе 

просперитет и на чему општина треба 

да заснива своју будућност“, казао је 

Павић. 

Он је додао да је Приједор град 

младости и да се велика пажња 

посвећује  управо њима кроз разне 

видове стимулације учешћа на 

такмичењима свих нивоа, 

стипендирањем и помоћи у опремању 

школских објеката. 

Ученици су од начелника општине 

добили  новчану награду од 100 КМ./ 
 

16.мај   ДАН ОПШТИНЕ-академија 

„Ми имамо визију развоја и хоћемо да 

Приједор буде европски град у пуном 

том смислу“, рекао је начелник општине 
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Приједор Марко Павић обраћајући се 

учесницима свечане академије која је 

поводом Дана општине  одржана у 

Позоришту Приједор. 

„Имамо све елементе да то и будемо ,а 

оно што морамо још урадити је 

подизање материајлне основе нашег 

становништва. Управо због тога, ми већ 

неколико година уназад, а тако 

намјеравамо и убудуће радимо на 

стварању повољног амбијента за 

привлачење страних и домаћих 

инвеститора  с циљем што већег  

запошљавања наших суграђана .Ми смо 

урадили пуно на инфраструктури, 

имамо све културне, образовне  и 

спортске садржаје потребне једном 

граду. Просперитетни можемо бити 

само ако у већој мјери почнемо 

рјешавати најтеже питање нашег града, 

а то је запошљавање“, казао је Павић. 

 

 
 

 
 

Истичући значај 16. маја, дана првог 

ослобођења Приједора у Другом 

свјетском рату 1942.године, Павић је 

истакао да Приједор темељи своју 

будућност на вриједностима тековина 

НОБ-а - слободи, заједништву и 

праштању. Павић је подвукао добру 

сарадњу са Владом РС, међународним 

институцијама, сусједним и општинама 

ван граница БиХ, што је, како је рекао, 

гаранција да ће ова општина, уз 

заједничко залагање, успјети у својим 

намјерама. На свечаној академији 

уручена су највиша општинска 

признања и награде.  Плакета општине 

Приједор као највеће општинско 

признање  уручена је   компанији  „ 

Аустронет“д.о.о.Приједор  и  Аеро-

клубу „Приједор“. Награда општине 

Приједор додјељена  је дипломираном 

археологу Миленку Радивојцу за 

посебне резултате остварене на 

подручју културе и његовању културно-

историјског наслијеђа  општине 

Приједор. Новчани дио ове награде 

износи 1500 КМ.Похвала, као јавно 

признање општине Приједор  уручена је  

Форуму за безбједност грађана општине 

Приједор, Удружењу пензионера 

општине Приједор и удружењима 

националних мањина , словеначкој „ 

Липи“, чешком удружењу „ Чешка 

беседа“, украјинском удружењу „ 

Козак“ и Удружењу Рома општине 

Приједор. 

 

 
 

Свечаној академији присуствовали су 

министри управе и локалне самоуправе 

Лејла Решић и саобраћаја и веза РС 

Недељко Чубриловић, начелници 

сусједних општина, делегације 

Кикинде, Панчева и Бовеца , генерални 

конзули Републике Србије  и Хрватске  

у  Бања Луци  Јадранка Дерајић  и Дуња 

Јевак , народни посланици, те 
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представници међународних 

организација које дјелују у овом граду. 

У умјетничком дјелу програма 

наступили су побједници овогодишњег 

забавног програма „ Ја имам таленат“ 

Бојана и Никола Пековић , оперска дива 

Дуња Симић те приједорска глумица  

Мирела Предојевић. 

 

 
 

Поводом Дана општине положени су 

вијенци испред споменика 

ослободиоцима Приједора у 

Народноослободилачком рату. 

Прослава празника општине увеличана 

је промоцијом Фотомонографије 

општине Приједор. 

 

23.5. Обиљежено 70 година Прве 

партизанске авијације  

 

На приједорском аеродрому „Урије“ 

отворено је  реконструисано спомен 

обиљежје  првим пилотима партизанске 

авијације Фрањи Клузу и Руди Чајавцу 

чиме је на пригодан начин обиљежен  

јубилеј 70 година од оснивања Прве 

партизанске авијације  1942.године.Тим 

поводом на споменик први 

партизанским пилотима вијенце су 

положиле делегације општине Приједор 

и СУБНОР-а,а потом је минутом ћутања 

одата почаст младим  ваздухопловцима 

који су у недјељу  трагично настрадали 

у Бања Луци. 

 

 
 

Секретар Аеро клуба Приједор Небојша 

Ножинић потврдио је да је споменик 

првим партизанским пилотима 

подигнут 1967.године и да је  ово 

његова друга реконструкција. 

„ Захваљујући разумијевању  и помоћи 

прије свега општине, а онда и 

републичке и општинске организације 

СУБНОР-а  овај је споменик 

реконструисан управо  поводом јубилеја 

70 година од стварања прве авијације и 

60 година од оснивања  овдашњег аеро 

клуба „ казао је Ножинић. 

 „На тај дан, 23.маја 1942.године  

догодио се прелет из непријатељског 

ваздухопловства тадашње НДХ, тачније 

из Бања Луке  на ово мјесто и што је 

интересантно на можда у вријеме 

највећих борби у Европи, једину  

слободну територију  

Радове  ,које је  изводило  предузеће „ 

Јефтић“д.о.о. ,  односили су се  на 

реконструкцију и уређење вертикале 

крила авиона које је окосница овог 

спомен обиљежја и које симболизује 

авион, те уређење оплате и прилаза 

споменику 

 

31.5. Засједала СО Приједор -

Гаранције за Топлану 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор су на 36.редовном засједању 

донијелу одлуку о давању гаранција 

приједорској „ Топлани“ за дугорочно 

кредитно задужење у износу од 5 

милиона КМ  на период од  пет година 

ради измирења дуга према добављачима 
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мазута за протеклу грејну сезону, као и 

набавке за мазута за наредну сезону. 

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је новинарима изјавио да су то 

велика оптерећења и за Топлану и за 

општину, али да другог рјешења било 

било. 

„Нисмо видјели други излаз него да 

подмиримо трошкове за протеклу 

сезону гријања и обезбиједимо да 

гријања имамо и слиједеће зиме.Уједно 

ћемо наставити са радом на пројектима 

које смо започели да приједорска 

топлана као гориво узима  биомасу и 

комунални отпад“, рекао је Павић. 

Он је додао да ово задужење и стање у „ 

Топлани“ само потврђује да се морају 

тражити алтернативни извори енергије. 

Кредит  ће се отплаћивати у 60 

мјесечних рата и грејс периодом  од два 

мјесеца код пословне банке која понуди 

најповољније услове . 

 

 

Награђени најбољи бизнис планови 

ученика 

 

Презентацијом најбољих овогодишњих 

бизнис планова  ученика  завршних  

приједорских  средњих школа  завршен   

је осми циклус  пројекта  

„Предузетничка   обука  за младе „   у 

оквиру којег су  552 ученика 

разрађивали  своје пословне идеје. 

За титулу  најбоље урађеног бизнис 

плана  конкурисало је  10 аутора ,а по 

оцјени стручне комисије овогодишњи  

најбољи бизнис план  носи назив „ 

Производња  кошница ,покретних 

кошница ,кућице за кошнице „ којег су  

израдили Митар Карлица ,Стефан 

Сушњица,Јовица Гаврановић  и Срђан 

Жујић ,ученици Машинске техничке 

школе , којима је  припала и новчана  

награда од 500 КМ. 

 

 
 

Ученик Пољопривредно-прехрамбене  

школе   Идриз Јакуповић  освојио је 

друго мјесто за  бизнис план „ Тов 

ћурића „ за који је награђен је са 400 

КМ,док је његова колегиница  Марија 

Марчета  са бизнис планом  

„Производња пелета „ освојила треће 

мјесто и новчану награду  од 300 КМ. 

Професор Електротехничке школе 

Гордана Новак  награђена је  са 150 КМ  

у својству ментора чији су  ученици  ове 

године израдили највећи број  бизнис 

планова ,а Машинска техничка школа,  

чији су ученици  израдили ове године 

најбољи бизнис план ,награђена је 

пехаром и фондом  стручне литературе  

из области предузетништва и пословног 

планирања. 

-Пројекат „Предузетничка обука  за 

младе „ кроз којег они  добијају  

стручна знања  о планирању ,покретању 

и вођењу бизниса ,општина годишње  

финансира  са  5.000 КМ ,а проводи 

Приједорска агенција за економски 

развој -ПРЕДА, покренут  прије  8 

година са циљем  да поспјеши развој 

предузетништва  и тако  процес 

запошљавања, односно 

самозапошљава,казао је на данашњој 

свечаности  начелник општинског 
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Одјељења за  привреду и  пољопривреду 

Боро Војводић . 

Пројект менаџер  Бранислав Вујасин  

истакао је  да је  провођење овог 

пројекта,  у  којем је у протеклом 

периоду  било укључено око 2.000 

ученика завршних разреда приједорских  

средњих школа, даје и конкретне 

резултате и навео да је   до сада  

реализовано  5 бизнис  пројеката  у  

пољопривредној  и  индустријској  

производњи ,те 10  планова из  области 

трговине и занатства. 

 

 

Студенти грађевинарства из Европе 

посјетили Приједор 

 

Студенти грађевинарства из  Турске , 

Аустрије, Шпаније  , Мађарске, Грчке, 

Хрватске , Србије   и Републике Српске 

,учесници  Међународног конгреса  кога 

су у Бањалуци организовали  Локални 

комитет  међународне асоцијације 

студената  и студенти  бањалучког 

Архитектонско-грађевинског факултета, 

у Приједору су присуствовали 

презентацији пројекта  реконструкције и 

изградње главне приједорске Улице 

Краља Петра Првог Ослободиоца са 

пјешачком зоном и трговима .  

 Члан тима за израду  овог пројекта ,  

који је добио низ значајних 

међународних признања и награда  

,архитекта Малина Чворо казала да су 

студенти имали прилику да се  упознају 

са идејом тог пројекта и  његовом 

реализацијом .  

„ Студентима смо одржали предавање  о 

самом процесу пројектовања , али и 

изградње  и реконструкције  главне  

улице у Приједору, који су потом имали 

прилику да  обиђу тај простор.Овај 

пројекат је добио низ међународних 

признања  међу којима и  награду 

салона урбанизма у Србији и Републици 

Српској , а прошле године и 

Међународну `Цемексову `  награду  у 

Мексику“, казала је Чворо.  

Предсједник Локалног комитета  

међународне асоцијације  студената 

грађевинарства (ИАЦЕС) Боривоје 

Обрадовић  казао је  да се овај 

међународни конгрес по први пут 

организује у Српској .  

„ Конгрес је организован   у Бањалуци, 

Приједору , Мркоњић Граду и 

Лакташима  и  надам се да ће студенти 

из иностранства  принијети позитивна 

искуства када се врате на своје 

универзитете , као и да ћемо идуће 

године успјети да организујемо и 

међународно такмичење у области 

изградње мостова“, казао је  Обрадовић 

.  

 Током седмодневног конгреса који се 

организује под мотом  „Градимо 

зелено“ , студенти грађевинарства из  

региона и Европе у Републици Српској  

ће размјенити искуства  везана са 

савременим трендовима  у 

грађевинарству и  енергетској 

ефикасности  која се примјењује у 

савремном  градитељству ,а 

присуствоваће  и стручним 

предавањима и  посјетити грађевинска 

предузећа  у градилишта у Српској . 

 

Фестивал радничких занимања 

 

Пројекат под називом“ Шанса за вашу 

будућност“   који  је за циљ имао 

промоцију радничких занимања у 

средњем образовању младих 

Приједорчана ,а који је проведен на 

малом градском тргу, јединствен  је 

пројекат  такве врсте  у Републици 

Српској који је организовало  

Удружење грађана „ Дон“ у сарадњи са  

општином Приједор  и компанијом 

Арцелор Митал Приједор. Извршни 

директор  удружења „ Дон“  Муриса 

Марић је истакла да је ово било идеално 

вријеме да се основцима који ових дана 

завршавају школовање  помогне у 

избору будућег занимања односно 

професионалној оријентацији. 

„Овом презентацијом радничких 

занимања жељели смо  да  укажемо  
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нашим младим суграђанима и њиховим 

родитељима да је врло интересатно 

бити фризер, пекар, дрвопрерађивач , 

машинбравар и да  сва наша дјеца не 

морају да иду у економску и 

медицинску школу или гимназију како 

би касније било неки број у евиденцији 

Завода за запошљавање јер не морају и 

не могу сви ни завршити факултете, 

што опет није гаранција сигурног 

запослења“ ,  казала је Марићева. 

Она је потврдила да је на отвореном 

простору кроз 12 пројеката шест школа 

имало презентацију занимања, што је 

само дио радничких профила за које  

ове  школу едукују  средошколце. 

Сви посјетиоци овог фестивала су 

могли да себи приуште фризуру , да 

дегустирају производе ученика, будућих 

пекара из Пољопривредне школе те 

погледају презентацију савремене 

пољопривредне механизације којом ова 

школа располаже при производњи 

расада и других пољопривредних 

култура у својим пластеницима. 

На крају дана, изабрани су 

најкреативнији ученици и њихове 

презентације тако да су  прву награду за  

најбољи пројекат  и најбољи штанд   

према оцјенама жирија освојили  

текстилни техничари за пројекат „ 

Чаробне нити“, а најбољу презентацију 

својих услуга имали су  вариоци. 
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