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Издање за јули   2011.године 

 

Начелник Марко Павић разговарао са 

Стефаном Донатијем 

 

Начелник општине Марко Павић  

сматра да се власт у БиХ  не може 

формирати због  осјећаја појединих 

политичара да преко међународних 

организација и појединих јаких земаља 

у свијету могу лобирати да прођу 

њихови интереси, а не интереси три 

народа и два ентитета у БиХ.  

 

 
 

-Зашто се умјесто да се међусобно 

договарамо и да неко из Сарајева дође у 

Бања Луку па разговарамо, из Сарајева 

иде у Лондон  или  Брисел ,а  онда би 

они  требали да врше притисак на нас и 

да се тако формира власт, казао је 

Павић након  састанка са вишим 

представником  шефа мисије ОЕБС-а у 

БиХ Стефаном Донатијем.  

-Будући да се састанак дотакао теме 

рада локалних заједница, високог госта 

сам замолио да кроз извјештаје које 

ради ОЕБС и који су доступни свим 

институцијама у свијету представи 

реалну слику наше општине, нашег 

развоја и односа унутар нас и да та 

реална слика буде позив свима онима 

који мисле инвестирати у свијету да је 

Приједор средина која то заслужује и 

која је створила услове да  јој се да 

повјерење , казао је Павић. 

 

 
 

Виши представник  шефа мисије ОЕБС-

а Стефано Донати је истакао да је 

састанак био изузетна прилика да још 

једном истакне приоритете ОЕБС-а и да  

Мисија ОЕБС-а помаже БиХ у 

испуњавању својих обавеза ка процесу 

придруживања евроатланским 

интеграцијама, јачањем сигурности и 

стабилности, завршетком  изградње 

мира кроз провођење Дејтонског 

споразума и развијањем политичког 

инклузивног разговора демократски 

одговорних институција које су 

засноване на различитости, консензусу 

и поштовању владавине права, казао је 

Донати. 

 

 
 

Он је додао да мисија има свеобухватан 

приступ кроз велику теренску 

присутност  у БиХ која се рефлектује 

кроз један свеобухватан приступ свим 
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локалним заједницама и на 

благовременом идентификовању 

проблема . 

-Зато је чињеница да смо тако блиски са 

средином каква је општина Приједор са 

којом смо провели многе активности и 

којој желимо све најбоље у свим 

изазовима који слиједе у будућности, 

казао је Донати. 

 

Начелник Павић отворио пут у 

Бистрици 

 

Начелник општине Марко Павић 

отворио је  у 23.јула асфалтни пут у три 

засеока  приједорског села Доња 

Бистрица у дужини око  два километра  

што је пројекат општине Приједор 

вриједан око 300 000 КМ.Он је након 

свечаног пуштања у промет ових 

саобраћајница истакао да је општина у 

пројекту обнове инфраструктуре 

посебно мјесто дала реконструкцији, 

обнови и изградњи путева у  руралним 

подручјима. 

 

 
 

- На овај начин желили смо  да 

омогућимо људима добре услове на 

селу да због путева и инфраструктуре не 

би долазили у град него остајали на 

својим имањима гдје је у овим 

временима далеко лакше обезбиједити 

егзистенцију него на голом асфалту у 

градовима ,рекао је Павић. 

Он је додао да  се овај пројекат  показао 

изузетно успјешним и  да су 

приједорска села  гдје је пројекат 

проведен постала  веома повољне 

средине за живот. 

-Када погледамо наша села тамо гдје 

смо урадили комплетну структуру и 

путеве број дјеце која полазе у школу је 

већи  него у другим селима што значи 

да су  људи остали на својим 

огњиштима и да су ту трајно засновали 

своје породице. Ми путеве правимо да 

би људи остајали у селу, а не да би тим 

путевима њима одлазили у град, рекао 

је Павић. 

Предсједник  Савјета МЗ Бистрица 

Милорад Мамић је потврдио да је за  

око 50 домаћинстава  засеока Радуљи, 

Мамићи и Гигићи сада знатно ближи 

Приједор, али и Бањалука. 

-Ово је први пут од када постоје наше 

село да смо на овим дионицама добили 

асфалт, што нам много значи, рекао је 

Мамић. 
 

Криза кочи легализацију 

 

Економска криза и слаба платежна моћ 

грађана општине  највјероватније су 

разлог  што  је  Одјељењу за просторно 

уређење до сада  упућен  мали  број  

захтјева  да легализују   нелегално 

изграђених  стамбених и других  

грађевинских објеката.Начелник  овог 

одјељења Мирјана Комљеновић   је 

истакла да људи  желе да ријеше  свој 

проблем ,међутим у садашњој  

ситуацији велике незапослености  и 

ниских примања ,  највећи  број 

власника  нелегално  изграђених 

објеката није у могућности да изврши 

легализацију. 

-Иако су им  понуђене олакшице  

,издвајање пар стотина КМ  за њих је 

велики издатак,а   они који  немају  

финансијских проблема захтјеве  нису  

упутили  због своје немарности ,казала 

је Кољеновићева.   

Према  њеним ријечима  до сада  им је  

по Одлуци  о утврђивању начина  

рјешавања имовинских и других права 

на земљишту додјељено по пројекту  

«Приједор 2000-дом за све људе», која 

је донесена  тачно прије  годину дана 

пристигао само181 захтијев који је у  
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процедури  и  који  се односи  на 

рјешавање имовинско- правних односа  

мада према неким непотпуним 

процјенама  у избјегличким  насељима 

је   изграђено око 2000 стамбених  и 

других грађевинских објеката 

-По другој  одлуци   о легализацији 

бесправно почетих,или изграђених  

објеката ,или дијелова  

објеката,донесеној у децембру,која се 

примјењује на читавом подручју 

општине,  до сада  је пристигло  133  

захтијева,мада према процјенама 

укупно  има  преко  5.000  нелегално  

изграђених објеката,међу којима неки  

потичу још из  60-их година прошлог 

вијека, казала је Комљеновићева.Она је 

нагласила да је предвиђено да се до 

краја ове године проведу ове одлуке  и 

посебно  упозорила да  закон  са  

престанком  њиховог важења, није  

предвидио накнадно подношење 

захтјева,већ  излазак  инспекција на 

терен  и њихово уклањање. 
 

Постављење туристичке инфо табле 

 

На улазу  у Музеј Козаре  као  првој од 

осам локација постављена је инфо табла 

која ће грађанима Приједора, њиховим 

гостима и туристима омогућити да  се 

ближе упознају са историјатом ове 

институције културе али и осталим  

најзначајнијим културно-историјским 

објектима у овом граду. Ријеч је  о 

двостраним таблама са фотографијама и 

информацијама о сваком обиљеженом 

објекту које је прикупио директор 

Музеја Козаре Миленко Радивојац. 

-Радо сам прихватио позив да доставим 

старе фотографије објеката који ће од 

сад на свом улазу имати и инфо таблу са 

краћим  текстовима о историјату и 

актуелним активностима тим 

институција, казао је Радивојац. 

Он је додао да је ово најљепши начин да 

Приједор постане мјесто гдје туриста 

неће лутати већ ће на сваком кораку 

имати информацију о мјесту и 

институцијама пред којима се налази. 

 

 
 

Пројекат инфо-табли реализује 

Туристичка организација општине 

Приједор за који  је Министарство 

трговине и туризма Републике Српске 

издвојило 10.000 КМ.Директор ове 

организације Амира Ганић је појаснила 

да је циљ пројекта обиљежавање 

најзначајнијих културно-историјских 

објеката у Приједору.Према њеним 

ријечима, биће обиљежени зграда 

Музеја Козаре, Тениски клуб и Српско 

културно-умјетничко друштво "Доктор 

Младен Стојановић", Гимназија и 

жељезничка станица, спомен-кућа 

породице Стојановић, Стари град и 

стара чесма на Јерези. 

 

Запошљавање 

 

У првом полугодишту ове године на 

нивоу приједорске Филијале Завода за 

запошљавање Републике Српске  

запослено је 1.439 лица или за четири 

одсто више него у истом периоду 

прошле године када су са евиденције 

незапослених скинута 1.384 лица. 

 Само на подручју приједорске општине 

запослена су 973 лица у односу на 

прошлогодишњих  800 запослених  

радника, а највише у грађевинском 

сектору и извозно оријентисаним 

предузећима. На листи незапослених у 

шест општина Поткозарја тренутно је 

20.878 лица која активно траже посао 

или за четири одсто више него лани.У 

бироу рада у Приједору радне књижице 

чека 13.072 незапослена, такође за 
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четири одсто више него у истом 

периоду прошле годиине. 

 

Изложба Стара  и ријетка књига 

 

У оквиру приједорског  Културног љета 

2011. приређена  је изложба "Старе и 

ријетке књиге" гдје је из фундуса 

Народне библиотеке "Ћирило и 

Методије" од 900 књижних јединица 

изложено 50-ак књига и 

публикација.Директор Народне 

библиотеке "Ћирило и Методије" Мара 

Ећим рекла је да најстарија изложена 

књига датира из 1861. године. 

 

 
 

 -То је књига поезије на њемачком 

језику штампана у Лајпцигу готиком, 

док најмлађа књига потиче из 1947. 

године и ради се о карикатурама Пјера 

Крижанића, казала је Ећимова.  

 Према њеним ријечима, изложба  је 

обухватала  и белетристику и стручну 

литературу, попут психологије и 

техничких наука, и публикације попут 

часописа у издању "Бранковог кола". 

 

Изложба-Акварели малог формата 

 

У Музеју Козаре  , а у оквиру 

приједорског Културног љета ,  

организована је изложба под називом 

ИИ Бијенале акварела малог формата 

коју ова установа реализује у сарадњи 

са Студентским културним центром из 

Новог Београда.Директор Музеја Козаре  

Миленко Радивојац  потврдио је да је 

након успјеха првог Бијенала, Галерија 

СКЦ   поново организовала изложбу 

која је специфична по формату и 

инсистирању на изворности технике. 

-Према пропозицијама на конкурс који 

је био расписан пристигли су радови 

151 умјетника из свих земаља региона 

из Бугарске  од којих је жири одабрао 

93 аутора  , углавном академских 

умјетника,а  Приједорчани  су имали 

прилику да виде  131 рад  од 75 

умјетника, казао је Радивојац. 

Он је додао да се међу ауторима који су 

ушли у избор жирија за ову изложбу 

налазе и двојица Приједорчана Владо 

Макањић и академски сликар Предраг 

Марјановић. 

 

 
 

Аутор Бијенала Љиљана Суботић 

истакла је да је након успјеха првог 

Бијенала, галерија СКЦ поново 

организовала изложбу која је 

специфична по томе што у први план 

ставља акварел малог формата. 

-Идеја је била да акварел која је 

изузетно захтевна и једна од најлепших 

класичних техника поново оживи јер је 

чињеница да је акварел доста 

запостављен не само у музејским и 

галеријским збиркама него уопште се 

као техника не вреднује исто као 

сликарство у уљу  или темпери, рекла је 

Суботићева. 

Изложбу је отворила Љиљана Бабић, 

начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности која је истакла да је и ова 

изложба једна у низу занимљивих 

изложбених активности која организује 

Музеј Козаре.  

-Изузетна је част да послије Београда и 

Приједорчани могу да виде једну овако 
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занимљиву изложбу и радове бројних 

аутора, међу којима има и наших 

суграђана. Надам се да ће изложба  

имати своју публику, као што и наш 

град има своје мјесто у свијету ликовне 

умјетности, казала је Бабићева. 

 

 

КУД Осман Џафић-40 година пјесме 

и игре 

 

Дводневним пригодним програмом  

чланови КУД „ Осман Џафић“ 

обиљежили су  40 година рада  

друштва.Овај вриједни јубилеј 

обиљежен је изложбом народних 

ношњи и рукотворина  Удружења жена 

Доња Пухарска , видео презентацијом о 

раду друштва у протеклом периоду , као 

и округлим столом  на тему „ 

Аматеризам некад и сад“.Није изостало 

ни вече  игре , пјесме и севдаха, а 

учесници свих ових дешавања били су 

стари и нови чланови друштва ,као и  

гости , чланови  културно-умјетничких 

друштава  са подручја града, те 

партнери и пријатељи друштва из 

Сиска, Бањалуке, Бихаћа, Кључа, као и 

из Аустрије, Нлемачке  и Шведске. 

 

 

 

Вече вокалних група КУД-ова 

 

У оквиру приједорског Културног љета 

у лапидаријуму Музеја  Козаре  је 

организовано  Вече вокалних група 

културно умјетничких друштава.На 

радост бројне публике, љубитеља ове 

врсте музике у једночасовном програму 

наступили су чланови мушке и женске 

вокалне групе и КУД „ Кнешпоље“ из 

Кнежице, женска вокална група „  

Милан Егић“ из Брезичана, мушка 

вокална група  „ Омарска“ из Омарске  

те ојкачка група „ Синови Поткозарја“. 

Умјетнички руководилац фолклорног 

ансамбла СКУД „ Др Младен 

Стојановић“   Жељко Шормаз потврдио 

је да је идеја за одржавањем једне 

овакве манифестације потекла управо из 

овог друштва. 

-Жеља нам је била да употпунимо ову 

љетну културну манифестацију једним 

новим садржајем, да представимо рад 

културно умјетничких друштава који 

поред фолклора имају и вокалне групе 

који његују традиционалне народне 

пјесме народа овог краја Републике 

Српске, а и шире, али и других народа и 

земаља, рекао је Шормаз. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Годишњица Биоскопа „ Козара“ 
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У суботу 30.јула завршила се  прва 

година рада биоскопа  "Козара" у чију је 

обнову и опремање општина Приједор 

уложила пола милиона марака.  

Директор Јавне установе "Центар за 

приказивање филмова" Сафира 

Карахоџић изјавила је да је ова 

институција остварила зацртани циљ да 

се на репертоару нађу најновији 

филмски хитови који ће, уз комфорно 

уређену и климатизовану салу са 161 

мјестом и савременом опремом за 

пројекцију слике и тона у формату 

високе резолуције блу-раy, привући 

љубитеље седме умјетности.  

-За свој први рођендан можемо се 

похвалити бројком од 18.000 

посјетилаца, 60 филмова и 460 

пројекција. Најгледанији филм у овом 

периоду био је 'Монтевидео, бог те 

видео' са чак 5.726 гледалаца, док је 

најгледанији цртани филм био 'Шрек 3', 

казала је Карахоџић у поводу првог 

рођендана обновљеног биоскопа 

"Козара".  

 

 
Она је подсјетила да је на његовом  

званичном отварању  приказан култни 

филм Вељка Булајића "Козара", 

снимљен 1962. године у Приједору. 

Према њеним ријечима, прву годину 

рада обиљежили су и Седмица 

европског филма која је у оквиру 

интеркултуралне размјене у сарадњи са 

Сарајевским отвореним центром "СОЦ" 

и амбасадама земаља Европске уније 

приређена у септембру 2010. године, 

потом једна премијера и већи број 

организованих представа за дјецу.  

 

 
 

-Имали смо  и 35 пројекција за ученике 

свих разреда основних школа са 

цијенама прилагођеним за ученике и са 

сличним активностима наставићемо и 

даље, нагласила је Карахоџићева.  

ЈУ „Центара за приказивање филмова“ 

Приједор своју основну дјелатност 

обавља у пословном простору од 364 

квадратна метра. Запошљава пет 

радника. У саставу ове установе је и 

Љетна башта која ће свој први рођендан 

односно годишњицу званичног 

отварања обновљеног објекта 

обиљежити 20. августа.  

-И биоскоп  `Козара` и Љетна башта 

потврда су често понављаних обећања 

начелника општине Приједор Марка 

Павића да општина Приједор ни у 

вријеме свјетске кризе неће шкртарити 

на издвајањима за културне објекте и 

садржаје, додала је Карахоџићева. 

Она је подсјетила да је град на Сани 

некада имао двије пројекционе сале, и 

то кино "Радник" и биоскоп 

"Мраковица" гдје су готово пет деценија 

Приједорчани могли гледати врхунска 

филмска остварења домаће и иностране 

филмске продукције.   
 

 

Почели радови на источној трибини 

стадиона Рудара 

 

Све љубитеље спорта у Приједору, а 

посебно  навијаче и симпатизере 

овдашњег  премијерлигаша, Рудар 

Приједора обрадовали су први 

припремни радови који су почели на 

Градском стадиону Приједор што 
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означава и почетак дуго очекиваних 

радова на изградњи источне трибине. 

Званичан почетак радова на трибини 

која ће бити капацитета 1750 сједећих 

мјеста заказан је за петак, 15. јули. На 

тендеру који је расписала општина 

Приједор, најповољнију понуду за 

извођење радова дало је Грађевинско 

предузеће „Кнежевић“ из Приједора. 

Радници овог предузећа тренутно 

постављају сигурносну ограду око 

будућег градилишта и врше припремне 

радове. 

 

 
 

Изградњом источне трибине, 

приједорски стадион ће имати око 3200 

сједећих мјеста и испуњаваће све 

критеријуме потребне за добијање 

дозвола за играње. Финансијска 

средства у висини од  983.978 КМ 

обезбиједила  је општина Приједор  и то 

600 000 КМ  из средстава буџетског 

дефицита из прошле године, а остатак 

из  буџета општине за 2011.годину. Рок 

за довршетак радова на овој трибини је 

15.јануар 2012. године. Све ове 

активности требале  би да  буду 

довољне да Комисија за лиценцирање 

ФС/НС БиХ дозволи да Рудар Приједор 

своје мечеве од почетка сезоне игра на 

домаћем терену .  

 

Одржан Падобрански куп 

 

Побједник16.Петровданског  

падобранског купа  завршен  је на 

приједорском аеродрому Урије  

Александар Ћуш, члан Аеро клуба  Птуј 

из Словеније. Он је након серије од 

осам скокова те  финалних скокова имао 

само седам  негативних поена.Друго 

мјесто заузео је  Осри Ласло члан екипе 

„ Сегед“ из Сегедина  из Мађарске  са 

тринаест  , док је  треће мјесто припало 

Петеру Балта из Аеро клуба „ Птуј“ са 

16 негативних поена. 

Екипни побједник купа је екипа 

„Грифон“ МУП Србије, другопласирана 

је екипа из Птуја, док су 

прошлогодишњи побједници екипа  

Аеро клуба „Приједор“ 1 били тек 

трећи. 

У категорији жена прво мјесто је 

освојила Ина Мухаремовић из Аеро 

клуба из Ријеке , другопласирана је била 

Светлана Симић из Аеро клуба „ Наша 

крила“ из Параћина док је треће мјесто 

припало Ангелики Хус из Аеро клуба  

из аустријског града Клагенфурта. 

У два  дана на аеродрому "Урије  

такмичило се   67 падобранаца из аеро-

клубова из Словеније, Хрватске, 

Мађарске, Србије, Црне Горе,. Аустрије  

и БиХ. Падобранци  су према изјавама  

главног судије Виктора Купљеника  

имали веома добре  метео услове за 

такмичење, тако да су добри резултати 

били очекивани .Изведено је  више од 

500  скокова  на  циљ на електронску 

нулу, а такмичење је посматрало више 

стотина Приједорчана   који су 

подједнако бодрили све падобранце.На  

овом такмичењу публика је могла да 

види и 7000-ти скок који је извео 

Слободан Терзић из екипе „Грифон“ 

МУП Србије, за шта је од организатора 

добио пригодну новчану награду од 50 

еура. 

 Покровитељи 16. петровданског 

падобранског купа су Оружане снаге 

БиХ и Општина Приједор,те 

Министарство за породицу , омладину и 

спорт  док су  организатори 

Ваздухопловни савези РС и 

Ваздухопловни савез БиХ, те домаћин - 

Аеро-клуб "Приједор. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић на церемонији свечаног отварања 

купа рекао је да општина подржава ову 

манифестацију која је, на неки начин, и 

симбол града. 
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атрактиван и привлачи велики број 

дјеце и омладине током свог трајања, 

додао је Павић. 
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Издавач: Општина Приједор 


