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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за октобар  2008.године 

 

Активности начелника општине 

 

Посјета делегације општине Сански 

Мост 

 

У радној посјети општини Приједор 

јуче је боравила делегација сусједног 

Санског Моста, чији су начелници 

приликом сусрета честитали један 

другом на изборној побједи на 

локалним изборима те договорили 

наставак конкретније сарадње у 

интересу грађана ових општина. 

 

 
         

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да ове двије општине 

повезује како географски положај, тако 

и становништво те да су теме разговора 

биле управо проблематика повратника и      

осталих грађана. 

 „Ми смо заинтересовани за 

просперитет обје општине  са циљем 

што бољег живота сваког нашег 

грађанина јер смо и до сада помагали 

један дио српских повратника у  

Санском Мосту и то ћемо чинити и 

даље“ казао је Павић додајући да је 

акценат у разговорима био рјешавање 

инфраструктурних проблема у 

повратничким насељима и  

запошљавању повратника. 

 Начелник општине Сански Мост 

Сањин Халимовић да ове  двије 

општине немају неријешених проблема, 

истичући да је Сански Мост и у 

претходном периоду имао значајну 

подршку Приједора као регионалног 

центра овог дијела БиХ. 

 "Радићемо на изради пројеката на 

заштити ријеке Сане које ћемо 

аплицирати за средства из европских 

фондова, те интензивирати привредну 

сарадњу и отварање нових радних 

мјеста", истакао је Халимовић Он је 

додао и да ће ова општина снажније 

подржати  запошљавање оних група 

које представљају мањинске повратке у 

ове  двије општине. 

 

Отворен Дом културе у Омарској 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић отворио је  првог октобра у 

једној од највећих приједорских мјесних 

заједница ,  Омарској  реновирану  

зграду Дома културе.Објекат је саграђен 

прије 50 година и био је потпуно 

девастиран. „Општина Приједор је у 

свом програму имала и уређење домова 

у мјесним заједницама који су били 

запуштени и напуштени од 

свих.Послије годину дана рада  добили 

смо један идеалан простор за све 

мјештане , а посебно за омладину“ казао 

је Павић.  

Он је најавио и почетак радова на 

уређењу просторија мјесне заједнице, 

гдје је планирана и  адаптација сале за 

вјенчања. 

Предсједник Савјета мјесне заједнице 

Новак Анђић је рекао да  овај објекат 

више година  није био  у функцији  тако 

да омладина није имала адекватан 

простор  гдје би  квалитетно проводила  

своје слободно вријеме. 

         „ Овај прелијепи објекат значиће 

пуно, прије свега, за  нашу омладину 
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која ће имати могућности да се друже, 

едукују и напредују, јер ћемо уз помоћ 

општине ускоро опремити и кабинет за 

информатику“  рекао је  Анђић. 

 

 
          

  У новоотвореном  Дому културе, 

смјештена је и Спомен соба за 173 

погинула борца са подручја  Омарске , 

као и  сала са филмске  пројекције и 

позоришне представе, те за рад и 

наступе  овдашњег културно-

умјетничког друштва . Општина 

Приједор је за   реновирање  Дома 

културе   издвојила је 300 000 КМ , 

радове је изводило  приједорско 

предузеће  „ Зрнић компани“. 
 

 

Екологија - Најбољи знање показали 

ученици из Трнопоља 

 

Екипа Основне школе „ Ћирило и 

Методије“ из Трнопоља побједник је 

општинског  квиз такмичења за ученике 

основних школа на тему „ Вода је 

живот“  која је стекла право 

представљања општине Приједор на 

регионалном такмичењу. Ова екипа је 

са 62 освојена бода била боља од екипе 

ОШ“ Петар Кочић“ која је освојила 47 

бодова и ОШ „ Бранко Ћопић“ са 27 

освојених бодова. 

        Све три првопласиране екипе су 

као награду добиле по рачунар и 

штампач, а сваки ученик, члан екипе  

мобилни телефон. 

       На такмичењу које је организовала 

Еколошка коалиција Унско-санског 

слива ЕКУС учествовало је  укупно 

једанаест екипа приједорских основних 

школа, с циљем подизања свијести 

јавности, а поготово младих о значају 

заштите животне средине са фокусом на 

заштиту вода.Квиз је одржан  у оквиру 

пројекта „ Добре управе у области вода 

и животне средине “  који  Швајцарска 

агенција за развој и сарадњу  проводи у 

сјеверозападном дијелу БиХ.Квизови су 

само једна од активности едукације 

младих на тему заштите вода, а 

предвиђена је организација радионица и 

објављивање часописа на ту тему, те 

укупни утицај на око 100 000 

становника са простора Унско-санског 

слива.  
 

7.10.2008. Маскенбал на улицама 

града 

 

 У  недјељи  која је  широм свијета 

посвећена дјеци  у Приједору  ни ове 

године  није изостао   традиционални 

дјечији маскенбал. Око 250 малишана 

Дјечијег вртића „ Радост“ обучени у 

живописне костиме прошетали су   у 

пратњи васпитача и родитеља главном 

градском улицом. Директор ове 

предшколске установе  Љубица Бабић је 

истакла да су припреме за маскенбал 

трајале мјесец дана и да су васпитачи 

имали велику помоћ родитеља. 

„Ми ову недјељу традиционално 

обиљежавамо маскенбалом и то је сада 

већ више од десет година јер је суштина  

да управо у „ Недјељи дјетета“ 

скренемо пажњу на дјецу и на њихова 

права, те обавезу заједнице да се брине  

о њиховом  остваривању и бољој 

будућности младих нараштаја  “ казала 

је Бабићева. 

На улицама Приједора „оживјели“ су  

јунаци из бајки , басни и прича за дјецу, 

али се нашла  и покоја суза коју је 

изазвала велика пажња пролазника и 

публике која је поздрављала малишане. 

 

Образовање- Посјета ОШ Козарац 
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Општина Приједор  уплатиће половину 

суме од укупно 25 000 КМ  колико је 

потребно да се стави у функцију 

гријање у новоизграђеној спортској 

дворани у Основној школи „ Козарац“  у 

Козарцу. 

„У обиласку ове школе и новоизграђене 

дворане констатовли смо да је потребно 

да се гријање што прије стави у 

функцију како би око 370 ученика  

имало квалитетне услове за одвијање 

наставе физичког васпитања,тако да ће 

општина издвојити половину потребне 

суме, а за други дио ћемо  затражити 

помоћ  од Министарства просвјете РС“ 

казао је начелник општине Приједор 

Марко  Павић који је обишао ову 

школу. „ Ако то не буде онда ћемо наћи 

начина како да овај проблем ријешимо 

што прије “ додао је Павић. 

 

 
        

  Директор Основне школе „ Козарац“   

Мухидин Шарић захвалио се начелнику 

што је брзо реаговао на позив да посјети  

школу и упозна се са актуелном 

проблемима са којима су суочени 

просвјетни радници у Козарцу. 

 „Сала је завршена  пред почетак 

школске  године и то средствима  

Министарства просвјете  које је 

издвојило  60 000 КМ, док су мјештани 

и донатори  уложили још  око 70 000 

КМ „ казао је Шарић. Он је  и додао да 

је поред рјешења овог проблема  веома 

битно да  ускоро буду  завршени радови 

и на изградњи амбуланте породичне 

медицине у Козарцу, која је тренутно 

смјештена у просторијама школе. „Тиме 

ћемо добити још слободног школског 

простора  и прилагодити га за потребе 

школске и градске читаонице“ казао је 

Шарић. 

Приликом посјете Козарцу начелник  

Марко Павић  обишао је  и радове на 

изградњи амбуланте Дома здравља те 

потврдио да ће општина Приједор  

финансијски подржати завршетак  

изградње 4 амбуланте породичне 

медицине  и стоматолошке амбуланте у 

Козарцу  до краја ове године .До сада  је 

са разних нивоа власти  већ  уложено 

300 000КМ, а потребно  је још 

приближно толико средстава за њено 

стављање у функцију. 

 

Пројекција филма „ Турнеја“ 

 

Филм „Турнеја“ у режији  Горана 

Марковића је 6. октобра  на специјалној 

пројекцији приказан и у Приједору, као 

једном од градова гдје су снимане сцене 

овог филма, иначе  кандидата за  

престижну филмску  награду „Оскар“. 

             Приједорској пројекцији 

„Турнеје“ присуствовао је један од 

продуцената и протагониста  у филму, 

Тихомир Станић који је подсјетио да је 

недавно на Филмском фестивалу у 

Монтреалу Горан Марковић за филм 

„Турнеја“ добио гран при за режију, а  

филм је награђен међународном 

наградом критике „Фипресци“ као 

најбољи филм. 

 Станић је додао и  да је  филм  

претпремијерно приказан  у општинама 

у Српској гдје је сниман, док ће 

дистрибуција филма у биоскопским 

салама паралелно почети 9. октобра у 

Србији и РС. 

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић нагласио је да је овакав културни 

догађај добро дошао граду након 

једномјесечног испирања мозга у 

предизборној кампањи. Он  је изразио 

задовољство што су и у овом граду   

многе институције  биле у прилици да 
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мјесец дана угосте филмску екипу 

„Турнеје“ и помогну снимање овог 

филма који носи снажну антиратну 

поруку. 

Филм „Турнеја“, у копродукцији 

„Тестамент филма“ из Београда и 

„Балкан филма“ из Бањалуке, сниман је 

53 дана крајем  прошле године  до 25. 

фебруара ове године, а од тога 45 дана 

на територији општина Козарска 

Дубица, Приједор, Дервента и Шамац. 

Подршку у продукцији филма дали су 

Министарство културе Србије, 

Министарство просвјете и културе 

Републике Српске, градови Београд и 

Бањалука, општине Козарска Дубица, 

Лакташи, Приједор, Шамац и Дервента, 

а филм је дијелом финансиран и из 

Фонда за кинематографију Савјета 

Европе „Еуромираж“. 

 

Отворен изложбени павиљон Музеја 

Козаре 

 

У дворишту Музеја Козаре у Приједору 

је  отворен  изложбени павиљон, 

односно музеј под отвореним небом са 

лапидаријумом чиме је ова културна 

установа обиљежила крсну славу „ 

Светог Луку. Начелник општине 

Приједор  Марко Павић је отварајући 

овај изложбени простор рекао да је 

општина издвојила значајна средства  да 

би уредила објекте које могу бити од  

интереса за  културно просвјећивање 

грађана овог града свих узраста. 

 

 
 

 „ Ово је простор гдје су изложени 

експонати који ће генерацијама  

говорити  о историји нашег града, а 

уједно смо добили добар простор гдје се 

могу одвијати и разне друге културне 

манифестације“ казао је Павић. 

Директор Музеја Миленко Радивојац 

рекао је да овај музејски павиљон чини 

неколико већих  тродимензионалних 

експоната, попут вриједних споменика 

културне баштине из новије историје 

овог града попут  топа са приједорске 

тврђаве из 1833. године, као и 

заоставштине из Другог свј.рата. 

      „У лапидарујуму  се налази 

двадесетак споменика из римског доба 

што говори о интензивном присуству 

Римљана у овим крајевима у 2. и 3. 

вијеку“ казао је Радивојац. 

      Он је потврдио да је ово само прва 

фаза уређења простора око Музеја 

Козаре јер ће сваки експонат  ускоро 

имати и своју легенду, а на прољеће ће  

у овом простору бити постављене и 

клупе. 

    Зграда приједорског Музеја изграђена 

је 1898. године у вријеме аустро-угарске 

владавине и једна је од најстаријих 

сачуваних грађевина у Приједору.За 

уређење простора око Музеја Козаре 

Општина Приједор је издвојила 100 

000КМ. 
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