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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за мај 2016.године 

 

9.5. Дан побједе над фашизмом 

 

Полагањем вијенаца на спомен 

обиљежје борцима погинулим у 

Одбрамбено-отаџбинском рату и на 

Партизанском гробљу погинулим 

борцима НОР-а у Омарској у Приједору  

обиљежен је  9. мај, Дан побједе над 

фашизмом. Обиљежавање 

71.годишњице од пораза фашизма,  

највећег зла 20.вијека почело је 

парастосом за све погинуле борце у 

цркви Цара Лазара у Омарској, а 

настављено историјским часом испред 

споменика за 60 погинулих бораца  

НОР-а на Партизанском гробљу. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је овом приликом изјавио да је Приједор  

био дио те антифашистичке коалиције и 

да је нормално да сваке године 

обиљежава Дан побједе над фашизмом. 

„ Данас је и Дан Европе и то је за нас 

двоструко славље и ми никада не 

требамо заборавити наше претке и наше 

жртве које су пронијеле нашу славу 

цијелом свијету као одлучни 

бескомпрмисни борци за слободу 

против фашизма“ казао је Павић. 

Он је додао да су овакве годишњице 

прилика да се окупе и  млади људи који 

историју  нашег народа  најбоље могу 

учити на изворима антифашистичког 

покрета и револуције. 

„ Тако наше младе генерације  најбоље 

могу сазнати о својим прецима и о 

ономе што су они учинили за нас, а 

сваки  овај скуп је уједно  прилика да  се 

нашим прецима захвалимо за све оно 

што су нам подарили , а да су жртве 

којима се данас одаје помен понос 

Приједора и Поткозарја јер су биле 

значајан чинилац у рушењу зла 

фашизма”, рекао је Павић. 

 

 
 

Присутнима се на  овом историјском 

часу обратила мјештанка  Омарске и 

директор приједорског Дома здравља 

Славица Поповић која је истакла да  

9.мај дефинише нашу антифашистичку 

прошлост , а  као Дан Европе и нашу 

европску будућност . 

„ То је био дан који представља 

глобалну побједу људских вриједности 

као што су мир, разумијевање,слобода, 

обнова, просперитет људи и држава и 

зато 9.мај не треба  никад да постане 

заборављена побједа већ трајна 

вриједност када је добро побиједило 

зло, антифашизам фашизам ,а здрава 

памет болесну“истакла је Поповићева. 

Вијенце на споменике Омаршчанима 

страдалим у Другом свјетском рату и у 

Одбрамбено-отаџбинском рату 
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положиле су делегације града, 

СУБНОР-а, Борачке организације, 

Организације породица погинулих 

бораца и Уније студената Републике 

Српске. 

Дан побједе над фашизмом обиљежен је 

и у Љубији гдје је делегација града 

Приједора положила вијенце на спомен 

бисте народних хероја. 

 

Пријем за најбоље ученике поводом 

Дана града 

 

Градоначелник Приједора  Марко 

Павић  је обраћајући се  на 

традиционалном  пријему  поводом 

Дана града 16.маја приређеном  за   22 

најбоља  ученика   приједорских 

основних и средњих школа, истакао да 

је изузетно радостан што им је уручио 

мала признања као стимуланс за оно 

што су урадили и као знак да су они ти 

који треба да сутра граде будућност 

нашег града и наше Републике Српске 

 

 
 

 
 

„Ово је уједно доказ да имамо омладину 

која је изузетно посвећена стицању 

нових знања, али и професоре и 

наставнике који знају одгојити добре 

генерације и да наш град не треба 

бринути за будућност јер она је управо 

међу овим одличним ученицима који су 

данас примили награду“  рекао је 

Павић. 

Најбољи ученици  приједорских 

основних и средњих школа  награђени 

су   књигом Иве Андрића и новчаном 

наградом од по 100 КМ.  

 

Отворена изложба „Козара, споменик 

слободе“ поводом Дана града 

  
У Музеју Козаре у Приједору отворена 

је  историјска изложба „Козара, 

споменик слободе“ коју је ова установа 

реализовала у сарадњи са Националним 

парком „Козара“, а у поводу 

обиљежавања Дана града Приједора, 16. 

маја. Аутор изложбе је кустос 

историчар у меморијалном музеју на 

Мраковици Марина Љубичић. Директор 

Музеја Козаре Зоран Радоњић рекао је 

да је на идеју да се реализује ова 

изложба дошла кроз разговор са 

посјетиоцима музеја на Мраковици који 

су је често питали како је направљен 

споменик. 

 

 
 

Према његовим ријечима, аутор је на 

томе радио годину дана у жељи да што 

боље и стручније, визуелно и наративно 

што занимљивије, одговори на то 

питање. 

„Њено истраживање није се зауставило 

само на споменику него на бројним 

активностима од краја Другог свјетског 
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рата до краја осамдесетих година 

прошлог вијека“, додао је Радоњић. 

Аутор изложбе Марина Љубичић је 

истакла да су двије асоцијације које се 

везују за Козару национални парк и 

велика офанзива из љета 1942. године и 

да ова друга ставља велике обавезе пред 

све који потичу са ових крајева. 

„Никад не заборавити је прилично 

тежак задатак и прилично велики 

изазаов и крајње је вријеме да се то 

схвати озбиљно, а најбољи и вјековни 

начин је музеализација“, поручила је 

Љубичићева. 

Изложби је присуствовао и 

градоначелник Приједора Марко Павић 

који је истакао да је прва асоцијација на 

Козари да је она твржава антифашизма , 

али да она у савременом свијеу нуди и 

много више. 

„Посебно су важне поруке са Козаре да 

је борба за мир трајна вриједност коју 

морамо чувати и његовати“, истакао је 

Павић. 

Ова документарно историјска грађа је 

већ  излагана  у Градишци и Козарској 

Дубици, а  након Приједора бити 

постављена у Новом Граду и у 

Бањалуци.   

 

Одржана 23. Међународна улична 

трка  

„ Приједор 2016“ 

 

Новопазарски атлетичари Теодора 

Симовић и Елзан Бибић побједници су 

23. међународне атлетске уличне трке 

„Приједор 2016“ која је одржана у 

Приједору као једна од манифестација 

којима  град обиљежава свој дан-16.мај. 

 

 
 

Теодора Симовић која је прошле године 

била другопласиранавна иза своје 

клупске другарице Амеле Терзић, ове 

године је на побједничко постоље 

стигла  као најбржа у конкуренцији 24 

атлетичарки колико их је било на старту 

трке  на 2000 метара. 

„Мени је ово прва победа у Приједору , 

а нека пета или шеста трка од како се 

такмичим овде у сениорској 

конкуренцији која никад није наивна јер 

су ту биле увек  најбоље тркачице  и на 

овај начин сам потврдила квалитет 

припрема које сам имала у претходном 

периоду за ову сезону “ казала је 

Симовићева. 
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Она је иза себе на циљу оставила 

другопласирану хрватску атлетичарку 

Матеу Парлов и трећепласирану 

Јасмину Пругинић из Србије. 

 

 
 

 Елзан Бибић, иначе јуниорски првак 

Балкана на 3000 метара и најмлађи је  

побједник трке у Приједору, будући да 

има само 17 година. 

„Конкуренција је била јака, били су 

овде и увек спремни Кенијци, али је 

Приједор оставио много добар утисак 

на мене и публика је и мене и остале 

тркаче водила из круга у круг“ рекао је  

Бибић. 

У  укупно 24 трке такмичило се  око  

2000 ученика, узраста од цицибана до 

сениора које је бодрило више хиљада 

Приједорчана на промјенљивом и 

повременом кишном времену 

.Најмасовније су биле трке цицибана 

гдје се на старту нашло по 120 

малишана у мушкој и женској 

конкуренцији. Куриозитет трке је да је 

Теа Ољача из Новог Града заузела 

шесто мјесто у сениорској конкуренцији 

иако има само 13 година. 

Промотер овогодишње трке  која је 

одржана под мотом „Волим Приједор“ 

је  био Драгутин Топић, легендарни 

српски атлетичар, рекордер у скоку у 

вис на отвореном са 2,38 метара, 

сениорски шампион Европе и учесник 

пет љетних Олимпијада. 

Организатор је био Атлетски клуб 

Приједор, генерални покровитељ град 

Приједор, а покровитељ трке 

Министарство за породицу, омладину и 

спорт Владе Републике Српске. 

 

Златна вила хору из Остраве 

 

Хор „Острава“ из истоименог чешког 

града  побједник је 16. Међународног 

фестивала хорова „Златна вила“, док је 

награду публике освојило Српско 

пјевачко друштво  „Вила“ из града 

домаћина . Ови хорски пјевачи су према 

оцјени стручног жирија и публике били 

најбољи  у конкуренцији девет хорова 

из шест држава. 

 Од ове године су, поред  ових награда 

установљене  и повеље за освојено  

друго и треће мјесто  по оцјени жирија 

које су освојили  домаћа „Вила“ и 

Дјевојачки збор „Цантус анте омниа“ из 

Загреба. 

 Осим плакете „Златна вила“, награде за 

врхунске домете у хорском пјевању коју 

прати новчана награда од 5.000 КМ, те 

награде публике за коју новчани износ 

од 1.500 КМ додјељује компанија 

„Арселор Митал Приједор, жири у 

саставу предсједник Марко Ватовец и 

чланови Јасенка Остојић и Божидар 

Црњански додијелио је шест посебних 

признања за неке од елемената хорског 

пјевања. 
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Побједнички хор из Чешке освојио је 

признања за најбољу изведбу 

савременог дјела, за дириговање и за 

укупан сценски наступ, „Вила“ за 

најбољу изведбу домаћег дјела, 

Дјевојачки збор „Цантус анте омниа“ из 

Загреба за најбољу изведбу дјела старог 

мајстора и хор „Алилуја“ из Београда за 

најбоље изведену композицију духовне 

музике.   

 

 
 

На фестивалу су наступили и Мешани 

певски збор Постојна из Словеније, 

црквени хор „Свети Роман Мелод“ из 

Суботице, камерни хор „Фанданте“ из 

Мађарске, Нишки камерни хор из Ниша 

и Камерни мјешовити хор „Лола“ из 

Сарајева. 

 Извршни организатор и покровитељ 

„Златне виле“ је град Приједор, 

покровитељ Министарство просвјете и 

културе Републике Српске, а пријатељи 

фестивала НЛБ Развојна банка, Фабрика 

кекса и сродних производа „ Мира“ 

Приједор и хотел „Приједор“. 

 

 
 

16.мај -  ДАН ГРАДА 

 

Додјелом највиших признања града на 

свечаној академији у Позоришту 

Приједор обиљежен је Дан града 16.мај. 

Највише јавно признање Плакету  града 

Приједора за изузетне резултате 

постигнуте на подручју привреде у 

2015. години уручено је  овдашњем 

предузећу „ Никић" док је Повеља 

почасног грађанина Приједора уручена 

предсједници Удружења Програм 

Приједор из Трента Кристини Бертоти. 

Наградом града Приједора одликовано 

је КУД  „ Милан Егић“" за посебно 

вриједне резултате у области промоције 

културног стваралаштва и традиције, а 

похвале  градоначелника Приједора, ове 

године добили су  Удружење грађана „ 

Хумано брдо“ и  радник компаније 

Арсело Митал Душко Влачина. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је овом приликом истакао да је  

Приједор град који његује традицију , 

град који жели прихватити  све добре 

праксе у свијету и град који жели да 

напредује.  

„Ми хоћемо да будемо проевропски 

град, град  наслоњен на нашу традицију 

, али са европским вриједностима. 

Нисмо уопште оптерећени да ли ћемо 

ући или нећемо у Европску унију , али 

хоћемо добре праксе да примијенимо 

овдје у Приједору и зато је наш град 

добитник низа признања управо због 

такве логике“ казао је Павић. 

Свечаној академији је присуствовала и 

предсједница Владе РС Жељка 
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Цвијановић која је истакла да је  

Приједор постао град  

добрих нота , добре атмосфере, добрих 

вибрација и  да заслуга припада  свакако 

локалним властима, али исто тако  и 

републичким властима које су се 

трудиле онолико колико је то било 

могуће да реализују одређене програме  

и реализују одређене пројекте на 

територији града. 

„Задовољни смо због чињенице да смо 

успјели да из средстава ИРБ односно 

Развојног програма Републике Српске 

пласирамо  око 16 милиона КМ за 

различите пројекте инфраструктуре који 

су реализовани на подручју града и ово 

је  мјесто у којем су повучена значајна 

средства ИРБ- а у форми кредита у 

вриједности око 44 милиона КМ , да се 

заједно са општином реализује један од 

великих пројеката овдје „ Водовод и 

канализација“  и да се обезбјеђује неких 

16 милиона еура за реализацију овог 

пројекта“казала је Цвијановићева. 

Свечаној академији у позоришту у 

Приједору присуствовали су конзули 

више земаља, министри у Влади 

Републике Српске, начелници сусједних 

општина, делегације братских градова и 

други бројни гости. 
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25.5. Засједала Скупштина града 

 

Одборници Скупштине града Приједора  

су   на 37. скупштинском  засједању  

усвојили извјештај о извршењу буџета 

града Приједора за 2015. годину у 

износу од 33.177.261 КМ и одлуку о 

расподјели буџетског суфицита за 2015. 

годину у износу од 2.418.817 КМ. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да се у протеклих 12 година из 

буџета града Приједора измирују 

обавезе према свим корисницима 

уредно и правовремено, а да у 

посљедњих десет година градски буџет 

остварује суфицит. 

 „Наставићемо са вођењем  стабилне 

политике  буџета јер са том 

стабилношћу су стабилни сви и 

буџетски корисници, и извођачи радова 

и добављачи, и инвеститори, и 

фондови“, рекао је Павић. 

 

 
 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

 Он је нагласио да за једну локалну 

заједницу нема боље политике од 

политике стабилног буџета. 

 „Водимо рачуна о стабилности 

буџета, не зато што је то буџет, него 

због оних који га користе. То 

није мртво слово на папиру, него је 

категорија која се реализује 

и која служи сврси. Никоме ништа 

нисмо дужни и сваки наш буџет 

одражава стварно стање и 

реализујемо циљеве који 

су буџетима планирани“,  додао је 

Павић. 

Од нераспоређеног суфицита за 

расподјелу је 1.479.318 КМ, од чега 

200.000 КМ за реконструкцију домова и 

осталих објеката у власништву града, 

500.000 КМ за реконструкцију Улице 

Вука Караџића, 120.000 КМ за изградњу 

зелене пијаце, 100.000 КМ за дворану 

Урије, 100.000 КМ за изградњу путева и 

459.318 КМ за одржавање путева. 

 

Замјеник  Шефа мисије ОЕБС-а 

Александар Чуплигин разговарао са 

градоначелником 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  да град Приједор и Мисија 

ОЕБС-а у БиХ изузетно добро сарађују, 

заједно учествују у пројектима 

корисним за грађане и такву сарадњу 

наставиће и убудуће. 

 „Констатовали смо да је 

међурелигијски дијалог у Приједору 

добра ствар јер је дао резултате у 

побољшању опште климе у овом граду“, 

рекао је Павић након састанка са 

замјеником шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ 

Александром Чуплигином. 

 

 
 

 Он је навео да је безбједност у 

Приједору повољна и да нема већих 

нарушавања безбједности имовине и 

грађана. 

 „За то су заслужне све институције, али 

и дијалог који се обавља под окриљем 

ОЕБС-а“, додао је Павић. 

 Замјеник шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ 

Александар Чуплигин нагласио је и 

похвалио веома добру сарадњу коју 

град Приједор и градоначелник Павић 

имају са овом мисијом. 

 „Задовољство ми је што ћу  

присуствовати заједничком састанку 

водећих људи из вјерских заједница у 

Приједору, а желим и да похвалим 

спремност градске управе да учествује у 

рјешавању проблема у образовању“, 

додао је Чуплигин. 

 

Фестивал цртежа и музике 

 

Скулптуре   Немање Бадижљевића  

студента на мастер студијама Факултета 

примењених уметности у Београду 

проглашене су најбољим скулптурама 

на  Фестивалу цртежа и музике који је 

Галерији `96 организовала по десети 

пут. 

„ Мој рад су двије коцке , једна 

затворена ,а друга благо одшкринута  

које  представљају једну мистерују као 

што рудник за рударе представља неку 

неизвесност у коју улазе када силазе да 

раде,а то што је једна благо отворена 

представља тај изазов трагања за 

непознатим“ рекао је Бадижљевић.  

Њему је новчану награду од 300 евра 

као и награду од по  100 евра за двије 

равноправне друге анграде уручио 

директор  Рудник жељезне руде „ 

Љубија Станко Вујковић   поводом 

стоте годишњице рударења на подручју 

Приједора . 

Директор Галерије Тихомир 

Илијашевић  потврдио је да је фестивал 

ове године окупио врхунске вајаре  и то 

три докторанта, три  последипломца и 

четири  студента четврте године. 
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„Фестивал се одржавао под 

називом`Земља је наша судбина` и од 

ових младих људи који су вриједно 

радили  и у ноћним часовима  по 

менторским вођством познатог вајара и 

професора на Факултету примењених 

уметности у Београду  Горана Чпајка   

добили смо извандредне  резултате рада 

који се од вечерас налазе пред публиком  

“ рекао је Илијашевић. 

Фестивал цртежа и музике,који је  у 

приједорској Галерији `96 отворен 

13.маја и окупио је  десет вајара који су 

претходних  дана обликовали глину  

коју им је обезбиједио Рудник Љубија. 

У раду 10.Фестивала цртежа и музике 

учествовали су поред првонаграђеног  и  

Никола Обрадовић, Јелена Божовић 

Ђорђевић,Уна Петровић, Душан Божић, 

Миливоје Аксентијевић,Стефан 

Станковић Берић, Снежана Симоновић, 

Ружица Шпановић и Теодора 

Војиновић.  

 

Најбоље ученичке представе 

 

Представе  „Јесењи капутић за маленог 

јежа“  Бранка Ћопића , у режији Зорице 

Јанковић „ОШ „Бранко Ћопић“ и 

„Капетан  Џон Пиплфокс“, Душка 

Радовића, у режији Миреле Средић, 

ОШ“Петар  Петровић  Његош “Буснови 

равноправно су понијеле наслов 

најбоље  на конкурсу за најбоље 

представе драмских секција основних 

школа  који је ове године по шести  пут  

расписало Позориште Приједор. 

Награђене представе  изведене су у сали 

Позоришта Приједор,а потом  су 

уручене награде и признања свим 

награђеним  о којима је одлучивао жири 

у  саставу Дарко Цвијетић , Мухидин 

Шарић и Мирела Предојевић. 

Директор Позоришта Приједор Зоран 

Барош је потврдио да је ријеч о 

јединственој смотри дјечијег драмског  

стваралаштва  којима се помаже рад 

драмских секција приједорских школа. 

„На овогодишњи конкурс пријавило се 

шест школа са осам  представа, чиме 

смо ми заиста  задовољни и то је 

значајан помак у односу на конкурсе из 

претходних година , “ казао је Барош.  

Он је додао да ће позориште наставити 

са овом  праксом награђивања 

ученичких представа, докле  год буде 

заинтересованих школа. 

Највише награда и то поред најбоље 

представе и  за главну и споредну и 

мушку и женску улогу  добила је 

Основна школа „ Бранко Ћопић“ , а 

награде су добили и ученици из  

основне школе из Козарца за  радост 

игре и сценографију и ОШ „ Десанка 

Максимовић“ за костим и музику те 

школа из Буснова за радост игре и 

љепоту говора. 

 

__________________________________ 

Издавач: 

Град Приједор 


