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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за септембар   2009.године 
 

19.9.2009. Откривен споменик на 

Патрији 

 

Предсједник Републичког одбора 

СУБНОР-а Благоја Гајић и начелник 

општине Приједор Марко Павић 

открили  су у суботу обновљени 

споменик на Патрији код Приједора, 

мјесту гдје су прије 67 година 

партизански одреди извршили пробој из 

опкољене Козаре. У обнову споменика 

чији је аутор вајар Драган Радаковић и 

уређење околине општина Приједор 

уложила је око 50 000 КМ.  

 

 
 

Павић је том приликом рекао да овим 

чином данашње генерације изражавају 

своје поштовање према прецима, 

борцима Народноослободилачког рата 

чија храброст, слободарски дух и 

патриотизам и данас изазивају дивљење.  

-Након осам година поново је на овом 

мјесту споменик који подсјећа на један 

од најзначајнијих тренутака  у историји 

овог краја и тако да смо без обзира на 

економску и финансијску кризу нашли 

средства  за обнову споменика 

одужујући се на тај начин погинулим 

партизанима, као и њиховим 

породицама, казао је Павић. 

Предсједник Републичког одбора 

СУБНОР-а Благоја Гајић рекао је да је 

пробој на Патрији један од 

најзначајнијих момената битке на 

Козари која је вођена од јуна до почетка 

јула 1942. године.  

-Приликом пробоја обруча, 4. и 5. јула 

1942. године погинуло је око 600 

цивила и око 900 бораца, а из збјега на 

опкољеној Козари извучено је око 10 

000 цивила, рекао је Гајић додавши да 

овај споменик симболизује јединство 

народа и бораца, те свједочи о борби, 

страдању и побједи народа Поткозарја.  

Он је додао и да није случајно да је за 

поновно отварање споменика изабран 

овај дан. 

Догађај отварања споменика на Патрији

 везује се за 19. септембар 1942. године 

када је на Палежу била смотра 900 

бораца, припадника козарског 

партизанског одреда са командантом 

Шошом Маџаром који су преживјели 

непријатељску офанзиву од укупно 3000 

бораца који су 40 дана бранили Козару 

и збјег од око 80 000 жена, дјеце, 

стараца, рекао је Гајић. 

Поводом  свечаности отварања 

обновљеног споменика организован и 

марш чланова Удружења резервних 

војних старјешина маршрутом од 

Мљечанице до засеока Мацуре и 

Патрије гдје  организовано и полагање 

вијенаца и историјски час, а свечаност 

на Патрији завршена  је  великим 

народним збором. 
 

 

Нови паркинг простор за нови приход 
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У циљу уређења центра града и 

растерећења од непрописно паркираних 

аутомобила ,асфалтиран је простор у 

залеђу приједорског шеталишта  и 

обиљежен паркинг простор, тако да је 

добијено 30 нових паркинг мјеста.Шеф 

општинског Одсјека за саобраћај и  

паркинге Александар Јефтић је 

потврдио да су у циљу наплате 

паркирања, на том мјесту постављени 

паркинг аутомати. 

-То су  два аутомата која су била у 

сусједној  Занатској улици, које смо 

премјестили , али наредних неколико 

дана нећемо вршити кажњавање, већ 

ћемо само опомињати визаче док се 

нови паркинг не стави потпуно у 

функцију, казао је Јефтић. 

Поред тога, додао је Јефтић, 

Приједорчани су добили и још 33 

паркинг мјеста на простору испред 

Спортске дворане „ Младост“, гдје је 

након обиљежавања нових паркинг 

мјеста уведен ред на овом 

паркиралишту. 

-Овдје смо имали доста непрописно 

паркираних возила и већ се показују  

резултати,а будући да није превише 

атрактивна локација паркирање ће бити 

јефтиније и то по цијени од 0,50КМ  два 

сата и 1 КМ читав дан када буду 

постављени аутомати, казао је Јефтић. 

 

 
 

Он је додао да у Приједору тренутно 

има 460 паркинг мјеста, те да ће се 15 

000 КМ колико је из прихода од 

паркирања уложено у проширивање 

паркинг простора врло брзо исплатити. 

-Очекујемо да ће се приход од наплате 

паркирања повћеати за 30-40 000 КМ, 

односно умејсто досадашњих 310 000 

КМ, тај би приход на годишњем нивоу 

могао износити и до 350 000 годишње, 

потврдио је Јефтић. 

Он је потврдио да је пред почетак ове 

школске године извршено обиљежавање 

хоризонталне сигнализације у близини  

основних и средњих школа, за шта је 

утрошено око 3 000 КМ. 

 

22.9.2009. Дан без аутомобила  

 

Омладина и грађани Приједора 

прошетали су јуче улицама у центру 

града које су биле затворене за 

саобраћај  у периоду од 11-14 часова и 

тим симболично подржали међународну 

кампању „ Дан без 

аутомобила“.Стручни сарадник за 

екологију Сњежана Врањеш је истакла 

да ова манифестација промовише визију 

градских улица којима не доминирају 

моторна возила. 

-Управо смо из тог разлога затворили за 

саобраћај све градске саобраћајнице и 

промовисали алтернативне видове  

транспорта, као што је пјешачење, 

вожња бицикла и ролера , пружајући 

слику како би бар неколико сати у 

једном дану изгледао наш град без 

саобраћајне гужве, казала је Врањешева. 

 

 
 

Она је додала да надлежна општинска 

служба располаже подацима да  чак 40 

одсто загађености ваздуха у граду  

потиче од издувних гасова аутомобила. 
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Акцију су подржали ученици градских 

основних школа који су симболично 

цртали на коловозима без возила, 

еколошко друштво „ Екус“ и 

Бициклистички  клуб Приједор.У 

вријеме док је центар града био без 

саобраћајне гув,е радници Рударског 

института су организовали мјерење 

емисије гасова и буке, који ће иста 

мјерења вршити  и након што саобраћај 

буде поново отворен. 

Општина Приједор је 2002. године 

потписала Повељу „ У град без 

аутомобила“ чиме се сврстала у преко 

хиљаду европских градова који 22. 

септембра промовишу здравији жвиот у 

градовима без буке, чишћи ваздух и 

свакодневну рекреацију. 

 

Одржана манифестација Дани меда 

 

Од 24-26. октобра одржана је тродневна 

привредно–туристичка манифестација „ 

Дани меда“ која је ,у главној 

приједорској улици , окупила је 35  

пчелара из Приједора, Санског Моста, 

Рибника, Дрвара, Сокоца, Рудог, 

Градишке и Бањалуке.Начелник 

општине Марко Павић  поздравио је  

овако велики број учесника, 

наглашавајући да ова  традиционална 

манифестација све више постаје 

међуопштинског и републичког 

карактера. 

-Ми смо је замислили као локалну 

манифестацију гдје би локални 

произвођачи меда и пчелињих 

производа  представили своју 

производњу,али сматрам да је ово добра 

прилика да пчелари проширују своје 

тржиште и пласирају своје производе, 

рекао је Павић. 

Он је додао да ће без обзира на кризу, 

општина Приједор исплатити у 

потпуности подстицајна средства за 

пољопривреднике, која у буџету износе 

275 000 КМ а да у тим подстицајима 

доста учествују пчелари ове општине. 

 

 
 

Предсједник Удружења пчелара „ Прва 

пчела“ Рајко Радивојац, које је   175 

чланова најбројније на подручју 

општине Приједор, нагласио је да се већ 

на почетку може рећи да је 

манифестација у потпуности успјела. 

-Ова година се може оцијенити као 

просјечна пчеларска година, са већим 

приносом багремовог , у односу на 

ливадски и кестенов мед, кога готово да 

није ни било, рекао је Радивојац. 

Он је додао да је просјечан принос по 

кошници око 25 килограма меда или  на 

нивоу општине око 150 тона меда. 

Цијене меда на овој манифестацији, 

чији је генерални покровитељ општине 

Приједор, су   повољне и износе  10 КМ  

по килограму, а у понуди су и други 

пчелињи производи као што су полен, 

мед у саћу, прополис, козметика и 

мелеми на бази меда, восак и разне 

делиције меда и агрума. 

 

Ускоро се завршава зграда са 60 

станова за борачке категорије 

 

Пројектом који финансира Влада 

Републике Српске и општина Приједор 

планирана је изградња зграде од 50 

станова и рок за завршетак радова је био 

октобар мјесец.Начелник Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту Мишо 

Родић потврдио је да је рок за 

завршетак радова продужен, али из 

оправданих разлога. 

-С обзиром да смо нашли могућност да 

се подигне и шести спрат зграде, 

продужен је рок за још 70 дана , тако да 

завршетак зграде очекујемо до краја ове 
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године, када  би станови требали бити 

усељиви, рекао је Родић. 

Он је потврдио да ће  зграда имати  

укупно  по 12 двособних станова  и 

гарсонијера, а остало су једнособни 

станови, од којих  55 станова ,  по листи 

која још  није коначна , треба да  добију 

породице погинулих бораца ,а пет  

станова ратни војни инвалиди. 

 

 
 

-Одмах наредне године планирана је 

изградња још једне зграде уз ову зграде, 

која ће имати додатних 30 станова ,чиме 

ће се  у 90 одсто ријешити потребе за 

збрињавање породица погинулих 

бораца и  дијелом ратних војних 

инвалида.Касније би требало 

предвидјети изградњу још једне зграде 

тако да би сви од 130-150 ратних војних 

инвалида требали да ријеше стамбено 

питање , а  што је предвижено у  

Програму стамбеном збрињавања који 

је донијела Народна скупштина РС, 

казао је Родић. 

Општина има обавезу да обезбиједи 

локацију, која је у градском подручју и 

прикључке за инфрастурктуру. 

-Већ су кренули  радови на 

прикључцима  за водовод и 

канализацију, а ускоро слиједи и 

прикључивање  на топловодну и 

електро мрежу и све те обавезе биће 

завршене прије завшетка зграде, казао је 

Родић. 

Вриједност ове инвестиције је 2,1 

милион КМ, које улаже Влада 

Репбулике Српске путем ресорног 

министартсва ,  а око милион КМ  ће 

обезбиејдити општина  Приједор , с тим 

да у цијену није урачунато земљиште 

које је власништво општине,а које 

свакако има своју цијену. 

-Овим се ублажава проблем  стамбеног 

збрињавања, јер ће породице погинулих 

бораца бити ријешене, док ће 

неријешено остати питање стамбеног 

збрињавања инвалида којих и у нижим 

категоријама, тачније испод четврте 

групе  често живе у веома лошим 

условима, а да не говоримо о 

демобилисаним борицима, додао је 

Родић. 

Извођач  радова  на овом стамбеном 

објекту је предузеће „Уна“  Козарска 

Дубица, а подизвођач за грађевинске 

радове  је предузеће „МБ модул“ из 

Приједора. 

 

Књижевни сусрети на Козари 

 

Овогодишњи 37.  књижевни сусрети на 

Козари завршени су у недјељу  

27.септембра  наступом пјесника 

завичајног круга у Градској читаоници. . 

Стихове су говорили пјесници из 

сусједних поткозарских  општина  Перо 

Солар, Александар Гајић, Жељко 

Галоња, Слободан Кекић, Здравко 

Микић 

 Ову тродневну културну 

манифестацију  отворио је у петак  

25.септембра начелник општине 

Приједор Марко Павић који је нагласио 

да су "Књижевни сусрети на Козари" 

постали бренд Козаре, Поткозарја и 

Приједора. 
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-О реномеу "Књижевних сусрета на 

Козари" најбоље говоре имена лаурета, 

као што су Бранко Ћопић, Васко Попа, 

Данило Киш и други великани 

југословенске и српске писане ријечи, 

као и Мирослав Максимовић, 

овогодишњи добитник књижевне 

награде ''Скендер Куленовић'', казао је 

Павић. 

Предсједник жирија 37. ''Књижевних 

сусрета на Козари'' Јован Делић је у 

образложењу одлуке жирија нагласио да 

Максимовић у својој пјесничкој књизи 

''77 сонета о животним радостима и 

тешкоћама'' наставља да развија свој 

мит о свакодневници. 

-То је књига коју он дописује цијелог 

живота, као јединствен пјеснички 

концепт усмјерен на сонетну форму и на 

чудо живота, нагласио је Делић.  

Повељу ''Скендер Куленовић'' лауреату 

је уручио начелник општине Марко 

Павић. 

Централна манифестација под називом „ 

Пјесничко подне“ одржана је у суботу 

на Мраковици гдје је лауреату  уручен 

новчани дио награде „ Скендер 

Куленовић“ и  статуета рудара, 

генералног покровитеља компаније 

Арцелор Митал. 

-  Ми морамо да водимо рачуна да своју 

баштину негујемо, да је афирмишемо и 

да одржавамо њено присуство у овим 

новим генерацијама. Мислим да ова 

манифестација као што су «Књижевни 

сусрети на Козари» и та награда 

«Скендер Куленовић» томе доприноси и 

то је оно што је мени драго и што мени 

ту представља битнији моменат од неке 

личне сатсфакције,рекао је  

Максимовић.  

 

 
 

На поетском часу на Мраковици  

стихове су говорили   Добрица Ерић, 

Миро Вуксановић, Милован Витезовић, 

Зоран Костић, Боро Капетановић, 

Миленко Јевђевић, Мирјана Булатовић, 

Владимир Јагличић, Рајко Лукач и Миле 

Мутић.У културно-умјетничком дијелу 

програма учествовале су драмске 

умјетнице Вјера Мујовић  и Раденка 

Шево .У музичком дијелу програма 

наступили су  камерни ансамбл 

''Белканто'', Српско православно 

црквено пјевачко друштво ''Вила'' и 

Етно група''Моштаница''. 

 

 
 

Покровитељ 37. књижевних сусрета на 

Козари је Министарство просвјете и 

културе Републике Српске, организатор 

и домаћин општина Приједор, а 

суорганизатори град Бањалука и 

општине Лакташи, Србац, Градишка, 

Козарска Дубица, Костајница и Нови 

Град.  

 

Златна туристичка ружа за 

Туристичку организацију општине 

Приједор 
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Директор Туристичке организације 

општине Приједор  Амира Ганић 

добитник је „ Златне туристичке руже“  

као најбољи пројект менаџер  

у 2009. години туристичким 

заједницама и организацијама.Ово 

ласкаво признање Ганићевој је уручено  

поводом Свјетског дана туризма на 

недавно одржаној манифестацији“ 

Златна ружа туризма“ у организацији  

телевизијске екипе емисије „ Туризам 

плус“ и под покровитељством   

Министарства трговине и туризма , 

града Бања Лука и Туристичке 

организације Бања Лука. 

-Ова награда је велико признање за 

тимски рад Туристчке организације 

општине Приједор ,која је уз помоћ 

локалне заједнице која је препознала 

значај туризма као веома важне 

привредне гране, током ове године 

реализовала неколико значајних 

пројеката, казала је Ганићева. 

 

 
 

Она је потврдила да је током 2009. 

године приејдорска Туристичка 

оргнизација завршила пројекте израде 

туристичке презентације и разгледнице   

општине Приједор, као и постављање 

билборда и свјетлећих паноа“ цитy 

лигхт“ на уласку у град који је 

Министарство трговине и туризма 

Републике Српске финансирало са 

14.860 КМ. 

-До краја године треба да буде завршена 

пројектна документација, за 

постављање туристичке сигнализације   

за шта је општина издвојила средства   у 

висини од 15000КМ .До сада смо са 

Институтом  за грађевинарство  , који је 

дао најбољу понуду за израду студије 

изводљивости  на терену означили 37  

микро локација гдје ће бити постављена 

туристичка сигнализација на уласку у 

град, у урбаној градској зони и у 

Омарској, казала је Ганићева. 

Он је додала и да су већ аплицирана 

средства према Министарству трговине 

и туризма у висини од 25 000 КМ за 

постављање сигнализације. 

-Предвидјели смо да обиљежимо сва 

мјеста и локације која су значајна за 

туристе почев од Националног парка 

Козара, преко зотелских и смјештајних 

капацитета, па до црква- брвнара, 

додала је Ганићева. 

Ово је  , иначе, четврта „ Златна 

туристичка ружа „ која је дошла у 

Приједор јер је поред Ганићеве на 

овогодишњој манифестацији она 

додијељена и  Еко центру „Љекарице“ , 

а 2007. године  „ Златном ружом 

туризма“ награђени су и мањи 

смјештајни капацитети Мотела „ Ле 

понт“ и  Хотел „ Монумент“  на 

Мраковици. 

 

Званично регистрован хокејашки 

клуб 

 

Међу 60 регистрованих спортских 

клубова у Приједору, од недавно се 

налази и Хокејашки клуб „ Пингвини 

2010“. Ово је потврдио стручни 

сарадник за спорт у Административној 

служби Здравко Остојић  и додао да је 

тиме завршен вишемјесечни поступак 

регистрације клуба. 

-Екипа ће  за почетак   имати 20 чланова 

узраста од 10-14 година, што ће бити 

окосница клуба, с  тим да ће сваке 

године  вршити упис ових чланова, 

казао је Остојић. 

Он је потврдио да су чланови овог 

клуба током јуна   боравили у Тузли, 

гдје су учествовали на четвородневном 

семинару који је организовала 

Хокејашка фондација БиХ чији је 

оснивач канадски хокејаш  Колинс 
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Бредли, иначе координатор и покретач 

свих акција везано за хокеј у Босни и 

Херцеговини. 

- Ово је   било веома позитивно 

искуство за младе приједорске 

хокејаше, будући да су тренинге водила 

еминентна хокејашка имена као што су 

Џон Ванбисбрук, шести голман свих 

времена у Кући славних , као и Брјус 

Мекдоналд, чувени хокејаш , а касније и 

кошаркашки тренер чувених кошаркаша 

Ајверсона , Џордана и других., истакао 

је Остојић. 

 

 
Он је додао да је екипа том приликом 

добила и  почетну хокејашку опрему, те 

да их ускоро очекује  одлазак у Сарајево 

гдје ће поново уз стручне  тренинге 

угледних хокејаша из САД наставити са 

припремама за спротска такмичења у 

идућој години. 

Остојић је потврдио да се ускоро 

очекује и опрема за љетње и зимске 

тренинге које ће приједорским 

хокејашима испоручити Хокејашка 

фондација БиХ,а у догледно вријеме и 

изградња монтажне спротске дворане за 

хокеј. 

За предсједник Управног одбора 

именован је Владо Анушић , а за 

предсједника Скупштине клуба Звонко 

Пауновић, иначе познати приједорски 

педагози физичке културе и учитељи 

скијања. 

 

 
______________________________      
Издавач: Општина Приједор 


