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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за мај    2008.године 
 

 

Мирослав Лајчак у Приједору 

 

Ово је једно занимљиво мјесто које 

симболише трагичну прошлост и тешке 

успомене на рат  и  гдје се може 

истовремено , након веома успјешног 

пворатка пријератних становника може 

најбоље  сагледати противречност која 

постоји у Босни и Херцеговини, истакао 

је међународни представник у БиХ 

Мирослав Лајчак након састанка са 

руководством општине Приједор који је 

одржан 13. маја. 

     „ Ово је општина  која је забиљежила 

велики успјех у повратку пријератних 

становника и  сада  је оријентисана  на 

економију те примјер како се паметном 

политиком  и фокисирањем на реална 

питања и проблема могу остварити 

бројне претпоставке даљег развоја “ 

рекао је Лајчак истичући да је 

руководство општине Приједор нашло 

да нађе заједнички језик  у име интереса 

грађана  што је позитиван примјер које 

се треба чешће сретати у БиХ. 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је рекао  да су заједнички 

констатовали  да је перспектива  

Приједора добра, те да треба 

искористити све могућности даљег 

развоја. 

 „ Једна од таквих је и данашњи скуп, 

односно европска перспектива  које 

нема ако је и наши градови немају. Ми 

смо добили подршку за развој нашег 

града и све европске иницијативе, тако 

да ћемо заједно са нашим сусједима  и 

даље радити  на програмима 

прекограничне сарадње“ 

         Високи предсатвник   међународне 

заједнице Мирослав Лајчак боравио је 

јуче у Приједору гдје је учествовао у 

јавној дебати  о европској  перспективи 

БиХ. Током боравка у Приједору 

посјетио је и приватно предузеће „ 

Сконтопром“. 
 

Уручивање сетификата ИСО 

9001:2000 

 

Представник  њемачке  сертификацијске 

куће „ Тиф норд“  за БиХ Борис 

Рукавина уручио је 12. маја  начелнику 

општине Приједор Марку Павићу 

сертификат ИСО 9001:2000, којим је 

потврђено да Административна служба 

ове општине у свом раду примјењује  

европске стандарде. 

     „ Ово је круна нашег двогодишњег 

рада на процедурама и процесима како 

би били усклађени са европским 

стандардима   и омогућили грађанима 

да брзо и ефикасно обаве све послове и 

услуге које их Административна служба 

пружа и чији смо ми сервис“ рекао је 

Павић. 

 

 
       

Он је додао да су у општини Приједор, 

добијањем овог сертификата, као и 

ОЕБС-овог за управљање финансијама 

и људским ресурсима, те Повеље 
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европских градова Европске комисије, 

створени  сви услови за бржи развој и 

лакше добијање пројеката из европских 

фондова.Сертификацијска кућа "Тиф 

норд" из Њемачке има око 8 000 

запослених у 50 земаља свијета и једна 

је од водећих у свијету у овој области, а 

њен представник у БиХ Борис Рукавина 

је  истакао да је крајњи циљ процеса 

сертификације у овој, као и у другим 

општинама у БиХ  да се задовоље 

корисници услуга,а прије свега грађани. 
 

Награде поводом 16. маја  - Дана 

општине 

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор су на 42. сједници донијели 

одлуку да ове године не буде уручена 

награда почасног грађанина општине 

Приједор те да  овогодишњи добитник  

Плакете општине Приједор , као 

највишег јавног признања  буде  

предузеће „Сконтопром“.У 

образложењу  скупштинске комисије 

као предлагача стоји  да је компанија 

„Сконтопром“, власника Елзабете 

Јосиповић, израсла у респектибилан 

привредни субјект, који готово 

цјелокупну производњу пресвлака за 

кућни намјештај извози на инострано 

тржиште, а остварује и значајне 

резултате у производњи 

намјештаја.Одборници су донијели и 

одлуку да Награда општине Приједор, 

који укључује новчани износ од 3.000 

КМ, буде додијељена   академском  

сликару Бранку Миљушу за посебно 

вриједне резултате у афирмацији  

културе. 

       Поред ова два признања , начелник 

општине Марко Павић  додијелио је и 

похвале  Територијалној  ватрогасној  

јединици за значајан допринос у 

заштити лица и материјалних добара и 

Удружењу пчелара из Омарске за 

посебан допринос у развоју  пчеларства 

на подручју општине Приједор. 

         Захвалница начелника припашће  и  

шефу Социјалне службе данског града 

Есбјерга Хенингу Кристенсену за 

значајне донације и материјалну помоћ 

општини Приједор. Општинска  

признања и награда добитницима ће 

бити уручена на Свечаној академији 

која ће бити одржана 16. маја, на Дан 

општине. 
 

Обиљежавање дана побједе над 

фашизмом 

 

Делегације општине Приједор  и 

првобораца Народоноослободилачке 

борбе   положиле су  јуче вијенце ,  

поводом 9. маја, Дана побједе над 

фашизмом, испред  споменика на 

Партизанском гробљу на Уријама.  

На историјском часу који је тим 

поводом одржан присутнима се обратио 

пуковник у пензији и носилац 

партизанске споменице Душан Торбица. 

„Младе генерације имају обавезе да 

чувају слободу и да се старају  се 

убудуће нешто слично не понови , него 

да се свим силама брани домовина, а на 

то нас обавезују све жртве фашистичког 

терора“ нагласио је Торбица. 

 

 
 

      Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да  Приједорчани 

имају посебне разлоге да овај дан славе, 

јер управо су борци из ових крајева у  

четворогодишњој борби за слободу дали 

велике жртве , али истовремено били 

дио покрета који је широм Европе 

кренуо у коначни обрачун са 

фашистичком немани. 
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 „ Велики број јунака који су тада 

извојевали побједу над фашизмом данас 

није са нама, али смо зато ми ту да их се 

на овај дан сјетимо и одамо почаст за 

оно што су учинили за нас који живимо 

у миру у тековинама НОБ-а“ казао је 

Павић. 

    За слободу и побједу над 

фашистичким освајачима дало је животе 

305 000 бораца народно ослободилачке 

војске , током рата рањено око 450 000  

бораца и то многи по два или више 

пута. У Народноослободилачкој борби 

је са подручја Приједора  учествовало 

око 7 000 бораца, од којих је 564 

првоборца. Животе  је  изгубило 2 228 

бораца, од којих је  10 народних хероја . 

 

Делегација турског града Маниса 

поново у Приједору 

 

У поводу обиљежавања 16. маја  Дана 

општине, у Приједор је јуче допутовала 

делегација  турског града Манисе .  

Замјеник начелника општине Маниса 

Назиф Сумер рекао је да је Маниса, која 

се налази у азијском дијелу Турске, 

повезана са више градова у свијету и да 

стечена искуства из те сарадње жели да 

пренесе на Приједор. 

      „Спремни смо  да  у свим областима 

сарађујемо са Приједором, што је 

прошле године   потврђено  и 

потписивањем повеље о братимљењу 

наша  два града“ рекао је Сумер. 

      Начелник Павић је истакао да  се 

ради о граду  који долази из развијеније 

регије у Турској и да ће Приједору 

добро доћи искуства Манисе , посебно 

сарадња  у изградњи индустријске зоне, 

као и у развоју воћарства, али да постоје 

најаве сарадње и у областиобразовања. 

       „Приједор је мултиетнички град и 

то је предност више у зближавању са 

различитим срединама и размјени 

искустава  што ће допринијети да 

грађани Приједора живе по европским и 

цивилизацијским нормама“ рекао  је 

Павић. 

     Он је додао да ће посјета ове 

делегације бити искоришћтена на 

презентацију привредних и економских 

потенцијала општине Приједор, како би 

дошло и конкретнијих облика 

сарадње.Делегација Манисе, ће заједно 

са делегацијама општина Бовец,  Ново 

место , Кикинда и Панчево учествовати 

на свечаностима које општина Приједор 

организује поводом Дана општине 

Приједор. 
 

Клима уређаји за породилиште 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић уручио је 8. маја   породилишту 

приједорске Опште болнице четири 

клима уређаја, чиме се и ова општина 

укључила у акцију   "Уљепшајмо 

породилишта у Републици Српској". 

      „ Општина Приједор је препознала 

потребе за оваквим уређајем у нашем 

породилиштуи овим поклоном смо  

жељели  да побољшамо  услове за 

боравак породиља и беба, као и услове 

рада медицинског особља “ рекао је 

Павић. 

 

 
          

 Он је нагласио да  општина настоји да у 

границама својих могућности подржи 

све активности ради унапређења 

здравствене заштите становништва 

приједорске регије, те да ће помоћи да 

се ријеше и други проблеми како би 

Општа болница постала 

репрезентативна здравтсвена установа 

којој гравитира и неколико општина 

приједорске регије.  
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     Директор Опште болнице  Мирко 

Совиљ рекао је да ће овакве акције 

омогућити додатно побољшање услова 

у болници која у посљедње вријеме уз 

подршку ресорног министарства и 

општине, као и властитим ангажманом, 

враћа пријератни углед ове здравствене 

установе.Акцију проводе Министарство 

здравља и социјалне заштите РС и 

"Еуро блиц".  

 

Златна вила- побједник хор из Н. 

Сада 

 

Хор Културно умјетничког друштва 

„Светозар Марковић“ из Новог Сада 

побједник је овогодишњег осмог 

Међународног  фестивала хорова 

„Златна вила“ који је прексиноћ 

завршен у Приједору.Плакету „Златна 

вила“ и новчану награду од 5.000 КМ 

диригенту Божидару Црњанском 

уручио је предсједник жирија Владимир 

Крањчевић. 

 „ Иако је жири  у својим одлукама био 

једногласан , квалитетни наступи готово 

свих учесника су нам веома отежали 

посао“ рекао је Крањчевић. 

 

 
  Уручивање Повеље Златна вила  

 

   Према оцјени жирија публике, 

најбољи је био хор града домаћина 

Српског православног црквеног 

пјевачког друштва „Вила“ којем  је 

припала мала плакета „Златна вила“ и 

новчана награда од 1.500 КМ.Жири, у 

којем су, осим Крањчевића, били Мирко 

Булован и Запро Запров, додјелио је и 

пет посебних признања. 

За најбоље изведено дјело старог 

мајстора награђено је Српско пјевачко 

друштво „Јединство“ из Котора , 

плакету за најбоље извеђење савременог 

дјела добила је диригент Академског 

хора студентског центра из Ниша 

Сузана Костић, а хор СПЦПД „Вила“, 

којом диригује Аљоша Новаковић, за 

извеђење домаћег дјела. 

Прошлогодишњим побједницима,  КУД 

„Абрашевић“ из Београда и диригенту 

Миловану Панчићу  жири је додијелио 

посебно признање за  најбоље изведено 

дјело духовног карактера, док је 

признање за  иновацију и виртуозност у 

интерпретацији музичког дјела припало 

Академском  хору Универзитета 

технологије из пољског града Вроцлава. 

Осим награђених хорских ансамбала, у 

двије фестивалске вечери наступили су 

и Мјешовити пјевачки збор „Роженице“ 

из Пазина, Џез хор из Милана и Женски 

хор „Аутентик“ из Сарајева. 

Покровитељи приједорског хорског 

фестивала били су Министарство 

просвјете и културе РС и општина 

Приједор, а генерални спонзор „Хипо 

Алпе Адриа банка“. 

 

Премијера дјечије представе  

 

Пред  препуном салом најмлађе публике  

ансамбл приједорског Позоришта 

премијерно је прексиноћ извео  дјечију 

представу „ Разбојник и 

принцеза“.Ријеч је о новој представи , 

тачније адаптацији радио драме по 

тексту Мирослава Настасијевића. 
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     „ То је нетипична прича испричана 

на модеран начин о томе да отмичар 

постаје жртва сопственог плена “ 

потврдио је директор  Позоришта 

Приједор Зоран Барош. 

     Он је додао да је режија  представе 

повјерена  Жељку Касапу , иначе 

студенту режије на бањалучкој 

Академији умјетности , коме ће ово 

бити и испитна представа. 

     „ Вјечита борба добра и зла је нешто 

што смо у овом случају испричали као 

пародију на класичну бајку која носи 

веома поучну поруку и дјеци и 

одраслима “ рекао је  Касап. 

         У улози разбојника  појавио  се 

Деан Батоз, док је улогу  размажене 

принцезе  одиграла бањалучка глумица 

Сандра Љубојевић. 

         Остали протагонисти представе 

који су  веома лако пронашли пут до 

малишана  и активно их укључили у 

представу  су Желимир Ривић, Дарко 

Цвијетић, Жељко Касап и Раденко 

Билбија, а као наратор појављује се Раде 

Ступар.Ова представа за приједорске 

малишане   била бесплатна  и поклон  

општине Приједор поводом 16. маја, 

Дана  општине.Ово је трећа премијера 

Позоришта Приједор у 55. сезони. 

 

__________________________________      
Издавач: Општина Приједор 

 

 

 
Делегација турске општине Маниса на 

пријему код начелника општине  

 

 
 

                

 

  Уручивање награде директорици  

предузећа „Сконтопром“ Елизабети 

Јосиповић 
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           Уличне трке „ Приједор 2008“ 

 

 
           Уличне трке- побједничко постоље 

 

 
  Соња Столић поново побједник у  

Приједору 

 

 
          Наступ бањалучких тамбураша 

 

      Детаљ са изложбе у Галерији ’96 

 
 

        

 

 

 

 


