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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април  2012.године 
 

 

2.4.2011.Историјски час посвећен др 

Младену Стојановићу 

 

Поводом 116. годишњице рођења и 70. 

годишњице погибије народног хероја др 

Младена Стојановића   одржан је  

историјски час и положени вијенци 

испред споменика  овог легендарног 

партизанског команданта.Вијенце су 

положиле делегације СУБНОР-а , 

установа и спортских друштава који 

носе име др Младена Стојановића, 

Борачке организације ,  општине 

Приједор и сусједних поткозарских 

општина. 

 

 
  

„Младен је био  човјек за примјер, 

револуционар  од најраније младости па 

до краја живота, најпопуларнија 

личност устанка на Козари, Крајини и 

много шире и један од најхрабријих 

бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. Зато је 

његов је лик  остао да живи у сјећању 

заједно са славом херојске Козаре“- 

рекао је   присутнима предсједник 

републичког СУБНОР-а Благоје Гајић. 

Он је додао да  је пред садашњим и 

будућим  генерацијама задатак да увијек 

чувају и његују тековине 

народноослободилачких ратова  

потакнуте његовим  неизмјерним 

херојством. 

Начелник  општине Приједор Марко 

Павић  је обраћајући се присутнима 

подсјетио  да је Младен Стојановић био 

човјек којег је изњедрио овај град и 

његова Козара и да се сви морамо 

замислити над ријечима једног пјесника 

који је рекао да је Младен био човјек 

какви ће људи тек бити. 

„Младен је  његовао универзалне 

вриједности и принципе и оно за шта се 

он борио то су и данас вриједности -

слобода, мир, правда, равноправност  и 

хуманизам. Ми требамо те идеале 

пренијети на нашу дјецу,а прије свега 

његовати сјећање на борбу против 

фашизма чији је Младен симбол , рекао 

је Павић.Он је додао и да је велики  

Младенов допринос  био развоју 

здравства, спорта и културе у 

предратном Приједору, те да ће се 

садашње генерације   најбоље одужити 

најбољем сину Козаре тако што ће 

настојати да граде  Приједор као мјесто  

гдје ће омладина имати своју будућност 

и  перспективу. 

У културно-умјетничком дијелу 

програма рециталима и народним 

играма учествовали су ученици 

приједорских школа. 

Историјски час  посвећен сјећању на 

овог легендарног јунака Козаре одржава 

се сваке године испред бронзаног 

споменика др Младена Стојановића, 

који је дјело његовог брата, вајара 

Сретена Стојановића. 

 

Пензионери и ове године 

организовано у бање 

 

Приједорски пензионери ће и ове, као и 

прошле године, имати могућност да 

организовано бораве на бањском 

лијечење у бањама  широм Српске. 

Предсједник Удружења  пензионера 
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Приједор  Слободан Брдар  потврдио је 

да ће и ове године 228 пензионера 

имати могућност  бањског лијечења , за  

које ће бити издвојено   80 000 КМ. 

-Пензионери ће  као и до сада на основу  

љекарских налаза  боравити у бањама 

„Врућица“  код Теслић“ , 

„Мљечаница“код Козарске Дубице  

„Кулаши“ код Прњавора,,казао је Брдар 

. 

Он је додао да ће , за разлику  од 

ранијих, ове године  за 20 

заинтересованих  пензионера бити  

обезбијеђен  и боравак на Козари  те да 

ће  и њима као и  онима  који буду 

упућени у бање боравак трајати десет 

дана. 

Према важећим актима Удружења,у 

бање се  упућују његови чланови  

лошијег здравственог стања ,чија 

пензија није већа од 500 КМ  и који  у 

последње три године  нису боравили  у 

њима. 

Удружење њихово бањско  лијечење 

финасира  са 70% и то из  буџетских 

средстава која годишње  добија  од 

општине, док пензионери  који  бораве у 

бањама  сносе 30 % трошкова. 

Ова активност Удружења пензионера 

Приједор полакао  прераста  у традицију 

и  у току  једне године  на бањско 

лијечење  упути   од  220 до  230  

чланова . 

Од око 13 500  приједорских пензионера 

,њих око 11 500  су  чланови овог 

Удружења. 

 

Син Младена Стојановића послије 54 

године поово у Приједору 

 

Поводом обиљежавања 116 година од 

рођења и 70 година од погибије 

народног хероја Младен Стојановића у 

Приједор је  након  54 стигао његов син 

Војин , који живи у Дубровнику.Међу 

првим објектима је обишао породичну 

кућу Стојановића која је обновљена и 

као депаданс музеја отворена 

2007.године. 

„ Овдје сам био давне 1958.године и 

срећан сам што сам опет овдје и што су 

домаћини изузетно гостољубиви  тако 

да  сам лако пребродио велику 

временску празнину која постоји од мог 

посљедњег боравка у овом граду“ казао 

је Стојановић. 

Он је додао и да је прије одласка у 

пензију радио у ЈАТ-у и путовао по 

цијелом свијету,а да већ двадесет 

година није путовао нигдје и са пуним 

срцем доживљава долазак у родитељску 

кућу у Приједору. 

„Раскорак између легенде и стварности 

о мојој породици и мом оцу постоји, али 

без велике патетике кажем да је 

морални лик мог оца подигао љествицу 

моралних вриједности незнатно више 

него код просјечних људи.И било је 

теже живјети на такав начин“-рекао је 

Стојановић. 

Поред обиласка породичне куће 

Стојановића, син легендарног 

партизанског команданта са Козаре  

обишао је  и Партизанско гробље гдје се 

налази гроб Младена Стојановића, те 

гробље гдје су сахрањени прота Сима и 

Јованка Стојановић , Младенови 

родитељи, а Војинови дјед и бака. 

 

 
 

Домаћин његовог боравка у Приједору 

је општина Приједор и Музеј Козаре 

чији директор Миленко Радивојац 

истиче да је веома радостан што су 

дугогодишњи разговори око 

организовања ове посјете уродили 

плодом. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

„ Срећан сам што смо реализовали 

нешто што смо почели  прије неколико 

година“ рекао је Радивојац. 

Наиме, поводом 6.априла  Свјетског 

дана здравља, који здравствени радници 

Опште болнице Приједор  

традиционално обиљежавају полагањем  

вијенаца на споменик доктору Младену 

Стојановићу који се налази у кругу ове 

здравствене установе , његов син Војин 

и симболично  дао  пристанак да ова 

установа поново понесе име његово оца 

Младена. 

 

Буџет- пуњење само  71 одсто  

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић  је потврдио да пуњење 

општинског буџета у првом тромјесечју 

2012.године износи свега 71 одсто и да 

је у овом периоду забиљежен мањак 

средстава који износи 2,4 милиона КМ. 

„Мјесечно је  у општинској каси било 

800 000 КМ  мање од планираних 

средстава  што значи  да је у првом 

тромјесечју  тај  губитак износио  2,4 

милиона КМ. То је практично трећина 

планираног  буџета и тај  ћемо минус  

тешко надокнадити до краја године“ 

казао је Павић . 

Он је додао да је ситуација у априлу 

нешто повољнија и да се повећање 

прилива средстава очекује и наредних 

мјесеци. 

„Међутим, ова кретања буџета траже од 

нас штедњу ,рационално трошење 

буџета и усмјеравање средстава  тамо 

гдје су она  заиста најпотребнија. 

Мораћемо да водимо рачуна о 

трошковима и принцип ове 

администрације је да се не може 

трошити оно што није зарађено. Сви 

буџетски корисници  мораће се кретати 

у граници прихода који обезбиједимо, 

што значи да ћемо  многе трошкове  

редуковати“ –рекао је Павић. 

Он је додао да ће, због овакве ситуација 

, раније него претходних година бити 

урађен и ребаланс буџета и то не , као 

прије повећањем буџета, него његовим 

смањењем. 

Планирани буџет општине Приједор 

износи 33.978.130 КМ. 

 

Педесет награда за ученике Музичке 

школе 

 

Ученици приједорске Музичке школе 

„Саво Балабан“ су протеклог викенда на 

19. такмичењу музичких школа 

Републике Српске у Бањалуци освојили  

22  прве, 24 друге и четири  треће 

награде.Директор школе Гојко 

Рађеновић изјавио је  да је  освајањем  

50 награда на овом такмичењу на којем 

је учествовало преко 500 ученика из 15 

музичких школа из цијеле Републике 

Српске  остварен можда највећи успјех 

у историји ове школе. 

„ Наши ученици готово редовно 

остварују добре резултате на овом 

такмичењу, што је резултат и њиховог 

талента, али и озбиљног рада са њима 

током цијеле школске године“ рекао је 

Рађеновић. 

 

 
 

Он је додао да су сви радници ове 

школе поносни на успјех ученика јер 

освојене награде  значе да готово 

ниједан њихов наступ није остао без 

награде, а да при том конкуренција 

уопште није била занемарљива. 
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Он је посебно истакао три  специјалне 

награде  за наступ  хора средње школе 

са диригентом Аљошом Новаковићем, 

камерни дуо Невен Црнић соло пјевач и 

Зорица Новаковић-клавир ученици и 

Софије Ковачевић,те Ање Вујаковић  у 

познавању солфеђа. 

Музичку школу из Приједора 

представљали су 

гитаристи,хармоникаши, виолинисти, 

камерна дуа, клавирска дуа,хорови и 

солфеђисти. 

Музичку школу „Саво Балабан“ похађа  

око 400 ученика, од чега је 73 

средњошколаца. 

 

Пензионери 

 

У протекле четири године општина 

Приједор је издвојила 1,08 милиона КМ 

за потребе приједорског Удружењ 

пензионера, а добра сарадња ће бити 

настављена и у наредном периоду 

.Потврдио је ово предсједник 

општинског Удружења пензионера 

Слободан Брдар на јуче одржаној 

годишњој Извјештајној скупштини 

удружења , уз констатацију да 

системска рјешења за пензионерску 

популацију треба тражити на 

републичком нивоу. 

 

 
 

„Захваљујући општинским средствима , 

једнократну новчану помоћ, у протекле 

четири године добило је 5 300 

најугроженијих приједорских 

пензионера, док је њих 1700 упућено на 

бањско-климатско лијечење“ рекао је 

Брдар. 

Скупштини су присуствовали и уважени 

гости , међу којима челници 

републичког удружења пензионера, 

локалне администрације и Фонда 

ПИО.Начелник Приједора  Марко 

Павић је подсјетио да је општина, 

буџетом за ову годину предвидјела 220 

000 КМ за активности овог удружења. 

„Општина сваке године издваја у буџету 

одређена средства која пензионери 

употребљавају за једнократне помоћи, 

бањско лијечење или друге потребе ове 

популације.То је заиста помоћ која 

њима добро дође и ми ћемо са том 

праксом наставити иако то није наша 

обавеза, али је то потреба њих људи 

које ми разумијемо“ –казао је Павић. 

Незаобилазна тема биле су и промјене у 

законској регулативи, о чему је говорио 

предсједник Удружења пензионера 

Републике Српске  Раде Ракуљ. За 

разлику од ранијег периода, када је 

политика дириговала пензионим 

системом, новим законом о ПИО то 

више није случај, сматра Ракуљ. 

„У новом закону пише да република 

гарантује достигнути ниво и редовност 

исплате пензија. Дакле, може се десити 

да послодавци западну у неке тешкоће, 

али Република онда мора порезом 

дјеловати према Фонду пензијског 

осигурања да обезбиједи пензије. Није 
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више ничија стимулација да иде рано у 

пензију. Неће се од пензије моћи 

живјети, ако се мало ради“ рекао је 

Ракуљ. 

Током ове  скупштине размотрен је 

Извјештај о раду и финансијски 

извјештај за прошлу годину те утврђен 

програм рада и донијета одлука о 

расписивању избора за нове органе 

општинског Удружења пензионера који 

ће бити одржати у септембру ове 

године. Томе ће претходити избори у 23 

мјесна удружења на подручју Приједора 

гдје иначе живи 14 500 пензионерам од 

који је 13 000 укључено у рад овог 

удружења и готово половина их је у 

стању социјалне потребе. 

 

Златна вила 12.пут 

 
На  12. Међународном фестивалу 

хорова "Златна вила" који ће се  11. и 

12. маја одржати у Приједору  , 

наступиће девет  хорова из пет  земаља 

бивше Југославије и Украјине , 

потврђено   је  на сједници 

Организационог одбора. 

Већ по традицији приједорској публици 

ће се хорови представити у двије 

фестивалске вечери, а ријеч је о 

реномираним хорским пјевачима као 

што су  „Прво београдско певачко 

друштво „ и Академски хор „ Обилић“ 

из Београда, Градски збор „ 

Бродосплит“ из Сплита, хор „ Елегија“ 

из Украјине,Хор „ Свети Стефан 

Дечански“ из Новог Сада , Женски хор 

Музичке академије са Цетиња,  

Пјевачки збор „ Јосип Штолцер 

Славенски“ из Чаковца, Мешани певски 

збор  „ Зарја“ из  словеначког 

Шентвида, те Мјешовити хор „ Уна „ из 

Новог Града. Прошлогодишњи 

побједник , домаћи Хор Српског 

црквеног-пјевачког друштва „ Вила“ 

наступиће у ревијалном дијелу 

програма. 

_________________________________   
Издавач: Општина Приједор 


