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1.10.Аутотранспорт -нова ера у 

некадашњем гиганту 

  

Приједорско предузеће 

"Аутотранспорт" и Нова банка 

потписали су  уговор о кредиту  од 1,2 

милиона марака, а тим новцем биће 

обновљена и модернизована овдашња 

аутобуска станица и зановљен возни 

парк.Начелник општине Приједор 

Марко Павић изјавио је да овим почиње 

нова ера у "Аутотранспорту". 

 

 
 

 "Ово је предузеће које је било у стечају, 

па га је купила Влада Републике 

Српске, а сада је у стопостотном 

власништву општине. То је једна од 

ријетких фирми која је прошла све то, а 

да је наставила дјелатност. 

`Аутотранспорт` не само да је наставио 

дјелатност него се сад почиње развијати 

и развијаће се даље и убудуће", 

нагласио је Павић. 

 Директор "Аутотранспорта" Приједор 

Бранко Кљајић рекао је да ће овим 

кредитним средствима бити купљена 

четири нова аутобуса, укупне 

вриједности 1.034.000 КМ, док се 

обнова и модернизација приједорске 

аутобуске станице већ ради.   

 "Набавка нових нових возних јединица, 

пружање квалитетних услуга превоза 

путника, оживљавање сервиса, 

складишта резервних дијелова, али и 

некадашње туристичке организације у 

саставу `Аутотранспорта` треба да врате 

стари сјај овом предузећу", казао је 

Кљајић и додао да ће свако ширење 

дјелатности значити и нова радна 

мјеста. 

 "Аутотранспорт" би до краја године 

требало да добије три туристичка један 

аутобус за градско-приградски 

саобраћај марке "Хигер", а уговор са 

овим понуђачем предвиђа и могућност 

да "Аутотранспорт" буде овлаштени 

сервисер аутобуса те кинеске марке која 

чини више од 80 одсто свих купљених 

аутобуса у претходних неколико година 

у БиХ. 

 Директор приједорске филијале Нове 

банке Горан Вукоје рекао је да је ријеч о 

комерцијалном кредиту са роком 

отплате седам година и каматном 

стопом од 7,8 одсто који је хипотекарно 

покривен. 

 "Аутотранспорт" тренутно запошљава 

46 радника и има шест аутобуса 

просјечне старости 26 година, а прије 

рата имао је 1.200 радника, стотину 

аутобуса и 85 камиона.  

 

1.10. Малишани из вртића у посјети 

општини  

 

Педесетак  малишана, предшколаца  

Дјечијег вртића „ Радост“ су у склопу 

обиљежавања Недеље дјетета посјетили   

начелника општине Приједор Марка 

Павића.То је била прилика да покажу 

шта су научили у вртићу  изводећи 

пригодан програм  и на овај начин 

изложили своје захтјеве за поштовање 

дјечијих   права . 
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-Сматрам да дјеци треба поклонити  

пажњу сваки дан у години, а да ми  ову 

недјељу искористимо  да упозоримо све, 

од образовних инситутуција , 

просвјетних радника , родитеља,па 

цијеле заједнице да права дјетета 

заштићена  Конвенцијом УН   треба 

заштитити  и да дјеца  нису само 

теоретски  наше највеће богатство него 

су то заиста и у пракси“, казао је Павић. 

Он је додао да су родитељи ти који 

требају највише да учествују у одгоју 

дјеце,али су  и вртић, школе  и све 

институције и на крају општина дужни 

да заиста воде бригу о правима дјетета. 

Директор Дјечије вртића „Радост“ 

Душанка Божић истакла је да је овим 

пријемом почело обиљежавање 

Међународне недјеље дјетета. 

„Предстоји нам дружење са дјецом из 

осталих вртића ,а свако одјељење ће 

имати свој маскенбал у дијелу града у 

којем живи и тиме ћемо показати да 

наши суграђани виде дјецу која бораве у 

вртићима у њиховој непосредној 

близини“ казала је Божићева. 

Као и приликом сваке посјете неке 

делегације и малишани из вртића нису 

дошли празних руку па су начелнику 

поклонили кутију од шкољки  које су 

сами направили, а он  је малишанима  

заузврат поклонио корпе слаткиша које 

ће у вртићу подијелити са осталим 

другарима. 

У Приједору тренутно у вртићима 

борави 405 дјеце и то су према ријечима 

Божићеве, са проширењем капацитета 

отварањем вртића „ Сњежана „ на 

Пећанима максимално искоришћени 

постојећи капацитети. 

 

Избори 2012-ДНС побиједио и за 

градоначелника и за Скупштину 

града 

 

Демократски народни савез  у 

Приједору је побиједио у изборној трци 

и за градоначелника и за Скупштину 

града Приједора. 

 Предсједник Градске изборне комисије  

Приједор Жељко Шкондрић рекао је да 

је укупан број листића за избор 

градоначелника 39.433, а од тога 

неважећих 3.527. 

 "Кандидат ДНС-а Марко Павић освојио 

је 16.568 гласова, кандидат СНСД-а 

Драго Тадић 10.031, а кандидат СДС-а 

Борислав Бојић 6.753 гласа", рекао је 

Шкондрић на конференцији за новинаре 

у Приједору.  

 У трци за Скупштину града Приједора 

ДНС је добио 9.594 гласа, СНСД 6.544, 

а СДС 4.191. 

 Слиједе Странка демократске акције  са 

1.814 гласа, Партија демократског 

прогреса са 1.795 гласова, 

Социјалдемократска партије /СДП/ БиХ 

са 1.511, Народна демократска странка 

са 1.449 и Демократска партија /ДП/ са 

1.041 гласом. 

 Остали политички субјекти  добили су 

мање од 1.000 гласова.   

 Шкондрић је казао да ГИК разматра 

притужбе које је запримио у току 

изборног дана. 

 Према пријевременим, незваничним и 

непотпуним подацима ГИК-а Приједор, 

највише гласова - 174, међу седам 

кандидата из реда припадника 

националних мањина, добио је Рамо 

Салешевић, припадник ромске мањине 

и кандидат СДП-а БиХ који је одборник 

и у одлазећем сазиву локалног 

парламента. 

 Шкондрић је додао да су ово подаци на 

бази изборног материјала са 124 

редовна бирачка мјеста и да ће бити 

употпуњени гласовима из мобилних 
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тимова, гласачких мјеста за гласање на 

непотврђеним листићима и гласање у 

одсуству, као и гласовима који дођу 

путем поште. 

 У Приједору је  на биралишта изашло 

39.263 гласача или 49,06 одсто од 

укупног бирачког тијела које броји 

83.972 грађана.  

 

Општина подржава рад јавне кухиње 

 

Општина Приједор  средствима од 3000 

КМ наставља да подржава рад  једине 

јавне кухиње у Приједору која је 

отворена при Удружењу „ Хљеб 

живота“. Предсједник овог удружења 

Данко Малешевић је потврдио да су  

овим  средствима  обезбијеђени оброци 

викендом за 60 корисника ове јавне 

кухиње до краја године. 

„Општина Приједор на овај начин од 

фебруара ове године подржава рад јавне 

кухиње, тако што је обезбиједила 

средства за оброке и у дане викенда 

када кухиња не ради и када се не дијели 

кувани оброк“ рекао је Малешевић. 

 

 
 

У Народној кухињи  ове хуманитарне 

организације  за све кориснике 

загарантован је оброк до краја године и  

од донатора ,а Малешевић се нада 

проширењу капацитета и набавци новог 

транспортног возила које би храну из 

Гареваца превозила до просторија 

кухиње . 

„Вјерујем да ће нам у будућности 

помоћи и други донатори, како би 

људима обезбиједили достојанствен 

оброк од  којих неки путују и 

километрима  умјесто да спас за 

преживљавање траже по контејнерима и 

остацима хране“ рекао је Малешевић. 

Иначе, једина јавна кухиња у Приједору  

отворена је у марту прошле године при 

Хришћанском хуманитарном удружењу 

„ Хљеб живота“  чији предсједник 

Данко Малешевић истиче да је на 

почетку имала двадесетак корисника. 

„Сада је тај број повећан на 60 

корисника који овдје редовно долазе по 

једна топли оброк дневно.На жалост, 

таква су времена да  сви они углавном 

једва преживљавају и кажу да им је , 

поготово у  хладним зимским данима, 

топли оброк који добију у овој јединој 

јавној кухињи  граду , нешто 

непроцјењиво“ каже Малешевић. 

Иначе, јавна кухиња при Удружењу „ 

Хљеб живота“ дио је пројекта   

британске невладине организације „ 

Мисија без граница“  са канцеларијом у 

Мостару. 

 

14.10.Одржано вече националних 

мањина 

 

 

Традиционално, осмо по реду „Вече 

националних мањина“ у Приједору 

окупило је око 200 припадника 

националних мањина које живе у овом 

граду.Замјеник начелника општине 

Приједор Миленко Ђаковић рекао је  

отварајући ову манифестацију истакао 

да општина има коректан однос са 

удружењима националних мањина и да 

увијек подржава њихове активности и 

пројекте. Традиционалној" Вечери 

националних мањина" у Приједору  

присуствовао је  замјеник чешког 

амбасадора у БиХ Славомир Гога који је 

истакао да општина Приједор 

препознаје љепоту разноликости. 
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 "Ми Чеси,Роми, Украјинци и Словенци 

се разликујемо, али имамо нешто 

заједничко, а то је увјерење да  можемо 

и хоћемо да живимо заједно", поручио 

је Гога. 

Предсједник Удружења Словенаца 

"Липа" Приједор Аленка Удуч рекла је 

да као иницијатор овог пројекта има 

намјеру да он достигне један виши ниво 

када би се на сличан начин мањине 

представљале не само једни другима већ 

и осталим суграђанима. Приједорска 

удружења Рома, Чеха, Украјинаца и 

Словенаца представила су се, као и 

сваке године,пјесмом, плесом и игром, а 

домаћин овогодишње "Вечери 

националних мањина" било је 

Удружење Рома Приједор. 

 

 

 

 

19.10. Засађена тиса на Козари 

 

У оквиру програма „ Заштићена шумска 

и планинска подручја“ који финансира 

Свјетска банка и Глобални фонд за 

животну средину у координацији са 

Министарством за просторно уређење , 

грађевинарство и екологију РС 

Еколошко друштво „ Козара“ из 

Приједора започело је реализацију 

пројекта под називом „ У будућност 

преко тисе“.У оквиру тога тридесетак 

ученика  приједорске  Угоститељско-

економске школе , чланова-волонтера  

ЕД „ Козара“ и радника Националног 

парка „ Козара“ на подручју Козаре 

почело је  садњу   око 1000 садница 

ријетке  биљне врсте тиса . 

Члан Управног одбора Еколошког 

друштва „ Козара“ Биљана Малбашић  

потврдила је да је циљ овог пројекта  да 

се у оквиру заштите биодиверзитета у 

природном станишту Националног 

парка „ Козара“  врати практично 

искоријењена биљна врста тиса. 

„Ова активност односе се на акцију 

пошумљавања овом биљном врстом и 

планирано је да се на више 

појединачних локација у зони 

Националног парка „ Козара“ засади око 

1000 примјерака ове ријетке биљне 

врсте  која је уништена искључиво 

активностима  човјека“, казала је 

Малбашићева. 

Она је додала да је садњом ових 

садница читав пројекат добио смисао, а 

да ће се наставити различитим 

едукативним програмима ради 

подизања свијести грађана када је у 

питању заштита нашег природног 

окружења и заштита угрожених врста и 

значају њиховог поновног уношења у 

наше шуме,. 

Директор Националног парка „ Козара“ 

Драган Ромчевић потврдио је значај 

овој пројекта истичући да у 

Националном парку постоје само два 

дрвета тисе. 

„ На највећем простору националног 

парка  који је површине  3500  хектара, 

око 2400 хектара  шуме букве и јеле , а 

као пратеће врсте долазе и  шумске 

културе  јавора, јасена, смрче и храста , 

али и тисе која је, нажалост, 

искоријењена.Стога ова акција 

пошумљавања има изузетан значај за 

продужетак ове биљне врсте на 

подручју парка“, казао је Ромчевић. 

Он је додао да  тиса, као високи грм 

расте веома споро,али  да јој је животни 

вијек око 2000 година . 

 „Раније се тиса , као дрво изузетне 

тврдоће , користила за колијевке и у 

манастирима за израду крстића и 

амајлија, а до њеног истребљења је 

дошло неконтролисаном сјечом и због 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

њене природне особине да морају бити 

мушке и женске врсте да би дошло до 

опрашивања“казао је Ромчевић. 

Реализација пројекта завршава се крајем 

фебруара,а његова укупна вриједност  је 

око 21 000 долара.Тиса  је биљна врста  

бобичастог  плода и тамнозелених 

иглица. Дводома је  што значи да се 

развијају и женске и мушке биљке,на 

старијим женским биљкама, а  упадају у 

очи црвени бобичасти плодови), у 

народу поштовано дрво, широко јајасте 

крошње, пречника до 10м. често 

жбунасто. За дрво тисе је потребно 

нагласити њену изванредну тврдоћу и 

жилавост као и изузетну отпорност на 

труљење. Тиса није подложна нападима 

инсеката, било у усправном или 

срушеном положају, тако да ни након 20 

година не показује знакове труљења, па 

по својим карактеристикама може лако 

миењати ебановину. 

 

 

25.10. медаље за младе иноваторе 

 

Ученици приједорске Електротехничке 

школе су на недавном Међународном 

фестивалу иновација „ Тесла фест“ у 

Новом Саду освојили златну, сребрну и 

бронзану медаљу за три 

експоната.Ученик четвртог разреда 

Марко Врховац је  злато освојио за 

експонат „ Заштита од прекида фазе и 

управљања промјенама броја обртаја 

трофазног асинхроног мотора помоћу 

програмабилно логичког  контролера 
ПЛЦ-а“. Будући  да је био дио тима 

,заједно са колегом Немањом Јовић  за 

експонат „ Градски звоник“ освојио је и  

бронзану медаљу. Сребрну  медаљу на 

овом сајму иноваторства освојио је 

експонат „ Гитарско појачало“ аутора 

Хариса  Арнаутовића и Николе Марина 

ученика другог разреда. 

„Медаље су резултат наше упорности , 

али и квалитета рада у нашој школи јер 

су наша највећа подршка поред 

родитеља нашпи професори као 

ментори“ рекао је  „златни“ Врховац. 

Један од ментора ових ученика је био 

професор Славко Елијаш који је истакао 

да ова приједорска средња школа 

годинама учествује на сајмовима 

иновација и редовно осваја бројне 

награде. 

„На овом сајму у Новом Саду 

учествујемо већ шесту годину и наши 

ученици су и нас и наш град веома 

успјешно представили“ рекао је Елијаш. 

Директорица Електротехничке  школе 

Љиљана Стојанчић је истакла да се 

радује сваком успјеху  ученика и 

професора ове школе. 

„ Сваки пут нам је драго кад се наши 

ученици и ментори врате овјенчани 

златним, сребрним, бронзаним медаљам 

јер знамо да је  то њихов устјех,али и 

успјех цијеле школе, општине и 

Републике Српске“ казала је 

Стојанчићева. 

Ове године је конкуренција на 

26.новосадском Тесла фесту била 

најоштрија до сада. За титулу најбољих 

борило се око 150 излагача са преко 250 

експоната. У Електрошколи истичу да 

су успјеси младих иноватора тим 

вриједнији јер су постигнути у 

скромним материјалним условима.Уз 

захвалност  Савезу проналазача РС и 

Удружења проналазача Приједора , који 

су им помогли око трошкова пута и 

боравка у Новом Саду у овој школи се 

надају да ће боља системска подршка 

друштва убудуће омогућити још веће 

успјехе приједорских ученика. 

 

26.10. Отворена сензорна соба 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Антон Касиповић и 

градоначелник Приједора Марко Павић 

отворили су данас у Приједору сензорну 

собу у Јавној установи  "Центар Сунце", 

некадашњој специјалној основној и 

средњој школи "Ђорђе Натошевић". 

 Министар Касиповић рекао је да у ову 

школу, у коју долази још од 2006. 

године, увијек долази са снажним 

осјећањима, те да је то раније био 
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осјећај стида када је гледао у каквим 

условима уче дјеца и раде наставници, 

будући да је школа била смјештена у 

трошну и руинирану бараку.  

 "И у том времену били смо поносни на 

ентузијазам наставника и руководства 

школе. Колико год носим тај осјећај 

срама из тог времена, толико сам данас 

поносан на ово што смо урадили", рекао 

је Касиповић на свечаности отварања 

сензорне собе. 

 Он је изразио дивљење родитељима и 

наставницима дјеце са посебним 

потребама за труд који улажу и 

нагласио да је тиме и обавеза друштва 

већа. 

 "Захваљујем и свим донаторима и 

молим их да се не уморе јер биће 

потребни и оној дјеци која дођу послије 

ове. Ако радимо заједно, никад неће 

бити облачно у увијек ће бити сунце", 

казао је Касиповић. 

Начелник општине  Марко Павић рекао 

је да је изградњом ЈУ "Центар Сунце" и 

држава и општина вратиле дијелом дуг 

и дјеци и особљу овом некадашње 

специјалне школе који јој дугују одавно. 

   

 
 

 "А данас отворена сензорна соба јесте 

најсавременији метод који ће наставни 

кадар примјењивати у раду са дјецом са 

посебним потребама. То је врхунски вид 

комуникације са свим чулима", додао је 

Павић. 

 Директор ЈУ „Центар Сунце“ Слађана 

Радаковић рекла је да је потребно 

испунити правне претпоставке да се 

оствари и раније зацртани циљ да овај 

центар буде отворен за дјецу из цијеле 

приједорске регије, а не само из града 

Приједора. 

 Сензорна соба је специјализована 

просторија изолована од вањских 

утицаја са опремом којом се дјелује на 

сва чула. Намијењена је првенствено 

дјеци која имају поремећај пажње, 

хиперактивној дјеци, а могу је 

користити и здраве особе које су у 

стању повећане физичке активности, 

узнемирености или стреса. У овој 

интерактивној просторији терапеут 

контролише опрему, дозира стимулусе 

за свако чуло и прилагођава их 

индивидуалним карактеристикама 

корисника. 

 Свако ко до краја октобра позове 1457 

дароваће по једну конвертибилну марку 

за додатно опремање ове 

специјализоване просторије за дјецу са 

посебним потребама, као и за едуковање 

кадра који ће у њој радити. 

 Новоизграђени објекат ЈУ „Центар 

Сунце“ Приједор отворен је половином 

септембра. 

 Објекат има 1.650 квадратних метара 

корисног простора, 26 учионица и 

кабинета и спортску салу за 85 ученика 

са умјереном ометеношћу у развоју који 

похађају ову школу. Са њима ради шест 

едукованих музикотерапеута и 

дефектолога свих смјерова као што су 

олигофренолог, психомоторни 

редукатор, соматопед и логопед, а од 

стручних сарадника физиотерапеут, 

медицинска сестра, социјални радник и 

психолог. 

 Укупна вриједност објекта је 1.460.000 

КМ, а средства у износу од милион КМ 

обезбијеђена су из Развојног програма 

Владе Републике Српске, док је 

општина Приједор уложила 260.000 

КМ, а Министарство просвјете и 

културе Републике Српске 200.000 КМ. 

 Министар Касиповић претходно је 

разговарао са руководством града у 

кабинету градоначелника. 

 

30.10.Изложба Владислава Макањића 
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Изложба слика познатог приједорског 

сликара Владислава Макањића, под 

називом "Ни 60 није много", отворена је 

прексиноћ  у Музеју Козаре ,а поводом 

60 година од његове прве самосталне  

изложбе коју је организована у  родној 

Рогатици.Изложбу је отворио 

градоначелник Приједора Марко Павић 

који је истакао да је овај чувени сликар 

и педагог који је одгојио многе 

генерације у Приједору. 

 "Макањић треба да буде узор младима 

како треба живјети и како треба радити. 

Захваљујем му се у име моје и свих 

генерација које је одгојио и желим му 

дуг живот и добро здравље, као и да 

настави  да неуморно ствара као и до 

сада ", казао је Павић. 

 Директор Музеја Козаре Миленко 

Радивојац рекао је да  ова јубиларна 

изложба отворена поводом крсне славе 

Светог Луке коју ова установа 

обиљежава  по 20. пут. 

 

 
 

 "Није било дилеме ко би могао бити 

аутор који ће достојно увеличати 

обиљежвање крсне славе, а сасвим 

случајно изложено је управо 60 радова", 

истакао је Радивојац.   

Професор Љубомир Гајић рекао је да у 

Макањићевим сликама нема рутине и да 

му, иако слика више од 60 година, 

полази за духом да је свака слика 

новодоживљена. 

 "Образован је сликар, високобразован 

педагог, а не жели на слици поуке 

академизма. Једноставно, нуди 

оптимистичнију страну живота", казао 

је Гајић. 

Владислав Макањић рекао је да је ова 

изложба својеврсна ретроспектива 60 

година дугог излагачког стажа и његова 

17 самостална изложба 

 

_________________________      
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