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9.6.Амбасадор Аустрије у Приједору 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић изјавио је  да је ова општина, 

када су у питању стране инвестиције, 

највише заинтересована за дрвопрераду, 

металопрераду, прераду воћа и поврћа и 

производњу цигле и цемента.  

 

 
 -Са аспекта развоја туризма, још смо у 

зачецима, а како је Аустрија лидер у 

континенталном туризму,  ту бисмо 

могли наћи заједнички језик, рекао је 

Павић након разговора са амбасадором 

Аустрије у БиХ Донатусом Кеком. 

 -Амбасадор је прошетао нашим градом 

и изразио задовољство оним што је 

видио, те на бази тога и на бази 

позитивних оцјена ГТЗ-а и других 

међународних организација очекујем да 

нас препоручи као повољну 

дестинацију, казао је Павић. 

 Он  је подсјетио да велики број младих 

Приједорчана студира у Аустрији, да је 

Приједор географски и саобраћајно 

повољна дестинација и да је Аустрија 

један од највећих страних инвеститора у 

БиХ.   

 -Амбасадор је  током боравка  у нашем 

граду посјетио  овдашњу фирму 

`Аустронет` која планира удвостручити 

производне капацитете, уложити у њих 

више од милион евра и запослити још 

20-ак нових радника, додао је Павић.  

Амбасадор Кек рекао је да потенцијал 

који нуди Приједор, његов положај и 

отвореност и предусретљивост 

општинског руководства представљају 

велике предности на путу ка 

евроинтеграцијама. 

-Занимају нас производња грађевинског 

материјала, заштита животне средине, 

управљање отпадом и отпадним водама, 

као и шумско богатство којим је ова 

земља богата  исто као и Аустрија, 

рекао је Кек. 

Он је потврдио да је фирма "Аустронет" 

примјер успјешне приче јер своју 

комплетну производњу извози, како на 

тржиште Европске уније које броји 500 

милиона људи, тако и изван њега.  

 

12.6.Обиљежена слава општине  
 

Општина Приједор и црква Свете 

Тројице прославили су крсну славу св. 

Тројица-Духове. Обиљежавање 

празника почело је у црквеном храму 

гдје је  одржан концерт духовне музике 

у коме су учествовали  солисти из 

Београда Ратко и Радиша Теофиловић  и 

Хор  Српског православног црквеног 

пјевачког друштва  „ Вила“ из 

Приједора. 

 

 
 

Празновање је настављено  у цркви 

свете Тројице гдје је у јутарњим 

часовима служена света литургија. 

Потом су  на централно Спомен 

обиљежје  „ За крст часни“ делегације 
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општине Приједор , Борачке 

организације, Организације породица 

погинулих и СУБНОР-а положиле  

вијенце. Обред ломљења славског 

колача  и славски ручак обављен је у у 

Хотелу „ Приједор“ у присуству 

министра управе и локалне самоуправе  

Лејле Рашић и   начелника сусједних 

поткозарских оштина Оштра Лука и 

Крупа на Уни, грчког свештеника 

архимандрита Партениуса  те  

делегације из солунске архиепископије 

и бројних званица из привредног  и 

друштвено-политичког  живота 

Приједора.   

Честитајући грађанима општине и 

свештеницима храма Свете Тројице  

крсну славу , начелник Павић је истакао 

видљиве помаке и развоју града као 

отвореног града према свим људима 

добре воље који желе да заједно граде 

бољу будућност за генерације 

Приједорчана које долазе. 

-Ово је прилика да се окупимо и да 

пожелимо свим грађанима Приједора 

успјеха у животу и раду и да пожелимо 

да заједнички још успјешније градимо 

наш град и да ова и претходне године 

које су заиста кризне пробамо што прије 

пребродити и доћи до онога што ми 

зовемо прогрес, а то је боља будућност 

нас , а нарочито наших потомака, казао 

је Павић. 

Он је у свом обраћању званицама додао 

и да је ово прилика да се размјене добре 

мисли, добре идеје и добре поруке и то 

свако треба да искористи на овај 

свечани дан. 

 

Споразум о сарадњи МЗ Центар и 

Тренто 

 

Највећа мјесна заједница општине 

Приједор и италијанског града Трента 

потписале су споразум о братимљењу. 

 Предсједник Савјета Мјесне заједнице  

Приједор Центар Радојица Ђуђић рекао 

је да споразум са МЗ Историјски центар 

Пиједи Кастело Тренто значи почетак 

сарадње у областима омладинске и 

социјалне политике и културе. 

 -Споразум је потписан на иницијативу 

ове приједорске МЗ и њеног 

омладинског савјета, а имајући у виду 

да Тренто и Приједор сарађују од 1996. 

године, најприје у хуманитарним, а 

послије и у многим другим областима, 

навео је Ђуђић.  

  

               Отворена нова пијаца 

 

У приградском насељу Урије отворена 

је  нова мјешовита пијаца  површине 

650 квадратних метара  у чију је 

изградњу општина Приједор уложила 

130 000 КМ Отварајући овај објекат 

начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да општина настоји да 

што већи број услуга приближи својим 

грађанима.  

- Ово је  савремена мала пијаца која ће 

моћи да задовољи потребе свих грађана 

који гравитирају овом подручју .Наша је 

жеља  била да ово буде мјесто гдје се 

много тргује и да грађани на  једном 

мјесту могу да  добију све оно шти нам 

је потребно, као и  да престане  лоша 

навика  продаје по околним улицама, 

казао је Павић.  

 
 

Нови пијачни објекат ,који ће заједно са 

двије постојеће пијаце пословати  у 

склопу предузећа „Градска тржница“ 

,располаже са 14 продајних капацитета 

са могућношћу проширења на којој ће 

се на уобичајени начин вршити промет  

воћа, поврћа ,млијека и млијечних 

производа, као и други производи 

самосталних пољопривредних 
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произвођача и остали артикли који су 

прописани тржно-пијачним редом и 

Законом о трговини. 

Директор„ Градске тржнице „ Жељко 

Мацура  је  истакао да нова пијаца има  

и одређен простор за кванташку продају 

са укупно осам  продајних мјеста , тако 

да ће продаја пијачне робе овдје бити 

приступачна грађанима. 

-Пијаца је по многима огледало  сваког 

града и као што сте у прилици да видите 

овај приградски дио града добио је 

један лијеп простор за куповину који ће 

моћи да користе становници Урија , 

Аеродромског насеља , Чиркин поља па 

и шире, казао је Мацура. 

Он је позвао све заинтересоване 

кориснике тржно-пијачних услуга да се 

јаве у управу Градске тржнице ради 

договора о закупу тржно-пијачног 

простора. Пијаца ће бити отворена од 7-

16 часова. 

Извођачи радова  на овом објекту су 

били приједорска предузећа  „ Унијат 

М“ , „ДиП“ „Заваривач“  и бањалучко 

предузеће „Вучковић „. 

 

28.6.Отворен нови објекат МЗ 

Омарска 

 

Начелник општине Марко Павић 

отворио  је новоизграђен објекат Мјесне 

заједнице Омарска за шта је општина 

издвојила преко 300 000 КМ.Обраћајући 

се присутнима на свечаности која је тим 

поводом организована Павић је истакао 

да општина Приједор  води политику 

децентрализације и дислокације на 

цијелом подручју  општине и 

обнављање или изградњу домова у 

већим насељеним мјестима гдје би 

грађани могли обављати своје послове, 

али и да се друже . 

 

 
 

-У склопу тога, ми смо овдје изградили 

нову зграду МЗ Омарска у којој су 

смјештени мјесни уред, канцеларија  

регионалног секретара мјесних 

заједница  и једна изузетно лијепа сала 

за вјенчања. Ово је испуњење једног сна 

мјештана Омарске, али и обавеза 

општинске администрације  да се брине 

о свим својим грађанима, казао је 

Павић. 

Он  је дода да се нада да ће ово што је 

општинска админстрација  урадила у 

овом насељу у протеклом периоду , као 

што је асфалтирање путева,обнова 

школе , дома, цркве и игралишта 

задржавати младе људе у овом мјесту, 

Предсједник савјета МЗ Омарска Новак 

Анђић је истакао да је нови објекат   

мјесне заједнице површине 230 

квадратних метара, изузетно значајан за  

мјештане овог краја. 

 

 
-Мјесни уред обухвата осам мјесних 

заједница и око 20 000 становника који 

ће овдје , за разлику од ранијег старог и 

дотрајалог објекта, радо долазити да 

обаве послове, али и да са састају и 

друже, казао је Анђић. 
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28.6.  Конференција беба 
 

Традиционална видовданска 

манифестација "Конференција беба", 

коју општина Приједор организује по 

трећи пут, окупила је  123 од укупно 

523 бебе рођене између  Видовдана 

прошле године и ове године.  

Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да је било година које су 

у овом граду завршаване са 500 

становника мање односно када је бивало 

рођено по 800, а умирало по 1.300 

суграђана.  

 

 
 -То је проблем с којим се суочава и 

Република Српска и многе друге земље. 

Зато су овакве манифестације подстрек 

за рађање дјеце да бисмо, умјесто старе, 

имали републику младости, поручио је 

Павић. 

Он је даровао Теодора Торбицу и 

Тамару Половину рођене на Дан 

општине, 16. маја ове године, а поклоне 

начелника општине примиће у Општој 

болници Приједор и све бебе које се 

роде на Видовдан, а којих је јуче у 

пријеподневним часовима већ било пет.  

Награђене су и најмлађа беба, 

Александар Бркић, рођен 10. јуна ове 

године, као и најстарија, а ове године 

уједно је то била и беба са највише 

браће и сестара, Ружица Богдановић 

рођена 9. јула прошле године.  

Остале регистроване бебе учествовале 

су у наградној игри гдје су подијељени 

поклони спонзора за 51 бебу.  

 

Поклони видовданским бебама 
 

 

Мајкама седам беба, четири дјечака и 

три дјевојчице  рођених на Видовдан, у 

приједорском породилишту јуче су 

уручени поклони начелника општине 

Марка Павића. 

Поклон пакете предао им је замјеник 

начелника Миленко Ђаковић који је 

овом приликом мајкама пожелио брз 

опоравак, а  беба напредак. 

 

 
 

-Жељели бисмо да сваки дан до 

слиједеће конференције беба и 

Видовдана уручујемо овако пуно 

поклона, за нашу дјецу која требају што 

више да се рађају, рекао је Ђаковић. 

Начелница Одјељења друштвених 

дјелатности Љиљана Бабић додала је да 

се нада да  општина  оваквом  

подршком охрабрује младе људе да се 

одваже и да склапају бракове , заснивају 

породице и стварају што бројније 

потомство.  

Општина Приједор увела  је праксу да 

дарује видовданску новорођенчад, а у 

оквиру манифестације ''Конференција 

беба'' Министарства породице, 

омладине и спорта Републике Српске 

која је у Приједору  одржана 28.јуна  за 

коју је  пријављено 123 беба од 523, 

колико их је о овом граду рођену 

између два Видовдана. 
 

 

Поново медаље за иноваторе 

 

Са недавно завршене међународне 

изложбе иновација „Инова млади Загреб 

2011“ ученици приједорске Електор 

школе вратили су се на златном и 
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бронзаном медаљом те посебним 

признањем за школу.Златну медаљу 

освојио је ученик четвртог разреда 

Миломир Бабић за своју иновацију  

Софтвер за прорачун геометријских 

ликова АХМЕС.Професор Предраг 

Павић , који иначе води приједорско 

Удружење проналазача истиче да је 

поносан на злато Бабића , као и на 

бронзу коју су освојили ученици  

Немања Здјелар и Марко Маторе  за 

заједнички рад Аутоматика за кишу. 

-Ово је већ трећа година како идемо на 

овај међународни сајам у Загреб, тако 

да смо ту признати и сваке године 

доносимо награде, који нису узостале 

ни ове године,рекао је Панић и 

потврдио да је и ове године 

конкуренција школа из Србије, БиХ , 

Хрватске па и шире била изузетно 

велика. 

Директор школе Љиљана Стојанчић је 

истакла да су Приједорчани за 

најбројнији  укупан наступ госта на 

Инови, добили посебну награду. 

-Материјална корист свих ових наступа 

не постоји, али школи то никада није и 

не би требало да буде циљ. Ми имамо 

корист што образујемо дјецу  која ће 

бити будући инжењери и која нам се 

враћају једног дана као професори и 

настављају у овој школи свој рад и та је 

корист непроцјењива, рекла је 

Стојанчићева. 

Иначе, ученици Миломир Бабић и 

Марко Маторе проглашено су за 

ученике генерације ове школске године 

што је по њиховој скромној  заједничкој  

изјави круна њиховог  рада у средњој 

школи и велики подстицај за даљи 

наставак школовања и интересовања за  

иноваторство. 
 

 

Поскупљује вода 

 

Од 1. јула Приједорчанима ће  

поскупити вода и канализација, што ће 

бити друго поскупљење услуга 

приједорског "Водовода" у овој 

години.Тако ће домаћинства кубни 

метар воде убудуће плаћати 0,88 КМ 

умјесто досадашњих 0,72 КМ, а 

буџетски потрошачи 1,52 КМ умјесто 

досадашњих 1,42 КМ. Цијена одвођења 

отпадних вода за домаћинства ће 

убудуће бити 0,21 КМ по метру кубном 

умјесто досадашњих 0,17 КМ, а за 

буџетске потрошаче 0,49 КМ умјесто 

0,46 КМ. У ове цијене није урачунат 

порез на додату вриједност који износи 

17 одсто. 

Приходе које оствари овим 

поскупљењем, "Водовод" не може 

користити за повећање плата 

запослених нити за друга примања 

радника, него искључиво за текуће 

одржавање система водоснабдијевања 

општине Приједор, као и за инвестиције 

везане за санацију, реконструкцију и 

доградњу постојећег система 

водоснабдијевања. 

  Ново поскупљење, које ће се 

примјењивати од 1. јула ове године, 

износи 22 одсто за обје услуге у 

домаћинствима односно седам одсто за 

обје услуге код буџетских потрошача.  

Приједорски "Водовод" има близу 

17.000 регистрованих потрошача. 

 

Награђени најбољи ученици 

 

Марко Павић , начелник општине 

Приједор приредио је јуче 

традиционални  пријем за за дванаест 

најбољих основаца и девет 

средњошколаца уручио новчану награду 

у износу од  по стотину  КМ. 

-Знање  и младост су оно  на чему ми 

мислимо  да градимо нашу укупну 

политику и нашу  будућност , а ово је 

прилика  да наградимо  најбоље 

наградимо и  да другима покажемо да ће 

они најбољи увијек бити вриједновани,  

казао је Павић. 

 Он  је додао да ће и у години која је 

пред нама бити довољно средстава за 

подршку талентованим  ученицима , 

поготово онима који одлазе на 

такмичења и тиме успјешно 
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представљају своју школу, али и свој 

град. 

Ратко Дарда , учесник математичке 

олимпијаде у Казахстану  рекао је да му 

је драго што његов , као и успјех других 

ученика цијене у општини, што је веома 

важна морална подршка и подстицај за 

даљи рад. 

 

 
 

Матурант средње музиче школе „ Саво 

Балабан“ Невена Марин је рекла да ће 

јој ова награда начелника општине бити 

велики подстицај за даљи рад и да 

намјерава да настави школовање на  

клавирском одсјеку Музичке академије 

у Источном Сарајеву. 

-Било ми је драго кад сам чула да ћу 

добити ову новчану награду из општине 

и то ми је доказ да се сав мој труд свих 

ових година исплатио јер сам имала 

петице током свих ових година 

деветогодишњег школовања, казала је  

Ивона Мармат  ученица из  Основне 

школе „Вук Караџић“  Омарска.. 

 

Одржана манифестација Дан на Сани 

 

Цијенити  и чувати љепоту ријеке  Сане 

која нас спаја и која нам је на дохват 

руке, значи бринути се о њој,  и не 

дозволити да нас се, због небриге ,  

стиде наше будуће генерације , порука 

је организатора манифестације „ Дани 

на Сани 2011“ која је јуче   одржана у 

Приједору.Традиционално , ова 

манифестација ће по десети  пут 

окупити љубитеље природе, 

представнике удружења, еколошких 

организација, школа и грађане који су  

на обалама ријеке Сане дочекали 

еколошку штафету изворске воде  „ 

Аква Сана“, која је као  симбол чистоће  

прије два дана  захваћена на њеном 

изворишту на подручју општине 

Рибник. 

 

 
 

У времену колико  је  еколошка 

штафета била у Приједору, организован  

је пригодан  културно-забавни програм , 

а присутни су  још једном имали 

прилику да чују и текст Декларације о 

Сани које су начелници општина Кључ, 

Рибник, Сански Мост, Оштра Лука, 

Приједор и Нови Град, а  кроз које 

протиче  Сана, потписали 2001.године. 

Овом приликом су пригодним 

наградама награђени  најбољи ликовни 

и литерарни радови  ученика основних 

школа . На завршној манифестацији у 

Новом Граду приказан  је документарни 

филма и поводом десете годишњице 

одржавања манифестације "Дани ријеке 

Сане". Обиљежавање Дана ријеке Сане 

један је од пројеката из Стратешког 

плана у области вода и заштите животне 

средине општине Приједор , а у оквиру 

провођења Пројекта добре управе у 

области вода и животне средине (ГОВ-

WАДЕ), којег дјеломично финансијски 

подржава Швајцарска агенција за развој 

и сарадњу. 

 

Почиње акција Уреди свој врт 

 

У циљу љепшег изгледа града и 

околине, Административна служба 

општине Приједор је  и ове године 
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покренула  акцију „ Уреди свој врт“ 

.Циљ акције је да се пропагира  уређење 

животног и радног постора у граду и 

приградским насељима , те буђење 

свијести становника града и околине за 

стварање навика о уређењу свог 

животног простор.Као и ранијих година 

расписан је конкурс који ће бити 

отворен до 4.јула , до када би требале да 

пристигну  пријаве свих 

заинтересованих  за учешће у овој 

акцији. Комисија формирана од стране 

надлежног општинског одјељења 

вршиће избор најљепших дворишта и 

балкона, као и школских дворишта, по 

пријавама заинтересованих грађана и 

школа, а према критеријумима које ће 

утврдити комисија.За најљепша 

дворишта, балконе, школска дворишта  

предвиђене су  новчане награде, а за 

најуређенији простор око стамбене 

зграде предвиђена је робна награда у 

износу који је предвиђен Програмом, а 

чија намјена је искључиво за уређење 

дворишта.  

Сви заинтересовани грађани, школе и 

заједнице етажних власника своје 

учешће могу пријавити на телефон бр. 

245-187. 

 

Концерт бањалучке филхармоније 

 

У оквиру Културног љета 2011 у 

Приједору је концерт по први пут 

одржао  Симфонијски оркестар 

Бањалучке филхармоније под 

диригентском палицом Ванесе 

Кременовић. На репертоару су били 

„Словенска игра“ Антоњина Дворжака, 

„Мађарска игра“  Јоханеса Брамса и 

композиције концерта за клавир и 

оркестар Лудвига ван Бетовена, уз 

солисту Бојана Мартиновића на 

клавиру. 

 

 
 

_________________________   

   
Издавач: Општина Приједор 

 


