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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за мај  2009.године 
 

Поводом Дана побједе 9.маја 

Пријем за СУБНОР 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић организовао је традиционални 

пријем за носиоце Партизанске 

споменице поводом 9. маја, Дана 

побједе над фашизмом.Он је том 

приликом истакао  да борбу против 

фашизма не смију заборавити 

генерације које данас носе развој 

Републике Српске. 

 

 
 

-Тековине антифашистичке борбе, које 

су признате у цијелој Европи, 

баштинимо сви и на овај начин жељели 

смо да подсјетимо да су међу нама људи 

који су дали изузетан допринос за све 

оно што смо након Другог свјетском 

рата имали и створили и да заслужују 

наше пуно поштовање, нагласио је 

Павић.  

Предсједник Републичког одбора 

СУБНОР-а и носилац партизанске 

споменице Благоја Гајић изјавио је да 

обиљежавање 9. маја, Дана побједе над 

фашизмом, као празника РС представља 

највећу сатисфакцију за борце НОР-а. 

-Ово је и велико признање борцима 

НОР-а који су се прикључили 

антифашистичком покрету и својом 

храброшћу и уз велике жртве дали 

огроман допринос у побједи над 

фашизмом, рекао је Гајић. 

 

 
 

 

Сједница СО Приједор 

Општина позитивно пословала 

 

Општина Приједор је у прошлој години 

пословала позитивно, остваривши 

буџетски суфицит од 1.618.293 КМ. 

Начелник Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић је казала да је 

позитивно пословање резултат 

домаћинског односа према буџетским 

средствима. 

 

 
 

-Суфицит је резултат штедње и 

рационалног трошења у протеклој 

години'', рекла је начелник општинског 

Одјељења за финансије Биљана 

Малбашић,додајући да ће та  средства 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

бити распоређена према одлуци 

скупштине. 

Малбашићева сматра да ће овај вишак 

средства бити распоређен на текућу 

потрошњу, а не као претходне године у 

инвестиције, јер је овогодишње пуњење 

буџета далеко испод планираног. 

Према извјештају о извршењу буџета, 

који су јуче усвојили одборници 

Скупштине општине Приједор, 

расположиви приходи у прошлој години 

износили су око 32.056.000 КМ. 

Истовремено, потрошено је око 

30.438.000 КМ.Са кредитним 

средствима и суфицитом из 2007. 

године, укупан буџет у прошлој години 

износио је око 36.117.000 КМ. 

  

Званично отворена Музичка школа 

 

Министарство просвјете и културе је у 

развој образовања и културе на 

подрУчју општине Приједор до сада 

уложило   око 8, 2 милиона КМ, 

потврдио је министар Антон Касиповић. 

Он је јуче присуствовао и званичном 

отварању новоадаптираног објекта 

Средње и основне музичке школе за 

шта су Влада РС и Министарство 

просвјете издвојили  око 254 000КМ, 

док су остатак до 422 000 КМ колико је 

вриједност укупног пројекта 

обезбиједили општина Приједор 150 

000 КМ те школа из властитих 

средстава, издвајањем родитеља 

ученика и донатора. 

-Овај репрезентативни школски објекат 

је резултат  веома добре сарадње овог 

министарства и општине Приједор и 

мислим да смо заједничким снагама 

направили један добар посао имајући у 

виду да ова школа постоји већ 50 

година, рекао је Касиповић.  

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је отварање овог 

објекта увеличало празник општине 16. 

мај. 

-Овај лијепи објекат и знатно бољи 

услови за рад  биће, надамо се  

додатни подстицај за талентоване 

ученике да се и даље што боље музички 

образују и на такмичењима постижу још 

боље резултате,рекао је Павић. 

Адаптација старог школског објекта 

почела је 2007. године, а 360 ученика  су 

све до коначног повратка  у своју школу 

наставу похађало на седам 

алтернативних локација у граду. 
 

ДАН ОПШТИНЕ 16. МАЈ 

 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

 

У наредне четири године Приједор 

очекују велике промјене јер ће акценат 

у нашем раду бити стварање повољених 

економских и политичких услова за 

привлачење домаћих и  страних 

инвеститора  отварање нових  радних 

мјеста и запошљавање,али и 

реализација многих пројеката који ће 

допринијети даљем просперитету. 

-Ми смо у складу са тим усвојили 

неколико заначајних стратешких 

докумената и надам се да нас свјетска 

економска криза неће омести у њиховој 

реализацији, казао је Павић. 
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Истичући значај 16. маја, дана првог 

ослобођења Приједора у Другом 

свјетском рату, Павић је истакао да 

Приједор темељи своју будућност на 

вриједностима тековина 

Народноослободилачке борбе - слободи, 

заједништву и праштању. Павић је 

подвукао добру сарадњу са Владом РС, 

међународним институцијама, 

сусједним и општинама ван граница 

БиХ, што је, како је рекао, гаранција да 

ће ова општина, уз заједничко залагање, 

успјети у својим намјерама.  

На свечаној академији уручена су 

највиша општинска признања и награде.  

Владиславу Макањићу , сликару из 

Приједора уручено је највише 

општинско признање - Плакета општине 

за развој привреде на овом подручју.. 

Награда општине припала  је 

Електротехноичкој школи са посебно 

вриједне резултате у области развоја 

техничке културе, васпитања и 

образовања те успјешног представљања 

општине Приједор.Директору ове 

школе Нади Тепић уручен је новчани 

износ награде од 2000КМ. 

 

 
 

Повеља Почасног грађанина општине 

Приједор ове године припала је 

академику Матији Бећковићу, који се 

како стоји у образложењу награде, 

залаже за излазак Приједора на 

европску сцену , а између осталог 

својим ауторитетом и ангажованошћу 

допринио  је да се легат  великог вајара 

и сликара Сретена Стојановића пренесе 

у његов родни град. 

-Ако сам нешто и учинио за овај већ 

сада мој град нисам улинио ни због 

каквих признања, али ако су већ тако 

одлучили  они који су за о позвани тек 

од сада ћу се трудити да то призање 

заслужим, рекао је Матија Бећковић 

захваљујући се на признању. 

Свечаној академији у позоришту у 

Приједору, присуствовали су министар 

саобраћаја и веза РС Недељко 

Чубриловић, начелници сусједних 

општина, делегације Панчева и Бовеца , 

генерални конзул Републике Словеније 

у БиХ Грегор Прескер, народни 

посланици, те представници 

међународних организација које дјелују 

у овом граду. 
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У умјетничком дјелу програма 

наступили су Српско православно 

пјевачко друштво “Вила”, ученици 

Музичке школе, глумци Мирела 

Предојевић и Раденко Билбија, те етно 

група “Траг” из Лакташа.Поводом Дана 

општине положени су вијенци испред 

споменика ослободиоцима Приједора у 

Народноослободилачком рату. 

Прославу празника општине увеличали 

су и малишани који су, на платоу 

испред зграде општине, цртали и 

пјевали своме граду. 

 

 

 

Свечаности поводом Дана општине  

 

 
 

        Пријем за најбоље ученике 

 

 

 

 

 

 

 
 Вече фолклора 

 

 
Вече фолклора 

 

 
 

Уличне трке „Приједор 2009“ 
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Уличне трке- цицибани 

 

 
 

 

 
 

Међународни фестивал хорова „Златна 

вила“ 

 

 
 

Међународни фестивал хорова „Златна 

вила“ 

 
 

Изложба Зорана Бановића 

 

 
 

Дјеца цртају свом граду 
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Дјеца цртају свом граду 

 

 

Ученици –предузетници 

 

Ученица трећег разреда Економске 

школе Бојана Масловарић добитник је 

прве награде за најбоље урађен бизнис 

план  на регионалном такмичењу из 

предузетништва и пословног планирања 

у оквиру пројекта „ Предузетничка 

обука за младе“. Ријеч је о пројекту који 

већ пету годину проводе Агенција 

Преда-ПД и општина Приједор, с 

циљем промоције предузетништва међу 

младима и развоја предузетничких 

идеја.  

 

 

 

-Мој бизнис план се односи на 

производњу етно производа кроз који 

сам разрадила идеју о отварању 

занатске радње гдје би производила  

етно производе и тиме остваривала 

одређену добит, запосливши струлчну 

радну снагу и инвалиде, а уједно 

промовисала културе и традицију свог 

града, казала је Бојана, која је поред 

побједничког пехара освојила и новчану 

награду од 600 КМ.  

Другу награду у износу од 450 КМ 

добио је Александар Вујановић , ученик 

Економске школе из Новог Града за 

пројекат „Производња ексера и 

вишенамјенских кукица, а трећу 

награду у износу од  300 КМ освојиле 

су Тања Будимир и Милка Хрњак из 

мјешовите школе из Козарске Дубице за 

пројекат „ Винарија“.За најбо1љу школу 

проглашена је Економско –

угоститељска школа из Приједора која 

је поред признања добила и компелт 

корисне литературе из области 

предузетништва. 

 

 
 

Руководилац пројекта и представник  

Њемачког друштва за техничку   

сарадњу ГТЗ Кристијан Кауфхолд је 

рекао да су они препознали значај овог 

пројекта  за  унапређење локалне и 

регионалне привреде те да ће и даље 

подржавати  овај пројекат као вид 

едукације ученика, као  и промоције  

предузетништва међу младима. 

Милена Гњатовић, регионални 

кородинатор пројекта  је истакла да су 
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се  критеријуми за додјелу награда 

односили на разраду појединих 

елемената бизнис планова и да је ове 

године била изузетна конкуренција  и 

интересовање ученика за обуку у израду 

бизнис планова те да је било 366 

планова, с тим да је у пројекту 

учествовало око 500 ученика средњих 

школа из Приједора, Новог Града и 

Козарске Дубице.Укупна вриједност 

пројекта, који су подржали и 

Министарство просвјете ,Министарство 

индустрије, енергетике и рударства и 

Републичка агенција за развој малих и 

средњих предузећа РС , је око 12 000 

КМ. 
 

Одржани Дани јагода 2009 

 

У главној приједорској улици јуче је 

отворена  друга Туристичко-привредна 

манифестација „ Дани јагоде 2009 “ која 

је окупила 14 излагача из Приједора и 

Новог Града. 

 

 
 

Стручни сарадник за пољопривреду 

Љубинко Кецман  потврдио је  да је 

ријеч о произвођачима којима је прије 

двије године  путем Центра за развој 

пољопривреде општина подијелила  око 

130 000 садница и који су даље 

наставили са производњом овог 

квалитетног воћа. 

Начелник општине Марко Павић је , 

обилазећи штандове, истакао да радује 

интересовање произвођача за 

представљање својих производа, али и 

грађана да се снабдију свјежим и 

квалитетним сортама јагода. 

-Ово је лијеп примјер сарадње општине, 

произвођача и грађана, јер је  већину 

излагача  стимулисала управо  општина 

и радује што су то сада постали робни 

произвођачи који су примјер и другима 

да крену истим путем, казао је Павић. 

Он је додао да ће општина ове године 

презентовати програм подстицаја 

производње шљиве код 

пољопривредника, чија је производња у 

посљедње вријеме знатно опала. 

Међу излагачима се налази и Слађана 

Крагуљ из Сводне, која је након 

завршене Пољопривредне школе, 

наставила да се на имању родитеља 

бави производњом јагода. 

-И ове, као и прошле године, излажем 

јагоде из властите производње на чијој 

производњи ради читава мога петочлана 

породица, казала је Крагуљева. 

Организатор ове  дводневне 

манифестације су општина Приједор и 

Удружење пољопривредника  чија је  

намјера да на овај начин  презентују и 

промовишу  здраву храну из домаће 

производње. 

 

Почиње уређење љетње баште 

 

Општина Приједор је буџетом 

предвидјела 200 000КМ, за 

реконструкцију љетње баште, некада 

чувеног окупљалишта младих, које је 

већ годинама ван употребе и 

представља право ругло града. 

Начелник Одјељења за друшвене 

дјелатности Љиљана Бабић је потврдила 

да су , иако је одлука о враћању тог 

простора младима донијета још прије 

двије године,  тек сада  проведене 

процедуре и најавила скори почетак 

радова. 
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-На основу пројекта Завода за изградњу  

града почињу радови на рашчићавању 

терена и уређења овог простора, који 

раније нису могли почети због тога што 

није било довољно  заинтересованих 

предузећа за ове послове, будући да то 

предвиђају одређене законске 

процедуре, казала је Бабићева. 

Она је потврдила да су све активности 

проведене у сарадњи са Омладинским 

савјетом општине Приједор, те другим 

невладиним организацијама које се баве 

проблемима младих. 

-Објекат ће имати све оне садржаје који 

су некад красили ово мјесто, а то је 

прије свега  љетња позорница, која ће 

бити мјесто гдје ће се одржавати разни  

концерти, представе и други 

програмски садржаји које буду 

организовали млади наше општине, али 

и наше цијеле регије, додала ,је 

Бабићева. 

Она је потврдила да је  уређење љетње 

баште  веома важан пројекат   за све 

грађане општине, а посебно за младе да 

коначно имају свој простор  гдје се  и у 

љетњем и у зимском периоду могу 

окупљати и развијати своје креативне 

способности те их представљати 

другима. 

 
Концерт за Дан општине 

 

 
 

 

 
 

Концерт Жељка Самарџића 

 

 

Издавач: Општина Приједор 


