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1.април- Историјски час пред 

спомеником др Младена Стојановића 

 

Поводом 112. годишњице рођења и 64. 

годишњице погибије народног хероја др 

Младена Стојановића одржан  је 

историјски час и положени вијенци 

испред споменика легендарног 

партизанског команданта. 

Вијенце су положиле делегације 

СУБНОР , установа и спортских 

друштава који носе име др Младена 

Стојановића, Борачке организације ,  

општине Приједор и сусједних 

поткозарских општина. 

 

 
 

„ Младен је био најпопуларнија личност 

устанка на Козари, Крајини и 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 предсједник 

републичке организације СУБНОР-а  

Благоја Гајић. 

Спомен на овог легендарног јунака 

Козаре одржава се сваке године испред 

бронзаног споменика др Младена 

Стојановића, који је дјело његовог 

брата, вајара Сретена Стојановића. 

 

Град добио три фонтане 

 

Три фонтане  које су у оквиру пројекта 

реконструкције главне улице Петра 

Првог Ослободиоца у Приједору  

изграђене у пјешачкој зони  пуштене су 

у пробни рад.Фонтана „бук“ на улазу у 

пјешачку зону, код Дома официра, 

својим водоскоцима већ је постала 

атракција за најмађе Приједорчане, док 

они нешто старији више застају поред  

„линијске фонтане“ на новоформираном 

тргу, званом „пјацета“. Осим 

декоративног изгледа, посебност овој 

фонтани дају двије чесме са питком 

водом, које ће житељима града на Сани 

пружити освјежење у врелим љетним 

данима.Поред тога,  многи станари 

виши спратова околних зграда сматрају  

да ће  ове чесме на фонтани бити згодно 

мјесто  за пуњење канистера у вријеме 

љетних мјесеци и несташица воде,  бар 

како кажу, док се не ријеши проблем 

водоснабдијевања у граду. 
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Трећа фонтана на главном градском 

тргу Мајора Зорана Карлице, са 

каскадама и два водена зида, је и 

најраскошнија и гдје се радови приводе 

крају, те ће и из ње вода потећи за који 

дан. 

  Урбанистичко-архитектонско рјешење 

фонтана, као и комплетне пјешачке 

зоне, урадили су Малина и Саша Чворо 

и Јелена и Вељко Хргар, архитекти из 

Приједора.  

 „ Приједор никад није имао фонтане, 

ако се изузме да је на Јерези била чесма 

изграђена 1938. године, а највише зато 

што  је Приједор увијек оскудијевао у 

води, те су ове нове фонтане једно ново 

обиљежје града“ потврдио је директор 

Музеја Козаре Миленко Радивојац. 

 Реализација пројекта реконструкције 

главне улице у Приједору, чија је 

вриједност око шест милиона КМ, 

почео је у фебруару прошле године, а 

очекује се да ће ова пјешачка зона 

свечано бити отворена за Дан општине, 

16. маја. 

 

Отворена градска читаоница 

 

Пригодном свечаношћу  3. априла 

обиљежен  је почетак рада градске 

читаонице, која је у саставу Народне 

библиотеке „Ћирило и Методије“. 

Отварајући овај новоадаптирани и 

потпуно опремљен простор у центру 

града начелник општине Марко Павић 

је истакао да је Приједор добио још 

један културни кутак јер је актуелна 

власт  препознала потребу за једним 

оваквим простором.  

    „ Овдје ће  мјесто наћи све генерације 

од ученика , студената , запослених до 

пензионера, а на располагању ће им 

бити књиге, штампа и интернет“ казао 

је Павић. 

      Биљана Билбија стручни сарадник за  

библиотекарство и  информатику  у 

Министарству просвјете и културе РС је 

истакла да Приједор заслужује једну 

овакву савремену читаоницу гдје ће сви 

чланови локалне заједнице моћи  наћи 

садржаје како за образовање, тако и за 

разоноду и забаву. 

 

 
 

 „ Овдје је своје мјесто након деценија 

боравка у неусловним просторијама 

библиотеке  нашао и легат породице 

Митриновић  из 19.вијека “  казала је 

директор приједорске библиотеке  

Снежана Ђикић.У читаоници која се 

налази  у улици академика Јована 

Рашковића  смјештено је  и 1200 

штампаних  монографских и серијских 

публикација, четири   умрежена 

рачунара, периодика те  десет наслова  

дневних новина , часописа и ревија. 

    „ У њој ће наћи прилику да уче, 

читају и гледају сви од 7 до 77 година, 

јер ће ово бити мјесто гдје ће се 

одржавати књижевне вечери, промоције 

књига и пројекције кратких филмова“ 

казала је Ђикићева.Једини услов  да би 

грађани Приједора могли да  користе 

услуге  читаонице је да  морају бити 

чланови библиотеке.У адаптацију 

простора општина Приједор је уложила 

око 90 000 КМ 

 

Сајам запошљавања 

     

 Деведесет три  послодавца из 

Републике Српске и Словеније 

понудили су 1 001 радно мјесто 

незапосленим лицима различитих 

занимања и степена образовања на 

Међународном сајму запошљавања који 

је 10. априла организован у Приједору.  

Сајам је отворио министар рада и 

борачко-инвалидске заштите РС Бошко 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

Томић, који је истакао да отварање 

нових радних мјеста представља 

суштинско рјешење за све проблеме 

како појединца , тако и друштва. 

     "Посао  се   не чека него тражи , а 

ово је наш  покушај да нађемо и 

понудимо незапосленим лицима да нађу 

запослење“ рекао је Томић и изразио 

задовољство  да су  предузећа из 

Републике Српске и БиХ на овом сајму   

понудила радна мјеста за  око 800 

радника. Он је подсјетио да је Влада РС 

недавно  одобрила подстицајна средства 

у износу 5.000.000 КМ за запошљавање 

демобилисаних бораца и лица из 

породица у којима нико нема 

запослење. "Осим овог програма, Фонд 

за професионалну рехабилитацију  

издвојиће 900.000 КМ за стимулисање 

запошљавања инвалида, а Завод за 

запошљавање РС ће  и ове године 

наставити пројекат суфинансирања 

приправника", навео је Томић, 

подсјетивши да је прошле године 540 

факултетски образованих младих људи 

добило прилику да одради 

приправнички стаж. 

  

 
 

Он је подсјетио да је прошле године 

посао добило 29 981 лице или 9 000 

више него у 2006. години, а  да је овај 

позитиван тренд у запошљавању 

настављен и  у овој  години. 

 Директор Завода за запошљавање РС 

Недељко Веселиновић навео је да у РС 

има око 137 000 незапослених радника. 

  "Сајмови запошљавања су једна од 

активних мјера које предузимамо ради 

смањења броја незапослених", нагласио 

је Веселиновић, истичући да је ова берза 

рада  прилика незапосленим лицама да 

се у директном разговору са 

послодавцем наметну стручношћу и 

способношћу и дођу до запосљења. 

 Замјеник начелника општине Љиљана 

Бабић је истакла да је Приједор други 

по величини град у РС, у коме тренутно 

преко 11 500 људи тражи посао, те да је 

ова берза рада одлична прилика да један 

дио те армије незапослених дође до 

радног мјеста. 

 Највише радних мјеста, чак 164  

понудила је „ Фортис група“, коју чини 

више предузећа из области 

грађевинарства и нискоградње, а међу 

послодавцима је  било и њих десетак из 

Словеније који су тражили 131 радика, 

углавном занатлија. 

  

Џез концерт на незаборав 

        

 У  изложбеном простору приједорске 

Галерије ’96   у суботу 11. априла  је 

одржан концерт  врхунских џез 

музичара Хане Вучићевић и Васила 

Хаџиманова , што је по мишљењу 

бројних присутних љубитеља ове 

музике био у правом смислу ријечи, 

концерт за незаборав. 

     „ Ми радимо  већ дуго заједно,ишли 

смо заједно у средњу музичку школу, па  

иако имамо своје бендове и повремено 

нека друга музичка интересовања, 

веома радо се одазивамо на позиве 

љубитеља џеза како бисмо свирали и 

овакве концерте“ рекао је Васил 

Хаџиманов  додајући да су овакве 

наступе широм Србије, али и у 

познатим џез клубовима у многим 

европским земљама. 

   Љубитељима џез музике овај дует није 

непознат јер су од 1999. године  били 

редовни гости на , сада већ легендарном 

џез фестивалу на Зеленковцу. 
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        „  Ово је први пут да смо  свирали у 

овом граду, у једној малој камернијој 

варијанти, али се надам да ћемо убрзо 

гостовати и са својим бендовима, јер је 

одушевљена  публика вечерас на неки 

начин дала знак да се то мора ускоро 

десити“ казала је Хана Вучићевић. 

  Многоборјних љубитељима џез ови 

млади музичари су се представили са 

више нумера стандардног џеза, али било 

је и хип-хопа , као једног од тренутно 

водећих музички праваца. 

  „ Овдје су се и раније дешавали 

концерти музичара разних музичких 

праваца и опредјељења, али ово је 

вечерас стварно био догађај о коме ће се 

дуго причати“ истакао је директор 

Галерије Тихомир Илијашевић. 

 

Процијењене штете од поплава 

 

Поплаве  које су  крајем прошлог  

мјесеца погодиле поједина приједорска 

насеља   начиниле су штете на 

стамбеним објектима и 

пољопривредним усјевима у укупном 

износу од 24.007 КМ , потврдио је 

начелник општине Приједор Марко 

Павић. 

    Он је на конференцији за новинаре 

изнио податке које су  прикупиле двије 

комисије у  приједорским  насељима  

Брезичани , Тукови, Гомјеницу , 

Рашковац, дио Драготиње и Орловача. 

     „Комисија за процјену штете на 

пољопривредним усјевима је 

констатовала да су 25 лица претрпјела 

штете  у износу од 13 557 КМ , а ријеч 

је углавном о  усјевима који су били 

ближи водотоцима и  пластеницима  „ 

казао Павић и додао да се висина штете 

креће од  150-2000 КМ. 

 

 

 
      Павић је казао да су поплаве 

причиниле штете и  на грађевинским 

објектима, те да је вода ушла у 12  кућа 

и њиховим власницима  учинила штету  

у укупном износу од 10 450 КМ , а 

процијењене штете се крећу  од 350-

1760КМ.Он је  потврдио у да ће 

општина Приједор ће сама сносити 

трошкове санација штете код свих оних 

грађана код којих су били чланови 

наведених  комисија  и то из средстава 

буџетске резерве. 

    „ Оно што остаје још увијек 

неријешено питање је изградња 

одбрамбеног насипа у Туковима  као и 

регулација тока ријека Милошевице и 

Гомјеница,  што су пројекти чија је 

вриједност 982 140 КМ, а чије је 

финансирање обећала  Влади РС из  

средстава развојног програма“ казао је 

Павић. 

 

Удружење „ Стоп дроги“ 

Изложба младих талената 

 

У организацији Удружење за едукацију,  

превенцију и третман зависности од 

дрога „ Стоп дроги“  је  18.априла  у 

фоајеу Позоришта Приједор отворена 

изложба ликовних радова талената овог 

Удружења. 

      „ Ради се о ликовним радовима 

Берине Рамић и Горане Доброводски, 

које су захваљујући сарадњи са 

Омладинским центром на Хамбаринама 
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већ приредиле сличну изложбу за 

њемачке донаторе. На нашу велику 

радост  они су  откупили њихове двије 

слике које ће бити изложене  у мају 

мјесецу на Међународној изложби 

ликовних радова у Минхену “ казала је 

предсједник Удружења „ Стоп дроги“ 

Блаженка Петровић. 

 
          

 Она је додала да је то био повод  да се и 

грађанима Приједора представе њихови 

радови, те да је овај културни догађај 

уједно и почетак  обиљежавања 

Свјетског дана борбе против 

наркоманије 26. јуна. 

         „ Пуно нам значи то што су наше 

радове запазили и вредновали страни 

донатори, поготово што је међу њима 

било и ликовних умјетника,с обзиром да 

то да је нама цртање уз школске обавезе 

само хоби“ рекла је Берина Рамић, једна 

од младих умјетница чији су радови 

представљени на изложби. 

     Горана Доброводски каже да 

углавном цртају пејзаже, јер су велики 

љубитељи природе, али да имају 

заступљене и портрете, те да је ријеч о 

темперама и уљу на платну. 

      Удружење за едукацију,  превенцију 

и третман зависности од дрога „ Стоп 

дроги“ ради са школском омладином од 

1999. године , а тренутно је у току 

припрема документарног филма о  

проблему наркоманије  код младих  у 

чију реализацију су укључени готово 

сви чланови овог Удружења. 

 

Удружење пензионера 

 

Удружење пензионера општине 

Приједор је у прошлој години 

потрошило укупно око 309.000 КМ, 

тако да је 2007. завршило са позитивним 

салдом од око 61.000 КМ, потврдио је 

предсједник овог Удружења Слободан 

Брдар. 

     „ Већи дио средстава  смо издвојили  

за исплату погребнина , тако да смо 

породицама 504 умрла пензионера 

исплатили око  160.000 КМ, рекао је 

Брдар.  

Он  је, након  јучерашње Извјештајне 

скупштине приједорског Удружења 

пензионера, потврдио да су приходи 

овог Удружења у 2007. години износили 

око 370.000 КМ, од чега је највише 

средства прикупљено од доборовољне 

чланарине и рада Клуба пензионера.  

„Овај новац биће враћен мјесним 

удружењима како би могли пружити 

помоћ најугроженијим пензионерима на 

свом подручју“, рекао је Брдар. 

    Удружења пензионера  је од општине 

Приједор добило 85.000 КМ, а највећи 

дио средстава утрошен је за бањско 

лијечење 167 чланова овог Удружења. 

  Општина Приједор је у  овогодишњем 

буџету  за Удружење пензионера 

планирала средства од 167.000 КМ за 

бањско лијечење  и израду социјалне 

карте, а дио средства је намијењен за и  

једнократне новчане помоћи. 

      „ Ово је веома битно јер у Приједору 

око 3 400 пензионера прима минималну 

пензију од око 150 КМ, а само њих  200 

прима пензије веће од 500 КМ“ 

потврдио је Брдар.У Приједору има 12 

996 пензионера, од чега су њих  11 608  

чланови Удружења пензионера. 

 

Образовање- 

дани професионалне оријентације за 

ученике основних школа  

 

У организацији Уније приједорских 

средњошколаца јуче је у приједорској 

Дворани „ Младост“ почела дводневна 

мманфестација под називом Дани 

професионалне оријентације. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

    „Овим пројектом смо жељели да 

окупимо свих осам средњих  школа на 

једном мјесту како би будућим 

средњошколцима креативно  и на 

практичан начин приказали   смјерове 

који се нуде у тим  школама, њихову 

опремљеност и карактеристике које би 

заинтересовале једног основца да 

посјети овај сајам и лакше одабере своје 

будуће занимање“ казала је предсједник 

Уније приједорских средњошколаца 

Весна Нинић. 

 

 
       

Она је додала и да  се   на овој 

манифесатцији  очекује учешће  

основаца из   свих 12 приједорских 

основних школа , као и школе из  

Козарске Дубице и Кнежице. 

      „ Општина Приједор је препознала 

значај овог пројекта који су покренули 

приједорски средњошколци како би 

својим будућим друговима олакшали 

избор будућег занимања, тако што ће на 

најбољи начин представити своју школу 

и активности које се у њима 

проводе“рекла је Росић Оливера 

самостални стручни сарадник за 

образовање општине Приједор. 

         Она је додала да је било веома 

битно да се средње школе активније 

укључе у промовисање њихових 

занимања, како би крајњи резултат био 

што бољи упис ученика, који су , опет, 

задовољни својим избором. 

        „ Ускоро ће основну школу 

завршити 914 ученика , што је уз 

одређени број ученика са регије, 

значити да ће у ова два дана овај сајам 

посјетити око хиљаду будућих 

средњошколаца, а надамо се и њихових 

родитеља који ће им помоћи у њиховој 

даљој професионалној оријентацији“ 

додала је Росићева. 

         Осам приједорских средњих школа 

у наредној школској години нуде 

будућим средњошколцима школовање у 

13 струка за 113 занимања. 

 

  Млади иноватори  

 

Електротехничка школа из Приједора  

проглашена је за најбољу средњу школу 

у БиХ   на  Сајму иноваторства младих 

„Иност 2008“ који је од 15. до 19. 

априла одржан у Бањалуци. 

    „ Ове године смо се на Сајму  

иноваторства представили са десет 

добрих радова, што је највише 

опредијелило жири да појединачних 

награда које смо освојили, уједно 

будемо проглашени и за најбољу 

школу“ рекао је професро ове школе 

Предраг Панић, који је проглашен за 

најбољег ментора. 

Ученици ове школе окитили су се са два 

специјална признања и то за 

електронско закључавање врата и 

електронску заштиту од провале, те ПЦ 

коцке за игру јамба,као и бронзаном  

медаљом  за израду програма за 

прорачун електричних инсталација. 

 

 
       
Издавач: Општина Приједор 


