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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за јануар 2018.године
3.1. Пријем за храброг полицајца
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић
организовао је пријем за
полицајца Слађана Дачића, припадника
Јединице за подршку Управе за
обезбјеђење личности и објеката у Бања
Луци који је из хладне ријеке Сане
спасио младића Н.М. који је покушао
самоубиство.
„Он је учинио веома хуман гест и
спасио један млади људски живот који
се из непознатих разлога нашао у ријеци
Сани и уз велику и надљудску борбу
спасио му живот и ја сам му на томе
захвалан“, казао је Ђаковић.

Он је Слађану пожелио да га ова срећа
због спашеног живота прати у даљем
животу уз захвалност читаве локалне
заједнице на овом хуманом чину.
Слађан Дачић се захвалио на овом
пријему и пажњи која му је указана.
„ Пријатно ме је изненадио и велики
број порука на друштвеним мрежама из
цијеле БиХ, Србије и Хрватске и
подршка и похвале за оно што сам
урадио“, рекао је Дачић.

Пријем за Дан Републике
Градоначелник
Миленко
Ђаковић
организовао је традиционални пријем за
борачке
невладине
организације
поводом 9.јануара -Дана Републике.
Он је оцијенио да су односи градске
управе и свих борачких организација у
Приједору веома добри и да су ове
свечаности прилика да се разговара о
њиховом побољшању у интересу
њихових чланова.
„ Ово су представници организација
који су најзаслужнији за стварање
Републике Српске и за стварање мира
на овим просторима“, изјавиио
је
Ђаковић.

Предсједник Организације породица
погинулих и заробљених бораца и
несталих цивила града Приједора
Здравка Карлица изразила је наду да ће
се ова сарадња наставити и убудуће.
„Као и свих година, на пријему
разговарамо заједнички о нашим
проблемима, о сарадњи са градском
управом и поносни смо што имамо
овако добру сарадњу “, навела је
Карлица.
Предсједник
Борачке организације
града Зоран Предојевић пожелио је
свим колегама на нивоу Републике
Српске да имају такав однос са својом
локалном заједницом, какав је изграђен
у Приједору.
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Након пријема положени су вијенци на
централни
споменик
погинулим
борцима „За крст часни“.
Повећан број новорођенчади
У Приједору је током 2017. године
рођено 790 беба, што је за 25 беба више
него годину прије , али је и број умрлих
од 1384 лица већи за 49 него 2016.
године.
Начелник Одјељења за општу управу
града Приједора Менсур Исламовић је
истакао да ови подаци показују да град
Приједор
и даље има негативан
прираштај и да је присутна тенденција
сталног пада броја новорођених у
односу на пораст броја умрлих лица.
"Тај тренд се наставља и даље , а то
говоре и подаци да је однос броја
умрлих већи од броја рођених и то за
273 у 2012.години до 594 више умрлих
него рођених у 2017.години“, потврдио
је Исламовић.
Он је додао да је у прошлој години био
склопљен 501 брак односно 75 бракова
више него претходне године.
Исламовић је истакао и податак да је
повећан број склопљених мјешовитих
бракова и да је тај број у 2017.години
износио 58.
Најчешћа женска
имена која су
родитељи давали дјеци су Марија, Ана и
Теодора, а од мушких имена Стефан,
Лука и Никола.
Конкурс за бијенале радова на
папиру
Музеј Козаре Приједор расписао је
конкурс за друго
Међународно
бијенале радова на папиру „ Приједор
2018“ , који ће бити отворен до 15.
марта. Право учешћа на овом конкурсу
имају
сви
пунољетни
ликовни
ствараоци који прихватају услове
учешћа и изложбене категорије међу
којима су сликарство, цртеж и графика,
те фотографија и интермедија. Према
пропозицијама конкурса слободан је

избор тема и техника, а максимално
дозвољена димензија је формат А4,
искључиво на папиру.
„ У обзир долазе само оригинални
радови, настали у посљедње двије
године, које селекциона комисија буде
вредновала
као
дјела
високог
умјетничког и професионалног домета,
биће прихваћени за излагање“, наведено
је у конкурсу који је објавио Музеј
Козаре.
Сви аутори, осим умјетника који излажу
по
позиву и
аутора
из
Приједора, плаћају партиципацију за
учешће на Бијеналу која за домаће
ауторе износи 10 конвертибилних
марака, док је за стране ауторе 10 евра.
Награде Бијенала су три равноправне
награде у износу од 500 евра за сваку
изложбену категорију.
Међународни жири 2. Међународног
бијенала радова на папиру Приједор
2018. чине Мајкл Никсон из Велике
Британије, Љиљана Суботић из Србије и
Миливоје Унковић из БиХ. Они ће
селекцију и жирирање радова извршити
од 25-27.априла 2018. године.
Свечано
отварање
изложбе
је
предвиђено за 22. август 2018. године у
Музеју Козаре а дио
радова
прихваћених за излагање биће изложен
у „Галерији 96“ у Приједору.
Објављена листа нових стипендиста
Градска управа Приједор ће на основу
проведеног конкурса за стипендирање, у
школској 2017/18.години стипендирати
77 студената и 51 ученика, што су
резултати проведеног конкурса који су
објављени на званичној страници града
Приједора.
Град Приједор у новембру прошле
године расписао конкурс за додјелу 140
нових стипендија за школску 2017/18.
годину за шта је у буџету града
планирано 400 000 КМ. Ријеч је о 80
стипендија за редовне студенте првог
циклуса студија и 60 стипендија за
ученике средњих школа.
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По објављеним резултатима је видљиво
да за сада нису додијељене три
студентске
и девет ученичких
стипендија.
На конкурс је пристигло укупно 357
пријава , а од тог броја је 319 пријава
испуњавало услове конкурса.
Коначна листа је добијена на основу
бодовања према Правилнику
о
стипендирању, објављен на wебстраници Града, јасан и транспарентан,
па свако може да види да ли је тачно
избодован.
Поред нових стипендија, град ће
наставити да стипендира и досадашње
стипендисте који су за то испунили
услове , а ријеч је о 90 студената, 30
апсолвената и 96 ученика., што , уз
нових 128 стипендиста, износи укупно
346 стипендиста за текућу школску
годину. Студентска стипендија је 120, а
ученичка 70 КМ.
Оно што је занимљиво је да , због
неиспуњавања услова , нису додијељене
ступендије за студије њемачког језика,
екологије и математике, а када су у
питању средње школе, остале су
недодијељене стипендије за електро
техничара те по двије стипендије за
машинског, фармацетуског,банкарског
и угоститељског техничара.
Богојављенске свечаности
Приједорчанин Данијел Дрљача
по
пети пут је први допливао до крста у
ријеци Сани међу 57 пливача који су
јуче узели учешћа у традиционалном
Богојављенском пливању.
Он је истакао да му побједа много значи
јер није у питању такмичење већ да
пливање на Богојављење има вјерски
карактер и да му је велика част што је
побиједио.
" Драго ми је као да сам први пут
побиједио, било је стварно тешко,
велика конкуренција и Сана је надошла,
тако да ово сматрам великим успјехом",
рекао је Дрљача.

Он
је , златник који је добио као
награду за спретност у препливавању до
обале ријеке Сане и крста који му је
уручио
градоначелник
Приједора
Миленко Ђаковић, поклонио најмлађем
пријављеном
учеснику
Виду
Радаковићу.
„ Дјечак има пет и по година и
поклонио сам му овај златник за срећу и
да плива са нама када буде стасао за то“,
додао је Дрљача.
Протојереј ставрофор Ранко Малетић
претходно је служио Богојављенску
литургију у Цркви Свете Тројице и
потом предводио литију
са више
стотина Приједорчана улицама града те
обавио чин освештања воде.
У манифестацији су
учествовали
чланови Културно-умјетничка друштва
„Доктор Младен Стојановић“ , „ Милан
Егић“ и „Козара“, хор „Вила“, официри
војске и полиције, свештеници и
представници градске управе.
Покровитељи овог догађаја, чија је
традиција обновљена прије пет године
су били црквена општина Приједор и
градска управа Приједор.
Правна помоћ
Служби
правне
помоћи
града
Приједора, прошле године се обратило
1.959 лица и грађани су најчешће
тражили правне савјете из области
породичног права. Начелник Одјељења
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за општу управу града Приједора
Менсур Исламовић потврдио је да је у
2017. години, правну помоћ у усменом
облику, кроз правне савјете из
различитих области добило 1.484 лица,
а у писаном облику 475 лица.
„Када је ријеч о парничним поступцима,
грађани су најчешће тражили правне
савјете из области породичног права, а
то су разводи бракова и законско
издржавање, односно утврђивање и
оспоравање очинства, као и повреда
права из радних односа је и даље
актуелан проблем“, рекао је Исламовић.
У управним предметима најчешће су
биле жалбе у вези остваривања права из
пензијско – инвалидског осигурања, те
знатан број жалби на рјешења Фонда
здравственог осигурања.
„Најактуелнији
предмети
из
ванпарничког поступка су приједлози за
диобу заједничке имовине и оставински
поступак, а грађани су тражили правне
савјете и у вези састављања уговора и
тестамената, као и из земљишнокњижне области“, рекао је Исламовић.
Од укупно 1.959 лица, који су током
2017. године користили услуге Службе
правне помоћи, таксу су платила 164
корисника, у износу од 3.785 КМ. Таксе
су ослобођене најугроженије категорије
становништа,
а
у
одређеним
предметима, таксе су ослобођени и
РВИ, породице погинулих и несталих
бораца, породице цивилних жртава
рата, избјеглице и расељена лица, те
незапослена лица.
У оквиру ове Службе, грађани се сваког
задњег петка у мјесецу, могу обратити и
правницима Центра
за пружање
бесплатне правне помоћи који дјелује
при Министарству правде Републике
Српске.

2016/17. години на традиционалној
Светосавској академији .
Највиша признања за резултате
постигнуте у разредној и предметној
настави и средњем образовању ове
године добили су Бранка Гајић из
ОШ“Бранко Ћопић“, Срђан Дејановић
из ОШ „ Петар Кочић“ и Вељко
Јањетовић из Гимназије „Свети Сава“
те васпитачица Дјечијег вртића „
Радост“ Рада Косић.

"Светосавске повеље" и новчане
награде добитницима је уручио
градоначелник Миленко Ђаковић који
је честитао крсну славу свима који славе
Светог Саву, а посебно поздравио све
просвјетне раднике и поручио им да
дјецу одгајају у најбољем, могућем
духу, духу светосавља.
Пригодну бесједу о лику и дјелу
великог српског просветитеља имао је
професор Филолошког факултета у
Бања Луци Ранко Поповић који је
истакао
да је смисао оваквих
светковина да се преиспитамо како то
данас светитељ и први просветитељ
долази међу нас и да ли смо га уопште
достојни.

Светосавске свечаности
Светосавске свечаности започеле су у
Приједору додјелом ''Светосавске
повеље'' најуспјешнијим просвјетним
радницима града Приједора у школској
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Светковања су завршена обновљеним
Светосавским добротворним балом које
је организовало Коло срспких сестара.
Поред пригодног програма, сакупљан је
и прилог од продаје крофни и
прикупљено 2581 КМ, а та средства су
намијењена за почетак изградње куће
осмочланој породици Милинковић из
Црне Долине код Приједора.

_________________________________
Издавач: Град Приједор
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