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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за август  2016.године 

 

Поклони за првачиће 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

ће и ове као и претходних година  

пригодним поклон пакетићима  

обрадовати  малишане који 1.септембра  

први пут сједају у школске 

клупе.Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић потврдила је  

да је садржај ових поклон пакетића 

прилагођен дјеци која први пут 

самостално излазе у саобраћај и сусрећу 

се са новим школским обавезама. 

 

 
 

„Ни ове године нисмо напустили ту 

традицију даривања ученика првака. 

Припремљено је 626 пакетића што је у 

задњих осам година највећи број 

првачића, а само у односу на прошлу 

годину 30 првачића више“ истакла је 

Бабићева. 

Она је додала да ће ови поклон 

пакетићи добро доћи дјеци у њиховом 

првом контакту са школом, поготово 

што је садржај прилагођен њиховом 

узрасту и тренутним потребама  јер га 

чини свјетлећи прслук и нарукцима, те 

саобраћајни буквар. 

„Дио поклон пакета је и честитка 

градоначелника као дародавца са 

поруком за ђака првака “ казала је 

Бабићева.  

Она је истакла да је у дванаест основних 

школа,  нешто мањи број првачића у 

школама у Брезичанима, Козарцу и 

Љубији, али да се  нада  да ће у 

наредним годинама, према подацима из 

матичног уреда и ту доћи до повећања 

броја првачића. 

 

15.8.Почела реконструкција Улице 

Вука Караџића 

 

У Приједору је почела реконструкција 

Улице  Вука Караџића у центру града , а 

за тај обиман посао град је обезбиједио 

финансијска средства у износу 

1.079.776,51 КМ  . Начелник Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине Радан 

Вукадиновић  је потврдио  да је извођач 

ових  радова предузеће  „Козарапутеви 

а.д. Бања Лука, а надзорни орган  Завод 

за изградњу града Приједор, који је 

радио и пројектну документацију. 

 

 
 

Он је потврдио  да је према уговору рок 

за завршетак радова 120 радних дана, 

али да се од извођача очекује  да се 

максимално ангажује како би се  

планирани радови завршили  у што 

краћем року. 

У оквиру реконструкције и уређења ове 

улице  предвиђено уређење паркинг 

простора, коловоза  и тротоара, 

дрвореда , одводње површинских вода, 
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хортикултурно уређење, нова улична 

лед расвјета и урбани мобилијар. 

„ У  току реконструкције улице изводе 

се  и радови у оквиру  пројекта санације 

водоводне мреже што је један од 

подпројеката за који се град Приједор 

кредитно задужио код Европске 

инвестиционе банке , а  извођач радова 

за овај пројекат је „Хидрокоп“ д.о.о. 

Бања Лука“ изјавио је Вукадиновић. 

 

Дани шљиве  

 

У организацији Удружења воћара 

Приједора на малом градском тргу 

одржан је вишедна привредно-

туристичка манифестација „ Дани 

шљиве“ . Потпредсједница Удружења 

Илинка Мацура потврдила је да воћари 

по први пут нуде својим суграђанима на 

овакав начин представљају годишњи 

род шљиве. 

„ Овај сајам је окупио 12 произвођача 

који нуди углавном шљиве  „ чачанке 

родне“ које су се показале најбоље на 

нашем подручју и чији је квалитет  ове 

године првокласан“ рекла је Мацура. 

Она је додала да је за воћаре веома 

важан пласман и поред понуде 

трговцима и откупљивачима, ово је 

прилика да се представе и својим 

суграђанима. 

 

 
  

 
 

„Ово је први пут да се одржава сајам 

шљиве кроз пројекат који је подржао 

град Приједор“ истакла је Мацура. 

Цијена килограма шљива је 1  била КМ 

колико је коштао и килограм крушака и 

јабука, а посјетиоцима ове 

манифестације су у понуди биле  и 

квалитетне воћне ракије и ликери, те 

плодови и сокови ароније и купине, као 

и диње, лубенице, парадајза и паприке. 

Иначе, на  подручју Приједора на 

површини од 117 хектара земљишта  

око 220 произвођача узгаја шљиву. 

Приноси су од 30 до 40 тона по хектару, 

а Град подстиче ову производњу.  

 

18.8. Пријем за делегацију страних 

студената 

 

Замјеник градоначелника, Миленко 

Ђаковић, примио је делегацију страних 

студената економије који су у Приједор 

дошли у склопу пројекта 

„Медјународни пројекат РеволутиОН“. 

Он је овом приликом изразио 

задовољство што је имао прилику да се 

сретне са овим младим људима из 

разних дијелова свијета и да сазна какве 

утиске носе из нашег града.  
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Ђаковић је истакао да га радују ријечи 

хвале које  су студенти изразили за 

Приједор и његове грађане, те захвалио 

на њиховом учешћу у пројекту и 

волонтирању у Приједору. Студенти су 

изразили велико задовољство овим 

пројекту који им је омогућио да посјете 

Приједор и овај дио Европе уопште. 

Јединствени су у оцјени  да су у 

Приједору разбили предрасуде о 

људима на Балкану, односно да су 

наишли на топло гостопримство свих 

људи које су упознали и сретали, да су 

стекли пријатеље, да су се људи у 

Приједору у трговинама и кафићима 

трудили коминицирати с њима без 

обзира на језичке баријере. Иначе овај 

пројекат  проводи највећа организација 

студената економије на свијету, 

Приједорско урбано удружење младих 

(ПУУМ) и Омладински савјет Приједор. 

Циљ пројекта је приближавање културе 

младим људима и побољшање рада 

културних институција кроз 

осмишљавање и имплементацију нових 

маркетиншких стратегија.  
 

22.8. Пријем за дјецу са Косова  

 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић организовао је  

пријем са 52 основца  са Косова и 

Метохије  су боравили у Приједору и за 

њихове домаћине  , ученике  Основне 

школе „ Петар Кочић“   који су им  

пружили гостопримство. 

Гости су на пријему  добили  поклоне и 

прегршт жеља за срећније и мирније 

дјетињство него што су га до сада 

имали. 

 „ Желим да схватите да ћете овдје 

увијек имати пријатеље  и да ће  вам и 

овај пут остати у трајном сјећању“ казао 

је Ђаковић. 

 

 
 

Он је додао да се нада да ће остатак 

живота провести у миру и да ће недаће 

које прате њихово дјетињство убрзо 

престати. 

Директор ОШ „ Петар Кочић“  Гордана 

Босанчић  је истакла да је ова школа 

радо прихватила овогодишње 

домаћинство основцима са Косова и 

Метохије и већина  родитеља је 

показала изузетне емоције према тој 

дјеци која живе у енклавама. 

„  Није било тешко организовати 

смјештај код наше  дјеце и проводити 

вријеме  са њима уз активности из 

програма који смо им припремили“ 

казала је Босанчићева. 

Према програму њиховог боравка ,  

дјеца су са домаћинима  била у шетњи 

градом,посјетили су Цркву Свете 

Тројице у Приједору и Национални 

парк „ Козара“ ,а  били  су и на  

пројекцији филма у биоскопу „ Козара“. 

У оквиру Пројекта „ Спојимо српску 

дјецу са Косова и Метохије и Републике 

Српске“, који се проводи по пети пут , 

Приједор је један од 10 градова и 

општина у Републици Српској који је 

угостио најбоље основце са Косова и 

Метохије.  
 

27.8. Одржан Бланик куп 
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Маријан Ивановски из Аеро-клуба  

„Штип“ побједник је  овогодишњег „ 

Бланик купа“ који је  одржан на 

Аеродрому Урије у Приједору.Он је 

свеукупни побједник у појединачној 

конкуренцији , док су побједници у 

конкуренцији Републике Српске  Дамир 

Драчић из АК Приједор, а БиХ члан АК 

Бихаћ Аладин Мујаџић.Побједници у 

екипној конкуренцији су чланови АК „ 

Међимурје“. 

Директор  Купа Милан Марковић рекао 

је да су овом  такмичењу у прецизном 

слијетању једрилицом на аеродрому 

“Урије” данас учествовала  32 

такмичара из Пољске, Македоније, 

Србије, Словеније, Хрватске, Црне Горе 

и  БиХ. 

“Све је протекло у најбољем реду, 

вријеме је било идеално за летење 

упркос јутарњој магли и безбједност  је 

била на завидном нивоу”, додао је 

Марковић. 

Иначе, ријеч је о такмичењу пилота, 

једином такве врсте у БиХ, у прецизном 

слијетању на двосједној вишенамјенски 

опремљеној једрилици “бланик Л-13” 

која се користи за обуку, тренажу, те 

спортско и акробатско летење. 

Циљ такмичења је био  да се 

једрилицом слети што ближе 

замишљеној линији, а свако 

заустављање прије или послије те 

линије носило је  казнене поене. 

Организатор 11. Бланик купа је  био 

Аеро клуб "Приједор", а покровитељи  

Влада Републике Срспке и град 

Приједор.  

 

28.8. Изложба Небојше Боснића 

 

У изложбеном простору  Галерије `96 

до првих јесењих дана у граду на Сани 

своје радове из циклуса  од 24 слике  

изложе  ликовни умјетник Небојша 

Боснић  који је  назвао „ Кратка прича о 

госпођи Клаудији и пријатељиоцама“. 

Изложбу је отворио директор Галерије 

Тихомир Илијашевић који је истакао да 

је ријеч о изузетном озбиљном сликару 

код кога се слило све што је требало да 

се слије нежност, продуховљеност и 

психолошки моменат. 

 

 
 

„ Слике Небојше Боснића су прелијепа 

комбинација литерарног, психолошког 

и ликовног који  као код свих истинских 

умјетника доминирају“ рекао је 

Илијашевић на отварању изложбе. 

Он је додао да је његов умјетнички 

приступ идеалан начин да представи 

своје исписнице и госпођу Клаудију: 

сведена лица у једној боји, с мало 

цртежа и много декоративних елемената 

на одјећи.  

„Оно што његови модели, већ губе на 

лицима Боснић је надокнадио 

наглашеним крејоном на очима и 

весељем у дезену одјеће и то је један  

филозофски низ који он провлачи кроз 

своје дуго стваралштво и боравак у 

овом сликарском свијету“ рекао је 

Илијашевић. 

Аутор изложбе Небојша Боснић је 

истакао да први пут излаже у Приједору 
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појаснивши да је ријеч о сликама 

различитог формата рађених техником 

уље на платну и да је ријеч о циклусу 

фигурације. 

„ У питању су женски портрети и тај 

флеш моменат, односно психолошки 

моменат сваког лика понаособ“ рекао је 

Боснић 

 

Приједор добио четврти мурал 

  

Град Приједор добио је свој четврти 

мурал   под називом „ Град“ који је 

настао у  оквиру пројекта „Приједор - 

град мурала“, који реализује Удружење 

ликовних умјетника Приједор уз 

подршку Удружења Програм Приједор 

из Трента и града Приједора. Ријеч је о 

ауторском раду „Град“ умјетничке 

групе  „Дим тим“ из Београда који је 

осликан  на фасади једне зграде на 

улазу у Приједор  и који је жири 

одабрао  као најбољи међу 52 

приједлога из осам земаља пристиглих  

на четвртом међународном конкурсу за 

најбољи мурал у граду под 

називом„Паола де Манинкор“. 

Дио побједничког тима „ Дим тим“ 

Миленко Васић рекао је да је Приједор 

град доброг ваздуха, добре воде и 

добрих људи и да ове гоине обиљежава 

сто година рударства, што су аутори 

покушали уклопити у свој рад. 

 

 
 

 „Степенице су симбол прогреса, бунари 

као извори воде су симбол живата, 

лукови на лођама су симбол трговине, 

тврђава је симбол историје јер Приједор 

од Римљана до данас у континуитету 

има јако богату историју, а ту је и 

ријека Сана – све то у само три боје“, 

рекао је Васић. 

 

 
  

Начелник општине Лавис Андреа 

Бруњара захвалио се грађанима 

Приједора и локалној власти  што 

одржавају оно што је његова 

суграђанка, сликарка Паола де 

Манинкор, започела 1998. године 

осликавши заједно са дјецом из 

тадашњих избјегличких центара први 

мурал у Приједору на зиду 

Електротехничке школе. 

 „Жеља нам је да Приједор постане 

јединствена  галерија на отвореном“, 

рекао је Бруњара. 

 Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић рекао је да мурали 

постају дио бића и дио душе града 

Приједора и уљепшавају поглед 

 

4.8. Изложба радова чланова 

Удружења ликовних умјетника 

Приједор 

 

У Музеју Козаре отворена  је изложба 

радова чланова Удружења ликовних 

умјетника Приједор којим се оно  

придружило удружењима и  установама 

који својим активностима  доприноси 

богатијем садржају манифестације „ 

Љето у граду“. Предсједник Удружења  

Борис Еремић је истакао да је ово 4. по 

реду изложба приједорских ликовних 

умјетника. 

„ Удружење са овом изложбом показује 

своју зрелост , а међу 26 аутора који су 

изложили своје радове имамо широк 
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дијапазон радова и умјетника широке 

генерацијске лепезе“ 

Он је потврдио да је селекцију радова 

тридесетак чланова  извршио савјет 

Удружења ликовних умјетника. 

Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 

је новинарима изјавио  да ова изложба 

по свом карактеру, као већина 

колективних изложби, има 

разноврстност као основни квалитет. 

 

 
 

 
 

„ Уз то заступљене су скоро све ликовне 

технике и умјетнички и визуелни 

изрази,а оно што је посебно занимљиво 

је да изложба није жирирана и с 

обзиром на то, радови су сасвим 

задовољавајући за представљање пред 

овдашњом публиком“казао је Радоњић. 

Изложбу је отворио замјеник 

градоначелника Приједора Миленко 

Ђаковић који је изразио задовољство 

што се у свом граду још једном 

представљају овдашњи умјетници. 

„Као што видимо , у питању је 

богатство радова што  још једном 

потврђује да је Приједор град сликара 

јер он то заиста и јесте јер су овдје 

изникли аутори свјетског гласа“ рекао је 

Ђаковић. 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


