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ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јули  2015.године 

 

Обиљежена 73.годишњица битке на 

Козари 

 
На Козари  је  одржан традиционални 

народни збор којим је обиљежена 

73.годишњица чувене битке на Козари у 

организацији два Одбора за његовање 

традиције ослободилачких ратова 

Републике Србије и Републике Српске. 

Предсједник Одбора за неговање 

традиције ослободилачких ратова 

Србије министар Александар Вулин је 

истакао да је Козара гдје још увијек  

одјекују  јауци недужних жртава. 

 

 
 

 
 

„Српски народ никада није питао за 

цену када је бирао између слободе и 

неслободе , српски народ никад није био 

на погрешној страни човечанства  и као 

такав никада није заслужио да се у истој 

реченици са његовим именом помене 

реч геноцид“ казао је Вулин. 

Он је додао  да Република Србија као 

гарант и чувар Дејтонског споразума 

хоће мир и да  очекује да се овај 

споразум дословно спроводи и врши и  

неће дозволити било какво умањивање 

значаја и овлашћења Републике Српске. 

Предсједник РС Милорад Додик изјавио 

је да су устанци против фашиста у 

2.свјетском рату на територији тадашње 

БиХ подизани само у крајевима гдје су 

живјели Срби, али су на крају рата,кад 

се видјело ко су побједници, примили и 

друге народе у партизански покрет.  

Предсједник СУБНОР-а Републике 

Српске Благоје Гајић је обраћајући се 

присутнима на  овом великом народном 

збору  истакао да је Козара збориште и 

светилиште које  свједочи и говори о 

страдању и побједи. 

 „ Козара је данас појам и симбол 

херојске епопеје у којој су  у Другом 

свјетском рату партизански борци и 

народ Козаре вођени слободарском 

идејом надвисили свјетско  зло-

фашизам и добили признање свијета. 

Козара је  и 43 350 погинулих мјештана  

Козаре и Поткозарја , од којих 10 000  

партизанских бораца, 11 194 дјетета и 

9000 мајки“ рекао је Гајић. 

Он је додао да је Козара дала 43 

народна хероја и да су све ове жртве 

обавезале будуће генерације да се чува 

тешко стечени мир и да заједничку 

будућност градимо без обзира на 

вјерску, страначку и националну 

припадност 

Испред спомен-крста служен је 

парастос, а бројне делегације положиле 

су вијенце на централно спомен-

обиљежје, гдје се налази 9.921 име 

партизанских бораца и цивила 

погинулих у борбама на овом подручју 

током Другог свјетског рата. 

 

Завршена акција „Уреди свој врт“ 
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Свечаним пријемом за награђене у 

Приједору  је  завршена акција под 

називом  „ Уреди свој врт „ коју је по 

тринаести  пут организовала Градска 

управа Приједор. На овогодишњи  

конкурс у категоријама   најљепше 

уређено двориште, балкон , школско 

двориште   те најљепше уређен простор 

око стамбених зграда пријавило се  20 

кандидата.       

 

            
 

 
 

Градоначелник Марко Павић   је ,  

уручујући дипломе и новчане награде, 

захвалио свим учесницима акције  што 

су својим трудом допринијели да 

приједорска  дворишта и балкони  

изгледају  лијепо и уредно.  

„Град Приједор више од деценије  

подржава ову акцију, а  њени  резултати 

су  видљиви  јер је уређених дворишта и 

балкона, па и школских дворишта  све 

више  што и јесте циљ ове акције. Ови 

људи који су награђени су се потрудили 

да њихова животна средина изгледа 

лијепо и уредно и тако су допринијели 

љепшем изгледу града у цјелости“  

рекао је  Павић.  

 

 
 

 
 

Признања за најљепши балкон у акцији  

„ Уреди свој врт“  добиле су   Бојана 

Родић  те  Милена  Аћамовић  из 

Орловаца, док је треће мјесто припало  

Аленки Удуч за лијепо уређено 

двориште у  центру града . 

Божана Лукић из  Чиркин Поља  

припало  је прво мјесто у  категорији 

најљепше уређено двориште, док су 

друго и треће мјесто освојиле  Милена 

Мацура  те  Богданка и Никола 

Миодраг, сви  из Доњих Орловаца 

Награда за најљепше школско двориште 

, као и прошле године,  припала је 

Гимназији „ Свети Сава“ ,а награђено је 

и двориште полицијске станице Љубија. 
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Награђенима у све три категорије 

припале су дипломе и  новчане  награде  

од  по 300 , 200 и 100 КМ. И ове године  

акција је  проведена и у категорији 

најљепше уређеног простора око 

стамбених зграда, те је  робна награда -

косилица припала заједници етажних 

власника  у улици Драге Лукића 50 у 

Љубији. 

 

Први  бајрамски пријем 

 

Поводом празника Рамазанског бајрама 

Меџлис исламске заједнице Приједор 

организовао је јуче  по први пут пријем 

у дворишту градске џамије , а којем је 

присустовао и градоначелник Марко 

Павић.  

Он је честитајући празник  пожелио да 

радост овог празника  грађани 

Приједора исламске вјероисповијести 

подијеле са најмилијима, али и 

комшијама и пријатељима. 

 

 
 

„Желим да у вашим срцима и вашим 

породицама влада мир,  као и  међу 

вашим комшијама и у нашем Приједору 

и да сви заједно имамо свјетлију 

будућност  у којој ћемо живјети боље и 

сложније“ поручио је Павић. 

Он је додао да се у Приједору гради 

нешто што је специфично у БиХ. 

„ Ми градимо  један суживот  и такву 

будућност у којој  ће наши потомци 

моћи ићи уздигнуте главе“ рекао је 

Павић. 

Главни градски имам Хусеин Велић је 

поручио да је овај празник симбол  

радости, весеља, заједништва, 

посјећивања и дружења. 

„ Нека нам ови бајрамски дани учврсте 

вјеру, наду и међуљудско повјерење, а 

нека међу нама нестане злобе, зависти и 

лицемјерства“ рекао је Велић. 

 

Бањско лијечење за пензионере 

 

Градско удружење пензионера  и ове је 

године за своје чланове обезбиједило 

одлазак у бањско климатска 

лијечилишта. Предсједник удружења 

Слободан Брдар је потврдио да  ће у 

току сезоне погодности бањског 

лијечења искористити 247 пензионера. 

„ То су углавном наши чланови који у 

бање одлазе на препоруку љекара и 

претежно они који у претходних 

неколико година нису користили  ову 

погодност бањског лијечења уз 

посредство удружења“, рекао је Брдар. 

 Он је истакао да се ова активност у 

континуитету проводи већ низ година, 

захваљујући локалној заједници која је 

за ову намјену из градског буџета  у 

2015. години усмјерила 90.000 КМ. 

Градско удружење пензионера плаћа 70 

одсто трошкова бањског  лијечења из 

средстава добијених од Градске управе, 

а преосталих  30 одсто сами корисници. 

 

Потписани уговори за стамбено 

збрињавање десет повратника и 

расељених лица 

 

У оквиру пројекта  „ Подршка трајним 

рјешењима стратегије имплементације 

ревидираног Анекса 7 Дејтонског 

мировног споразума IPA 2012“ 

представници градске управе Приједор 

и  невладине хуманитарне организације 

Hilfsverk Аustriа  потписали су 

трипартитне уговоре  о стамбеном 

збрињавању десет корисника из реда 

повратника и расељених лица. 

Представник Hilfsverka Азема 

Авдушиновић је истакла да је овај  

пројекат вриједан осам милиона еура и 
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проводи се у десет општина , а да у 

њему  учествује седам партнера . 

„Главни партнер  је UNHCR  који је 

уједно и донатор са Европском унијом, , 

од чега ЕУ донира 7 милиона еура, а 

остатак UNHCR. `Hilfsverk Аustriа` има 

задатак да имплементира компоненту 

станоградње и економске одрживости  и 

данас потписујемо уговоре са 

корисницима које смо одабрали заједно 

са градом Приједором“ казала је 

Авдушиновићева. 

 

 
 

Она је истакла да је рок за завршетак 

радова 60 дана и  да је вриједност 

радова на обнови шест кућа и изградњи 

четири нове куће око 350 000 КМ. 

„У Приједору ћемо  корисницима  

којима ћемо обновити стамбене 

јединице омогућити и економску 

одрживост повратка , зависно од 

њихових радних способности и ресурса 

које већ посједују креираћемо им 

могућност да раде како би остварили 

приходе и живот на свом имању“ казала 

је Авдушиновићева. 

Координатор пројеката инфраструктуре 

града Приједора Станко Марковић је 

нагласио да је веома важан сегмент овог 

пројекта  то да су по први пут укључена  

и расељена лица. 

„Овај пројекат стриктно тражи ријешене 

имовинске односе односно корисник 

мора имати имовину 1/1 , што значи да 

ће градска управа убудуће  морати  брзо  

да реагује да се ријеше  имовински  

односи  како би се донаторска средства  

могла што више реализовати “ истакао 

је Марковић.  

 

     Културно просвјетна друштва 

 

У Музеју Козаре у Приједору  отворена 

документарно историјска изложба под 

називом „ Културно-просвјетна друштва 

у Приједору крајем 19.и у првој 

половини 20. вијека“.Аутор изложбе , 

виши кустос музеја Ведрана Адамовић 

је истакла да је ријеч о документарној 

грађи која је коришћена  из  архивских 

фондова властите историјске збирке  

Музеја Козаре, а мањи дио је коришћен 

из Архива БиХ . 

„Ријеч је о грађи која се односи на 

период формирања културно-

просвјетних друштава , а то су прије 

свега Посвјета, Гајрет и Напредак који 

су настали почетком 20.вијека, али и о 

нашим локалним друштвима као што је 

` Вила` , а који су  заједно дали највећи 

печат културном напретку града од 

којих нека и  до данас трају“ казала је 

Адамовићева. 

 

 
 

Она је додала да је у питању  била жеља 

напредних снага друштва да  ухвати 

корак од једног еснафског друштва са 

грађанским модерним друштвима, што 

је омогућило да се та друштва развију у 

пуном сјају, а  ту је прије свега `Вила` 

која је основана 1885.године , а потом 

Коло српских сестара и Српска 

читаоница од 1897. до друштва ` Српски 

соко` од 1907.године па све до 

1937.године када је у Приједору било 

регистровано 68 различитих друштава. 

Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 

је, отварајући изложбу коју су  чинили 

20 паноа великог формата, да је ријеч о 
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изложби која својим садржајима говори 

о настојању нашег града да ухвати 

корак са развијенијим свијетом тога 

времена. 

 

 
 

 „ Визуелно је изложба занимљива јер 

садржи мноштво фотографија које  

посјетиоци нису до сада имали прилику 

да виде и Приједорчанима ће из тог 

разлога посебно бити интересантна“ 

рекао је Радоњић. 

 

Одржано Вече домаће кухиње 

 

Најљепше уређен штанд  и 

најразноврснију понуду на гастро 

презентацији „Вече домаће кухиње“ 

која је седми пут одржана  на малом 

градском тргу  , имало је Удружење  

које окупља дјецу и омладину са 

посебним потребама „ Невен“. 

 

 
 

Замјеник предсједника овог удружења 

Горана Бабић се захвалила на 

побједничком пехару истичући да је још 

значајније што је овим признањем 

препознат чланова овог удружења од 

стране других излагача. 

 

 
 

Манифестацију је отворила начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић  који је истакла да град 

подржава овакву манифестацију као вид 

промоције гастро понуде која је веома 

битна за развој туризма. 

„Приједорчани су надалеко познати као 

добри домаћини, а то се овом  понудом 

јела са домаће трпезе  још једном 

доказало“, казала је Бабићева.  
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Директор Туристичке организације 

Приједора Амира Ганић потврдила је да 

је циљ ове манифестације  презентација 

традиционалних јела народа Поткозарја. 

„На презентацији  је учествовало 

десетак  излагача који су на најбољи 

начин представили богатство  

поткозарске кухиње, али и умијеће 

домаћица са овог поднебља.  

Сви учесници добили су  једнак 

новчани износ за набавку намирница, а 

најбољу гастро презентацију  изабрали 

су  сами излагачи док су грађани имали 

прилику да се дегустацијом увјере у 

квалитет  изложених јела и делиција“ 

казала је Ганићева. 

Организатор ове  гастро презентације, 

која је дио манифестације „Културно 

љето Приједор 2015“ је Туристичка 

организација града Приједора, а 

покровитељ  град Приједор. 

 

Златне руке Поткозарја 

 

Најбољи експонат на 9. привредно-

туристичкој и  етно манифестацији 

"Златне руке Поткозарја" је столњак 

Мире Регоје рађен комбинованом 

техником, а награду за најбоље уређен 

штанд подијелили су Удружење 

Украјинаца „ Козак“ и  Коло српских 

сестара из Приједора. 

 

 
 

Трочлани жири у саставу Миленко 

Радивојац, Стана Мариновић и Месуд 

Шабић одлучио је  да друго мјесто за 

изложене експонате  припадне  

Удружењу Словенаца „ Липа“ за 

хеклани миље, а треће Удружењу  

родитеља дјеце са посебним потребама 

„ Невен“ за ткани подметач. 

 

 
 

Специјалне награда жирија добили су и 

Зоран Бабић за минијатурне 

композиције у боцама, Милка 

Миљковић за нецани столњак и Јован 

Козар за кићени биљац. 

Манифестација „Златне руке 

Поткозарја“ , која има за циљ очување, 

његовање, подстицање и промовисање 

народних обичаја и традиционалних 

вриједности народа Поткозарја, као и 

подстицај удружењима и појединцима 

за даљни рад и стваралаштво, окупила је 

40 излагача из Приједора и околине. 

Организатор "Златних руку Поткозарја" 

је  Туристичка организација града 

Приједора, а покровитељ град Приједор. 

 

20. Петровдански падобрански куп     

 

Аеро клуб „ Птуј“ и Ласло Орси члан 

Аеро клуба „ Сегед „ из Мађарске 

побједници су  у екипној и појединачној 

конкуренцији 20. Петровданског 

падобранског купа "Приједор 2015", 

који је одржан на аеродрому "Урије".  

Падобранци из Словеније су у екипној 

конкуренцији освојили прво мјесто са 

131 негативним бодом испред 

другопласираног домаћина Аеро-клуба  

„Приједор“ који је имао 157 негативних 

бодова и трећепласираног АК „ Наша 

крила“ из Параћина са 163 негативна 

бода. 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Град  Приједор___ 

 
 

 

 
 

 
 

Мађар Ласло Орси, који је побједник 

овог купа био и 2010.године  имао је  10 

негативних бодова и био је бољи од 

другопласираног и прошлогодишњег 

побједника купа Петера Балте из АК 

„Птуј „  са 11   негативних бодова и 

Мирољуба Јанићијевића из АК „ Наша 

крила“ из Параћина са 17 негативних 

бодова. 

У категорији жена прво мјесто освојила 

је Нина Жижа из АК“ Ријека“ са 17 

негативних  бодова. 

Најбољи међу јуниорима био је Марко 

Веселић из АК „ Птуј“ са 49 бодова,а 

међу ветеранима прво мјесто припало 

Радославу  Кораћу  из АК „ Грифон „ из 

Београда који је имао само  17 

негативних бодова. 

У купу који је од 2010. године у 

званичном календару Свјетске 

ваздухопловне асоцијације учествовало 

је 63 падобранаца из  екипа „Сегедин“ 

из Мађарске, Никшић“ и репрезентација 

Црне Горе , „Ријека“ и „Кроација“ из 

Хрватске, „Аустрија“ из Аустрије, 

„Грифон“ Београд и „Параћин“ из 

Србије, „Бањалука“ и мјешовита екипа 

„Приједор – Бихаћ“ из БиХ и „Птуј“ из 

Словеније.  
 

 
 

Главни судија купа Виктор Купљеник  

истакао је да је на такмичење изведено 

изузетно успјешно са пуном бројем од 

535  скокова у осам екипних те 

полуфиналним и финалним 

дисциплинама, као и да је безбједност 

била на највишем нивоу. 

Падобрански скокови извођени  су по 

FAI правилнику у дисциплини скок на 

циљ са висине од 1.100 метара. 

Организатор и домаћин купа   је био  

Аеро-клуб „Приједор“, а покровитељи 

град Приједор, Министарство породице, 

омладине и спорта РС и Министарство 

одбране БиХ. 

__________________________      

Издавач: Град Приједор 


