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        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јули   2010.године 

 

23.7.2010. Амбасадор Кувајта посјетио 

Приједор 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић разговарао је јуче са 

амбасадором   Кувајта у БиХ 

Мохамадом  Фадел Кхалафом о 

могућностима  сарадње привредника, 

али и инвестиционом улагању ове 

богате азијске државе у Приједор. 

 

 
 

-Жељели смо да у Кувајт и цијели 

свијет пошаљемо поруку ,  да о нама  о 

томе какви смо ми и шта радимо у 

свијет оде једна реална слика, те  какво 

је стање на подручју  општине Приједор 

и са којим се  проблемима сусрећемо 

као град који жели да се интензивно 

развија и да уђе у евроатланске 

интеграције , рекао је Павић. 

Он је додао и да  је , знајући колико 

Кувајт помаже одређене пројекте у БиХ 

амбасадору уручио пет пројеката којима  

би општина Приједор уз помоћ 

кувајтских инвеститора успјела да 

ријеши  неколико значајних 

инфраструктурних проблема на 

подручју  општине. 

-Поред инвестиционог улагања, 

показали смо интерес  за ангажовање 

наших извођача у Кувајту, као и 

могућностима које природна богатсва 

Поткозарја пружају за развој туризма и 

сарадњу на том плану, рекао је Павић. 

Амбасадор Кувајта у БиХ Мохамад 

Фадел Кхалаф је истакао да је Приједор 

има огромне могућност да се повеже са 

цијелим свијетом, посебно у области 

туризма.  

-Стекао сам утисак да је ово једна 

извандерно успјешна, мултиркултурна 

средина која је  успјела да затвори 

ружну страницу новије историје  и 

поново  настави са даљим развојем и 

као таква ће  имати солидарност и 

подршку цијелог свијета и  то без 

обзира истока или запада, рекао је 

амбасадор Кхалаф. 

 

 
 

Он је истакао да је кувајтски фонд за 

развој већ одавно присутан на простору 

БиХ, те обећао да ће свих релевантним 

субјектима у области инвестиционог 

улагања презентовати пројекте које му 

је уручио начелник општине Приједор. 

-У БиХ смо тек неколико мјесеци и ово 

је прва општина коју сам посјетио у 

Републици Српској, тако да је од сада 

општина Приједор  прва општина први 

пријатељ амбасаде државе Кувајт у 

БиХ, рекао је амбасадор Кхалаф. 
 

27.7.2010.У Приједору и амбасадор 

Руске Федерације 
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Амбасадор Руске Федерације у БиХ 

Александар Боцан Харченко је 

приликом јучерашње посјете Приједору 

и разговору са начелником општине 

Марком Павићем истакао да је ово један 

позитиван примјер развоја и 

успостављање и одржавање повољне 

политичке климе. 

 

 
 

-Овај  добар примјер међунационалног 

помирења   ћу свакако користити у 

оквиру нашег рада у Савјет за 

имплементацију мира, а Приједор ће 

свакако имати и своје мјесто у оквиру 

сарадње Републике Српске и Русије која 

се наставља, казао је Харченко. 

Он је изражавајући задовољство што је 

посјетио Приједор обећао да ће у 

најскорије  вријеме доћи до конкретније 

сарадње ове општине са једном од 

општина  или подручјем у Русији, што 

може дати значајан доприно у развоју 

односа Русије и Републике Српске. 

 

 
 

Начелник општине Марко Павић је 

истакао да је амбасадора упознао са 

настојањима локалне власти да створи 

ту позитивну климу како би привукли 

стране и домаће инвеститоре , али и 

учинио живот грађанима што љепшим. 

-Амбасадора смо упознали са свим 

оним што ми радимо у Приједору и са 

нашим плановима у будућности, са   

развојним  плановима  и пројектеима и 

са тим шта можемо понудити  у области 

привреде, пољопривреде, конкретно 

производње воћа, поврћа и 

прехрамбених производа , као и 

туристичким капацитетима, казао је 

Павић. 

Након званичним разговора вођени су и 

краћи политички разговори којима су 

још једном потврђени јасни ставови 

Русије и подршка Републици Српској по 

питању уставних промјена, 

предстојећих избора и залагање за 

укидање ОХР-а и транзицију у Мисију 

Европске уније. 
 

14.7.2010. Пројекти одрживог повратка 

 

Општина Приједор била је јуче домаћин 

свечаности потписивања Меморандума 

о разумијевању за реализацију пројеката 

одрживог повратка у 2010.години који 

су потписали  представници 23 општина  

регионалног центра Бања Лука и  

министар за људска права и избјеглице 

БиХ Сафет Халиловић. Он је потврдио 

да је ријеч о 67 пројеката који су  

вриједни око  5,5 милиона КМ. 

 

 
 

-Ријеч је у финансирању пројеката  

обнове  комуналне и социјалне 

инфраструктуре и пројеката 

запошљавања који су у функцији 
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одрживости повратка јер је чињеница да 

људи који се врате требају осим 

обновљених стамбених јединица да 

имају  и све друге елементе одрживости 

као што су инфраструктура , 

здравствена заштита и образовање, 

рекао је Халиловић. 

Он је потврдио да је ово министарство 

за регију Бањалука  у овој години  

предвидјело око  12 милиома КМ , од 

чега  око 4,5 милиона КМ за 

реинтеграцију повратника  ,око  1,2 

милиона КМ за електрификацију, а око 

1,150 КМ за  зграде заједничког 

становања. 

Меморандум  су потписали 

представници општина Бихаћ, Босанка 

Крупа, Босански Петровац, Грахово. 

Дрвар, Гламоч, Градишка, Јајце, 

Козарска Дубица, Нови Град,  Прњавор, 

Приједор, Сански Мост и Теслић. 

Замјеник начелника општине Приједор 

Миленко Ђаковић  потврдио је да је 

само за општину Приједор овим 

меморандум  предвиђено улагање око 

360 000КМ  средстава из Фонда за 

повратак, а биће реализована четири од 

14 кандидованих пројеката 

-Ријеч ое пројекту санације моста на 

Жегеру  који је вриједан 100 000 КМ, 

Пројекту асфалтирања локалног пута  

Бишћани-Равине вриједан 25 000КМ , 

Пројект уводоснабдијевања 

повратничких насеља Чараково, 

Хамбарине и Љубија у износу од 150 

000КМ   и Пројекту  санације 

омладинског дома Хамбарине  који је 

вриједан 25 000 КМ, рекао је Ђаковић. 

Директор Фонда за повратак БиХ  

Млађан Божовић  истакао да као што је 

проблем издвојити средства, још је већи 

како их утрошити . 

-Сада ће локалне заједнице урадити 

пројектну документацију и 

испоштовати све потребне процедуре 

како би могле повући одобрена 

средства, што се вјероватно неће 

завршити до краја године, али ће им  

средства бити на располагању и након 

тога , потврдио је Божовић. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

18.7.2010.  Одлука о легализацији  

 

Одборници Скупштине општине 

Приједор усвојили су јуче  на 19. 

сједници Скупштине општине  Одлуку 

о утврђивању  начина рјешавања 

имовинских и других права на 

земљишту додјељеном по Пројекту „ 

Приједор 2000- Дом за све људе“.Њоме 

је утврђен начин рјешавања имовинско-

правних односа на земљишту , које је 

општина Приједор додијелила без 

накнаде избјеглим и расељеним лицима, 

домицилном становништви из 

категорије породица погинулих бораца, 

ратним војним инвалидима и другим 

лицима по наведеном пројекту, као и на 

земљишту додјељеном за колективну 

стамбену изградњу, као и поступак 

издавања накнадног одобрења за 

грађење.Начелник општине Приједор 

Марко Павић је потврдио да је одлука 

припремана двије године и да ће  њоме 

у наредном периоду бити легализован 

већи број нелегално изграђених објеката   

уз одређене погодности. 

-Процјене су  да је ријеч о око 4000 

нелегалних  објеката у нашој општини  

изграђеном на земљишту за које је 

Скупштина општине већ раније 

донијела одлуку да се неће плаћати, 

односно да им је додијељено без 

накнаде. Сматрам да је одлука веома 

повољна и односи  се на лица која имају 

рјешења надлежним министарстава да 

су расељена лица, учесници рата, 

инвалиди или друге борачке категорије, 

рекао је Павић. 
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Он је потврдио да је  овом одлуком 

предвиђен низ погодности које се 

односе на ренту и за грађевинску 

надокнаду тако што се за објекте до 100 

квадратних метара површине  неће 

плаћати рента  и  накнада за уређење 

грађевинског земљишта него  само они 

чији су објекти  преко 100 квадратних 

метара , а сва улагања  која су извршили  

личним средствима  као што су вода 

,струја, канализација  биће им признато 

и  неће морати достављати  комплетне 

пројекте него само изводе из 

документације. 

-Сматрам да смо учинили пуно да 

грађани легализују своје објекте и 

надам се да ће то искористити, а у 

општини ће, ради што ефикаснијег 

обављања овог посла, бити формирано 

посебно одјељење за  припрему и 

пријем документације, рекао је Павић. 

Он је казао да је ће сва остала лице, која 

су прије десетак година искористили 

Пројекат и добили  бесплатне плацеве 

за изградњу кућа, квадрат земље 

плаћати по 10 КМ у ''Аеродромском 

насељу'' , а по пет КМ на осталим 

локацијама. 

На додјељеном земљишту никла су 

велика градска насеља ''Аеродром 1, 2 и 

3'', ''Орловача – Целпак'', ''Орловача – 

Врбице'', ''Орловача – Тополик'', ''Нова 

Орловача'' и ''Расадник''.У приградском 

подручју бесплатни плацеви 

додјељивани су у насељима ''Балтине 

Баре – Гомјеница'', ''Главица 1, 2 и 3'' и 

''Орловци – Јањића пумпа'', а на сеоском 

подручју у Горњим орловцима, Доњим 

Гаревцима и Расавцима. 

У другим дијеловима Приједора 

легализација бесправне градње биће 

вршена по важећем закону. 

Крајњи рок за подношење  захтјева за 

издавање накнадног одобрења за 

грађење   односно легализацију 

изграђених објеката   је 1.јануар 

2012.године. 
 

23.7. 2010 .Завршена акција „Уреди свој 

врт“ 

 

Свечаним пријемом за награђене јуче је  

у Приједору   завршена  једномјесечна 

акција под називом  „ Уреди свој врт „ 

.На овогодишњи  конкурс у 

категоријама   најљепше уређено 

двориште,балкон школско двориште   те 

најљепше уређен простор око 

стамбених зграда пријавило се  35 

кандидата.                    

Начелник општине Приједор Марко 

Павић   је ,  уручујући дипломе и 

новчане награде, захвалио свим 

учесницима што су својим трудом 

допринијели да приједорска  дворишта 

и балкони  изгледају  лијепо и уредно.  

-Општина Приједор   већ девету  годину 

подржава ову акцију,а  њени  резултати 

видљиви  јер је уређених дворишта и 

балкона, па и школских дворишта  све 

више  што и јесте циљ ове акције. Ови 

људи који су данас награђени су се 

потрудили да њихова животна средина 

изгледа лијепо и уредно и тако су 

допринијели љепшем изгледу града у 

цјелости,   рекао је начелник Павић.  

 Светомиру Музгоњи   из  Омарске 

припало   је , према мишљењу стручне 

комисије, прво мјесто у  категорији 

најљепше уређено двориште, док је 

друго  су друго и треће мјесто освојили 

Милена Гаврановић  из Средње 

Ламовите  и Гордана Кричка са 

Аеродромског насеља . 
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- Ово је четврта година како сам 

раскрчио шуму и уредио двориште, па 

сам ове године први пут  одлучио да се 

пријавим на овај конкурс.У одржавању 

дворишта ми највише помаже комшија 

преко пута ријеке, рекао је 

првонаграђени Музгоња. 

 

 
 

Признање  за најљепши балкон добила 

је  Милена Аћамовић из Доњих 

Орловаца  , док су друго и треће мјесто 

освојили балкони  Наде и Велимира  

Ђаковића из Омарске  и Александре 

Вучен из Приједора. 

Прва награда за најљепше школско 

двориште припала је  Основној  школи „ 

Вук Караџић “ из Омарске , друго је 

припало ОШ  „ Бранко Ћопић“ , док је 

треће мјесто   заузела школа „ Бранко 

Радичевоћ“ из Ћеле. 

 

 
  

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 Г-1 са Пећана. 
 

Награда за пројекат главне улице 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић изјавио је јуче  да је пројекат 

реконструкције приједорске главне 

улице већ неколико пута награђивани и 

да је последња’’ Цемексова’’ награда за 

најбољу инфраструктурну градјевину 

потврда да је идеја била добра. 

-То је и потврда да смо изабрали добре 

пројектанте, а ријеч је о домаћим 

снагама, које су осмислиле нашу 

пјешачку зону.Изузетно нам је драго 

што ће идејно решење наше главне 

улице бити видјено у цијелом свијету“, 

нагласио је Павић.  

 

 
 

Пројекат главне приједорске улице, у 

чију реконструкцију је уложено више 
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милиона КМ, радио је тим архитеката из 

Приједора, Малина и Саша Чворо и 

Јелена и Вељко Хргар.Ово није прво 

признање које је овај млади тим 

стручњака добио са овај пројекат. На 

првом салону архитектуре и урбанизма 

Републике Српске који је одржан  у 

новембру 2008.године у Бања Луци  

освојили су прву награду у категорији 

урбанизма за реконструкцију и уређење 

улице Краља Петра Ослободиоца у 

Приједору и то за успјешну ликовну и 

амбијенталну синтезу третмана јавних 

простора и архитектуре. 

’’Цемексово’’ такмичење за БиХ је 

одржано 27. јула у Сарајеву. 

Проглашени су и побједници у 

категорији стамбене грађевине, а у 

конкуренцији јавне и пословне 

грађевине наградјени су ’’Царински 

мост’’ у Мостару и Базен „Инцел“ у 

Бањалуци.  

Најбољи грађевински пројекти БиХ 

наћи ће се у конкуренцији, заједно са 

још стотињак пројеката из цијелог 

свијета, 19. октобра у Мексику, на 

међународном такмичењу „Цемекс 

билдинг аворд“. 

’’Цемексова’’ награда је установљена 

прије 19 година у циљу препознавања 

најквалитетнијих радова на подручју 

градитељства сјеверног Мексика, 

матичне земље компаније „Цемекс“, 

која је од 2005. године власник 

хрватског ’’Цемекса’’, а од 2006. године 

је присутна и на подручју БиХ.  
 

30.7.2010.Израдња канализације при 

крају 

 

У једном од највећих нових 

приједорских насеља код  Јањића пумпе 

, које има око 400 домаћинстава ускоро 

би могао да буде ријешен проблем 

одвођења отпадних вода јер су при 

крају радови на изградњи главног 

канализационог колектора.Начелник 

општине Марко Павић обишао  је 

градилиште и разговарао са мјештанима 

о могућностима рјешавања кључних  

инфраструктуних проблема  као што су 

изградња канализације и довођења воде 

у ово насеље. 

-Општина настоји да води рачуна о 

равномјерном развоју цијеле општине и 

жеља нам је  била да и овдје помогнемо 

људима како би се створио минимум 

услова за живот, а један од битних 

услова је канализација, што је с обзиром 

на подводно земљиште, то био велики 

проблем овим грађанима, казао је 

Павић. 

 

 
 

Он је потврдио да се управо  приводи 

крају пројекат припајања овог насеља на 

главни градски  колектор , који се 

финансира из општинског буџета у 

износу од око 40 000 КМ. Павић је 

додао и  да се већ неколико година ради 

на рјешавању овог проблема и  до сада 

су  слични радови  извођени  у новим  

насељима Врбице, Тополик и Доњи 

Орловци. 

Члан  Грађевинског одбора  Драган 

Вујиновић је потврдио да су дио мреже  

у дужини од 2400 метара изградили 

сами грађани 2002.године. 
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-Радовима који се приводе крају  

прикључак на канализације ће добити 

око стотину домаћинстава , а заједно  са   

постојећом мрежом, која  то до сада 

није била, биће  прикључена на главни 

градски колектор  који води до Целпака, 

рекао је Вујиновић. 

Он је додао да ће  изградњу  секундарне 

мреже  финансирати мјештани ,а уз 

помоћ предузећа „ Водовод и 

канализација“. 

 

11.7.2010. Описмењавање Рома 

 

Предсједник  приједорског Удружења 

Рома Рамо Салешевић  обавијестио је 

јуче новинаре да већ почетком 

слиједеће недјеље почиње 

имплементација пројекта „ Пружање 

педагошке и психолошке помоћи 

ромској дјеци при савладавању 

школског градива и описмењавање 

одраслих неписмених Рома“. Пројекат . 

чија је вриједност  9800КМ, финансира 

Фонд отворено друштво БиХ, а 

имплементатор је Удружења Рома 

општине Приједор. 

-Циљ овог пројекта је да путем курсева, 

наставних часова и радионица пружити 

психолошку и педагошку помоћ 

ромским ученицима  и њиховим 

родитељима, те промовисати идеју о 

важности школовања и створити услове 

како би та дјеца задржала у систему 

образовања, рекао је  Салешевић. 

Он је додао да је планирано  да  

школски психолог и педагог  , који су 

укључени у пројекат, прво укључе и 

током љета раде са  дјецом која на јесен 

треба да пођу у школу, а касније са 

дјецом која већ похађају школу и са 

одраслима на њиховом опосмењавању. 

На подручју општине Приједор  има око 

650 Рома, од којих  школу похађа око 

110 ромске дјеце и десетак омладинаца 

који похађају средњу школу. 

-Услови за одлазак Рома у школу су 

сада знатно повољнији јер општина 

обезбјеђује уџбенике и школски прибор 

за основце, а за средњошколсе су 

обезбијеђене стипендије, тако да 

вјерујемо да ће након овог пројекта 

ситуација у сфери образовања Рома 

бити још повољнија, рекао је 

Салешевић. 

Он је потврдио да је предвиђено да 

пројекат траје пет мјесеци и да се нада 

да ће након тога  број писмених 

одраслих Рома бити знатно већи него 

што их тренутно има. 

 

 

1.7.2010.Малишани са Косова у 

Приједору 

 

Чланови Савјета мјесне заједнице Доњи 

Петров Гај организовали су  у спортско-

рекреативном центру „ Гај“  дружење 

малишана овог насеља са њиховим 

вршњацима, групом дјеце из косовских 

енклава који у оквиру пројекта  

Синдикалне организације  , тачније 

добровољних давалаца крви Телекома 

Српске већ боравили у 

Бањалуци.Представник овог предузећа 

Сандра Станић је потврдила да су дјеца 

од 24.јуна готово свакодневно имали 

неку активост и да су обишли све 

значајније   знаменитости Бања Луке. 

 

 
 

-Иако је први пут, мислим да је читава 

ова посјета организована без 

грешке.Телеком Србије нас је повезао 

са Министарством просвјете Србије од 

који смо добили спискове 37  дјеце и 

ријеч је  углавном  о одличним 

ученицима  из најугроженијих 
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подручја,углавном из енклава,  казала је 

Станићева. 

 

 
 

Секретар Удружења „ Од срца“ 

Телекома Србија Предраг Станковић је 

потврдио да су у Републици Српској и у 

Бања Луци наишли на изузетно добар 

пријем, поготово у породицама гдје су 

смјештени. 

-Домаћини су веома љубазни и 

сусретљиви, а дјеца пресрећна и 

презадовољна, тако а вјерујем да ће ово  

сигурно постати традиција,рекао је 

Станковић. 

Група  од 37 дјеце је са својим 

домаћинима  јуче  боравила и на 

Мраковици,а њихова посјета Републици 

Српској се завршава у недјељу 4. јула. 

 

Почела жетва 

 

У општинском Одјељењу за привреду и 

пољопривреду процјењују да су 

овогодишњи приноси јечма на имањима 

приједорских пољопривредника мањи 

су и за 30 одсто, а процјене су да ће и 

урод пшенице, чија је жетва у току, 

бити, такође, умањен за 30 

одсто.Просјечни приноси јечма кретали 

су се од двије до 2,5 тоне по хектару, а 

узрок овако ниског урода ове житарице 

пољопривредни стручњаци објашњавају 

ниском хектолитарском тежином или 

штурошћу зрна која је посљедица 

топлотног удара у јуну када су 

температуре достизале и 36 степени.  

 

 
 

Ништа није боље стање ни са пшеницом 

чији су просјечни приноси на овом 

подручју у повољним временским 

условима између четири и пет тона, а 

јечма од три до четири тоне. 

Иако је кукуруз доминантна 

пољопривредна култура, сваке године 

приједорски ратари засију између 3 000 

и 4 000 хектара стрних жита и то, 

углавном, за властите потребе. 

За подстицај сјетви пријављено је 1 247 

хектара пољопривредних површина под 

озимим и јарим житарицама.  

 

Златне руке Поткозарја  

 

Велики столњак који је рад Милке 

Иваниш, чланице Удружења „ Мирис 

дуња“ побједник је овогодишње 

манифестације „ Златне руке 

Поткозарја“ у категорији најљепши 

експонат, док је најоригиналније уређен 

штанд био онај који су осмислили 

чланови Удружења Украјинаца „ 

Козак“. 
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-Наше удружење је и основано с циљем 

да се чланице правилно обуче да 

израђују рукотворине, од веза, чипке, 

хекле и штрикања, као и друге врсте 

кућних рукотворина и оригинални 

накит. У изради рукотворина које сами 

дизајнирамо користимо искључиво 

чисти памук и природне материјале, 

рекла је Иванишева видно задовољна 

што је њен ручни рад освојио ласкаву 

титулу побједника. 

Другу и трећу награду у категорији 

експоната освојили су чланови Клуба 

старих „ Љубија“ и Милка Миљковић, а 

у категорији штандова Удружења „ 

Теодора“ и „Рашковац“. 

Предсједник трочланог жирија Миленко 

Радивојац је истакао да је жири имао 

пуне руке посла. 

-Манифестација је и овог пута 

потврдила свој квалитет јер је било 

велики број излагача и квалитетна 

понуда рукотворина које израђују, тако 

да је било веома тешко опредијелити се 

за најбоље, казао је Радивојац.  

Он је додао и да их је то опредијелило 

да ове године додијеле и двије  

специјалне награде и то Вилдани Хрнић 

за посебан умјетнички дојам  и сликару 

наивцу Милану Шабићу из Омарске  за 

дугогодишњи рад и његовању традиције  

народа Поткозарја, а посебно у  изради 

експоната од дрвета са ликовима из 

епских пјесама, али и домаћина који 

живе у његовом крају. 

 

 
 

Дводневна етно- туристичка 

манифестација "Златне руке Поткозарја"  

која је организована у оквиру  

Приједорског културног љета  окупила 

је 28 излагача с подручја приједорске 

регије, те  излагаче  из  Краљева и 

Трента. Манифестација је одржана под 

покровитељством општине  Приједор, а 

у организације Туристичке организације 

. 
 

7.7.2010.Изложба-Приједор некад и 

сад 

 

У оквиру манифестације „ Културно 

љето 2010“ јуче је на приједорском 

шеталишту Музеј Козаре организовао 

изложбу на отвореном под називом „ 

Приједор, некад и сад“. Директор 

Музеја Миленко Радивојац  да је ријеч о 

избору из фундуса 160 старих и нових 

фотографија које приказују развој града 

у посљедњих сто година. 

-Већина фотографија је фокусирана на 

главну улицу, као срце града, која је 

формирана половином 18. вијека да би 

1882. године потпуно изгорјела, од када 

почиње њен плански развој, нагласио је 

Радивојац додајући да је изложба више 

заснована на урбанистичком концепту. 

Он је навео да се на 16 паноа, 

постављеним  на штафеларијама налазе 

старе фотографије између два свјетска 

рата и да су нове фотографије снимане 

из истог угла као и старе тако да 

посјетиоци изложбе могу да виде  

прошлост града, промјене, али и жељу 

његових становника за сталним 

развојем. 
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-Хтјели смо да изађемо међу грађанство  

и да оне старије подсјетимо , а млађима 

покажемо како се то град развијао, 

рекао је Радивојац. 

Изложба је побудила интересовање 

Приједорчана који су  се јуче 

знатижељно заустављали да погледају 

изложене фотографије 

 

Одржан 15. Петровдански 

падобрански куп 

 

Побједник 15.  Петровданског  

падобранског купа који је одржан  на 

приједорском аеродрому Урије  је Осри 

Ласло члан екипе „ Сегед“ из Сегедина  

из Мађарске . Он је након серије од 

осам скокова те  финалних скокова имао 

само 13 негативних Будући да су се 

равноправно такмичили мушки и 

женски такмичар,  друго мјесто припало 

је Хелени Јансон из Аеро клуба из 

Ријеке са 15 негативних бодова и треће 

Радославу Кораћу из екипе „Грифон“ 

МУП-а Србије. 

-Ова побједа ми пуно значи јер је   сваки 

успјех  награда за велики труд који се 

улаже у овај спорт, а да не кажем да је 

конкуренција била изузетна, рекао је  

Ласло. 

Екипни побједник купа је  Аеро клуба 

„Приједор“ 1 , другопласирана  екипа „ 

Грифон“ МУП Србије, а трећепласирана  

екипа Аеро –клуба  Параћин 1 

.Првопласирана екипа домаћина имала 

је само 117 негативних бодова и 

такмичила се у саставу: Дарио 

Ножинић, Иван Лајић,Синиша 

Вујаковић, Ненад Мартиновић и 

Драшко Лајић. 

У категорији јуниора   најбољи је био 

Раде Јунгић из Падобранског клуба“ 

Бања Лука“ са 48 негативних бодова, 

док је друго мјесто освојио Дејан 

Веселиновић из Аеро-клуба  Птуј са 51 

негативним бодом, а треће Павле Шолак 

из екипе Приједор 2 са 52 негативна 

бода. 

У претходна два  дана на аеродрому 

"Урије  такмичило се   65 падобранца из 

13 аеро-клубова из Словеније, Хрватске, 

Мађарске, Србије, Црне Горе и 

БиХ.Падобранци  су према главног 

судије Викотра Купљеника  имали 

веома добре  метео услове за 

такмичење, тако да су добри резултати 

били очекивани .Изведено је  око 548 

скокова  на  циљ на електронску нулу, а 

такмичење је посматрало више стотина 

Приједорчана   који су подједнако 

бодрили све падобранце.Осим што је 

био 15. јубиларни овај куп је по први 

пут одржан у званичној листи 

међународних такмичења је се од овд 

године налази на листи Свјетске 

ваздухопловне организације (ФАИ). 

Покровитељи 15. петровданског 

падобранског купа су Оружане снаге 

БиХ и Општина Приједор,те 

Министарство за породицу , омладину и 

спорт  док су  организатори 

Ваздухопловни савези РС и 

Ваздухопловни савез БиХ, те домаћин 

Купа - Аеро-клуб "Приједор. 

 

 

 
________________________________      
Издавач: Општина Приједор 

 


