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Izdanje za januar  2017.godine 

 

5.1. Prijem povodom Dana Republike 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

organizovao je tradicionalni prijem za 

boračke nevladine organizacije povodom 

Dana Republike. On je ocijenio da su 

odnosi gradske uprave i svih boračkih 

organizacija u Prijedoru izuzetno korektni. 

„Jako se dobro razumijemo i iz kapaciteta 

koji možemo obezbjeđujemo kroz 

dopunska prava pomoć boračkim 

kategorijama koje su to zaslužile i kojima 

je ona neophodna. Vjerujem da će se 

saradnja nastaviti i dalje i da ćemo se 

redovno okupljati i družiti i u drugim 

prigodama“, poručio je Đaković. 

Predsjednik Boračke organizacije grada 

Prijedora Zoran Predojević rekao je da je 

9. januar rođendan Republike Srpske u 

koju su ugrađeni životi 23.000 srpskih 

sinova. 

 

 
 

 „Boračka organizacija će proslavljati i 

slaviti Dan Republike dok god postoji 

ijedan Srbin na ovim prostorima. 

Nastavljamo ovo obilježavanje obilaskom 

porodica poginulih boraca, ratnih vojnih 

invalida i demobilisanih boraca “, dodao je 

Predojević 

Predsjednik Organizacije porodica 

poginulih i zarobljenih boraca i nestalih 

civila grada Prijedora Zdravka Karlica, 

naglasila je jako dobru saradnju sa 

gradskom upravom za koju je izrazila nadu 

da će se kao takva i nastaviti. 

 

 
 

„Kao i svih godina, na prijemu 

razgovaramo zajednički o našim 

problemima, o saradnji sa gradskom 

upravom“, navela je Karlica. 

Gradonačelnik i delegacije  boračkih 

udruženja su nakon prijema položile 

vijence na centralni spomenik poginulim 

borcima „Za krst časni“, a svečani prijem u 

povodu Dana Republike organizovala je i 

Boračka organizacija grada Prijedora. 

 

Bogojavljenje –Danijel Drljača četvrti 

put pobjednik 

 

Prijedorčanin Danijel Drljača  po četvrti  

put je prvi doplivao do krsta  u rijeci Sani  

među 40 plivača koji su uzeli učešća u 

tradicionalnom Bogojavljenskom plivanju.  

On je istakao da mu pobjeda mnogo znači 

jer za njega  nije u pitanju takmičenje već  

plivanje na Bogojavljenje ima vjerski 

karakter i da mu je velika čast što je 

pobijedio. 

" Ove godine je bilo najhladnije i uslovi su 

bili najteži, ovaj snijeg je otežavao 

situaciju i mnogi ljudi se nisu usuđivali ni 

da izađu iz kuće i podrže nas, zato 

plivačima svaka čast svima što su uopšte 

učestvovali   ", rekao je Drljača. 
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On je kao nagradu za spretnost u 

preplivavanju do obale rijeke Sane i krsta 

dobio  zlatnik koji mu je uručio 

gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

, a  koji ,s jedne strane, ima motive rođenja 

Isusa Hrista, a s druge grb  Republike 

Srpske.Na dar je kao pobjednik dobio i 

jerusalimski krst u vijencu od cvijeća do 

kojeg je prvi doplivao. 

 

 
 

Gradonačelnik Prijedora Mileko  Đaković  

je ovom prilikom  istakao da broj građana 

koji su došli na Sanu govori da je Prijedor 

grad koji želi da njeguje vjerske običaje i 

da ima vjeru i kulturu. 

"Ovi  momci junačkog srca su hrabro 

isplivali u hladnoj rijeci Sani koju je 

okruživao snijeg, ali i vjerni narod koji je 

želio da učestvuje u ovoj drevnoj 

manifestaciji  “ rekao je Đaković.  

Protojerej stavrofor Mladen Majkić  

prethodno je služio Bogojavljensku 

liturgiju u Crkvi Svete Trojice i potom 

predvodio litiju sa više stotina Prijedorčana 

ulicama grada te obavio čin osveštanja 

vode.  

 

 
 

 
 

 
 

"Iako su vremenski uslovi bili dosta loši 

ovi hrabri momci nisu odustali da se 

takmiče i okolnosti su takve bile da je naš 

dosadašnji pobjednik i ove godine bio 

najuspješniji", rekao je Majkić. 
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Grad ove godine stipendira 317 učenika 

i studenata 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

potpisao je ugovore sa  92  novih 

stipendista, i to 32 studenta i 60 učenika 

koji su putem javnog konkursa ostvarili 

pravo na stipendije iz budžeta grada 

Prijedora za tekuću školsku godinu. 

„ Prijedor je poznat kao grad koji hoće da 

ima pozitivno poslovno okruženje i grad 

koji investira u svoju budućnost , a nema 

bolje investicije nego da se mladi ljudi 

obrazuju i školuju i mislim da nema 

budućnosti jedne zajednice bez mladih i 

obrazovanih kadrova“ rekao je Đaković. 

On je dodao da je ova podrška u 

školovanju  za ove mlade ljude stimulans i 

pomoć da mogu realizovati svoje planove i 

ciljeve u oblasti  obrazovanja. 

„Mislim da je ovo vrlo značajno i za naš 

grad koji na ovaj način dobija sigurnu 

budućnost kroz mlade i obrazovane ljude“ 

kazao je Đaković. 

On je dodao da , kada se uzmu u obzir 

učenici i studenti koji su ispunili uslove iz 

ranijih godina, Prijedor trenutno stipendira 

317 učenika i studenata ,a budžetska stavka 

za stipendiranje iznosi  400 000 KM. 

Stipendija za studente iznosi  120 KM za 

studente,a za učenike  70 KM. 

 

U Nedjelji svetosavlja besplatno 

učlanjenje u biblioteku 

 

Matična biblioteka "Ćirilo i Metodije" i 

ove godine je organizovala  besplatno 

učlanjenje za prijedorske osnovce i 

srednjoškolce u Nedjelji svetosavlja. 

Direktor ove ustanove Mara Ećim je 

potvrdila da će upis u nedjelji svetosavlja , 

od 23. do 28. januara,  biti radnim 

danom  od 8.00 do 15.00 i subotom od 

9.00 do 12.00 časova. 

„ Inače, pravo na besplatno učlanjenje u 

biblioteku imaju djeca predškolskog 

uzrasta i prvačići, članovi porodica 

poginulih boraca i ratni vojni invalidi, 

davaoci krvi i lica sa posebnim potrebama, 

, kao i lica koja biblioteci daruju određeni 

broj knjiga.“ kazala je Ećimova, 

Ona je potvrdila da je  u prošloj godini, 

prijedorska biblioteka  imala oko 1.567 

članova i da su čitaoci na raspolaganju 

imali  65.000 bibliotečkih jedinica. Cijene 

članarine su godinama nepromijenjene i 

iznose 15 KM za zaposlene i vanredne 

studente, 10 KM za redovne studente i 

učenike i pet KM za penzionere.  

  

Broj umrlih za 570 stanovnika veći od 

broja rođenih 

 

U Prijedoru je tokom 2016. godine rođeno 

765 beba, sklopljeno je 426 brakova, a 

umrlo je 1.335 lica, te da je taj broj za 570 

veći od broja novorođenih stanovnika ovog 

grada. 

Vršilac dužnosti načelnik Odjeljenja za 

opštu upravu grada Prijedora Jasminka 

Murselović istakla je da ovi podaci 

pokazuju da grad Prijedor ima negativan 

priraštaj i da je prisutna tendencija stalnog 

pada  broja novorođenih  u odnosu  na 

porast broja umrlih posljednjih godina.  

"Broj rođenih beba je za 32 bebe veći nego 

u 2015. godini,  kada ih je rođeno 733 , 

bilo je i 10 više zaključenih brakova, ali je 

evidentirano i za  58 više umrlih  lica nego 

godinu prije kada je evidentirano 1277 

umrlih lica", potvrdila je Murselovićeva.  

Ona je dodala da iako nije domen rada 

ovog odjeljenja da razmatra razloge ovog 

trenda, kao ni mjere da se njegov negativni 

karakter zaustavi, ali da smatra da  se on ne 

mora vezati isključivo za ekonomsku 

krizu. 

"Evidentno je da mladi nerado stupaju u 

bračnu zajednicu, da se starosna granica 

prvorotki povećava i da je u pitanju niz 

socioloških faktora koji na ovu pojavu 

utiču te  da je  alarmantan podatak da je 

recimo  2010.godine u Prijedoru bilo 

rođeno 899 beba, a godinu kasnije 801 i da 

se pad  broja novorođenčadi i dalje 

nastavio ", istakla je Murselovićeva.  

Ona je naglasila da grad Prijedor kao 

lokalna zajednica preduzima mjere kako bi 

poboljšala uslove kako socijalne tako i 
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materijalne kako bi se mladi odlučivali na 

sklapanje brakova, pa samim tim i rađanje 

djece. 

 

Otvorena nova boračka zgrada sa 39 

stanova 

 

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite 

Milenko Savanović uručio je u Prijedoru  

ključeve 39 stambenih jedinica porodicama 

poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od 

prve do četvrte kategorije. 

 

 
 

„Ovim je  završen  program  stambenog 

zbrinjavanja  porodica poginulih i invalida 

do 4.kategorije  u Prijedoru, što ne znači da 

nema onih koji nisu zbrinuti, koji se nisu iz 

opravdanih razloga prijavili do kraja 2007. 

godine, što ćemo novom uredbom zajedno 

sa Boračkom organizacijom vidjeti da 

obuhvatimo i te kategorije“, rekao je 

Savanović.  

 

 
 

On je istakao  da je u Srpskoj do sada 

zbrinuto 8.215 korisnika, od čega 3.313 

kroz stambene jedinice, a 4.902 kroz 

novčana sredstva od po 8.000 KM. 

„To je ogroman broj ljudi i Republika 

Srpska je zaista pokazala veliku 

odgovornost i solidarnost prema tim 

kategorijama koje su zaslužile i još više 

zaslužuju zbog onoga što su dale za 

Republiku Srpsku“, dodao je Savanović. 

Predsjednik Boračke organizacije 

Republike Srpske Milomir Savčić rekao je 

da je ovo jedan od  zadataka koji se sa 

posebnim zadovoljstvom izvršavaju.  

 

 
 

„Ja sam ovom prilikom zaželio sreću i da 

sve ono što je bilo ružno u njihovim 

životima i teško, da ostane iza njih i da u 

narednom periodu žive životom koji su 

zaslužili, u sreći, zdravlju, ljubavi i 

zadovoljstvu“, dodao je Savčić.  

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

rekao je da je ovaj događaj od velikog 

značaja jer ove porodice jako dugo čekaju 

rješenje stambenog pitanja. 

„Formalno-pravno, s ovim bi bio završen 

program stambenog zbrinjavanja u 

Prijedoru. Cijenim da još nekoliko 

zaostataka ima koji su se naknadno 

prijavili, da će Vlada razmotriti da se i taj 

dio stanova obezbijedi u narednom 

periodu, ali iz prvog prijavljivanja, ovo je 

taj broj koji je bio planiran da se riješi ili 

stanovima ili dodjelom jednokratne 

pomoći za rekonstrukciju stambenih 

objekata“, naveo je Đaković. 

Programom stambenog zbrinjavanja 

porodica poginulih boraca i ratnih vojnih 

invalida od prve do četvrte kategorije u 

Prijedoru su ukupno zbrinuta 664 

korisnika, i to 200 putem dodjele 

stambenih jedinica, a 464 dodjelom 

nepovratnih sredstava. 
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 U ovaj program u Prijedoru Vlada 

Republike Srpske uložila je 9,7 miliona 

KM, a grad Prijedor 1,5 miliona KM.  

 

Poboljšanje kvaliteta usluga prema 

građanima 

 

U šalter sali Gradske uprave Prijedor je 

počeo sa radom prozivno-redosljedni 

sistem koji funkcioniše po principu 

brojeva. Vršilac dužnosti načelnika 

Odjeljenja za opštu upravu Jasminka 

Murselović pojasnila je da kada stranka 

uđe u šalter salu nailazi na uređaj gdje su 

po brojevima označene usluge koje se 

mogu dobiti u sali. 

 

 
 

 
 

 

„ Dovoljno je da stranka pritisne dugme za 

odgovarajuću uslugu koju treba i dobiće 

broj, potom ulazi u salu i sjeda kako bi 

sačekala dalja zvučna uputstva na koji 

šalter ulazi“ pojasnila je Murselovićeva. 

Ona je dodala da će ovom organizacijom 

rada koristi imati i radnici Gradske uprave, 

a prije svega stranke koje neće morati  da 

čekaju u redu. 

„ Izbjegli smo redove koji se stvaraju i u 

kojima  nije prijatno biti posebno u 

ljetnjem periodu“ kazala je Murselovićeva. 

Ona je dodala i da će na ovaj način 

službenici imati dovoljno vremena da 

obave sve potrebne radnje u jednom 

predmetu jer do prozivanja novog broja, 

stranka ne može ući do šaltera. 

„Radnik će imati sasvim dovoljno vremena 

da završi posao koji je započeo“ kaže 

Murselovićeva dodajući da je projekat 

finansirala Gradska uprava  provođenjem 

postupka javne nabavke, a cjelokupan  

posao instaliranja ovog sistema obavila je 

banjalučka firma „ Eksin“. 

 

Održana Svetosavska akademija 

 

Najuspješnijim prosvjetnim radnicima 

grada Prijedora u školskoj 2015/2016. 

godini dodijeljene su ''Svetosavske 

povelje'' na tradicionalnoj Svetosavskoj 

akademiji koja je  održana u Pozorištu 

Prijedor.  

 

 
 

Najviša priznanja za rezultate postignute u 

razrednoj i predmetnoj nastavi i srednjem 

obrazovanju ove godine su dobili profesor 

razredne nastave u Osnovnoj školi „ Jovan 

Cvijić “ iz Brezičana Marina Knežević i 
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profesor informatike i tehničkog 

obrazovanja u OŠ „ Branko Ćopić“ Zoran 

Beben i profesor predmeta elektro struke u 

Elektrotehničkoj školi Nenad Vukota. 

„Naša najveća inspiracija su djeca i sve što 

smo radili i rezultate koje smo postigli 

radili smo zbog naših učenika koji se 

zajedno sa nama raduju ovom velikom 

priznanju koje je za nas velika čast, 

podsticaj i motivacija za budući rad i nas i 

naših kolega “, poručili su nagrađeni 

prosvjetari. 

 

 
 

"Svetosavske povelje" i novčane nagrade 

dobitnicima je uručio gradonačelnik 

Milenko Đaković koji je čestitao krsnu 

slavu svima koji slave Svetog Savu, a 

posebno pozdravio sve prosvjetne radnike 

koji ovaj dan obilježavaju kao školsku 

slavu i poručio da djecu odgajaju u 

najboljem, mogućem duhu, duhu 

svetosavlja. 

 

 
 

„Ovo je prilika i da se još jednom 

podsjetimo ko je to bio Sveti Sava, da se 

podsjetimo šta je to on uradio za naš 

duhovni život, za našu državnost , našu 

tradiciju“, kazao je Đaković u obraćanju 

prosvjetnim radnicima i sugrađanima na 

akademiji. 

Prigodnu besjedu o liku i djelu velikog 

srpskog prosvetitelja imao je akademik 

Milosav Tešić koji je istakao da je Sveti 

Sava bio jedinstven u svom rodu koji je u 

mračnim vijekovima i vremenima 

nacionalnog mučeništva bio naša okrepa, 

duhovna utjeha i naš svjetlonoša. 

„Molimo se svetom Savi da nas nikad ne 

izgubi iz vida , da nas ne skida s očiju. U 

njemu smo se uvek uspravljali , izvan 

njega, tonuli smo. On je onaj koji je bio, 

biva i koji će biti , prvi među Srbima“ 

istakao je Tešić u svojoj besjedi. 

U programu akademije učestvovali su hor 

Društva “Vila”, Divna LJubojević i Hor 

„Melodi“ te glumci prijedorskog pozorišta 

Mirela Predojević, Tatjana Binjaš Batoz , 

Siniša Vučičević i Srđan Knjeginjić. 

 

Održani 11. Dani zime na Kozari 

 

Tradicionalna manifestacija „ Dani zime na 

Kozari“ , jedanaesta po redu  , okupila je 

na snježnoj i sunčanoj  Mrakovici   preko 

5000 posjetilaca. Manifestaciju je otvorio 

gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

koji je istakao da je ovo  vrlo bitna 

privredno-turistička manifestacija koja 

propagira Kozaru. 

 

 
 

„Ovo je vrlo bitna privredno-turistička 

manifestacija koja propagira Kozaru, a 

Kozara je toliko lijepa planina da ko jedom 

dođe vraćaće se ponovo“, dodao je 

Đaković  
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Ministar uprave i lokalne samouprave u 

Vladi Republike Srpske Lejla Rešić 

pozdravila je posjetioce i učesnike i istakla 

značaj ove manifestacije. 

 

 
 

 „Nama je važno da iz godine u godinu, 

bez obzira na to da li je vrijeme lijepo ili 

nije lijepo, Dani zime na Kozari su uspjeli 

da postanu tradicionalna manifestacija i 

uspjeli su da okupljaju i dalje sve 

potkozarske opštine i da imaju masovan 

odziv“, rekla je Rešićeva. 

Ona je ocijenila da je promocija Kozare za 

sve potkozarske opštine i grad Prijedor od 

izuzetnog značaja. 

 „Upravo zato nam je važno da i mi u 

Vladi Republike Srpske dajemo svoj 

doprinos, jer ovo je najbolja promocija 

svega onoga što mi imamo i što Kozara i 

Potkozarje mogu da ponude u turističkom 

smislu i što je važno za ove opštine“, 

dodala je Rešićeva. 

 

 
 

Direktor Turističke organizacije grada 

Prijedora Amira Ganić rekla je da su na 

platou  bila postavljena 24 štanda za 

učesnike i izlagače, ali da je interesovanje 

bilo daleko veće nego ranijih godina, te su 

postavljeni i pomoćni stolovi kako bi 

svima bilo omogućeno učešće. 

 

 
 

Svečanom otvaranju prethodilo je 

polaganje vijenaca u memorijalnoj zoni, a 

u toku su sportska i gastro takmičenja, a u 

umjetničkom programu učestvovali su  di-

džejevi Vladimir i Aleksa, Gradiški 

tamburaši, muška pjevačka grupa „Ponos 

Kozare“ iz Gradiške, te ženska etno grupa 

„Gugutke“ iz Kozarske Dubice. 

 

 
 

U gastro takmičenjima učestvovalo je šest 

srednjih škola iz Prijedora, Doboja, 

Gradiške, Novog Grada i Prnjavora i devet 

lovačkih udruženja iz Prijedora, Gradiške, 

Kostajnice, Novog Grada i Kozarske 

Dubice, a u revijalnom dijelu gastro 

prezentacije izviđački odredi i planinarska 

društva iz Prijedora, Kozarske Dubice, 

Banjaluke, Broda, Sanskog Mosta, Zenice i 

Gradiške, te udruženje „Promotur“ iz 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

Prijedora sa kazanom čaja i Lovačko 

udruženje „Srndać“ koje su za posjetioce 

pripremiti po kazan čorbe, pasulja i čaja. 

Najbolje je ocjenjivala tročlana komisija 

profesora ugostiteljskih škola koji  su i  na 

samim štandovima bodovali higijenu, 

radne uniforme i organizaciju posla. 

Srednjim školama, planinarskim društvima 

i odredima izviđača obezbijeđena su 

sredstva od po 150 KM za nabavku 

materijala za kotliće. 

 Pokrovitelj „Dana zime na Kozari“ je grad 

Prijedor, organizatori grad Prijedor, 

turističke organizacije grada Prijedora i 

opštine Kozarska Dubica i Nacionalni park 

„Kozara“, a organizaciju su pomogli i 

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave 

Republike Srpske i prijatelji manifestacije 

 

U Galeriji 96 izlagala Jelena Minić 

Mrđen 

 
U Galeriji `96 je 20.januara otvorena 

izložba  dvanaestak radova većeg formata 

beogradske slikarke  Jelene Minić Mrđen. 

Ova umjetnica u svom umjetničkom radu  

koristi „neslikarske“ materijale poput 

pijeska, ljepila, odbačenih recikliranih 

predmeta. Oni joj, kako je rekla, služe u 

fazi podslikavanja i kad dovede sliku u to 

stanje  s tim da je sav taj naizgled haotični 

materijal u službi boje. 

 

 
 

„Taj moj eksperiment sa materijalom traje  

već dugi niz godina i razvila sam to sve 

dalje i dalje. Bojom žestoko   intervenišem 

i  tako dobijam neka nova rješenja. Nemam 

unaprijed definisanu temu. Kako je 

govorio čuveni Pikaso, krenem da crtam po 

principu: ako se pojavi muškarac, crtam 

muškarca, a ako se pojavi žena, crtam 

ženu. Slika me vodi i volim to iznenađenje, 

ne volim jasna, jednostavna rješenja. Snovi 

igraju dosta važnu ulogu u mojoj 

umjetnosti, tačnije vizije koje pripadaju 

sferi snova. Kao što se snovi prepliću sa 

stvarnošću, tako se i na mojim slikama svi 

ovi oblici prepliću sa nekim drugima: lopte 

se pretvaraju u figure, figure u životinje. 

Prepuštam i samom posmatraču da 

asocijativno razvije još više oblika , 

odnosno slika ostaje na nekom nivou 

asocijacije kako bi  posmatrači mogli 

samostalno da je dožive“ pojasnila je 

umjetnica.  

 

 
 

Direktor „Galerije 96“ Tihomir Ilijašević  

zadovoljan je što je autor prve izložbe koju 

ova ustanova priređuje u 2017. godini 

izuzetna umjetnica poput Jelene Minić.  

„Ovu godinu posvećujemo samo 

umjetnicima koji su majstori svog zanata, 

majstori ideje, koji umiju da sve povežu u 

ono što se zove umjetnost“ rekao je 

Ilijašević.   

 

 _________________________________     

Izdavač: Grad  Prijedor 
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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                                 

   
ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јануар  2017.године 

 

5.1. Пријем поводом Дана Републике 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је традиционални 

пријем за борачке невладине 

организације поводом Дана Републике. 

Он је оцијенио да су односи градске 

управе и свих борачких организација у 

Приједору изузетно коректни. 

„Јако се добро разумијемо и из 

капацитета који можемо обезбјеђујемо 

кроз допунска права помоћ борачким 

категоријама које су то заслужиле и 

којима је она неопходна. Вјерујем да ће 

се сарадња наставити и даље и да ћемо 

се редовно окупљати и дружити и у 

другим пригодама“, поручио је 

Ђаковић. 

Предсједник Борачке организације 

града Приједора Зоран Предојевић 

рекао је да је 9. јануар рођендан 

Републике Српске у коју су уграђени 

животи 23.000 српских синова. 

 

 
 

 „Борачка организација ће прослављати 

и славити Дан Републике док год 

постоји иједан Србин на овим 

просторима. Настављамо ово 

обиљежавање обиласком породица 

погинулих бораца, ратних војних 

инвалида и демобилисаних бораца “, 

додао је Предојевић 

Предсједник Организације породица 

погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила града Приједора 

Здравка Карлица, нагласила је јако 

добру сарадњу са градском управом за 

коју је изразила наду да ће се као таква 

и наставити. 

 

 
 

„Као и свих година, на пријему 

разговарамо заједнички о нашим 

проблемима, о сарадњи са градском 

управом“, навела је Карлица. 

Градоначелник и делегације  борачких 

удружења су након пријема положиле 

вијенце на централни споменик 

погинулим борцима „За крст часни“, а 

свечани пријем у поводу Дана 

Републике организовала је и Борачка 

организација града Приједора. 

 

Богојављење –Данијел Дрљача 

четврти пут побједник 

 

Приједорчанин Данијел Дрљача  по 

четврти  пут је први допливао до крста  

у ријеци Сани  међу 40 пливача који су 

узели учешћа у традиционалном 

Богојављенском пливању.  

Он је истакао да му побједа много значи 

јер за њега  није у питању такмичење 

већ  пливање на Богојављење има 

вјерски карактер и да му је велика част 

што је побиједио. 
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" Ове године је било најхладније и 

услови су били најтежи, овај снијег је 

отежавао ситуацију и многи људи се 

нису усуђивали ни да изађу из куће и 

подрже нас, зато пливачима свака част 

свима што су уопште учествовали   ", 

рекао је Дрљача. 

 

 

 
 

 
 

Он је као награду за спретност у 

препливавању до обале ријеке Сане и 

крста добио  златник који му је уручио 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  , а  који ,с једне стране, има 

мотиве рођења Исуса Христа, а с друге 

грб  Републике Српске.На дар је као 

побједник добио и јерусалимски крст у 

вијенцу од цвијећа до којег је први 

допливао. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Милеко  

Ђаковић  је овом приликом  истакао да 

број грађана који су дошли на Сану 

говори да је Приједор град који жели да 

његује вјерске обичаје и да има вјеру и 

културу. 

"Ови  момци јуначког срца су храбро 

испливали у хладној ријеци Сани коју је 

окруживао снијег, али и вјерни народ 

који је желио да учествује у овој древној 

манифестацији  “ рекао је Ђаковић.  

Протојереј ставрофор Младен Мајкић  

претходно је служио Богојављенску 

литургију у Цркви Свете Тројице и 

потом предводио литију са више 

стотина Приједорчана улицама града те 

обавио чин освештања воде.  
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"Иако су временски услови били доста 

лоши ови храбри момци нису одустали 

да се такмиче и околности су такве биле 

да је наш досадашњи побједник и ове 

године био најуспјешнији", рекао је 

Мајкић. 

 

 

Град ове године стипендира 317 

ученика и студената 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић потписао је уговоре са  92  

нових стипендиста, и то 32 студента и 

60 ученика који су путем јавног 

конкурса остварили право на стипендије 

из буџета града Приједора за текућу 

школску годину. 

„ Приједор је познат као град који хоће 

да има позитивно пословно окружење и 

град који инвестира у своју будућност , 

а нема боље инвестиције него да се 

млади људи образују и школују и 

мислим да нема будућности једне 

заједнице без младих и образованих 

кадрова“ рекао је Ђаковић. 

Он је додао да је ова подршка у 

школовању  за ове младе људе 

стимуланс и помоћ да могу реализовати 

своје планове и циљеве у области  

образовања. 

„Мислим да је ово врло значајно и за 

наш град који на овај начин добија 

сигурну будућност кроз младе и 

образоване људе“ казао је Ђаковић. 

Он је додао да , када се узму у обзир 

ученици и студенти који су испунили 

услове из ранијих година, Приједор 

тренутно стипендира 317 ученика и 

студената ,а буџетска ставка за 

стипендирање износи  400 000 КМ. 

Стипендија за студенте износи  120 КМ 

за студенте,а за ученике  70 КМ. 

 

У Недјељи светосавља бесплатно 

учлањење у библиотеку 

 

Матична библиотека "Ћирило и 

Методије" и ове године је организовала  

бесплатно учлањење за приједорске 

основце и средњошколце у Недјељи 

светосавља. 

Директор ове установе Мара Ећим је 

потврдила да ће упис у недјељи 

светосавља , од 23. до 28. јануара,  бити 

радним даном  од 8.00 до 15.00 и 

суботом од 9.00 до 12.00 часова. 

„ Иначе, право на бесплатно учлањење у 

библиотеку имају дјеца предшколског 

узраста и првачићи, чланови породица 

погинулих бораца и ратни војни 

инвалиди, даваоци крви и лица са 

посебним потребама, , као и лица која 

библиотеци дарују одређени број 

књига.“ казала је Ећимова, 

Она је потврдила да је  у прошлој 

години, приједорска библиотека  имала 

око 1.567 чланова и да су читаоци на 

располагању имали  65.000 

библиотечких јединица. Цијене 

чланарине су годинама непромијењене 

и износе 15 КМ за запослене и ванредне 

студенте, 10 КМ за редовне студенте и 

ученике и пет КМ за пензионере.  

  

Број умрлих за 570 становника већи 

од броја рођених 

 

У Приједору је током 2016. године 

рођено 765 беба, склопљено је 426 

бракова, а умрло је 1.335 лица, те да је 

тај број за 570 већи од броја 

новорођених становника овог града. 

Вршилац дужности начелник Одјељења 

за општу управу града Приједора 

Јасминка Мурселовић истакла је да ови 

подаци показују да град Приједор има 

негативан прираштај и да је присутна 
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тенденција сталног пада  броја 

новорођених  у односу  на пораст броја 

умрлих посљедњих година.  

"Број рођених беба је за 32 бебе већи 

него у 2015. години,  када их је рођено 

733 , било је и 10 више закључених 

бракова, али је евидентирано и за  58 

више умрлих  лица него годину прије 

када је евидентирано 1277 умрлих 

лица", потврдила је Мурселовићева.  

Она је додала да иако није домен рада 

овог одјељења да разматра разлоге овог 

тренда, као ни мјере да се његов 

негативни карактер заустави, али да 

сматра да  се он не мора везати 

искључиво за економску кризу. 

"Евидентно је да млади нерадо ступају у 

брачну заједницу, да се старосна 

граница прворотки повећава и да је у 

питању низ социолошких фактора који 

на ову појаву утичу те  да је  алармантан 

податак да је рецимо  2010.године у 

Приједору било рођено 899 беба, а 

годину касније 801 и да се пад  броја 

новорођенчади и даље наставио ", 

истакла је Мурселовићева.  

Она је нагласила да град Приједор као 

локална заједница предузима мјере како 

би побољшала услове како социјалне 

тако и материјалне како би се млади 

одлучивали на склапање бракова, па 

самим тим и рађање дјеце. 

 

Отворена нова борачка зграда са 39 

станова 

 

Министар рада и борачко-инвалидске 

заштите Миленко Савановић уручио је 

у Приједору  кључеве 39 стамбених 

јединица породицама погинулих бораца 

и ратних војних инвалида од прве до 

четврте категорије. 

 

 
 

„Овим је  завршен  програм  стамбеног 

збрињавања  породица погинулих и 

инвалида до 4.категорије  у Приједору, 

што не значи да нема оних који нису 

збринути, који се нису из оправданих 

разлога пријавили до краја 2007. године, 

што ћемо новом уредбом заједно са 

Борачком организацијом видјети да 

обухватимо и те категорије“, рекао је 

Савановић.  

 

 
 

Он је истакао  да је у Српској до сада 

збринуто 8.215 корисника, од чега 3.313 

кроз стамбене јединице, а 4.902 кроз 

новчана средства од по 8.000 КМ. 

„То је огроман број људи и Република 

Српска је заиста показала велику 

одговорност и солидарност према тим 

категоријама које су заслужиле и још 

више заслужују због онога што су дале 

за Републику Српску“, додао је 

Савановић. 

Предсједник Борачке организације 

Републике Српске Миломир Савчић 

рекао је да је ово један од  задатака који 

се са посебним задовољством 

извршавају.  
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„Ја сам овом приликом зажелио срећу и 

да све оно што је било ружно у 

њиховим животима и тешко, да остане 

иза њих и да у наредном периоду живе 

животом који су заслужили, у срећи, 

здрављу, љубави и задовољству“, додао 

је Савчић.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да је овај догађај од 

великог значаја јер ове породице јако 

дуго чекају рјешење стамбеног питања. 

„Формално-правно, с овим би био 

завршен програм стамбеног збрињавања 

у Приједору. Цијеним да још неколико 

заостатака има који су се накнадно 

пријавили, да ће Влада размотрити да се 

и тај дио станова обезбиједи у наредном 

периоду, али из првог пријављивања, 

ово је тај број који је био планиран да се 

ријеши или становима или додјелом 

једнократне помоћи за реконструкцију 

стамбених објеката“, навео је Ђаковић. 

Програмом стамбеног збрињавања 

породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида од прве до четврте 

категорије у Приједору су укупно 

збринута 664 корисника, и то 200 путем 

додјеле стамбених јединица, а 464 

додјелом неповратних средстава. 

 У овај програм у Приједору Влада 

Републике Српске уложила је 9,7 

милиона КМ, а град Приједор 1,5 

милиона КМ.  

 

Побољшање квалитета услуга према 

грађанима 

 

У шалтер сали Градске управе Приједор 

је почео са радом прозивно-редосљедни 

систем који функционише по принципу 

бројева. Вршилац дужности начелника 

Одјељења за општу управу Јасминка 

Мурселовић појаснила је да када 

странка уђе у шалтер салу наилази на 

уређај гдје су по бројевима означене 

услуге које се могу добити у сали. 

 

 
 

 
 

 
„ Довољно је да странка притисне дугме 

за одговарајућу услугу коју треба и 

добиће број, потом улази у салу и сједа 

како би сачекала даља звучна упутства 

на који шалтер улази“ појаснила је 

Мурселовићева. 

Она је додала да ће овом организацијом 

рада користи имати и радници Градске 
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управе, а прије свега странке које неће 

морати  да чекају у реду. 

„ Избјегли смо редове који се стварају и 

у којима  није пријатно бити посебно у 

љетњем периоду“ казала је 

Мурселовићева. 

Она је додала и да ће на овај начин 

службеници имати довољно времена да 

обаве све потребне радње у једном 

предмету јер до прозивања новог броја, 

странка не може ући до шалтера. 

„Радник ће имати сасвим довољно 

времена да заврши посао који је 

започео“ каже Мурселовићева додајући 

да је пројекат финансирала Градска 

управа  провођењем поступка јавне 

набавке, а цјелокупан  посао 

инсталирања овог система обавила је 

бањалучка фирма „ Ексин“. 

 

Одржана Светосавска академија 

 

Најуспјешнијим просвјетним радницима 

града Приједора у школској 2015/2016. 

години додијељене су ''Светосавске 

повеље'' на традиционалној 

Светосавској академији која је  одржана 

у Позоришту Приједор.  

 

 
 

Највиша признања за резултате 

постигнуте у разредној и предметној 

настави и средњем образовању ове 

године су добили професор разредне 

наставе у Основној школи „ Јован 

Цвијић “ из Брезичана Марина 

Кнежевић и професор информатике и 

техничког образовања у ОШ „ Бранко 

Ћопић“ Зоран Бебен и професор 

предмета електро струке у 

Електротехничкој школи Ненад Вукота. 

„Наша највећа инспирација су дјеца и 

све што смо радили и резултате које смо 

постигли радили смо због наших 

ученика који се заједно са нама радују 

овом великом признању које је за нас 

велика част, подстицај и мотивација за 

будући рад и нас и наших колега “, 

поручили су награђени просвјетари. 

 

 
 

"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 који овај дан 

обиљежавају као школску славу и 

поручио да дјецу одгајају у најбољем, 

могућем духу, духу светосавља. 

 

 
 

„Ово је прилика и да се још једном 

подсјетимо ко је то био Свети Сава, да 

се подсјетимо шта је то он урадио за 

наш духовни живот, за нашу државност 

, нашу традицију“, казао је Ђаковић у 

обраћању просвјетним радницима и 

суграђанима на академији. 

Пригодну бесједу о лику и дјелу 
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великог српског просветитеља имао је 

академик Милосав Тешић који је 

истакао да је Свети Сава био јединствен 

у свом роду који је у мрачним 

вијековима и временима националног 

мучеништва био наша окрепа, духовна 

утјеха и наш свјетлоноша. 

„Молимо се светом Сави да нас никад 

не изгуби из вида , да нас не скида с 

очију. У њему смо се увек усправљали , 

изван њега, тонули смо. Он је онај који 

је био, бива и који ће бити , први међу 

Србима“ истакао је Тешић у својој 

бесједи. 

У програму академије учествовали су 

хор Друштва “Вила”, Дивна Љубојевић 

и Хор „Мелоди“ те глумци приједорског 

позоришта Мирела Предојевић, Татјана 

Бињаш Батоз , Синиша Вучичевић и 

Срђан Књегињић. 

 

Одржани 11. Дани зиме на Козари 

 

Традиционална манифестација „ Дани 

зиме на Козари“ , једанаеста по реду  , 

окупила је на сњежној и сунчаној  

Мраковици   преко 5000 посјетилаца. 

Манифестацију је отворио 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је истакао да је ово  врло 

битна привредно-туристичка 

манифестација која пропагира Козару. 

 

 
 

„Ово је врло битна привредно-

туристичка манифестација која 

пропагира Козару, а Козара је толико 

лијепа планина да ко једом дође враћаће 

се поново“, додао је Ђаковић  

Министар управе и локалне самоуправе 

у Влади Републике Српске Лејла Решић 

поздравила је посјетиоце и учеснике и 

истакла значај ове манифестације. 

 

 
 

 „Нама је важно да из године у годину, 

без обзира на то да ли је вријеме лијепо 

или није лијепо, Дани зиме на Козари су 

успјели да постану традиционална 

манифестација и успјели су да окупљају 

и даље све поткозарске општине и да 

имају масован одзив“, рекла је 

Решићева. 

Она је оцијенила да је промоција Козаре 

за све поткозарске општине и град 

Приједор од изузетног значаја. 

 „Управо зато нам је важно да и ми у 

Влади Републике Српске дајемо свој 

допринос, јер ово је најбоља промоција 

свега онога што ми имамо и што Козара 

и Поткозарје могу да понуде у 

туристичком смислу и што је важно за 

ове општине“, додала је Решићева. 
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Директор Туристичке организације 

града Приједора Амира Ганић рекла је 

да су на платоу  била постављена 24 

штанда за учеснике и излагаче, али да је 

интересовање било далеко веће него 

ранијих година, те су постављени и 

помоћни столови како би свима било 

омогућено учешће. 

 

 
 

Свечаном отварању претходило је 

полагање вијенаца у меморијалној зони, 

а у току су спортска и гастро 

такмичења, а у умјетничком програму 

учествовали су  ди-џејеви Владимир и 

Алекса, Градишки тамбураши, мушка 

пјевачка група „Понос Козаре“ из 

Градишке, те женска етно група 

„Гугутке“ из Козарске Дубице. 

 

 
 

У гастро такмичењима учествовало је 

шест средњих школа из Приједора, 

Добоја, Градишке, Новог Града и 

Прњавора и девет ловачких удружења 

из Приједора, Градишке, Костајнице, 

Новог Града и Козарске Дубице, а у 

ревијалном дијелу гастро презентације 

извиђачки одреди и планинарска 

друштва из Приједора, Козарске 

Дубице, Бањалуке, Брода, Санског 

Моста, Зенице и Градишке, те 

удружење „Промотур“ из Приједора са 

казаном чаја и Ловачко удружење 

„Срндаћ“ које су за посјетиоце 

припремити по казан чорбе, пасуља и 

чаја. Најбоље је оцјењивала трочлана 

комисија професора угоститељских 

школа који  су и  на самим штандовима 

бодовали хигијену, радне униформе и 

организацију посла. Средњим школама, 

планинарским друштвима и одредима 

извиђача обезбијеђена су средства од по 

150 КМ за набавку материјала за 

котлиће. 

 Покровитељ „Дана зиме на Козари“ је 

град Приједор, организатори град 

Приједор, туристичке организације 

града Приједора и општине Козарска 

Дубица и Национални парк „Козара“, а 

организацију су помогли и 

Министарство управе и локалне 

самоуправе Републике Српске и 

пријатељи манифестације 

 

У Галерији 96 излагала Јелена 

Минић Мрђен 

 
У Галерији `96 је 20.јануара отворена 

изложба  дванаестак радова већег 

формата београдске сликарке  Јелене 

Минић Мрђен. Ова умјетница у свом 

умјетничком раду  користи 

„несликарске“ материјале попут 

пијеска, љепила, одбачених 

рециклираних предмета. Они јој, како је 

рекла, служе у фази подсликавања и кад 

доведе слику у то стање  с тим да је сав 

тај наизглед хаотични материјал у 

служби боје. 
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„Тај мој експеримент са материјалом 

траје  већ дуги низ година и развила сам 

то све даље и даље. Бојом жестоко   

интервенишем и  тако добијам нека 

нова рјешења. Немам унапријед 

дефинисану тему. Како је говорио 

чувени Пикасо, кренем да цртам по 

принципу: ако се појави мушкарац, 

цртам мушкарца, а ако се појави жена, 

цртам жену. Слика ме води и волим то 

изненађење, не волим јасна, једноставна 

рјешења. Снови играју доста важну 

улогу у мојој умјетности, тачније визије 

које припадају сфери снова. Као што се 

снови преплићу са стварношћу, тако се 

и на мојим сликама сви ови облици 

преплићу са неким другима: лопте се 

претварају у фигуре, фигуре у 

животиње. Препуштам и самом 

посматрачу да асоцијативно развије још 

више облика , односно слика остаје на 

неком нивоу асоцијације како би  

посматрачи могли самостално да је 

доживе“ појаснила је умјетница.  

 

 
 

Директор „Галерије 96“ Тихомир 

Илијашевић  

задовољан је што је аутор прве изложбе 

коју ова установа приређује у 2017. 

години изузетна умјетница попут Јелене 

Минић.  

„Ову годину посвећујемо само 

умјетницима који су мајстори свог 

заната, мајстори идеје, који умију да све 

повежу у оно што се зове умјетност“ 

рекао је Илијашевић.   

 

 _________________________________     

Издавач: Град  Приједор 
 


