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    ГРАД   ПРИЈЕДОР 

           ГРАДСКА УПРАВА 
_________________________________                             

 ИНФОРМАТОР 
        

 Издање за новембар  2018.године 

 

Скупштина града о продају пакета 

акција РЖР Љубија 

 

Скупштина града Приједора усвојила је 

већином гласова одборника закључак 

који се  препоручује Влади Републике 

Српске да се након окончаног поступка 

продаје на берзи пакета акција Рудника 

жељезне руде  „Љубија“ својим утицајем 

активно укључи у доношење плана 

привредних активности рудника, 

покретања производње и запошљавања 

нових радника. 

 

 
 

 „Покретање производње и 

запошљавање је врховни циљ града 

Приједора у складу са интегралном 

стратегијом развоја и од проведене 

продаје град Приједор очекује позитивне 

ефекте по град и по Републику Српску“, 

наводи се у закључку. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио  је да се Приједор 

налази у историјском процесу који може 

или позлатити град или му нанијети 

немјерљиве штете и да је је интерес 

града да се дође до кредибилног 

партнера који ће гарантовати сигурност 

производње и запошљавања. 

„Наше је да се изјаснимо и да покушамо 

утицати на процес који ће услиједити 

након приватизације. Бојазан радника је 

и бојазан једног дијела одборника и 

једног дана моћи ћемо се вратити на то 

шта је данас ко овдје рекао, али би могло 

бити касно“, рекао је Ђаковић. 

Клуб одборника СНСД-а затражио је да 

Скупштина града Приједора никога не 

фаворизује кад је у питању куповина 

државних акција РЖР-а, истичући да се 

ни не зна ко ће се све појавити на тој 

лицитацији, те оцијенио да нема 

транспарентнијег начина продаје него 

што је лицитација. Они сматрају да је 

недопустиво да се радници гурају на 

политичко тло и да се синдикат 

политизује.  

Представник синдиката Арселор Митала 

Приједор Саша Кукољ рекао је да 

радници само траже да им се обезбиједи 

посао, да се настави производња руде и 

да купац државног капитала сарађује са 

Арселор Миталом Приједор. 

„Наставићемо да се боримо док не 

добијемо гаранције да ће приватизација 

дати успјеха, заштитити постојећа радна 

мјеста и проширити капацитете“, рекао 

је Кукољ. 

Директор Арселор Митала Приједор 

Младен Јелача рекао је да позив за 

лицитацију нема елементе који гарантују 

да ће купац заиста и радити и да је 

погрешно што је само цијена пресудна 

јер то, према његовим ријечима, значи да 

купац може бити било ко, неко ко  се 

уопште не бави производњом жељезне 

руде и челика. 

„Треба сагледати шта може овај град 

добити добром приватизацијом, а шта 

изгубити лошом“, додао је Јелача.  

 

Усвојени нацрти другог ребаланса за 

ову и буџета за идућу годину 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су нацрте буџета града за идућу 

и другог ребаланса буџета за ову 

годину.Буџет за идућу годину износи 

41.696.416 КМ што је за око четири 
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милиона мање од ребалансираног буџета 

за ову годину. 

„Настављамо са најважнијим 

инфраструктурним пројектом изградње 

и реконструкције водоводне и 

канализационе мреже који се проводи са 

Европском инвестиционом банком. 

Планирано је учешће у изградњи 

спортске дворане у Омарској у износу 

91.046 КМ, уз донацију Владе Србије у 

износу од 500.000 КМ. Учешће у 

изградњи рефлектора и остале 

припадајуће инфраструктуре на 

градском стадиону планирано је у 

износу од 400.000 КМ“, рекла је 

начелница Одјељења за финансије града 

Приједора Биљана Малбашић. 

 

 
 

За наставак пројеката социјалног 

становања укупно је планирано 230.000 

КМ, а из властитих, кредитних и 

грантовских средстава финансираће се 

започети капитални пројекти попут 

ватрогасног дома, спортских дворана на 

Уријама и у Омарској, те канализационе 

мреже. 

Учешће у суфинансирању изградње и 

реконструкције путне мреже са 

грађанима и донаторима износиће 

450.000 КМ, учешће у суфинасирању 

пројеката из ИПА фондова 100.000 КМ, 

колико и за реконструкцију кућа за ратне 

војне инвалиде, док је за 

експропријацију земљишта за потребе 

града планирано 300.000 КМ, а 200.000 

КМ за изградњу пројеката комуналне 

инфраструктуре по МЕГ пројекту. Други 

ребаланс буџета за 2018. годину износи 

45.537.677 КМ и за око милион марака 

већи је од првог ребаланса.  

Њиме је 300.000 КМ намијењено за 

реконструкцију подручне школе у 

Расавцима, 400.000 КМ за изградњу 

комуналне инфраструктуре у 

Индустријској зони „Целпак“, око 

285.000 КМ за канализациону мрежу за 

насеља Главица, око 63.000 КМ за 

водоводну мрежу у насељу Врбице, 

100.000 КМ за бунар Томашичка језера, 

око 50.000 КМ за електронску опрему за 

салу Скупштине града Приједора, око 

37.000 КМ за санацију травнате подлоге 

на градском стадиону, око 60.000 КМ за 

реконструкцију и доградњу канцеларија 

у кину „Козара“ и 80.000 КМ за изградњу 

централног пропуста и дијела 

саобраћајнице на гробљу Пашинац. 

 

О могућностима сарадње на 

пројектима значајним за Хрвате 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић разговарао је  о могућностима  

сарадње на  пројектима који су значајни 

за Хрвате  који живе у Приједору и 

Хрвате повратнике  са представницима  

Владе Републике Хрватске која је у 

Приједор стигла посредством 

амбасадора Хрватске у БиХ Ивана 

Делвекија. 

 

 
 

„Обе стране су исказале вољу да 

учествују  заједнички у пројектима које 

је могуће извести , а  за одређене 

инфраструктурне пројекте чекамо да се 
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заврше законске тендерске процедуре“, 

рекао је Ђаковић. 

Он је изразио задовољство веома 

оперативним састанком те најавио да ће 

се у будућности реализовати више 

заједничких пројеката који су од 

интереса за грађане хрватске 

националности који живе на подручју 

Приједора. 

 

 
 

Државни секретар Средишњег државног 

уреда за Хрвате изван Републике 

Хрватске Звонко Милас изјавио је 

новинарима да је циљ састанка био у 

функцији стварања услова за одрживи 

повратак и могућности побољшања 

положаја и услова живота Хрвата у 

Приједору  

„Драго нам је да смо наишли на отворена 

врата и моделе сарадње који ће 

допринијети квалитетнијем животу не 

само Хрвата него свих оних који живе на 

подручју града , а гдје још увијек нису 

реализовани инфраструктурни 

пројекти“, рекао је Милас. 

Државни секретар  Средишњег државног 

уреда за обнову и стамбено збрињавање 

Никола Мажар је изјавио да , иако је 

Република Хрватска појединачно 

највећи  донатор у БиХ, гдје је за 2800 

породичних кућа обезбиједила 

грађевински материјал у вриједности од 

314 милиона куна, видљиво је да потребе 

још увијек постоје. 

„ Уз заједничко ангажовање наставићемо 

пројекте стамбеног збрињавања свих 

оних који се желе вратити на ово 

подручје, а користићемо и фондове 

Европске уније и програме регионалног 

стамбеног збрињавања“, рекао је Мажар. 

Састанку су присуствовали 

представници удружења хрватских 

грађана који живе на простору града  

након  којег је  организована  посјета 

Фабрици кекса „ Мира“ у Приједору.  

 

Скупштина града –наставак 

20.засједања- 

 

Усвојен извјештај о реализацији 

пројеката из  Плана  капиталних 

инвестиција 

 

Планом капиталних инвестиција града 

Приједора за 2017.годину била је 

предвиђена  реализација 103 пројекта,а 

реализовано је или се континуирано 

реализује 62 пројекта што показује 54 

одсто остварења планираних пројеката . 

Из  извјештају градског  Одјељења за 

привреду и пољопривреду те Одсјека за 

стратешко планирање наведено је  да је 

укупно било планирано 34.431.634 КМ , 

а да је реализовано око 9.438.168 КМ 

односно око 27,41 одсто средстава у 

односу на план. 

 

 
 

„ Од тих средстава, највише је 

обезбијеђено из буџета града, тачније 

3.396.573 КМ, дио од 1.085.751 КМ су 

кредитна средства, а  са нивоа Републике 

Српске  2.563.136 КМ , док су остала 

средства обезбијеђена преко јавних 

предузећа, приватних извора, пројеката 

ЕУ и донатора“, наводи се у извјештају 

који су одборници Скупштине града  

усвојили на 20. сједници. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

Највише је реализовано пројеката у 

друштвеном сектору, тачније  14 

дјелимично реализованих и пет 

завршених пројеката вриједности  око 

6,5 милиона КМ што је 40,74 одсто 

планираних средстава  и што је  

оцијењено као добар показатељ обзиром 

да су у оквиру овог сектора садржани 

пројекти инфраструктурног карактера. 

У економском сектору број започетих и 

у потпуности реализованих пројеката 

износи 14,43 одсто или 34 пројекта, а у 

сфери заштите животне средине 7,12 

одсто или девет пројеката. 

Иначе, План капиталних инвестиција 

усвојен је за период 2015-2017.године и 

предвидио је реализацију 150 пројеката,  

и то 55 у економском, 53 у друштвеном 

и 42 у сектору заштите животне средине, 

укупне вриједности 140.712.100 КМ. 

Одборници су на јучерашњем засједању 

усвојили Извјештај о раду Привредног 

савјета града за 2017.годину, о раду 

Дјечијег вртића „ Радост“ те Акциони 

план за спречавање и сузбијање 

малољетничке делинквенције. 

 

Разријешен Тихомир Тимарац 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

разријешили су на 20. засједању , на 

приједлог градоначелника Миленка 

Ђаковића, Тихомира Тимарца вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

саобраћај , комуналне послове и заштиту 

животне средине и имовинско-стамбене 

послове. 

О овој тачки дневног реда  , осим питања 

шефа Клуба  одборника СДС-а Раденка 

Стијепића, шта је разлог разрјешења, 

расправе није било. 

Одборницима је прочитано обавјештење  

да  , будући да  је  Тимарцу  истакао 

трећи  тромјесечни период обављања 

функције вршиоца  дужности начелника 

овог одјељења, повучена слиједећа тачка 

дневног реда којом је било предвиђено  

доношење Рјешења о његовом поновном 

именовању за вршиоца дужности 

начелника одјељења. 

„Послове руковођења Одјељења за 

саобраћај , комуналне послове и заштиту 

животне средине и имовинско-стамбене 

послове ће  обављати градоначелник  од 

дана разрјешења Тихомира Тимарца до 

именовања новог начелника Одјељења“, 

наведено је у овом обавјештењу. 

Тихомир Тимарац, иначе дипломирани 

инжењер грађевинарства именован је на 

ову дужност 7.марта 2018.године након 

што је  на приједлог градоначелника, 

Скупштина града на 15.засједању 

смијенила тадашњег начелника  Радана 

Вукадиновића. 

 

Јапанске трешње на поклон  

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и замјеник  генералног 

директора Фабрике кекса „ Мира“ 

Марина Цвјетићанин посадили су 

четири  стабла јапанске трешње на 

простору испред зграде Градске управе 

Приједор. 

„ Ријеч је о донацији од укупно 90 

садница овог украсног дрвета које је за 

уређење града донирала наша фабрика 

кекса односно компанија `Краш` 

поводом 90 година рада ове фабрике у 

нашем граду“, изјавио је Ђаковић. 

 

 
 

Он се додао да се нада да ће све ове 

стабљике , чија је садња у цијелом граду 

у току, већ на прољеће процвјетати и 

украсити град. 

„ Ово ће бити лијепа и симболична 

потврда наше успјешне сарадње“, 

истакао је Ђаковић. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

Цвјетићанинова је потврдила да је  

поводом  овог јубилеја „ Мира“ донирала 

и два инструмента за Музичку школу „ 

Саво Балабан“ и додијелила једну 

школску  стипендију. 

 

Освештани темељи манастира 

Милошевац 

 

Његово преосвештенство епископ 

бањалучки Јефрем освештао је темеље 

манастира посвећеног Покрову Пресвете 

Богородице у Чиркин Пољу код 

Приједора. 

Освештању темеља манастира, који ће 

бити изграђен у близини мјеста гдје је 

некада био манастир Милошевац, 

присуствовао је велики број вјерника из 

цијеле регије.  

 

 
 

Владика бањалучки Јефрем поручио је 

вјерницима да је почетак градње 

манастира велика радост у времену када 

је најпотребније духовна снага, да људи 

знају ко су, каква им је прошлост и каква 

треба да буде садашњост и будућност.  

"Манастири су некада били духовна база 

одакле се полазило и у коју се долазило, 

који су одржавали снагу једног народа, 

одржавали га у његовом идентитету да 

сачува име и душу, образ, језик, вјеру и 

културу. Један од таквих некада је био и 

овај манастир под Козаром", рекао је 

владика Јефрем. Кумови манастира су 

Марко Павић из Приједора и Винко 

Вујасин из Бањалуке. Павић је истакао 

како је посебно срећан јер се обнавља 

манастир који је некада постојао у 

Приједору.  

"Ово пуно значи за нас Приједорчане 

који ће се овдје моћи напајати својом 

вјером и својом историјом", рекао је 

Павић. 

Вујасин је додао да ће овај манастир, 

када буде обновљен, бити велики аманет 

за будућа покољења да не дозволе 

рушење православне светиње, какву је 

судбину доживио некадашњи манастир 

Милошевац.  

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић каже да су сви грађани, који 

поштују православну вјеру, задовољни 

овим активностима којима се на 

подручје града враћа један овакав 

вјерски објекат који је за народ овог 

краја у прошлости имао велики значај и 

који ће бити мјесто окупљања.  

Према наводима у старој црквеној 

документацији, манастир Милошевац 

налазио се у близини рјечице 

Милошевице у насељу Чиркин Поље, на 

мјесту под називом Црквина.  

Манастир је страдао, као и остали на 

овом подручју, током аустријско-

турског рата 1683-1699.године.  

Према вјеровању народа овога краја, 

Црква Рођења Пресвете Богородице на 

Пашинцу изграђена је 1890. од камена 

порушеног манастира Милошевац.  

 

Свечана академија поводом 65 година 

извиђаштва у Приједору 
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Градоначелнику Приједора Миленку 

Ђаковићу уручена је јубиларна плакета  

на свечаној академији којом је Одред 

извођача ” Др Младен Стојановић” 

обиљежио 65 година постојања и рада. 

” Приједор је поносан на своје извиђаче 

и на све оно што ова група ентузијаста 

,која је на челу одреда ,чини на 

едукацији младих и препознавању 

позитивних животних вриједности”, 

рекао је Ђаковић. 

 

 
 

Академија је одржана у Позоришту 

Приједору у присуству  око 350 извиђача 

из Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ, 

уважених гостију и пријатеља 

приједорског Одред извиђача „Др 

Младен Стојановић“. 

Уз интонирање химне, подизање заставе 

и логорску ватру, евоциране су успомене 

на давну 1953. годину, када је све 

почело.  

 

 
 

Старјешина Ернест Бадњевић, Одред 

извиђача „Др Младен Стојановић“  је 

истакао да одред данас окупља око 200 

чланова. Иза њих су бројне акције, које 

су организовали током свих ових година, 

успјешно сарађују са одредима из 

земаља бивше Југославије, а све је више 

младих, који из године у годину постају 

извиђачи.  

На свечаној академији је  поред 

градоначелника , јубиларна плакета 

уручена свим институцијама, 

организацијама и појединцима који 

пружају подршку раду овог Одреда. У 

фоајеу Позоришта Приједор присутни су 

могли да погледају изложбу о историјату 

извиђаштва у Приједору. 

 

Конкурс за студентске стипендије 

 

Градска управа Приједор расписала је 

конкурс за додјелу 78 стипендија за 

редовне студенте првог циклуса студија 

у школској 2018/19.години. Износ 

студентске стипендије  је 120 КМ. 

Ове године је по први пут објављен 

посебан конкурс за додјелу ученичких 

стипендија, а ријеч је о 60 стипендија и 

поступак избора стипендиста је у току. 

У претходној школској години 

додијељене су 162 стипендије, од чега 58 

за ученике средњих школа и 104 за 

студенте.У буџеету је за стипендије  и 

једнократне помоћи са ученике и 

студенте предвиђено 400.000 КМ. 

 

Вече националних мањина 

 

Традиционална манифестација "Вече 

националних мањина" и ове године у 

Приједору је окупила чланове четири 

удружења националних мањина које 

живе на подручју града. 

Чланови удружења Чеха, Рома, 

Украјинаца и Словенаца су четрнаести 

пут били у прилици да размијене 

искуства у настојањима да побољшају 

положај припадника својих народа у 

локалној заједници у којој живе и дијеле 

судбину осталих њених становника. 

Предсједник Савеза националних 

мањина Републике Српске Фрањо Ровер 

навео је да је ова манифестација само 

још један показатељ суживота у 
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Приједору и да су овдје националне 

мањине изузетно добро прихваћене. 

"Приједор представља примјер 

позитивне праксе у Републици Српској 

када су у питању националне мањине и 

ово вече је презентација Приједора чије 

су националне мањине најбољи 

амбасадори", истакао је Ровер. 

 

 
 

Манифестацији је присуствовала и 

начелник градског Одјељења за 

друштвене дјелатности Моња 

Касаловић, која је навела да је локална 

власт поносна на чињеницу да је 

Приједор град различитости. 

"Приједор има слуха за питања 

суживота, како конститутивних тако и 

мањинских народа. Град ће наставити да 

подржава рад удружења мањина, а ове 

године из градског буџета је за мањине 

издвојено близу 40.000 КМ", навела је 

Касаловићева. 

Она је најавила и реализацију пројекта ” 

Јачање заштита националних мањина у 

БиХ” који подржавају град Приједор, 

Савјет Европе и Европска Унија који 

треба да широј јавности укаже шта су то 

националне мањине, колико их има у 

БиХ и како побољшати њихов положај. 

” Пројекат је замишљен као едукација 

ученика осмих разреда основних школа, 

а кроз активности у пројекту 

покушаћемо да унаприједимо и рад 

удружења националних мањина”, казала 

је Касаловићева. 

Иначе, у Приједору живи око 200 

Словенаца, 800 Рома, 80 Чеха и 150 

Украјинаца, а током оваквих дружења  

на вечерима националних мањина 

презентују свој језик,  културну 

традицију и гастро понуду, као доказ да 

његују наслијеђе народа одакле су 

њихови преци прије више од једног 

вијека дошли на подручје Приједора.  

 

Организациони одбор Избора 

спортисте године 2018 

 

Најбољи спортисти Приједора за 

2018.годину биће проглашени 

21.децембра  на  традиционалној  

манифестацији  „Избор спортисте 

године  “ која ће  бити организована по 

49.пут. Организациони одбор 

манифестације  је након   сједнице 

упутио позив свим спортским 

колективима на подручју града 

Приједора да доставе приједлоге својих 

кандидата.  

Градоначелник   Приједора Миленко 

Ђаковић , који је предсједавао овим 

одбором, истакао  је да је ово 

традиционална манифестација која 

окупља спортисте и спортске раднике и  

која награђује најбоље међу њима. 

"Очекујем да ће изузетно квалитетни 

успјеси у спорту бити награђени и да 

ћемо прогласити најуспјешније 

спортисте у свим категоријама према 

утврђеном Правилнику и вјерујем да ће 

манифестација бити на нивоу како је 

град навикао да честита својим 

спортистима и да их поздрави“,рекао је 

Ђаковић. 

На овој  сједници Организационог 

одбора изабрани  су чланови жирија , а  

локална медијска кућа ИПЦ "Козарски 

вјесник"  је задужена за организационе 

припреме овог спортског догађаја у 

граду. 
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Ове године ће се бирати најбољи 

спортиста, најуспјешнија мушка и 

женска спортска екипа, најбољи 

спортски радник и тренер, те најбољи 

млади спортиста, а да ће компанија 

"Арселор Митал Приједор" наградити 

десетак најуспјешнијих перспективних  

младих спортиста. 

Генерални покровитељ манифестације 

„Избор спортисте  2018.године“  је град 

Приједор.  

 

15 година Форума за безбједност у 

заједници 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио је да је Форум за 

безбједност мулти секторално тијело у 

чијем раду учествује више равноправних 

чланова , институција, установа и 

појединаца који су у протеклих 15 

година допринијели одржавању повољне 

безбједносне климе у граду. 

 

 
 

„ Рад Форума кроз институционалну и 

појединачну ситуацију достигао је врло 

високе оцјене и  то је  веома успјешно 

тијело  које већ деценију и по помаже 

свим сегментима живота и развоја 

града“, рекао је Ђаковић обраћајући се 

присутнима на свечаности којом је  у 

Приједору обиљежена  15.годишњица 

рада Форума за безбједност у заједници. 

Он је додао да је основа за све даље 

елементе развоја града и у привреди и у 

отварању нових радних мјеста, али и у 

култури, спорту и свим сегментима 

друштвеног живота почива на повољној 

безбједности. 

Начелник Полицијске управе Приједор 

Далибор Иванић је изјавио да  полиција  

учествује од самог почетка у раду 

Форума и да је позитивна чињеница да је 

полиција била равноправан члан овог 

тијела, а не неко ко их иницира његове 

активности. 

 

 
 

„Приједор је давно схватио да 

безбједносни проблеми појединца нису 

само његови проблеми већ цијеле 

заједнице и да их само заједнички 

можемо рјешавати“, истакао је Иванић. 

Он је додао да је Форум током протеклих 

година дао значајан допринос 

безбједности у граду, а нарочито у 

области превенције инцидената 

мотивисаних мржњом. 

Актуелни предсједавајући Форума за 

безбједност Данко Рауш, иначе 

социјални радник  је истакао да је ова  

радна и свечана сједница била у 

функцији дефинисања будуће визија 

рада и развоја овог тијела. 

Форум за безбједност заједнице у 

Приједору је основан 2003.године у 

оквиру Пројекта „ Безбједност заједнице 

и рад полиције у заједници“ и током 15 

година рада одржано је 75 сједница са 

350 тачака дневног реда. Форум је 

континуирано радио  на идентификацији 

безбједносних проблема и на 

координисан и усаглашен начин 

директно је учестововао  у њиховом 

рјешавању, стварајући тако предуслове 

за стално јачање и унапређење 

безбједносног амбијента, општег 

квалитета живота, као и економског 
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просперитета  града на добробит свих 

његових грађана. 

 

Музеј Козаре- Наше сјећање на 

Велики рат 

 

Поводом обиљежавања стотину година 

од завршетка Првог свјетског рата  у 

Музеју Козаре, уприличена је историјска 

изложба „Наше сјећање на велики рат”. 

Ријеч је о историјској поставци и 

приказу Приједора из доба Првог 

свјетског рата, а у фокусу је новембар 

1918. године када је потписано примирје 

десет дана прије доласка српске војске у 

Град Приједор. Аутор изложбе, кустос, 

историчар, Ведрана Адамовић, рекла је 

да је ово дио велике изложбе коју је 

Музеј реализовао 2014. године на 

стогодишњицу почетка Првог свјетског 

рата кроз историјску поставку под 

називом „Сарајевски атентат и породица 

Стојановић”.– Према дописима, 

односно, чланцима које смо имали 

прилику да видимо, у Приједору је 

организован врло срдачан дочек српске 

војске. Она је стигла у предвечерје 

21.новембра 1918. године и након тога је 

са жељезничке станице кренула кроз 

Град Приједор, да би се свечани банкет 

организовао у српској школи у 

присуству народа свих конфесија у 

Граду Приједору – додаје 

Адамовићева.Она је додала да се ове 

године обиљежава  и 120 година од 

рођења Сретена Стојановића, а изложба 

је још једно подсјећање на дио његове 

мање познате прошлости. „Како су 

одавно били учлањени у многа 

национална друштва, под истрагу, због 

атентата на аустроугарског 

престолонасљедника Фердинанда, 

дошли су и Стојановићи, али су се 

затвора допали само браћа Младен и 

Сретен“, истакла је Адамовићева. 

Њиховој тузланској групи је суђено на 

тузланском ђачком велеиздајничком 

процесу, познатијем као процес Тодору 

Илићу и другима, иако је расправа 

одржана пред Окружним судом у Бихаћу 

од 13. до 30. септембра 1915. Младен је 

осуђен на 16, а Сретен на 10 година 

робије. 

 

Концертна академија поводом 

годишњице Великог рата 

 

Удружење за очување традиције 

Приједор организовало је  концертну 

академију у Позоришту Приједор на 

којој су учесници пјесмом, монологом и 

изношењем историјских чињеница дали 

свој допринос обиљежавању 100. 

годишњице завршетка Првог свјетског 

рата. 

 

 
 

Директор овог Удружења Жељко 

Шормаз је поводом организаања овог 

догађаја у граду истакао да је ово била  

круна  обиљежавања овог великог 

догађаја у историји српског народа. 

” Жељели смо да дамо свој допринос 

обиљежавању овог великог датума , 

дајући хронолошки приказ прилика уочи 

тог рата па до самог краја и велике 

побједе”, изјавио је Шормаз. 

Члан овог Удружења Дејан Карлица је у 

, као хроничар овог догађаја на 

академији , поручио окупљеној публици  

да им је намјера била да на овај начин 

одају дужно поштовање једном од 

највећих страдања српског, али и других 

народа у том ратном сукобу. 

” Неподијељено је мишљење  да је то 

најславније ратовање и најславнији 

подвизи како појединаца тако и 

цјелокупог народа у нашој историји који 

заувијек остају у уџбеницима историје и 
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утлани у идентитет српског народа”, 

рекао је Карлица. 

У програму су  учествовали чланови   

Академског друштва „Нови Београд“, 

КУД „Кнешпоље“ из Кнежице, 

Удружења за очување традиције, глумци  

приједорског позоришта и Светлана 

Спајић, традиционални  музички 

умјетник. 

Програм обиљежавања стогодишњице 

завршетка  Великог рата  чинила су и  

предавања  Боривоја Милошевића на 

тему ”100 година од краја Великог рата, 

слободе и уједињења” и Светлане Спајић 

на тему ” Српско традиционално пјевање 

данас”. 

 

 

Изложба слика Милана Пантелића 

 

 

У Галерији “Сретен Стојановић” у 

Приједору отворена је изложба слика 

Милана Пантелића, професора на 

београдском Факултету примјењених 

умјетности.Ријеч је о девет слика 

великих формата рађених техником уље 

на платну које су дио Пантелићевог 

докторског умјетничког пројекта, који је 

ове године одбранио на београдском 

факултету. 

– Изложба се бави проблемом 

савременог друштва, човјека и његове 

егзистенције у савременом потрошачком 

друштву – рекао је Пантелић на 

отварању изложбе. 

Он је навео да се слике могу сврстати у 

неку врсту савременог идеализма  и да се 

гледаоци треба да  запитају  гдје се 

тренутно налази и како да превазиђе овај 

проблем савременог потрошачког 

друштва – нагласио је Пантелић. 

До сада је имао осам самосталних 

изложби, више од 30 значајних 

колективних изложби, добитник је шест 

награда и признања, а ово му је прва 

самостална изложба у Републици 

Српској. 

 

 

 

 
 

– У Приједору сам био прошле године са 

својим студентима на Факултету цртежа 

и музике, гдје смо радили техником 

иконопис – истакао је Пантелић. 

Директор Галерије Тихомир 

Илијашевић, који је отворио изложбу, 

рекао је да је пред публиком врло 

озбиљна прича, која и у занатском и 

идејном смислу има тај кључни моменат 

– провокацију. 

– Аутор позива на разговор, на 

расправљање, да се мало окренемо око 

себе и замислимо – истакао је 

Илијашевић. 

Он је навео да се овом изложбом 

наставља сарадња с Факултетом 

примјењених умјетности у Београду, 

која траје већ седам година,а Милан је 

једанаести професор са овог факултета 

који излаже у овој галерији, уз гостовања 

око 70 студената и постидипломаца на 

фестивалима цртежа и музике, чији је 

галерија сваке године домаћин. 

 

__________________________ 

Издавач:Град Приједор 

 


