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 44.Књижевни сусрети на Козари                            

          Лауреат Зоран Костић 

 

Добитник  књижевне награде „ Скендер 

Куленовић “  44. Књижевних сусрета  на 

Козари  за најбољу књигу објављену у 

2015. години је Зоран Костић, пјесник 

из Бањалуке, за књигу „Таче печат“, у 

издању Арт Принта из Бањалуке. 

Одлуку је донио жири у саставу Сања 

Мацура и Душко Певуља те Мирослав 

Максимовић као предсједник жирија. 

У образложењу жирија се наводи да је 

пјесник, драмски писац и преводилац 

Зоран Костић  плодан аутор богатог и 

разноврсног стваралачког опуса.  

 

 
 

 
 

„Костић доминантна обиљежја свог 

пјесничког лика потврђује сваком новом 

збирком , а  књига под упечатљивим 

насловом `Таче печат` управо је израз 

његовог познатог и досљедног 

умјетничког опредјељења. 

У ужем избору за додјелу награде биле 

су и књиге Слободана Зубановића 

„Старац и песме“, Томислава 

Маринковића „Невидљива места“, 

Здравка Миовчића „Шкриња и шапат“, 

и књига Ђорђа Нешића „Боље је бити у 

мањини“. 

Ову  одлуку  жирија саопштио  је 

предсједник Организационог одбора 

Књижевних сусрета Марко Павић који  

је истакао да је жири одговорно и 

савјесно обавио свој посао. 

„Сваке године покушавамо да у програм 

сусрета додамо нешто ново, тако да 

ћемо се ове године присјетити и 

Светозара Кољевића и Петра Кочића и 

Душка  Трифуновића  “ казао је Павић. 
 

Откривене четири бисте народних 

хероја 

 

У градском парку на Пећанима 

откривене су бисте народних хероја  

НОР- а Стеве Рауша, Раде Башића, 

Душана Егића и Микана Марјановића, а 

свечаности су поред  њихових потомака 

и многобројних Приједорчана те  

поштовалаца тековина  НОР-а 

присуствовали и министар рада и 

борачко инвалидске заштите Републике 

Српске Миленко Савановић и 

градоначелник Приједора Марко Павић. 

„ Поткозарски крај је дао огромне жртве 

за слободу и показао како треба бранити 

своје огњиште и овај народ је свијетли 

примјер како се треба бранити слобода. 

Ми смо генерација  која је дошла 

послије, али и даље неизмјерно захвална 

и овакве манифестације морају често да 

се одржавају како би се младим 

генерацијама пренијела у насљеђе та 

истина колико је скупа слобода на овим 

просторима“ рекао је Савановић. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је градска власт уз помоћ 

министарства подигла ове бисте у знак 

сјећања на велики допринос који су 

Приједорчани дали у борби против 



______________________________________________________Информатор_________ 

__________________________________________________________Град  Приједор___ 

фашизма и име Козаре пронијели 

широм свијета. 

Предсједник СУБНОР-а Републике 

Српске Благоја Гајић је истакао да је 

откривање ових спомен-биста признање 

овим личностима, али и свим 

учесницима НОР-а.  

На овој свечаности била је присутна и 

кћерка Душана Егића , Оливера Егић 

Миљевић која је, након дуго година 

дошла из Загреба у Приједор.На овој 

свечаности била је присутна и сестра  

Раде  Башића, Ружа Рашета и унука 

Стеве Рауша. У парку на Пећанима до 

сада је постојао споменик  

ослободиоцима града и четири бисте 

народних хероја. 

 

Дан приједорских бригада 

 

Парастосом и  полагањем вијенаца 

испред  споменика погинулим борцима 

одбрамбено-отаџбинског рата “За крст 

часни” , паљењем свијећа у Спомен-

комплексу  “Камени цвијет” те 

традиционалним дружењем бораца на 

Пашинцу  уз богат културно-умјетнички 

програм и војнички ручак обиљежена  је 

25.годишњица формирања приједорских 

бригада – 43. моторизоване и Пете 

козарске пјешадисјке  бригаде ВРС.  

Кроз ове бригаде  је током рата прошло 

око 17 200 бораца из Приједора , а 761 

борац је положио живот за Републику 

Српску из Приједора и  преко 2100 

бораца је било рањено.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је обраћајући се присутнима да 

Приједор неће заборавити своје бригаде 

и борце који су дали своје животе за 

слободу свог града и своје земље. 

„ Ово је сјећање на људе који су 

створили Републику Српску и на оне 

људе којих , нажалост , данас нема међу 

нама, а та сјећања  су  нама потребна јер 

свако мало времена неко покушава 

дестабилизовати Републику Српску, 

угрозити њене темеље“ рекао је Павић. 

Он је додао да преживјели борци 

користе овај дан да пошаљу поруку да 

ово што су они створили неће лако 

препустити , а посебно поруку шаљу  

политичарима да се не смију играти са 

Републиком Српском коју су они својом 

крвљу створили. 

 

 
 

„Вријеме када одржавамо ову свечаност 

је слично као и 91.године јер су тензије 

до максимума  подигнуте и гдје им  

пуно ратнохучкашких изјава и гдје се 

позива на уништење Републике Српске, 

а борци су на то најосјетљивији и зато је  

данашња порука и бораца и народа 

Приједора - не играјте се Републиком 

Српском“ изјавио је Павић. 

Предсједник Борачке организације 

града Приједора Зоран Предојевић  

истакао је да је борцима важно да се не 

заборави све оно што су они и њихови  

саборци урадили, поготово они који су 

оставили своје животе за одбрану 

Републике Српске . 
 

Почела 64.позоришна сезона 

 

Премијером представе „На великом 

одмору“ која је одиграна у Позоришту 

Приједор започела је 64. позоришна 

сезона. Представа је рађена у поводу 

стогодишњице рођења Бранка Ћопића 

по тексту Приједорчанина Мухидина 

Шарића и у адаптацији и режији Жељка 

Касапа. 

Директор Зоран Барош је након 

премијере изјавио да је за почетак 

сезоне изабрана необична представа 

посвећена више основношколском 

узрасту, али и свима онима који су 

одрастали уз Ћопићева дјела и који на 
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овај начин  имају прилику да се подсјете 

на његов књижевни опус . 

 

 
 

 „Ми смо зато на представу и позвали 

све  директоре и наставнике српског 

језика не само из Приједора већ и из 

сусједних општина и вјерујем да смо 

направили једну добру и занимљиву 

представу која ће , судећи по реакцијама 

публике ,  имати свој живот на сцени “ 

рекао је Барош. 

 

 
 

Режисер представе  Жељко Касап је 

рекао да је то представа за публику од 

седам до 77 година и да у њој, поред 

глумаца Позоришта Приједор, игра 

седам чланова Омладинског драмског 

студија „Живко Десница“ Приједор који 

уносе нову енергију у ову кућу.   

„Покушали смо показати Ћопића какав 

би био данас. Он излази из слике на 

зиду једне учионице, учи дјецу о 

својима дјелима и среће се са новим 

технологијама “, рекао је Касап. 

Он је додао да је судећи по реакцијама 

публике и игри ових младих људи  

представа успјешно урађен посао. 

„Бранко Ћопић је мој миљени писац и 

растао сам са његовим књигама , па сам 

тако испунио себи жељу да режирам 

једну његову представу“ додао је Касап. 

Позориште  Приједор је средства за рад 

на овој представи добило од 

Министарства цивилних послова БиХ  

на чији су конкурс кандидовали ову 

представу о Бранку Ћопићу. 
 

Реновиран дом у Средњој Марићкој 

 

Поред домова у Горњим Орловцима, 

Ракелићима и Малом Паланчишту, ове 

године је почела санација дома у 

Средњој Марићкој који  је  на пригодној 

свечаности предат на употребу 

грађанима. 

Координатор  регионалне канцеларије 

Омарска Радивој Миодраговић је 

истакао да је ова мјесна заједница коју 

чине три Марићке и Криваја има 1880 

становника и овај објекат има велики  

значај за локално  становништво 

„Имамо проблем одлива младих људи и 

град посљедњих година улаже напоре 

да разним пројектима инфраструктуре 

задржи односно да  врати младе људе на 

село те да имају могућност  

организовања друштвеног живота на 

селу“ рекао је Миодраговић. Он је додао  

да је стари објекат дома у потпуности 

реконструисан и да је нови  објекат у 

пуној функцији гдје ће бити смјештена 

канцеларија мјесне заејднице Марићка, 

мјесне борачке организације, спомен 

соба погинулим борцима и велика сала 

са бином за потребе свечаности и рада 

фолклорне секције КУД „ Омарска“. 
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Свечаности отварања присуствовао је и 

градоначелник Приједора Марко Павић 

који је потврдио да је добра пракса 

обнове друштвених домова настављена 

и мјештанима овог дијела Приједора 

пожелио да  им дом унесе нови живот и 

нову енергију у друштвени живот села. 

„ Ово  је показатељ да локална власт 

води рачуна о равномјерном развоју 

свих дијелова града те пожелио да овај 

нови објекат буде мјесто за дружење, 

весеље и на радост мјештана села“ 

рекао је Павић. 

Градска управа Приједор је за обнову 

зграде друштвеног дома у Средњој 

Марићкој уложила 133 836  КМ. 
 

Први међународни бијенале радова на 

папиру 

 

У Музеју Козаре у Приједору отворена 

је   изложба  92 рада са Првог 

међународног бијенала радова на 

папиру „ Приједор 2016“ и  додијељене  

награде и признања изабраним 

ауторима. Директор музеја Зоран 

Радоњић је истакао да је ово једино 

међународно бијенале у Републици 

Српској и једино те врсте у Босни и 

Херцеговини. 

„На нашу жељу и изазов да 

организујемо бијенале добили смо и 

адекватан одговор умјетника“ рекао је 

Радоњић. 

 Он је додао да га  највише радује  да су 

аутори  поклонили велики број радова 

са овог бијенала тако да ће ликовна 

збирка Музеја Козаре бити богатија за 

108 врхунских радова што је по њемуј, 

више него љубазаб гест умјетника 

односно повјерење да ће у овом музеју  

бити установљена нова стална збирка. 

Изложбу је отворила начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности 

Љиљана Бабић која је истакла да је у 

градској управи постојала жеља да град 

добије још једну престижну 

манифестацију. 

 

 
 

„ Бијенале је имао велики број 

пријављених аутора и квалитетних 

радова , квалитетан жири и још боље 

награђене радове, тако да је ова 

манифестација оправдала повјерење“ 

нагласила је Бабићева. 

 На конкурс Бијенала пријавило се 166 

аутора  са укупно 306 радова, из  21 

државе, са свих континената, осим 

Африке. Међународни жири који су 

чинили  академски графичар Радован 

Крагуљ, историчар умјетности и 

ликовни критичар Александер Басин и 

академски сликар Јанко Орач  одабрао  

је 140 радова од 92 аутора из 19 земаља. 

Предсједник жири Радован Крагуљ је 

потврдио да се веома радује што је 

дошло до реализације идеје о 

организовању овог првог, иницијалног 

бијенала  у граду чији је значај 

препознала и градска управа и подржала 

његово одржавање. 

Он је пред публиком на отварању 

изложбе радова са бијенала прогласио 

награђене ауторе , тако да су прву и 

равноправну новчану награду од по 500 

еура добили Габриел Белгеоне из 

Белгије, Жарко Врезец из Словеније и 

Предраг Марјановић из Приједора 

Жири је додијелио и похвале и дипломе 

за Александра Костића из Србије и 

Оливеру Шипку из БиХ. 
 

Отворен друштвени дом у Горњим 

Орловцима 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

отворио је  обновљени објекат  

друштвеног дома у Горњим Орловцима 
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у чију је обнову градска  

администрација издвојила  141 313 КМ .  

Он је том приликом изјавио да је овај 

дом обновљен у склопу дугорочног 

програма развоја града чији је значајан 

дио био пројекат обнове или изградње 

друштвених домова по мјесним 

заједницама. 

 

 
 

„ Ово је објекат који ће дугорочно 

користити младима, за фолклорна и 

спортска друштва, за рад мјесне 

заједнице и  свега онога што се његује у 

мјесним заједницама“ рекао је Павић. 

 

 
 

Он је додао и да се у пракси показало да 

су домови , гдје год да су уређени одмах 

постали мјесто окупљања и друштвени 

живот је у тим мјестима постао 

активнији. 

Предсједник Савјета мјесне заједнице 

Горњи Орловци Перо Шпадић је 

истакао да  је након  више од 25 година  

ово велико  насеље добило просторије 

за разне мјесне активности које су се у 

његовом недостатку одвијале по кућама 

и у угоститељским објектима. 

„ Напокон смо добили простор за 

окупљање младих активиста, 

фолклораша,  и чланова осталих 

мјесних удружења и тако употпунили 

простор у селу гдје се већ налазе 

подручна школа и црква“ рекао је 

Шпадић. 

Он је потврдио да у овом приградском 

насељу има око 300 домаћинстава 

односно преко 1000 становника . 
 

 

Нови паркинг на Пећанима 

 

Повећање броја аутомобила у 

Приједору у посљедње вријеме ствара 

додатан проблем – недостатак паркинг 

мјеста. 

Овај проблем посебно је изражен у 

једном од највећих насеља, Пећанима. У 

овом насељу недавно је завршена 

изградња новог паркинга са 34 паркинг 

мјеста. Поред првенствене намјене, он 

ће пружити и додатну сигурност дјечјем 

игралишту које се налази у близини, јер 

ће служити и као баријера возачима 

који су аутомобиле паркирали и на 

зеленој површини. 

Проблеми с недостатком мјеста за 

паркирање код становника зграда Б2 и 

Б3 у приједорском насељу Пећани – 

завршени су. Кажу, изградња паркинга 

са 34 паркинг мјеста за њих је од 

огромног значаја. 

 

 
 

Приједорчани задовољни, наглашавају 

да овај простор за њих значи много и 

истичу да треба наставити са овом 
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праксом јер је премало паркинг 

простора у Приједору. 

Изградњом новог паркинга у овом 

насељу биће смањен проблем 

паркирања аутомобила на улици, 

тротоарима , али и дјечјим 

игралиштима. Пројекат је урађен у 

сарадњи Мјесне заједнице Центар и 

Града Приједора, а његова изградња 

коштала је 22 000 КМ. 

Марко Павић, градоначелник 

Приједора, наводи да је битно то што су 

људи добили изузетно квалитетан 

простор за паркирање. 

– Уједно, обезбиједили смо игралиште 

које се ту налази, тако да аутомобили не 

би случајно прелазили преко дјечијег 

игралишта. Пећани су данас једно од 

најсавременијих стамбених насеља са 

уређеном инфраструктуром, истакао је 

градоначелник Приједора. 

Радојица Ђурђић, предсједник МЗ 

Приједор-Центар, каже да ће Савјет МЗ 

сарађивати са грађанима као и са 

локалном управом као и до сада. 

На подручју града Приједора постоји 

око 2.000 регистрованих простора 

намијењених за паркирање аутомобила. 

 

Грант за помоћ женама из 

маргинализованих група 

 

Представници градске управе Приједор 

и УСАИД-а потписали су уговор о 

сарадњи на провођењу пројекта 

маргинализованих група жена у развоју 

бизниса .Ријеч је о гранту од 60.000 КМ, 

од чега 30.000 КМ даје УСАИД за фонд 

за предузетништво маргинализованих 

жена. 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић рекао је да је град 

Приједор једна од 39 локалних 

заједница које су се кандидовале за 

учешће у овом пројекту и једна од само 

девет које су одабране за то. 

„Мени је драго да је  Приједор 

препознат као град који исказује добру 

вољу. Град Приједор је понудио чак и 

већи ниво средстава од предвиђеног. 

Мислим да ћемо помоћи одређеном 

броју жена у бизнису, а које спадају у 

маргинализоване групе, јер трудимо се 

да свим структурама становништва 

помогнемо“, рекао је Ђаковић. 

 

 
 

Директор УСАИД-овог Програма 

подршке маргинализованим групама 

Јасмин Бешић рекао је да ће на овај 

начин бити финансирани стартап 

бизниси жена ради њиховог 

осамостаљивања, запошљавања и 

помоћи породицама. 

„Свих девет локалних заједница ће 

дефинисати модел по којем ће се 

расписати јавни позив, одабрати 

комисија и бодовати апликације. 

УСАИД ће за жене које су 

заинтересоване имати обуку како да 

попуне апликацију и помоћи ћемо им у 

имплементацији“, рекао је Бешић. 

Он је додао да ће  локалне заједнице  

одређивати   врсте дјелатности као и да 

су потенцијални корисници фонда жене 

жртве насиља, самохране мајке, жене са 

инвалидитетом или мајке дјеце са 

инвалицитетом, као и све остале групе 

маргинализованих жена.  

 
 
Издавач: Град  Приједор 


