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1.6. Почело Културно љето  

 

Изложбом педесетак ликовних радова 

приједорских основаца под називом 

„Најљепше ћирилично слово“, у 

Приједору је почела тромјесечна 

манифестација „Културно љето“.   

На конкурс Народне библиотеке 

„Ћирило и Методије“, пристигло је 230 

ученичких радова, а најбољима је 

равноправно проглашено пет радова. 

Аутори су: Тијана Стојнић и Вања 

Балтић из ОШ „Ћирило и Методије“, 

Трнопоље, Соња Књегинић и Алма 

Хергић, ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Приједор, те Сања Радаковић, ученица 

ОШ „Петар Кочић“ Приједор.  

 

 
 

Они су награђени новчаним износима од 

по 50 КМ, књигом и захвалницом које им 

је уручила директор Народне библиотеке 

„Ћирило и Методије“, Мара Ећим. Она је 

нагласила да је, у обезбјеђењу наградног 

фонда, поред библиотеке, учествовала и 

Борачка организација Приједор те 

Удружење резервних војних старјешина.  

- Дужност нам је, с обзиром да носимо 

назив „Ћирило и Методије“, да сачувамо 

ћирилично писмо. Народ који изгуби 

писмо, изгубио је себе - истакла је Мара 

Ећим. 

Жири у саставу Зоран Радоњић, Драган 

Топић и Мирослав Дрљача, наградио је 

радове на којима је представљено 

типично ћирилично слово, на 

стилизован, ликовно богат и декорисан 

начин.  

 

4.6. Сусрети Козарчана  

 

Град Приједор био је домаћин 42.сусрета 

Козарчана у Београду који су одржани у 

суботу 2.јуна у  Дому војске у Београду. 

Сусрете је отворио градоначелник 

Миленко Ђаковић који је зажелио 

добродошлицу свим учесницима овог 

културно-умјетничког програма. 

 

 
 

„ Свеједно да ли живите у Београду или 

под Козаром, у част Козарчана који овдје 

живе, поново смо се окупили као 

пријатељи да се присјетимо славне 

историје Козаре и Козарчана и храбре 

епопеје на Козари гдје су наши преци  

храбро супротставили далеко јачем 

непријатељу. Ми желимо да без обзира 

гдје смо , Козару никад не заборавимо“, 

рекао је Ђаковић. 

Извршни одбор Удружења Козарчана у 

Београду додијелио је Златне спомен 

значке садашњем и бившем 

градоначелнику Приједора, Ђаковићу и 

Павићу за дугогодишњу подршку 

Удружењу Козарчана у Београду. 

У програму  који је водио Деан  Батоз, 

глумац Позоришта Приједор, 

учествовали су  женска вокална група и 

фолклорни ансамбл КУД-а Милан Егић 

из Брезичана, Ојкачка група „Младо 
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Поткозарје“,  ученица ОШ „Јован 

Цвијић“ из Брезичана Данијела Шорга  

која је говорила пјесму Сузане Ступар 

„Моја Козара“. 

 

Градоначелник боравио у посјети 

кинеском граду Нингбо 

 

Градоначелник Приједора  Миленко 

Ђаковић у кинеском граду Нингбо 

присуствовао  Форуму градоначелника 

Кина 2018-ЦЕЕЦ (земље централне и 

источне Европе и Кине)  чији је 

организатор Кинеска народна 

асоцијација за пријатељство са страним 

земљама.Он је учествовао на овом 

Форуму на позив Ли Xиаолин, 

предсједнице Кинеске народне 

асоцијације за пријатељство са страним 

земљама и Киу Донгyао, градоначелника 

Нингба. 

 

 
 

Тема овогодишњег Форума је била 

„Продубљивање локалне сарадње  за 

имплементацију пут и појас 

иницијативе“.Иначе, Нингбо је познат 

лучки град са глобалним утицајем, 

производним средиштем, средиштем 

културе и историје, са добро 

успостављеним системом модерне 

индустрије са секторима који се односе 

на луку, производну опрему, текстил, 

производњу обуће и високотехнолошки 

сектор. радоначелник Ђаковић је  

посјетио локална предузећа, а потом је  

присуствовао састанку са лидерима 

ЦПАФФ-Кинеске народне асоцијације 

за пријатељство са страним земљама и 

лидерима Града Нингба. Потом су 

услиједиле панел дискусије на теме: 

Интернет и олакшање трговине ; 

Либерализација инвестиција и пилот 

зона за трговинску и економску сарадњу; 

Иновације, предузетништво и сарадња 

малих и средњих предузећа. 

Протокол о сарадњи Приједора и Нингба 

потписали се 29.јануара 2015.године  

градоначелник Приједора Марко Павић 

и  представник кинеског града Нингбо за 

међународну сарадњу Је Ронгцонг , а та 

сарадња односи се  на области 

економије, образовања и туризма. 

 

Одржани  Дани ријеке Сане 

 

Домаћин и организатор манифестације 

“Дани ријеке Сане” био је Град 

Приједор,  која је и ове године имала је  

за циљ очување и заштиту ријеке Сане и 

њених притока, од извора до ушћа, као и 

подизање свијести о значају и очувању 

животне средине. 

Потписивањем Декларације „Дани на 

Сани 2001“, начелници општина 

Санског слива исказали су подршку овој 

манифестацији и обавезали се  да ће 

штитити ријеку Сану као добро од 

општег интереса. 

 

 
 

Вршилац дужности начелника Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине града 

Приједора  Тихомир  Тимарац изјавио је 

овом приликом да је порука ове 

манифестације веома јасна и једна и 

једина. 
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„ Чувајмо ријеку Сану  и да ријека Сана 

буде чиста како на извору тако и на ушћу 

, читавим својим током“, поручио је 

Тимарац. 

Млади Приједорчани су  дали су свој 

допринос овој манифестацији  тако што 

су цртали  и писали на тему: „Ја волим 

ријеку Сану“.  

 

 
 

Симболично, еколошка штафета је на  

крају пригодног  програма предата 

представницима општине Нови Град , 

гдје је вода са извора ријеке Сане 

изливена  на ушћу у ријеку Уну у Новом 

Граду. Овим симболичним чином 

жељело се поручити како Сана треба 

остати једнако чиста цијелим својим 

током. 

 

Пријем за дјецу са Косова  

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је пријем са 

педесетак  основаца и четири наставника  

са Косова и Метохије  и за њихове 

домаћине  , ученике  ОШ „ Бранко 

Ћопић“. Поред лијепих жеља за 

успјешан наставак школовања и мирније 

дјетињство, градоначелник им је у знак 

добродошлице уручио и пригодне 

поклоне. 

 „ Желим да угодно проведете вријеме 

код својих домаћина и да схватите да 

ћете овдје увијек имати пријатеље  и да 

вам овај пут остане у трајном сјећању“ 

казао је Ђаковић. 

Предсједник Одбора за помоћ Косову и 

Метохији  Милорад Арлов је искористио 

овај пријем да се захвали и 

градоначелнику и  особљу школе која је 

по други пут угостила дјецу, као и 

родитеље који су учинили овај лијепи и 

хумани гест да у госте приме дјецу са 

Косова и Метохије. 

 

 
 

Директор ОШ „ Бранко Ћопић“  Сања 

Муњиза   је истакла да је ова школа радо 

прихватила овогодишње домаћинство 

основцима са Косова и Метохије и 

већина  родитеља је показала изузетне 

емоције према тој дјеци која живе у 

енклавама. 

 

 
 

„Није било тешко организовати смјештај 

код наше  дјеце  и колега, просвјетних 

радника гдје ће боравити и проводити 

вријеме уз прекиде активностима из 

програма који смо им припремили“,  

казала је Муњиза. 

Директор Основне школе из Угљара 

Горан Јовић је изјавио да ово није први 

пут да је у пратњи својих ученика стигао 

у Приједор. 
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„ Прошле године смо понели лепе утиске 

и радујемо се опет сусрету са 

приједорском дјецом и људима чије 

гостопримство ћемо увијек памтити“ 

,истакао је Јовић. 

Град Приједор већ четврту годину 

заредом учествује у пројекту; Спојимо 

дјецу Косова и Метохије и Републике 

Српске. Дјеца са Космета боравила су  у 

Републици Српској до 23.јуна. 

 

Одржана 10. Конференција беба   

 

Традиционална видовданска 

манифестација „Конференција беба“, 

коју је  град Приједор организовао по  

десети пут, окупила је 28.јуна на 

Видовдан 147  беба од укупно 527 беба 

рођених  у времену између два 

Видовдана.  

Организатор овогодишње конференције 

беба је  био Град Приједор , а на њој је  

изабрано трочлано предсједништво које 

чине најмлађа, најстарија и беба са 

највише браће и сестара, које је 

пригодним поклонима даривао 

градоначелник Миленко Ђаковић. 

Трочланим предсједништвом до идуће 

године ће предсједавати Данијел 

Сагановић, најстарија беба, који ће 30. 

јуна имати годину дана. 

Титулу најмлађе бебе добила је Софија 

Прељић  која је рођена 16. јуна ове 

године.  

 

 
 

Беба са највише браће и сестра ове 

године је Мехмед Садику који има седам 

браће и сестара.  

Градоначелник је наградио и бебе рођене 

27. маја, на дан славе града: Арсенија 

Бабића, Сару Видичевић и Милу 

Челебић, будући да ове године није било 

рођених беба на 16. мај – Дан града 

Приједора.   

Захваљујући Градској управи и великом 

одзиву бројних јавних предузећа и 

установа, привредника, удружења и 

појединаца поклоне су добиле све бебе 

које су учествовале на конференцији. 

 

Лопте за најбоље учеснике трка 

 

Комплетима лопти за више врста 

спортова градоначелник Приједора 

наградио је ученике Основне школе 

„Петар Кочић“ и Средњошколског 

центра као најуспјешније учеснике 25. 

Међународне уличне трке „Приједор 

2018“ која је одржана 16.маја поводом 

Дана града.Лопте је уручио замјеник 

градоначелника Александар Миљуш 

који  је истакао да су ове школе својим 

масовних учешћем на овој трци  

остварили најбоље спортске резултате. 

„За те успјехе заслужено добијају нове 

спортске реквизите , који ће им, надамо 

се користити у будућeм раду и да ће 

масовност бављења спортом постати још 

већа у овим школама“, казао је Миљуш. 

 

 
 

Директори награђених школа су истакли 

да се радују поклону поготово што је 

остварен успјехом дјеце и да вјерују да 

ће наставити са добрим резултатима и 

убудуће. 
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Маскенбал  

 

У организацији Туристичке 

организације  Приједора и уз  учешће 

неколико стотина ученика основних 

школа са подручја града Приједора и 

општине Оштра Лука, одржан је  

традиционални маскенбал под називом  

„Свијет дјечије маште“.Осим 

школараца, у маскенбалу су учествовале 

мажореткиње из ОШ „Бранко Ћопић“ 

као и чланице Мажорет клуба „Фестина“ 

, те кловн Фазонко и лутке Удружења 

„Жене у умјетности“. 

„Циљ нам је  и ове године било дружење 

и афирмација дјечијег стваралаштва и 

маште – рекла је директор Туристичке 

организације Амира Ганић. 

 

 
 

Маштовитост која дјеци ни овога пута 

није недостајала  привукла је у Љетну 

башту  бројне посјетиоце. 

– „Културно љето“ се већ захуктава и 

драго ми је што је у знаку младости. 

Дјечијој креативности и маштовитости 

нема краја. Град ће, свакако, наставити 

да подржава овакве манифестације – 

рекао је Миљуш. 

Теме овогодишњег маскенбала су биле: 

флора, фауна, екологија и туризам. Све 

школе су добиле неку од награда које су 

додјељиване у бројним категоријама: за 

сценски наступ, разноврсност маски, 

најсмјешније, најоригиналније маске, 

еколошке, едукативне маске и друго.   

 

Изложба „Истоимени свјетови“ 

 

У приједорској Галерији "Сретен 

Стојановић" отворена је изложба 14  

слика и цртежа великог формата под 

називом "Истовремени свјетови". 

Аутор изложбе Милан Сташевић један је 

од најистакнутијих српских сликара. 

Остварио је више од 70 самосталних 

изложби у земљи и иностранству, као и 

више од 400 групних изложби широм 

свијета. 

 

 
 

Посјетиоци приједорске галерије имали 

су прилику да виде ликовно 

стваралаштво у којем је, како аутор 

наводи, представљена прича преко 

приче. 

Директор Галерије Тихомир Илијашевић 

истакао је да је Сташевић изузетно 

квалитетан и познат умјетник, чија су 

дјела оправдано заслужила да буду прва 

изложена у Галерији  ја од сада носи име 

"Сретен Стојановић". 

 

Падобрански куп 30.јуна и 1.јула 

 

Oвогодишњи ,  23. по реду 

''Петровдански падобрански куп-

Приједор 2018'' биће одржан 30.jуна  и 1. 

јула  на приједорском спортском 

аеродрому ''Урије'', потврђено је из 

Организационог одбора ове 

манифестације. Ово такмичење 

падобранске елите , ове године ће 

окупити педесетак падобранаца из 

десетак земаља.Скокови  падобранаца ће 

се и ове године  одвијати по 

критеријумима  Свјетске падобранске 

асоцијације /ФАИ / у клaсичној 

дисциплини скок на циљ. 
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Организатор овог међународног 

такмичења је Аеро клуб „ Приједор“ ,а 

покровитељи Град Приједор  и 

Министарство за породицу, омладину и 

спорт Владе Републике Српске. 

 

Црвени крст у новим просторијама 

 

Градска организација  Црвеног крста 

Приједор , као једна од највећих 

хуманитарних организација на подручју 

града и званично је пресељена у нове 

просторије у  градском насељу Пећани. 

 

 
 

 На пригодној церемонији секретар 

Градске организације Црвеног крста 

Зоран Веселиновић је изјавио да су 

чланови и волонтери пресретни што су 

добили овакав простор који им је 

обезбиједила и уредила Градска управа. 

„Добили смо један изузетан простор у 

којем ћемо се потрудити да постигнемо 

још боље резултате рада од оних које смо 

постизали у старом простору“, рекао је 

Веселиновић. 

Генерални секретар Црвеног крста 

Републике Српске Ђоко Михајловић је 

на овој свечаности изјавио да  је уз помоћ 

Градске управе за ову организацију 

учињено велико дјело. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је овом приликом изјавио да су 

овој хуманитарној организацији  

обезбијеђени добри услови за рад. 

„Наш Црвени крст је понос града 

Приједора и показао је у многим 

догађајима у претходном времену да је 

спреман за обављање најсложенијих 

функција у случају ванредних 

опасности“, рекао је Ђаковић. 

На овој свечаности су уручене и 

захвалнице свим појединцима   и 

институцијама које су подржавале овај 

пројекат пресељења у нови радни 

простор, и уопште  рад Црвеног крста. 

 

Поклони за бебу рођену на Видовдан 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић посјетио  је  у приједорском 

породилишту Александру , новорођену 

бебу Марије Грбић из Новог Града која 

је  са четири килограма дошла на свијет 

на Видовдан.  

 

 
 

Он је , уручујући мајци поклон, нагласио 

да је ово  једна од његових најљепших 

радних обавеза. 

“ Нема радосније обавезе него што је 

посјета породилишту и ево имамо 

ситуацију  да је ове године рођена само 

једна беба, иако их је у периоду између 

два Видовдана чак за 38 више него 

раније што је  ипак охрабрујуће“, рекао 

је Ђаковић. 
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Он је додао да тај податак значи да 

младост почиње активније да ради на 

стварању подмлатка.  

„ Видовдан је дан у којем су кроз 

историју Срби силно и страдали , али ево 

има и радосних догађаја и ми са радошћу 

долазимо да честитамо овај најљепши 

дан у животу сваког човјека када добије 

дијете и да  беби пожелимо дуг и срећан 

живот”, рекао је Ђаковић. 

Марији Грбић ово је друга дјевојчица, 

која је сестру добила на дан свог 

рођендана. 

Овом акцијом завршен  је  други дио 

манифестације „ Конференција беба“ на 

којој је награђено око 150 беба од  

укупно 527 колико их је укупно рођено 

за годину дана. 

 

Седам пјесника у ужем избору за 

награду Скендер Куленовић 

 

Жири 46. “Књижевних сусрета на 

Козари“ у саставу предсједник Бранко 

Летић и чланови Ранко Поповић и Ђорђе 

Нешић саопштили су на  сједници 

Организационог одбора у Приједору  

имена седам пјесника који су ушли у ужи 

избор за Награду „Скендер Куленовић“. 

То су: Мирослав Алексић за књигу 

„Оскудно време“, Анђелко Анушић – 

„Жив си, кажеш“, Благоје Баковић – 

„Померач облака“, Мирјана Булатовић – 

„Ако је неком срце стало“, Драган 

Лакићевић –  „Песме за једног читаоца“, 

Здравко Миовчић – „Што је душа 

скупила“ и Стеван Тонтић за књигу 

пјесама „Христова луда“. Ових седам 

кандидата искристалисало се међу 

педесетак књига, при чему је жири имао 

помоћ и водећих библиотека од којих су 

добили извод свих дјела поезије која су 

штампана на српском језику од октобра 

2016. закључно са 2017. годином. 

Иначе, најстарија и престижна књижевна 

манифестација на овим просторима, 

„Књижевни сусрети на Козари“, по 46. 

пут ће бити одржана у септембру, а дотад 

би жири требало да  одлучи коме ће 

припасти Награда „Скендер Куленовић“ 

за 2017. годину. 

 

 Дани малина 

 

На малом градском тргу  је одржана  још 

једна сајамска  привредно-туристичка 

манифестација, а овога пута у питању је 

продаја малина. На неколико штандова 

овогодишњи род малине из својих 

малињака продаје десетак малинара, по 

цијени од 1 до три КМ, зависно од 

паковања.  

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић обишао је произвођаче малина 

и са њима  разговарао о проблему 

тржишта и неопходној хладњачи у којој 

би воћари одлагали своје производе до 

проналаска купаца. 

– Имамо у плану ријешити ово питање. 

Ријеч је о хладњачи од 400 тона, која би 

била изграђена у селу Нишевићи, гдје 

постоји објекат који би требало 

припремити за ову намјену. Још није у 

потпуности утврђена цијена, а  креће се 

од триста хиљада до милион марака – 

рекао је Ђаковић. 

 

Отворен пут у насељу Брђани 

 

Мјештанима засеока Брђани и Видовићи 

у Козарцу на употребу је предат нови 

асфалтни пут у дужини од 700 метара. 

Пут у вриједности од око 60 000 КМ 

асфалтиран је  заједничким улагањем 

планинара, мјештана 12 домаћинстава,  и 
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учешћем Града Приједора у износу од 40 

одсто средства. 

Овај пут је, по ријечима мјештана, 

зачајан и за планинаре, чланове 

Планинарског друштва „ Мраковица“. 

 

 
 

„Захвални смо свим донаторима а  

посебно Градској управи и 

градоначелнику који су препознали 

наше потребе. У овој акцији је 

учествовало око 200 планинара с 

добровољним  прилозима јер је пут 

нешто без чега не можемо и ово ће даље 

да нас веже и спаја“ ,казао је Хамдија 

Кахримановић, планинар и један од 

организатора пројеката изградње пута.  

Он је додао да су прилоге  давали сви 

планинари и најмлађа чланица друштва 

која има само једанаест година , али и  

најстарији планинар који има 87 година. 

Свечаној предаји пута испред градске 

управе присуствовао је Тихомир 

Тимарац, вд начелника  Одјељења за 

стамбено комуналне послове Града 

Приједора, који је  рекао да је овај пут 

плод заједничког улагања планинара 

„Мраковице“  и Градске управе. 

 

Посјета дјеци на љетовању у 

Бечићима 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и директор Центра за социјални 

рад Милена Миодраговић посјетили су 

малишане треће смјене у Дјечијем 

одмаралишту "Ужице" у Бечићима, који 

ту бораве у оквиру пројекта 

"Социјализација дјеце Републике Српске 

2018". У трећој смјени су, осим 55 дјеце, 

васпитача и родитеља - пратилаца дјеце 

са посебним потребама из Приједора, и 

малишани из Бијељине, Требиња, 

Брчког, Лопара, Доњег Жабара и 

Пелагићева-укупно 158 лица, која ће на 

мору боравити 10 дана, односно до 14. 

јуна. 

Директор Јавног фонда Недељко Јовић, 

који је био домаћин, захвалио је 

Ђаковићу за вријеме које је издвојио да 

посјети и разговара са дјецом у Бечићима 

и нагласио да је ово прва званична 

посјета једног градоначелника у 

протеклих 17 година, колико Фонд 

реализује пројекат "Социјализација 

дјеце Републике Српске". 

Он је нагласио да му је изузетно драго 

што има прилику да поздрави 

градоначелника Приједора у друштву 

више од 130 дјеце из различитих градова 

и општина Српске у пројекту који је до 

сада обухватио више од 23.000 

малишана из најосјетљивијих 

категорија. Јовић је навео да посјета 

показује да локалне заједнице цијене 

овај пројекат, а да је град Приједор то 

показивао и претходних година, 

подржавајући и учествујући у његовој 

реализацији.  

Ђаковић је позитивно оцијенио идеју и 

реализацију овог  пројекта, како у 

смислу инфраструктуре тако и у 

организационо. 

"Дјеца у одмаралишту `Ужице` у 

Бечићима имају све потребно за пријатан 

и угодан боравак - добар смјештај, 

укусну и обилну исхрану, спортске 

терене и радионице и наравно прелијепу 

плажу и море", навео је он.  

Према ријечима Ђаковића, сама идеја 

пројекта, гдје дјеца колективно проводе 

вријеме на мору у друштву својих 

вршњака и под будним оком васпитача, 

учитеља пливања, педагога, психолога и 

другог стручног особља, нешто је што је 

потребно и корисно за дјецу Републике 

Српске.  

 

Издавач : Град Приједор 


