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           Издање за јули  2014.године 

 

8.7. Прве електронске картице 

подијељене  у Приједору 

 

Премијер Републике Српске Жељка 

Цвијановић и градоначелник Приједора 

Марко Павић уручили су у Приједору 

прве електронске карте  са износом од 

5000 КМ становницима приједорског 

насеља Гомјеница , чија су домаћинства 

страдала у поплавама.  

 

 
 

Предсједница Владе РС је овом 

приликом изјавила да је  прва подјела 

обављена у овом граду зато што је 

Приједор први доставио комплетне и 

детаљне податке о поплављенима. 

„ Ми смо одлучили да у овом првом 

таласу то буде 80 картица, а већ ујутру 

ће их бити за још 200 корисника“ казала 

је Цвијановићева. 

Она је истакла да ће  подијељене 

картице  бити оперативне  средином 

идуће недјеље. 

„ До тада ће бити комплетирана листа 

предузећа гдје ће се картице моћи 

употријебити“ казала је Цвијановићева. 

Она је појаснила да је ријеч о подјелама 

картица од 5000 КМ које су 

оквалификоване као  највећа штета од 

поплава, а да ће , када прође половина 

ове подјеле, почети подјела картица са 

нижим вриједностима , како су 

процијењене штете које су поплаве 

причиниле. 

„ То значи да ће штете бити измирене у 

еквивалентном износу штети која је 

причињена“ казала је Цвијановићева. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да Приједор предњачи у 

свему, па је, нажалост,  први имао и 

поплаву и први почео дијелити картице. 

 

 
 

 "То је знак да је Приједор на вријеме 

обавио попис, да је на вријеме унио све 

те податке и пренио Влади и ево они су 

са картицама сада спремни, јер картице 

су дошле прије пар сати и ево прво их 

дијелимо овдје у Приједору и мени је 

драго да је тако. Ми смо показали 

спремност да први одрадимо све оно 
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што је потребно и то је нека награда 

нама и овим грађанима да међу првима 

могу реконструисати своје домове 

средствима са ове картице", рекао је 

Павић. 

 Он је додао да број од 2.020 

домаћинстава у Приједору, којима треба 

помоћ за санацију домаћинстава од 

штете од поплава, није коначан, да ће се 

тај списак допуњавати и да се неће 

закључити док се не осигура да нико не 

буде прескочен. 

 У мајским поплавама у Приједору је 

под водом било 4.900 објеката.  

 

12.7. Почасни конзул БиХ у Измиру 

Кемал Бајсак 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

захвалио се у име својих суграђана за 

сву помоћ која је из Турске упућена 

поплављеним домаћинствима у овом 

граду.  

 

 
 

"Ми смо захвални пријатељима из 

Турске на бризи у току поплава јер су 

међу првима и звали и питали како и 

чиме да помогну. Ми смо стари 

познаници и увијек се радо сјећамо 

гостопримства Манисе и Измира, наших 

братских комуна у Турској", рекао је 

Павић након разговора с почасним 

генералним конзулом БиХ у Турској. 

Он је додао да је културна сарадња са 

турским градовима остварена и кроз 

гостовања културно-умјетничких 

друштава, а привредна и кроз бизнис 

форум дијаспоре којем је прошле 

године  Приједор био домаћин. 

 "Имамо простора за заједничко 

дјеловање и планирамо у будућности 

још тјешњу сарадњу", казао је Павић. 

 Почасни генерални конзул БиХ у 

Турској Кемал Бајсак рекао је да су, 

захваљујући градоначелнику Марку 

Павићу и дугогодишњој сарадњи 

Приједора са турским градовима, многи 

људи у Турској чули за Приједор. 

 

 
 

 "Жалимо због поплава које су задесиле 

и овај град и БиХ и регион. Драго нам је 

да у Приједору није било људских 

жртава", казао је Бајсак.  

 

Почео пријем електронских картица 

 

У Приједору је  почео пријем 

електронских картица којом су 

поплављена домаћинства могла да 

почну са куповином неопходних 

материјала за санацију породичних 

кућа. 

Предузећа у Приједору у којима се 

може користити платна картица су Брас 

Комерц д.о.о. Бањалука с пословном 

јединицом Омарска, Гросист д.о.о. 

Приједор, Инвинг Инвест Инжењеринг 

д.о.о. Приједор, Јавор д.о.о. Приједор, 

Комуналне услуге а.д. Приједор, Крејић 

д.о.о. Приједор, ТКТ д.о.о. Приједор, 

Унијат-М д.о.о. Приједор, Вокел д.о.о. 

Вињани – Посушје ПЈ Приједор, 

Проспект д.о.о. Приједор ,Електро-

дистрибуција Приједор ,Нобил д.о.о. 

Нова Била - Травник, Пословница у 

Приједор и „ Ауто-жути“ 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

24.7.Златне руке Поткозарја 

 

У Приједору је  отворена осма етно  

привредно –туристичка манифестација  

"Златне руке Поткозарја" која је 

окупила 43 излагача народних 

рукотворина, а којом  је  званично 

почело културно љето "Приједор 2014". 

 

 
 

Манифестацију је отворио 

 градоначелник Приједора Марко Павић  

који је истакао  да је ово прилика да 

грађани Приједора и њихови гости виде 

све оне појединце и удружења која 

израђују народне рукотворине, његују 

етно стил или из личног задовољства 

или из тржишних разлога желе показати 

шта могу урадити златне руке 

Поткозарја. 

 

 
 

 
 

 "Градска управа пружила је прилику 

свима који су жељели, а одзив је добар, 

да овдје покажу шта умију и сваке 

године ћемо то чинити јер је ово 

јединствена прилика и да се покажу , 

али и да се продају ручни радови", казао 

је Павић . 

 Директор Туристичке организације 

Приједора Амира Ганић је потврдила да 

се међу излагачима налази  десет 

удружења, четири радионице, 28 

појединаца и приједорска канцеларија 

Привредне коморе Републике Српске, 

која је овом  приликом промовисала 

пројекат „ Домаће је најбоље“. 

Организатори "Златних руку 

Поткозарја" су Туристичка организација 

града Приједора и град Приједор.  

 

25.7.Амбасадор Хрватске у БиХ са 

градоначелником на Бришеву 

 

Делегације градоначелника Приједора, 

амбасадора Хрватске у БиХ и мјештана 

Бришева који тренутно живе углавном у 

Хрватској положиле су вијенце испред 

спомен плоче на којој су уписана имена 

68 Хрвата,  који су страдали крајем јула 

1992. године , а која се налази у цркви 

Светих апостола Петра и Павла у 

Бришеву. Градоначелник Приједора 

Марко Павић је  овом приликом истакао 

да је дошао да ода почаст свим жртвама  

и да изрази саучешће њиховим 

породицама. 
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„Гдје су Приједорчани, ја ћу увијек бити 

ту било они живи или мртви и зато сам 

данас овдје да одам почаст свим 

жртвама и да изразим саучешће 

њиховим породицама “ рекао је Павић. 

Амбасадор Хрватске у БиХ Иван Дел 

Векио је истакао да је дошао да се 

поклони сјенима невиних жртава овог 

мјеста. 

„ Важно је да не дозволимо да овај 

догађај падне у заборав и битно је да 

нас је што више овдје како би 

подсјећали оне који су одговорни  да  

починиоце процесуирају надајући  се да 

ће починитељи бити изведени пред лице 

правде“ рекао је Дел Векио. 

Закарија Гаврановић ,предсједник  

Удружења „Хрватски дом Љубија“  са 

сједиштем у Приједору је  истакао да 

тренутно на Бришеву  не живи ни један 

становник, а да је од 143 обновљено тек 

седам кућа. 

„Постоји интересовање пријератних 

становника да обнове своје домове, али 

то до сада није могуће јер није била 

ријешена инфраструктура“ рекао је 

Гаврановић. 

 

 
 

Он је додао да ће питање довођења 

електричне енергије у село ријешити 

донација Владе Хрватске у износу од 

1.150.000 куна ,а да ће се обратити 

локалој заједници како би се уредио 

путни правац који из Љубије води до 

Бришева. 

 

29.7. Завршена акција Уреди свој врт 

 

Свечаним пријемом за награђене 

завршена је  једномјесечна акција под 

називом  „ Уреди свој врт „ коју је по 

дванаести пут организовала Градска 

управа Приједор. На овогодишњи  

конкурс у категоријама   најљепше 

уређено двориште, балкон , школско 

двориште и најљепше уређен простор 

око стамбених зграда пријавило се  32  

кандидата.  

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   је ,  уручујући дипломе и 

новчане награде, захвалио свим 

учесницима акције  што су својим 

трудом допринијели да приједорска  

дворишта и балкони  изгледају  лијепо и 

уредно.  

                  
.  

„Град Приједор више од деценије  

подржава ову акцију, а  њени  резултати 

су  видљиви  јер је уређених дворишта и 

балкона, па и школских дворишта  све 

више  што и јесте циљ ове акције. Ови 

људи који су награђени су се потрудили 

да њихова животна средина изгледа 

лијепо и уредно и тако су допринијели 

љепшем изгледу града у цјелости“  

рекао је  Павић.  

Признање за најљепши балкон у акцији  

„ Уреди свој врт“  добила је  Даворка 
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Бјељајац из Тукова, друго  мјесто  

припало је  Драгану Родићу из 

Орловаца, а  треће Жељку Рељићу из  

Омарске . Јелени Тривунић  из  

Бистрице  припало  је прво мјесто у  

категорији најљепше уређено двориште, 

док су друго и треће мјесто освојиле 

Иванка Грновић из Љубије  и Весна 

Вукић из Миске Главе. 

Награда за најљепше школско двориште 

, као и прошле године,  припала је  

Основној  школи „ Бранко Радичевић“ 

из Петрова . 

Награђенима у све три категорије 

припале су дипломе и  новчане  награде  

од  по 300 , 200 и 100 КМ. И ове године  

акција је  проведена и у категорији 

најљепше уређеног простора око 

стамбених зграда, те је  робна награда -

косилица припала заједници етажних 

власника  у улици Драге Лукића у 

Љубији. 

 

Словенци побједници Петровданског 

падобранског купа 

 

Петер Балта, члан Аеро клуба „ Птуј“ 

побједник је 19. Петровданског 

падобранског купа "Приједор 2014", 

који је одржан на приједорском 

аеродрому "Урије".Будући да је овом 

репрезентативцу Словније и  актуелном 

прваку Европе ово  трећи пут узастопно  

да је остварио побједу на овом 

такмичењу њему је побједнички пехар 

остао у трајном власништву.  

 

 
 

„ Овдје ми је увијек добро да скачем јер 

је теже за скакање, али то ми је веома  

добар тренинг за свјетско падобранско 

првенство које се одржава у Бања Луци“ 

рекао је Балта. 

 

 
 

Он је додао да пехар у трајно 

власништво прима са великом почашћу, 

али и да му је то додатна стимулација да 

опет дође на ово падобранско 

такмичење. 

Балта је имао 14 негативних бодова и 

био је бољи од другопласираног Точек 

Грегорича, из АК „ Птуј“ са 15 

негативних бодова  и трећег на листи 

Недељка Брдара из АК „ Ријека“ са 18 

негативних бодова. 

Аеро клуб „ Птуј“  побједник је купа  у 

екипној конкуренцији са 132 негативна 

бода, и у веома јакој конкуренцији су 

били бољи од падобранаца АК „ 

Приједор“  162 бода  и АК „ Ријека“ са 

165 бодова. 

У категорији жена прво мјесто освојила 

је Нина Жижа из АК“ Ријека“ са 32 

негативна бода. 
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Најбољи међу јуниорима био је Стеван 

Милетић из АК „ Наша крила“ из 

Параћина са 45 бодова,а међу 

ветеранима прво мјесто припало Хансу 

Јоргтерзеру који је освојио 12 бодова, а 

наступио је за АК „Приједор“. 

На такмичењу је  учествовало 45 

такмичара   , падобранаца из девет 

клубова  из Аустрије, Србије, Црне Горе 

,Бугарске, Словеније, Хрватске, БиХ и  

по први пут и из Италије и Канаде 

извело  укупно 387  такмичарских 

скокова. 

Куп  је отворио министар цивилних 

послова БиХ Средоја Новић који је 

истакао да Приједор има традицију 

ваздухопловства коју нико нема право 

да изневјери. 

 

 
 

 " То је обавеза, јер имамо чиме из 

прошлости да се подичимо кад је 

ваздухопловни спорт у питању тако да 

ће  Министарство цивилних послова 

БиХ  и ове године настојати и у тешким 

условима финансијски подржати ову 

манифестацију", рекао је Новић . 

. 

 Градоначелник Приједора и 

вишегодишњи предсједник 

Организационог одбора купа Марко 

Павић рекао је да се куп организује по 

19. пут, да има традицију и добре  

резултате и да долазак такмичара у 

Приједор овом граду значи признање за 

труд да буде што бољи домаћин. 

 Падобрански скокови извођени  су по 

ФАИ правилнику у класичној 

дисциплини скок на циљ са висине од 

1.100 метара. 

 Организатор и домаћин купа  који је у 

званичном календару европских 

такмичења Свјетске ваздухопловне 

асоцијације ФАИ-ИПЦ је био  Аеро-

клуб „Приједор“, а покровитељи 

Министарство за породицу, омладину и 

спорт Републике Српске и  град 

Приједор. 

 

29.7. Изложба графика у Галерији `96 

 

У „Галерији 96“ постављена је изложба 

графика 13 доктораната Факултета 

ликовних уметности у Београду. 

 Изложба је ауторски рад професорке 

овог факултета Биљане Вуковић, под 

називом „Кључна реч: графика“, што су 

по њеним ријечима цитираних из 
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пратећег изложбеног каталога 

најосновнији и најдиректнији појмови 

који упућују на основни проблем рада. 

„Пре свега,ова изложба је поглед кроз 

садашњост у будућност, она упућује на 

ослонце Графичког колектива и носиоце 

стваралачког жара уметности графике“ 

навела је Вуковићева у каталогу. 

На изложби су изложени радови Марије 

Анђелковић, Сузане Вучковић, Јелене 

Јоцић, Милене Максимовић Ковачевић, 

Владимира Милановића, Милоша 

Насковића,Весне Опавски, Бојана 

Оташевића, Јелене Петровић, 

Слободана Радојковића, Маје Симић, 

Јелене Средановић и  Дање Текић. 

 

 
 

„ Заједничко овим младим ауторима је 

стваралачка страст, радовање, 

поштовање и веровање у будућност 

графике“ истакла је Вуковићева. 

Директор Галерије `96 Тихомир 

Илијашевић је истакао да је ово први 

пут да ова културна установа сарађује 

са Галеријом Графички колектив, али да 

је већ договорена даља будућа сарадња. 

„Ова изложба омогућава преглед 

савремених кретања у области графике 

која се веома брзо мијења у посљедњих 

20 година и у поетском и у ликовном 

изразу“ казао је Илијашевић. 

Он је додао да су  уз изабране радове 

издвојене кључне ријечи, које су 

наведене на крају докторског 

умјетничког рада и да оне на 

најнепосреднији начин упућују на 

основне проблеме које ових 13 аутора 

истражује. 

 

__________________________      

Издавач: Град Приједор 


