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1.8.Начелник општине примио 

ученика   Ратка Дарду  

 

Ратко Дарда, ученик трећег разреда 

приједорске Гимназије “Свети Сава” 

још једном је потврдио да је прави  

математички геније. Он је  освојио 3. 

мјесто на  Свјетској математичкој 

олимпијади, одржаној крајем прошлог 

мјесеца у Амстердаму. Дарду је тим 

поводом примио начелник општине 

Марко Павић. 

 

 
 

-Освајањем овако високог пласмана у 

веома јакој конкуренцији од скоро 600 

учесника  из цијелог свијета , Ратко је 

на најбољи начин представио своју  

породицу, школу и свој град јер нема 

боље промоције него исказати знање на 

таквом мјесту и на тако високом нивоу, 

рекао је Павић. 

Он је додао да општина Приједор већ 

неколико година помаже овом ученику 

да учествује на свим такмичењима, па 

смо тако и овај пут у Амстердам 

финансирали са 1000 КМ. 

-Он је наше повјерење оправдао  на 

набољи могући начин, а у знак 

признања што овако добро учи, биће му 

додијељена и ванредна стипендија до 

краја његовог школовања у средњој 

школи јер је својим резултатима то 

заслужио, казао је Павић. 

 

 
 

Ратко Дарда се захвалио да пријему и 

подршци коју има у локалној власти. 

-То је било највеће математичко 

такмичење и ја сам задовољан успјехом 

који сам остварио. Задаци су били 

тешки и драго ми је што сам успио, 

рекао је Дарда. 

 

Одржана 7. Ликовна колонија 

„Сретен Стојановић“ 

 

Учесници  Седме  ликовне колоније „ 

Сретен Стојановић“ академски сликари 

из братских општина завршили су своје 

радове чиме је овогодишњи сазив  

колоније  и званично завршен. 

 

 
 

Селектор колоније Зоран Радоњић   

потврдио је да су учесници били 

једногласни у оцјени да су имали 

одличне услове за рад. 
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-Сви умјетници  су , иако непознати на 

нашем подручју, у потпуности 

оправдали наше повјерење и радове  

који су овдје настали   моћи ће  да виде 

и сви љубитељи сликарства, већ крајем  

септембра у пратећем програму 

манифестације  39.Књижевни сусрети 

на Козари  када ће бити организована 

изложба тих радова , рекао је Радоњић. 

Учесници колоније  били су  

Александар Јоксимовић из Кикинде, 

Мирољуб Ђорђевић из Ниша,  Андреја 

Поточар из Новог Места, Бранко 

Миљуш из Београда и Бедри 

Карајагмурлар из турског града Измир 

те селектор Зоран Радоњић који је био и 

активни учесник ове колоније .Рад 

умјетника је пратио ликовни критичар  

Синиша Видаковић, историчар 

умјетности из Бањалуке. 

 

Отворена спортска сала у Бистрици 

 

У селу Бистрица код Приједора  

отворена  је  спортска сала у коју је 

општина уложила више од 20.000 КМ, а 

мјештани око 10.000 КМ. 

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да је новац за овај 

објекат издвојен у складу са 

општинском одлуком да се 

реконструишу сви постојећи домови 

мјесних заједница и да се изграде нови 

тамо гдје их раније није било.  

 -Ово је једна изузетно функционална 

дворана која ће служити и омладини 

овог мјеста, али и новој подручној 

школи која ће ускоро бити отворена. 

Нема бољег улагања од улагања у 

младе, казао је Павић отварајући салу. 

 Предсједник Мјесне заједнице 

Бистрица Милорад Мамић рекао је да се 

у овом мјесту изузетно много ради на 

инфраструктури и да је циљ тога да 

омладина из овог краја не одлази  у 

градове. 

 Предсједник Омладинске организације 

"Младост" из Бистрице Зоран Петровић 

рекао је да ова организација броји 50 

чланова и да је у протеклих годину дана 

активно учествовала у изградњи овог 

објекта. МЗ Бистрица броји око 350 

домаћинстава. 

 

 

Пројекти јачања локалне 

демократије 

 

У оквиру програма "Јачање локалне 

демократије - два" који у 15 општина 

БиХ Европска унија  финансира са 

милион и по евра, у Приједору су јуче  

представници УНДП-потписали уговоре 

са пет невладиних организација које би 

до марта 2012. године требало да 

реализују шест пројеката вриједних 

150.000 КМ.  

 Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности општине Приједор Љиљана 

Бабић нагласила је да локалне заједнице 

које учествују у програму ЛОД 2 имају 

обавезу да са 10 одсто суфинансирају 

одабране пројекте. 

 Удружењу грађана "Дон" одобрена су 

два пројекта вриједности веће од 50.000 

КМ. Еколошко друштво "Козара" 

реализоваће пројекат "Ревитализација 

излетишта и дјечијих играоница на 

зеленим површинама", Удружење 

"Теодора" "Афирмација младих за 

опстанак на селу" путем курсева ткања, 

шивања и израде сувенира, а Удружење 

за помоћ ментално недовољно 

развијеним лицима "Социјализација, 

рехабилитација и рекреација лица са 

посебним потребама".Удружењу 

грађана "Викторија" из Бањалуке 

одобрен је пројекат "Отварање 

савјетовалишта за превенцију и третман 

болести зависности". Ових шест 

пројеката према приједлозима 

невладиних организација било је 

вриједно 174.531.68 КМ, али је у том 

износу УНДП редуковао предвиђене 

административне трошкове за око 

25.000 КМ.  

 У програму ЛОД 2 од 42 пријављене 

општине из БиХ, осим Приједора, 

учествују и Бијељина, Градишка, 

Требиње, Дервента, Зворник, Фоча, 
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Тешањ, Сарајево, Тузла, Завидовићи, 

Јабланица, Кључ, Сребреник и 

Љубушки.  

 На јавни позив пристигла су укупно 

302 пројектна приједлога од којих је 

одобрен  71 . 

 

 

Завршена акција „Уреди свој врт“ 

 

Свечаним пријемом за награђене јуче је  

у Приједору   завршена акција под 

називом  „ Уреди свој врт „ .На 

овогодишњи  конкурс у категоријама   

најљепше уређено двориште,балкон 

школско двориште   те најљепше уређен 

простор око стамбених зграда пријавило 

се  33 кандидата.                    

Начелник општине Приједор Марко 

Павић   је ,уручујући дипломе и новчане 

награде, захвалио свим учесницима што 

су својим трудом допринијели да 

приједорска  дворишта и балкони  

изгледају  лијепо и уредно.  

Драгани Родић  из Орловаца припало   

је , према мишљењу стручне комисије, 

прво мјесто у  категорији најљепше 

уређено двориште, док су друго и треће 

мјесто освојили Милка Кнежевић   и 

Борислав Јокић. 

Прва награда за најљепше школско 

двориште припала је  Основној  школи 

„Бранко Радичевић“ из Ћеле, друго је 

припало ОШ  „ Вук Караџић “ из 

Омарске , док је треће мјесто  заузела 

школа у Козарцу. 

 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 у 

вриједности 500 КМ припала заједници 

етажних власника у улици Драге 

Лукића у Горњој Љубији. 

 

Поклони за првачиће 

 

И ове као и претходних година, 

начелник општине Приједор ће 

пригодним поклонима даривати 

малишане који 5.септембра  први пут 

сједају у школске клупе. 

-Ни ове године нисмо напустили ту 

традицију даривања ученика првака. 

Припремљено је око  630 пакетића које , 

по проведеној тендерској процедури, 

испоручује Издавачка кућа `Ланакс` из 

Бања Луке по цијени од 5,85 КМ, казала 

је начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић. 

 Она је додала да су пакети пригодног 

садржаја и да се  састоје  од приручника 

„ Буцко и Цица у саобраћају“, „ 

Животиње у пјесмицама“ „ Вицеви 1“, 

школске свеске  и честитке начелника 

општине. 

Она је истакла да је у прве разреде 

основних школа према најновијим 

подацима за школску 

2011/2012.уписано је  594  првачића што 

је за 14 мање него прошле године када 

их је уписано 608. 

 

29.8.Почела да саобраћа нова градска 

линија 

 

Од јуче  је  почела  да саобраћа нова 

градска линија на релацији Пећани - 

насеље "Јањића пумпа". Нова градска 

линија је уведена на основу приједлога 

грађана и пословних субјеката. Линија 

саобраћа из насеља Пећани (од 

паркиралишта код зграде Ц4), поред ТЦ 

Робот у правцу центра и аутобуске 

станице, затим до Тешинића, улицом 1. 

маја до ТЦ Бинго и магистралним путам 

до насеља "Јањића Пумпа". 

На овај начин становници насеља 

Пећани могу на лакши, једноставнији и 

јефтинији начин доћи до центра града, 

аутобуске станице, болнице, ТЦ Бинго и 

осталих пословних субјеката на 

Свалама. 

Исто тако становници насеља "Јањића 

Пумпа", Чиркин Поља, Свала и Урија 

могу на лакши, једноставнији и 

јефтинији начин доћи до аутобуске 

станице, центра града, ТЦ Робот, 

стадиона, катастра, грунтовнице, базена 
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и осталих субјеката на подручју насеља 

Пећани.Линија  која саобраћа сваким 

радним даном и суботом  и то на сваких 

сат времена у почетној је  фази 

уходавања а први значајнији резултати 

линије очекују се у наредном периоду. 

У току ове седмице поставиће се ознаке 

за стајалишта и на њима потребне 

информације за путнике. 

Линија је саставни дио саобраћајне 

политике коју води општина Приједор и 

која има за задатак смањење броја 

возила у центру града а самим тим и 

смањење застоја, буке и загађења у 

циљу стварања бољих услова за живот у 

граду. 

 

Све више грађана плаћа паркирање  
 

У  општинском  Одсјеку за саобраћај и 

паркинге  у првих шест мјесеци  ове  

године остварен је  приход од  

151.516,10 КМ, од чега приход од 

продаје карата на паркинг аутоматима 

износи 125.946,10 КМ,  потврдио је  

шеф овог   Одсјека  Александар Јефтић. 

 

 
 

 -У поређењу са истим периодом 

прошле године остварени приход је 

увећан за пет одсто. Наплата је вршена 

на 450 паркинг мјеста  и продато је 157 

400 паркинг карата што је за 13 одсто 

више него прошле године, што указује 

да  све већи број возача регуларно 

користи паркиралишта и плаћа 

паркирање, рекао је Јефтић. 

 Он је додао да  је  издато  65 годишњих 

паркинг  карата и   59 бесплатних 

паркинг  карата за инвалидне особе те 

да је број предмета везаних за  мјесечне 

и годишње паркинг карте и резервације 

паркинг мјеста повећан за 3 одсто, а 

приход по том основу повећан за 2 

одсто и износи 7020 КМ. 

-Број блокираних возила је смањен  за 

19 одсто , тако да је извршено   565 

блокирања возила на паркиралиштима и 

недозвољеним мјестима , од чега 356 и  

у сарадњи са комуналном полицијом и 

46 са саобраћајном полицијом при чему 

је остварен приход од 18.550 КМ, додао 

је Јефтић. 

  

 

Изложба слика приједорских сликара 

 

У Музеју Козаре ун петак је отворена  

изложба слика на којој се, по први пут 

од када је почетком године 

формирано,представља већина 

актуелних чланова Удружења ликовних 

умјетника  Приједора.Предсједник овог 

удружења  Драган Топић је истакао да 

је ово њихова прва изложба која је 

уједно представља  и континуитет 

активности које је прије рата започео  

Ликовни клуб „ Сретен Стојановић“. 

 

 
 

-Ово је промотивна и ревијална изложба 

гдје смо дозволили ауторима које смо 

позвали да по свом нахођењу изаберу 

дјела, тако да је овдје  заступљено 

богатство разноликости што овај наш 

при корак чини јако успјешним, рекао је 

Топић. 

Изложбу је отворио начелник општине 

Марко Павић који је истакао да је у 

умјетничким,али и ширим круговима 
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познато  да је Приједор  плодно тло за 

ликовно стваралаштво  и стјециште  

школованих  и  афирмисаних ликовних 

стваралаца . 

-Свјесни  тога, подржали смо  идеју која 

је потекла  управо  од самих умјетника 

за формирањем Удружења ликовних 

умјетника Приједора. Немогуће је  

занемарити чињеницу да  као што су 

прве изложбе у БиХ организовали 

Приједорчани тако и да  до данас тај 

феномен сликара траје што потврђује и 

преко30 сликара Приједорчана који 

овдје излажу своја дјела, рекао је Павић. 

Директор Музеја Козаре Миленко 

Радивојац  је нагласио да је изложба 

организована као манифестација у 

оквиру Културног љета 2011, али и да је 

саставни  дио програма  7. ликовне 

колоније „ Сретен Стојановић“ која је у 

току на Мраковици. 

Он је додао да је изложено око 

педесетак радова 34 умјетника међу 

којима су и еминентна имена у свијету 

сликарства као што су Радован Крагуљ, 

Љубо Стахов,Младен Каран,  Бранко 

Миљуш, Драган Драгић , Здравко 

Мандић и да доминирају различите 

технике као што су цртежи, 

графике,слике и скулптуре. 

 

Издавач: Општина Приједор 


