
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за мај   2010.године 
 

7.5. Отворена амбуланта у Козарцу 

 

Свечаним пресјецањем траке званично 

је отворен објекат амбуланте породичне 

медицине у Козарцу, једној од највећих 

мјесних заједница на подручју општине 

Приједор.Начелник општине Приједор 

Марко Павић је отварајући објекат 

вриједан 536 000 КМ, истакао да је 

општина уложила 283 000 КМ , што је 

више од половине уложених средстава, 

али уједно изразио задовољство што су 

у овом пројекту учествовала и три 

министарства из два ентитета. 

 

 
 

-Реконструкцијом овог девастираног 

објекта послали смо једну  важну 

поруку из овог изразито повратничког 

насеља како се заједничким радом и 

заједнички средствима може грађанима 

даровати један лијеп здравствени 

објекат са жељом да га више користе за  

промоцију здравља  и превенцију, него 

лијечење болести, казао је Павић. 

Он је додао да је општина Приједор на 

ова начин још једном потврдила да води 

рачуна о равномјерном развоју општине  

и о свим категоријама становништва. 

Представник Министарства расељених 

особа и избјеглица Федерације БиХ 

Џемаил Ћибо је потврдио да је ово 

министарство уложило 120 000 КМ у 

изградњу овог објекта на подручју 

другог ентитета. 

-Искрено се надам да ће овај објекат  

допринијети порасту наталитета на 

овом подручју ,а доказ је сарадње 

локалних власти који добром 

синхронизацијом  могу урадити много у 

корист грађана БиХ, казао је Ћибо. 

Министар здравља и социјалне заштите 

РС Ранко Шкрбић  истакао је да је 

новоотворени објекат амбуланте 

породичне медицине опремљен 

најсавременијом опремом којом се 

опремају и све остале амбуланте 

породичне медицине у 25 општина у 

којима се тренутно проводе различити 

пројекти реконструкције. 

 

 
 

-Ово Министарство је у амбуланту у 

Козарцу уложило 50 000 КМ,а додатних 

35 000 КМ уложено је кроз опрему и 

надамо се да ћемо до краја године , 

осим завршета актуелних пројеката 

успјети да обезбиједимо за  све тимове 

породичне медицине  у РС софтвер  

породичне медицине, како би имали 

јединствену базу података ,казао је  

Шкрбић. 

Министар за избјеглице и расељена 

лица РС Омер Бранковић је истакао да 

је ово министарство уложило 83 000 КМ 

те захвалио свима који су улођили 

средства у ову амбуланту,као и 

донаторима из Салцбурга који су 

донирали збираску столицу. 
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Директорица  приједорског Дома 

здравља Славица Поповић је потврдила 

да ће амбуланта почети са радом већ у 

понедјељак 

-Овдје ће радити два комплетна тима 

породичне медицине, а након тога 

слиједи и  успостављање поливалентне  

стоматолошке заштите те 

консултативна специјалистичке заштите 

у области педијатрије и гинекологије.У 

функцију ће бити  стављен  и један 

лабораторијски пункт гдје ће се 

обављати лабораторисјка 

дијагностика.,казала је Поповићева. 

На овом подручју је верификовано 4500 

становника, корисника здравствене 

заштите по моделу породичне 

медицине. 

 

Свечаности поводом Дана побједе 

 

Делегације општине Приједор  и 

првобораца Народоноослободилачке 

борбе   положиле су   вијенце ,  поводом 

9. маја, Дана побједе над фашизмом, 

испред  споменика на Партизанском 

гробљу на Уријама. На историјском 

часу који је тим поводом одржан 

присутнима се обратио се замјеник 

начелника општине Миленко Ђаковић  

који је истакао да је 9.мај, кога цио 

слободарски свијет слави као Дан 

побједе над фашизмом, дан  кога све 

наше, али и генерације које долазе, 

морају памтити и обиљежавати. 

 

 
 

-Обиљежавање овог историјског дана на 

европском контитенту је  још једну 

потврду вјечите човјекове тежње ка 

слободи живљења, мисли, слободи духа. 

Том тежњом одувијек је био 

инспирисан и наш народ,  поготово 

народ Козаре и Поткозарја, казао је 

Ђаковић. 

Предсједник Општинске организације 

СУБНОР-а Вељко Родић је истакао да  

Приједорчани имају посебне разлоге да 

овај дан славе, јер управо су борци из 

ових крајева у  четворогодишњој борби 

за слободу дали велике жртве , али 

истовремено били дио покрета који је 

широм Европе кренуо у коначни 

обрачун са фашистичком немани. 

 -Младе генерације имају обавезу да 

чувају слободу и да се старају  да  се 

убудуће нешто слично не понови , него 

да се свим силама брани домовина, а на 

то нас обавезују све жртве фашистичког 

терора, нагласио је Родић . 

У Народноослободилачкој борби је са 

подручја Приједора  учествовало око 7 

000 бораца, од којих је 564 првоборца. 

Животе  је  изгубило 2 228 бораца, од 

којих је  10 народних хероја . 

 

6.5. Роми обиљежили Ђурђевдан 

 

Тридесетак  Рома су традиционалним 

уранком и  обредним купањем на ушћу 

Гомјенице у ријеку Сану почели 

обиљежавање своје славе 

Ђурђевдана.Међу онима који су 

загазили у хладну ријечну воду био је и 

предсједник приједорског Удружења 

Рома Рамо Салешевић .  

- Вода је хладна, али  то нама не смета  

јер је Ђурђевданско купање    дио 

богате традиције ромског народа и 

обичај који  желимо  сачувати . На овај 

начин скидамо све наше муке и гријехе 

и желимо да их вода однесе, а да нам 

ова година донесе више среће и радости 

у животу, рекао је Салешевић.  

Он је додао и да радује што је  

овогодишњем  јутарњем купању и 

умивању на Сани било Рома свих 

генерација и оних старијих који су то 

научили од дјетињства, али и младих 
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који тек треба да уче како да његују 

обичаје свог народа.  

                        

  

На подручју општине Приједор живи 

око 650 Рома, које као и претходних 

празника и овог мучи највише 

стаамбено збрињавање и запошљавање.  

 

Уписано 558 првачића 

 

У 12 приједорских основних школа у 

мајском уписном року за школску 

2010/11. годину уписано је 558 првачића 

или 64 мање него ове школске године у 

којој наставу похађају 622 првака. 

У Одјељењу за друштвене дјелатности 

општине Приједор очекују да ће 

одређени број дјеци бити уписан у 

августу,али да то битније неће повећати 

број ученика у првим разредима 

основних школа. 

Од четири градске школе, већи број 

уписаних шестогодишњака има само 

ОШ ''Бранко Ћопић'' која је у мајском 

року уписала 105 првачића, што је за 

осам више у односу на текућу школску 

годину. 

Само ријетке основне и то подручне 

школе  евидентирано више уписаних 

првачића и то Основна школа ''Бранко 

Радичевић'' из Петрова   седам, а   ОШ  

''Ћирило и Методије'' из Трнопоља 

четири. 

У четири подручна одјељења 

приједорских основних школа, у селима 

Горњи Јеловац, Волар, Цикоте и 

Шурковац, у овом року нема уписаних 

првачића. 

 

Кампања за занимање обућар 

 

Потписивањем споразума између 

општине Приједор, Агенције за локални 

економски развој „ Преда“ и предузећа „ 

Нова Иванчица“ и „ Нути дуе“ о 

заједничком учешћу у промоцији 

занимања обућар и званично је почела 

кампања за упис средњошколаца у једно 

одјељење ове струке у приједорској 

Пољопривредно-прехрамбеној 

школи.Начелник општине Приједор 

Марко Павић потврдио је да општина 

Приједор и на овај начин жели да утиче 

на уписну политику и то тако што ће 

школовати кадрове који су потребни 

привреди.  

-У том смислу смо прошле године 

уписали једно одјељење 

дрвопрерађивача који ће имати 

запослење одмах послије завршене 

школе , а ове године са двије наше 

обућарске фирме вршимо промоцију 

занимања обућар међу ученицима 

деветих разреда ,рекао је Павић. 

Он је додао да је општина подржала ову 

кампању и одређеним финансијским 

средствима која ће бити и оправдана већ 

самом чињеницом да је школовање 

обућара и јефтиније и исплативије него 

преквалификација радника других 

занимања и струка. 

-Ово је примјер добре сарадње општине 

и наших фирми да заједнички утичемо 

на уписну политику и да допринесемо 

запошљавању наших младих људи,  

након завршеног школовања, казао је 

Павић. 

Директор фирме „ Нути дуе“ Дубравка 

Топаловић  је  истакла је да ће 

школовање обућара омогућити да  ова 

фирма, која је са радом почела 2008. 

године  и  која се бави производњом 

доњих дијелова обуће и запошљава 45 

радника  , прошири своје производње 

капацитете и да за то добије школовани 

обућарски кадар. 

-Ми се бавимо углавном лон пословима 

и дио смо италијанске фирме чији је  

оснивач Марко Нути и  чија је 

традиција у производњи дјечије обуће 
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дуга 40 година, а подржавамо ову 

промотивну активност која ће нам 

знатно појефтинити процес едуковања  

младих људи којима ћемо омогућити 

обављање стручне праксе  и сигурна 

радна мјеста, казала је Топаловићева. 

Замјеник  директора Фабрике обуће „ 

Нова Иванчица“ из Козарца  Самир 

Алихоџић је поздравио идеју о 

школовању одређеног броја ученика за 

занимање обућар. 

-Тренутно је то велики проблем јер ми 

са бироа добијамо радну снагу која је 

квалификована за друге послове и када 

њих примимо на посао имамо дуг 

период прилагођавања и уходавања , а 

тржиште не познаје цијене за рад на 

обуци кадрова већ тражи  брзо 

произведене , квалитетне производе и 

поштовање рокова, казао је Алихоџић. 

Директор Пољопривредно прехрамбене 

школе Младен Дражић додао је да ова 

школа има намјеру да већ наредне 

школске године оформи једно одјељење 

обућара од 24 ученика и да ће се радо 

укључити у кампању промовисања овог 

занимања међу будућим 

средњошколцима. 

 

Одржана 10. јубиларна Златна вила 

 

Додјелом медаљона и захвалница 

досадашњим учесницима 

10.Међународног фестивала хорова 

„Златна вила“, као и учесницима 

стручног жирија  у суботу 8.маја   је  у 

Позоришту Приједор затворена ова 

дводневна манифестација. 

Јубиларна овогодишња „Златна вила“ 

имала је ревијални карактер и на њој су 

учествовали досадашњи побједници, 

добитници плакете „Златна вила“ или  

награде публике. 

Досадашњим члановима жирија  

уручене су захвалнице за допринос у 

његовању и чувању хорске музике у 

Приједору, а досадашњим лауреатима 

„Златне виле“ замјеник начелника 

општине Приједор Миленко Ђаковић 

уручио је  медаљоне за сјећање на 

побједу у првих десет година Фестивала 

„Златна вила»“у Приједору.  

 

 
 

У двије фестивалске вечери наступило 

је осам хорова из Русије, Словеније, 

Македоније, Србије и Републике 

Српске.  

Осим "Виле",   прве вечери необавезни 

репертоар извели су  и Градски женски 

младински хор "Менада" из Тетова, 

КУД "Абрашевић" из Београда и 

Омладински камерни хор Универзитета 

културе и умјетности из Санкт 

Петербурга. 

 

 
 

Осим приједорског Српског 

православног црквеног пјевачког 

друштва "Вила" које је отворило 

Фестивал, прве фестивалске вечери 

необавезни репертоар су извели и 

Градски женски младински хор 

"Менада" из Тетова, КУД "Абрашевић" 

из Београда и Омладински камерни хор 

Универзитета културе и умјетности из 

Санкт Петербурга. 
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Друге фестивалске вечери, публика је 

уживала у наступима Женског камерног 

хора "Бањалучанке" из Бањалуке, 

Мешаног певског збора Ново Место из 

Новог Места (Словенија), КУД-а 

"Светозар Марковић" из Новог Сада и 

Хора "Белканто" из Београда. 

 

 
 

Један од чланова стручног жирија 

„Златне виле“ Милорад Кењаловић 

добитник захвалнице за свој труд у 

развоју фестивала потврдио је његво 

реноме, који је стекао током деценије 

трајања. 

-„Златна вила“ је након десет година 

постала респектабилан фестивал не 

само на просторима Републике Српске 

већ много шире. 

Диригент  Омладинског камерног хора 

Универзитета културе и умјетности из 

Санкт Петербурга, Лариса Јаруцкаја је 

рекла да им је прошлогодишњи боравак 

у Приједору  био незабораван  и да су 

сретни што су поново овдје допутовали. 

- По други пут смо у овом граду и 

одушевљени смо како смо примљени од 

публике и сви учесници хора су због 

тога задовољни и сретни, рекла је 

Јаруцкаја. 

Један од зачетника Фестивала „Златна 

вила“ у Приједору диригент Петар 

Јосифовски. 

 

 
 

-Давне 2000 .године када сам ја овде 

водио хор дошао сам на иницијативу да 

овде направимо хорско натпјевавање и 

то је прихваћено овде у свим 

структурама, и без тима таквих људи 

овај фестивал не би успио, рекао је 

Јосифовски и додао да  је сигуран да ће 

фестивал још дуго трајати јер је од 

хорског натпевавања прерастао у 

европски фестивал. 

- У сусједним земљама се прича о 

Приједору као граду гдје се одржава 

најбољи фестивал хорова, рекао је 

Јосифовски.  

Диригент хора „Белканто“ из Београда, 

Нада Вуковић-Ђокић је истакла да је за 

њу свака „Златна вила“ била  љепша од 

претходне. 

-Мој хор и ја смо заљубљени у овај град 

у ове људе и свим срцем покушавамо да 

овде пренесемо емоције које имамо 

путем музике. Нигдје се не осјећамо као 

у Приједору. Мој хор је рекао немој да 

нас водиш нигдје ни у Париз, води нас у 

Приједор, рекла је Нада Вуковић-

Ђокић. 

Буџет Фестивала је 40.000 КМ, а 

покровитељи су општина и 

Министарство просвјете и културе РС. 

"Златна вила" утемељена је 2001. године 

као фестивал хорског натпјевавања, а од 

2003. има такмичарски карактер. 

 

12.5.   Изложба Младена Карана 
  

У Музеју Козаре у Приједору отворена 

је изложба слика под називом 

"Лавиринт без центра", аутора Младена 
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Карана на којој је овај академски 

сликар, који живи и ради у Фиренци, 

изложио двадесетак радова великог 

формата с јасном асоцијацијом на 

земљу у којој живимо.Отварање 

изложбе пратио је и несвакидашњи 

 перформанс на којем  је умјетник, 

поливајући дјевојке у бијелим хаљинама 

 црвеном бојом, дочарао умјетничко и 

 симболично жртвовање  анђела за бољу 

будућност и апел за мир у БиХ, а све 

псојетиоце оставио без даха и без 

ријечи.Директор приједорског Музеја 

Миленко Радивојац нагласио је да 

Каран, изузме ли се изложба у 

Павиљону "Цвијета Зузорић" у Београду 

прије неколико година, упркос 

бројним понудама у посљедњих 

тридесет година није прихватао да 

излаже на овим просторима.  

                       

 
-Ово је  велика част и за Музеј и за наш 

град којем за 16. мај - Дан општине и 

поклањамо ову изложбу, казао  је 

Радивојац. 

  Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да Каран, без обзира што 

не живи у Републици Српској и БиХ, 

дубоко проживљава судбину народа, 

што његове слике недвосмислено 

потврђују.  

-Ово је умјетник који живи за умјетност 

и живи од умјетности, што је данас 

ријеткост.Оно што фасцинира је да иако 

је далеко од нас он  кроз ум јетност 

тражи излаз из лавиринта у коме се 

често налазимо, казао је Павић. 

На питање зашто  је тако  много 

времена требало да прође да би  излагао 

у Приједору, Младен Каран је рекао да 

је град требало да добије 

"градоначелника који је схватио да је 

култура на овим просторима саставни 

дио нашег идентитета и нашег 

представљања односно  комуникације 

са свијетом".  

                      

 
  -Ја сам то препознао, као што је и 

 начелник ове општине Марко Павић 

препознао сва моја настојања да то 

чиним бавећи се сликарством 35 година, 

нагласио је Каран и додао да је његова 

вјечна инспирација родна Жуљевица , 

планина Козара и љубав према небу над 

њима, као симболу духовности, и земљи 

свог поријекла.                           

Младен Каран рођен је 1951. године у 

Жуљевици код Новог Града. Академију 

ликовних умјетности завршио је 1982. у 

Загребу, гдје и живи до почетка рата 

када одлази у Београд. Од 1992. године 

живи и ради у Фиренци.   

                         

 
 

Изложба "У лавиринту без центра" 

Младена Карана у Музеју Козаре у 

Приједору биће отворена до 11. јуна.   

 

15.5.2010.  ДАН ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДОР 
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Наченик општине Приједор Марко 

Павић изјавио је да је циљ ове општине 

да постане регионални центар са 

проевропском перспективом. 

                           

 

 

 ''Имамо људе, имамо приредне 

потенцијале, створили смо повољне 

политичке, безбједносне, 

инфраструктурне и економске 

претпоставке за привлачење страних и 

домаћих инвеститора како би новим 

инвестицијама повећали индустријску 

производњу и запослили што више 

људи'', рекао је Павић јуче  на свечаној 

академији поводом 16. маја, Дана 

општине.  

 Он је нагласио да је ово и најтежи циљ 

који себи неко може поставити, али и 

изразио очекивања да је остварив радом, 

преданошћу и досљедним 

опредјељењем за поштовање визија 

развоја града, те уз подршку Владе 

Републике Српске, Народне скупштине 

и државе БиХ.  

Истичући значај 16. маја, дана првог 

ослобођења Приједора у Другом 

свјетском рату, Павић је истакао да на 

антифашистичким вриједностима 

Народноослободилачке борбе – 

слободи, заједништву и праштању, 

Приједор темељи своју будућност.  
  

 На свечаној академији уручена су 

највиша општинска признања и 

награде.Овогодишњи добитник 

''Плакете општине Приједор'', као 

највишег јавног признања којег 

Скупштина општине додјељује поводом 

16. маја – Дана општине, је Фабрика 

кекса и вафла ''Мира'' из Приједора.   

 У образложењу је наведено да је ово 

предузеће, с традицијом дугом више од 

седам деценија, прошле, кризне, године 

позитивно пословало остваривши нето 

добит од 2.119.000 КМ, те да 82 одсто 

годишње производње кекса и вафла 

извози. 
                              

 

 

Директор ''Мире'' Мирослав Турншек, 

захваљујући на признању, истакао је да 

је кључ успјеха, али и изласка из кризе, 

мотивисани радници и његовање 

културе рада.  

''Повеља почасног грађанина општине 

Приједор'' уручена је амбасадору 

Краљевине Норвешке у БиХ Јану 

Братуу, који је својим ангажманом 

допринио успостављању пријатељских 

односа приједорске и општина у 

Норвешкој, али и конкретној помоћи 

Владе ове скандинавске земље која је 

финансирала изградњу бунара 

''Приједорчанка''. 
                           

 
  

 ''Приједор видим као динамичан град 

окренут будућности, а ово ме признање 

обавезује да урадим и више'', казао је 

Јан Брату.  
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''Награду општине Приједор'', који 

укључује новчани износ од 1.500 КМ, 

добила је Музичка школа ''Саво 

Балабан'' за успјехе у образовању 

музичких талената и учествовању на 

бројним културним манифестацијама у 

граду.                          

  

 Свечаној академији у позоришту у 

Приједору, присуствовали су начелници 

сусједних општина, делегације братских 

градова из више европских земаља и 

други бројни гости.  

 
 У умјетничком дјелу програма 

наступили су Српско православно 

пјевачко друштво ''Вила'', камерни 

ансамбл ''Белканто'', ученици Музичке 

школе, глумци Позоришта Приједор 

Раденко Билбија и Мирела Предојевић, 

те етно група ''Траг'. 

Поводом Дана општине положени су 

вијенци испред споменика ''За крст 

часни'' подигнутог у знак сјећања на 

погинуле борце последњег отаџбинског 

рата и споменика ослободиоцима 

Приједора из Народноослободилачког 

рата.  

                         

 
  

Прославу празника општине увеличали 

су и малишани који су, на платоу 

испред зграде општине, цртали и 

пјевали своме граду.  
                              

 
  

                               

 

                           

Овај свечани дан завршен је   концертом 

Жељка Јоксимовића на Тргу мајора 

Зорана Карлице.  
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18.5. - Дан музеја  

 

Поводом обиљежавања 18. маја 

Свјетског дана музеја  на приједорском 

шеталишту су изложене двије народне 

ношње и ткалачки стан, експонати који 

су дио богате етнолошке збирке  Музеја 

Козаре.Директор ове установе Миленко 

Радивојац је истакао да је изненађен 

великим интересовањем пролазника  за 

изложене експонате.  

-Било да су из рурарлне или градске 

средине многима је ова поставка 

изазвала носталгична сјећања на 

родитељске куће и дане из дјетињства и 

на наше изненађење многи, који  у 

својим кућама љубоморно чувају неке 

овакве или сличне предмете  , су 

обећали  да ће нам их  уступити и тиме 

обогатити нашу етнолошку збирку, 

рекао је Радивојац.   

                       

Виши  кустос  музеја  Марија Радаковић 

је додала да је  изложен ткалачки стан 

стар стотињак  година   те мушка и 

женска  кнежопољско-козарска ношња.  

 -Примијетили смо да људи још увијек 

носе трагове прошлости  и да су радо 

застајкивали да погледају изложене 

експонате,казала је Радаковићева.  

 Имајући у виду да је претходна три 

дана у Приједору непрекидно падала 

киша, то се јуче није десило тако да су 

временски услови погодовали 

организацији једне овакве занимљиве 

изложбе на отвореном.   

Поводом обиљежавања 18. маја 

Свјетског дана музеја јуче су  на 

приједорском шеталишту изложене 

двије народне ношње и ткалачки стан, 

експонати који су дио богате етнолошке 

збирке  Музеја Козаре.Директор ове 

установе Миленко Радивојац је истакао 

да је изненађен великим интересовањем 

пролазника  за изложене експонате. 

-Многима је ова поставка изазвала 

носталгична сјећања на дане из 

дјетињства и на наше изненађење 

многи, који  у својим кућама 

љубоморно чувају неке овакве или 

сличне предмете  , су обећали  да ће нам 

их  уступити, рекао је Радивојац. 

Виши  кустос  музеја  Марија Радаковић 

је додала да је  изложен ткалачки стан 

стар стотињак  година   те мушка и 

женска  кнежопољско-козарска ношња. 

 -Примијетили смо да људи још увијек 

носе трагове прошлости  и да су радо 

застајкивали да погледају изложене 

експонате,казала је Радаковићева. 

 

 Признања и поклони најбољим 

читаоцима 

 

Регионална матична библиотека 

„Ћирило и Методије“ из Приједора 

уручила је признања најбољим 

читаоцима, које додјељује већ шесту 

годину. 

Сваке године библиотека у мјесецу мају 

,а поводом Дан библиотеке на свечан 

начин додјељује признања и пригодне 

поклоне најбољим читаоцима. 

- Први међу најбољим читаоцима је 

ученица ОШ „Бранко Ћопић“ Јелена 

Кнежевић, матурант  Економске школе  
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Бојана Масловарић, Жељко Васиљевић 

и  студент Електротехничког факултета 

Никола Богуновић, рекла је директор 

Матичне библиотеке Снежана Ђикић. 

Она је додала да захваљујући 

бесплатним уписима у мају мјесецу за 

средњошколце библитека има око 1.000 

читалаца. 

- С обзиром да ћемо до краја године 

имати  још један бесплатан упис  за 

грађанство библиотека очекује да ће 

имати преко 1700 читалаца и то је за око 

100 читалаца више сваке године, навела 

је Ђикићева. 

Бојана Масловарић из приједорског 

насеља Чиркин Поље каже да је њена  

љубав према књигама  велика и да је 

овај дан веома битан јер је доказ да 

Приједор цијени књигу. 

- Берз обзира на сва савремена средства 

сазнања књига је и даље најпоузданија, 

ми цијенимо књигу и она је 

највриједнија. Да је књига највриједнија 

свједочи о томе и натпис древног 

народа још из 4 500 године прије нове 

ере « књига је вриједнија од било ког 

споменика украшеног сликама, 

рељефом или неким дрворезом је она 

сама гради споменике у срцу онога који 

је чита», рекла је Масловарић 

 23.5. СЛАВА ОПШТИНЕ   
 

Општина Приједор и црква Свете 

Тројице прославили су 23. маја крсну 

славу св. Тројица-Духове. 

Обиљежавање празника почело је 

вечерњим концертом духовне музике 

који је одржан у цркви „ Свете тројице“ 

у коме су учествовали  Октет „ Свети 

Платон Бањалучки“ из Бања Луке  и 

Хор  СПЦПД„ Вила“ из Приједора.  

 Празновање је настављено служењем 

свете литургије и полагањем цијенаца 

на централно Спомен обиљежје за „ 

Крст часни“ гдје је делегација општине 

Приједор на челу  са Марком Павићем, 

начелником општине положила вијенце. 

Обред ломљења славског колача  и 

славски ручак обављен је у присуству 

 начелника сусједних поткозарских 

оштина те бројних званица из 

привредног  и друштвено-политичког 

 живота града  у Хотелу „ Приједор“.  

                        

 

 

Честитајући грађанима општине и 

свештеницима храма Свете Тројице  

крсну славу , начелник Павић је истакао 

видљиве помаке и развоју града као 

отвореног града према свим људима 

добре воље који желе да заједно граде 

бољу будућност за генерације 

Приједорчана које долазе.  

Обиљежавању крсне славе општине 

Приједор ове године је присуствовао и 

грчки архимандрит Партениус, почасни 

грађанин општине Приједор  са групом 

Грка који су претходних година 

кумовали и помагали дјецу са подручја 

општине Приједор.   

 

13.5.  Уличне трке 

Ана Суботић и Мирко Петровић 

овогодишњи су побједници 17. 

Међународне уличне трке ''Приједор 

2010''. Суботићевој , иначе чланици 

Атлетског клуба „ Јавор“ из    Ивањице 

 ово је био први  тријумф на 

приједорским уличним тркама.  
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-Већ неколико година долазим у 

Приједор и увијек сам била друга или 

трећа,а никад прва. Коначно је дошао и 

мој дан тако да сам упркос киши 

оставрила дуго жељени тријумф пред 

овом публиком, казала је Суботићева. У 

конкуренцији сениорки, које су трчале 

на стази дугој 2000 метара  друго мјесто 

заузела је Биљана Цвијановић из 

Атлетског клуба "Добој", а треће Матеја 

Матошевић из Загреба.  Побједнику у 

конкуренцији сениора , на стази дугој 

4500 метара Мирку Петровићу из АК  „ 

Младост“  из Ужица,  ово је био  трећи 

узастопни пут на побједничком 

постољу.  

                                                                

 
 

-Трка је била изузетно добра  , а 

овдашња  публика можда најбоља у 

Европи.Трчао сам мало уморан, али 

волим да дођем у овај град, носи ме ова 

дивна публика и драго ми је што сам и 

овог пута успео да одбраним прво 

место, рекао је Петровић. 

Другопласирани сениор је Дарко 

Живановић из "Радничког" из 

Крагујевца, док је трећи кроз циљ 

прошао Мађар Алберт Минцер.  

Промотер трке Соња Столић  је рекла  

да јој  је била  част што је био подршка 

спортистима на овој спортској 

манифестацији  јер је ово био 

невјероватан празник спорта и 

младости.  

-Мени је спорт дао живот, спорт  је 

нешто најљепше и ово је најбоља 

промоција спорта међу младима, казала 

је Столићева која на ове уличне трке 

долази тринаест година и деветоструки 

је побједник.  
                                 

  
   

У 24 трке организоване под мотом 

''Волим  Приједор'' трчало је око 2 500 

учесника, од цицибана па до сениора 

које је бодрило више хиљада 

Приједорчана , а све заједно није омела 

ни изузетно јака киша која је у неколико 

наврата прекидала 

такмичења.Покровитељи овогодишњих 

трка су Министарство за породицу, 

омладину и спорт РС и општина 

Приједор. 

Уличне трке у Приједору су једна од 

манифестација којом се у Приједору 

обиљежава 16. мај, Дан општине.  

  _____________________________      
Издавач: Општина Приједор 


