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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за април 2009.године

4.4.2009.Министар Станислав Чађо у
посјети општини Приједор
Тренутна безбједносна ситуација у
Приједору је
добра без обзира на
неколико инцидената који на срећу нису
имали посљедица по животе и имовину
наших грађана закључили су министар
унутрашњих послова РС Станислав
Чађо и начелник општине Приједор
Марко Павић након разговора вођених у
Приједору.

- Наравно да у Министарству водимо
рачуна и о тим ванредним ситуацијама
и стварима које
су произведене
догађајем какав је предмет начелника
Станице јавне безбједности Приједор
Горана Микановића, а тек на основу
извјештаја унутрашње контроле када
будемо сазнали шта се тачно догодило ,
можемо говорити хоће ли начелник ове
полицисјке станице буде смијењен или
не, казао је министар Чађо.
Он је подвукао да је МУП РС озбиљна
и организована инсистуција и било шта
да се ради не може да се ради ван

окриља закона и позитивних прописа и
да не представља одраз ничијег личног
схватања,
хтијења
или
поступања.Тренутно
је
на
дјелу
унутрашња контрола и тек након
њиховог извјештаја ми ћемо моћи да се
опредјељујемо .
- Дубоко сам убијеђен
да ће
институције МУП, у које имам пуно
повјерење, дати коначни епилог ствари .
Ничија позиција у МУП није заснована
ни на чему другом него да томе да свако
мора да ради свој посао и да у склопу
обављања свог посла примјењује и
поштује закон.
Чађо је додао и да Министарство
унутрашњих послова има одличну
сарадњу са овом локалном управом и та
сарадња је један од најпозитивинијих
примјера у Републици Српској
јер
потпуно је свима јасно да нема добре
безбједности без учешћа свих оних који
томе могу допринијети, па и сами
грађани.
Начелник општине Приједор Марко
Павић је рекао да је Приједор
специфичан град различите националне
структуре који већ дуги низ година
одржава
повољну
безбједносну
ситуацију и представља град у који је
сигурно инвестирати и улагати.
-Томе су
допринијеле службе које
професионално раде на тим питањима,
општинске институције власти, али и
Форум грађана, који има посебну улогу
у том процесу.
Он је потврдио да је на састанку
договорено постављање
неколико
сигурносних камера на више локација у
граду,те да употреба возила паук пређе
у надлежност општине .
12.4.2009. Парламентарна делегација
Словеније
у
посјети
општини
Приједор
По неким процјенама у Босни и
Херцеговини живи између пет и осам
хиљада Словенаца који су окупљени у
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десет удружења. Једно тако је у склопу
радне посјете Републици Српској
посјетила парламентарна делегације
Словеније на челу са Миром Петеком ,
предсједником комисије за односе са
Словенцима у иностранству.
-Наша парламенатрна делегација је
пријатно изненађења што општина
Приједор има средства у буџету која су
намијењена за словеначку мањину и ми
смо веома задовољни са тим.
Он је додао да Република Словенија
веома добро сарађује са БиХ те је само
прошле године робна размјена између
ове двије државе износила око
милијарду еура.
-Република Словенија је послије рата
инвестирала у БиХ око 550 милиона
еура и отворила на тај начин око 10 000
нових
радних
мјеста.У
тим
активностима је наша мањина успјела
да буде мост за успостављање сарадње
и на то смо веома поносни, рекао је
Петек.

Словеначку парламентарну делегацију
примио је и начелник општине
Приједор Марко Павић који је истакао
да је управо Удружење Словенаца који
живе у Приједору посредовало да ова
општина успостави пријатељске односе
са словеначким општинама Бовец и
Ново Место.
-Та размјена измежу наше и ових
општина није само административна
већ је и на нивоу веома добре сарадње
културни и спротских колектива те већ

остварене привредне сарадње, казао је
Павић.
Он је истакао да ће општина Приједор и
даље помагати рад удружења и ове и
свих осталих националних мањина , те
подржати све њихове корисне програме
.
Амбасадор Словачке –Приједор на
добром путу ка Европи
Око 80 одсто грађана подржава улазак
Босне и Херцеговине у Европску унију
и не треба се плашити уласка у ту
европску породицу већ треба користити
предности које БиХ има и средства из
европских фондова,
чуло се на јучерашњој дебати која је
јуче одржана у Приједору на тему Европске интеграције: Рурални развој и
прекогранична
сарадња.Дебату
је
организовала општина Приједор и
Удружење грађана „ Дон“, а под
покровитељством
специјалног
представника
Европске
уније
и
амбасаде Чешке Републике у БиХ чија
је тема била Тим поводом у посјети
општини Приједор био је амбасадор
Словачке у БиХ Мирослав Мојжита
који је на дебати пренио искуства ове
земље на путу прикључења Европској
унији.

-Наше петогодишње искуство у ЕУ је
веома позитивно, а највише је помака
било управо у пољопривреди која је
доста осјетљива грана производње.С
друге
стране,
изузетно
ми
је
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задовољство што је Приејдор домаћин
једног оваквог скупа
која већ
примејњује европске стандарде и гдје је
регионална сарадња већ започета, рекао
је Мојжита.
Он је додао да се на путу ка европским
интеграцијама може очекивати пуно
тензија и расправа око питања заштите
домаће производње, али ту држава
треба да одреди стратешке правце.
Начелник општине Приједор Марко
Павић је истакао да је овој локланој
заједници глобални
циљ управо
прекогранична сарадња која је већ
остварена са вараждинском и сисачком
жупанијом.
-Општина Приједор има готово двије
трећине становника ван града и нама је
рурални развој веома битан како се не
би вршио притисак на град и како би
квалитетним програмима и пројектима
становницима у рурарлном подручјима
било омогућена тржишна производња
од које ће корист имати и шира локална
заједница, рекао је Павић.
Представник Дирекције за европске
интеграције Аида Хоџић је истакла да је
Приједор позитиван примјер примјене
европских стандарда на локалном
нивоу.
-Европска унија
подржава процес
интегрисања кроз своје фондове и
предприступна програме помоћи под
називом
ИПА која садржи пет
компоненти , од којих су БиХ као
потенцијалном кандидату доступна су
два програма, међу којима управо
прекогранична сарадња, казала је
Хоџићева.
У дебати су учествовали представници
локалних
струковних
удружења
пољопривредника, локалне развојне
агенције „ Преда“ те организована
штандовска
презентација
пољопривредних
производа
и
туристичке понуде села приједорске
општине.
Делегација Скупштине општине у
посјети Маниси

Делегација општине Приједор на челу
са
потпредсједником Скупштине
општине Весном Јелача присуствовала
је од 23.-26.априла традиционалном
469. по реду међународном Месир
фестивалу који се одржава у турском
граду Маниса.
Сарадња са овом
општином
на
западу
Турске
успостављена
је на иницијативу
Министарства вањских послова БиХ и
посредством наше амбасаде у Анкари
још
2006.године, а годину касније
резултирала је потписвањем Повеље о
братимљењу ове двије општине.
Маниса је град веома богате културе и
традиције, али
је и модеран
индустријски град, а у досадашњим
сусретима и разговорима руководства
ова два града утврђене су многе
додирне тачке и могућности сарадње у
разним
областима,
првенствено
могућност улагања у
привредне
капацитете општине Приједор.
Маниса је смјештена у западној
Анатолији,
а
поред
развијене
пољопривреде, значајан је индустријски
и трговачки центар овог дијела Турске,
те
подручје препознатљиво по
стотинама ендемичних врста цвијећа и
богатом шумском вегетацијом и
љековитом биљу.У делегацији која је
присуствовала 469. Месир фестивалу су
и одборници Скупштине општине
Приједор Сеад Јакуповић и Зоран Кос,
те начелник Одјељења за општу управу
Мирзад Исламовић.
Скупштина општине Приједор
Мјере штедње скраћују средства за
санацију путне мреже
Иако су одборници Скупштине општине
Приједор на последњој сједници
усвојили програм редовног одржавања
локалних
путева,
некатегорисаних
путева и улица на подручју ове општине
за 2009. годину којим су за ову намјену
предвиђена буџетска издвајања у износу
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од 2.100.000 КМ, већ сада је извјесно да
ће мјере штедње ''скратити'' путну
мрежу на подручју општине.
Приликом разматрања овог програма,
констатовано је да га треба прихватити
само оквирно с обзиром на раније
усвојене
мјере
за
ублажавање
негативних ефеката свјетске економске
кризе на општину Приједор.
Према тим мјерама на редовном
одржавању путне мреже биће уштеђено
20 одсто планираних средстава или
320.000 КМ, на изградњи путева 50
одсто или 100.000 КМ и на
реконструкцији путева 20 одсто или
60.000 КМ.
Да није кризе и пуњење буџета од
свега 65 одсто у првом тромјесечју , у
2009. години у редовно одржавање
локалних путева и улица било би
уложено 400.000 КМ, у одржавање
некатегорисаних путева од интереса за
општину и мјесне заједнице 400.000
КМ, за путне објекте и сигнализацију
100.000 КМ, а за заштиту пута и путног
појаса 200.000 КМ.
Програмом је за хитне интервенције
планирано 100.000 КМ колико и за
суфинансирање реконструкције путева
и улица у мјесним подручјима.
Зимској служби намијењено је 300.000
КМ, за реконструкцију путева и улица,
такође, 300.000 КМ, а планирано је и
улагање 200.000 КМ у изградњу нових
путева и улица.Мрежа локалних путева
на подручју Приједора дуга је 190,5
километара од чега је 137,6 километара
асфалта.Дужина
некатегорисаних
путева од значаја за општину је 138,9
километара, а под асфалтом је свега 41,9
километара.Улична мрежа дуга је око
80 километара.

општинске Административне службе за
2008. годину, констатујући да су
резултати тог рада видљиви у свим
областима живота града.
Начелник општине Марко Павић је
истакао да су у претходном периоду
реализовани сви планирани програми, а
да су при том све одлуке доношене
двотрећинском већином гласова.
-Било ми је задовољство да чујем
похвале, али и сугестије које су
изнијели одборници о раду општинске
администрације , али је чињеница да су
током овог периода нашег рада
створене објективне претпоставке за
даљи развој општине Приједор , казао
је Павић.
Према његовим ријечима , позитивна
оцјена о раду је услиједила и зато што
је
из средње развијених, општина
Приједору сада у рангу развијених, да
се ради по европским стандардима,те да
су многим институцијама и установама
омогућили нормалан рад.
-Оно што је најважније је да смо
направили развојни буџет кроз који смо
стимулисали
пољопривредне
произвођаче, оне који се баве
индустријском производњом да би што
више запошљавали, што је у интересу
грађана, казао је Павић.
Он је додао да се овим потврђује да је у
општини створена повољна клима за
рад привредника, што ће се одразити и
на даљи напредак у другим сегментима
живота ове локалне заједнице.

27.4.2009. ВИ сједница СО Приједор
Усвојен Извјештај о раду начелника
општине
Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су на ВИ засједању
Извјештај о раду начелника и
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На шестом овогодишњем засједању
одборници усвојили су и одлуку о
додјели Повеље почасног грађанина
општине Приједор академику Матији
Бећковићу, Плакете општине Приједор
сликару Владиславу Макањићу и
новчане награде општине Приједор у
износу од 2000КМ Електротехничкој
школи .
На овом засједању је именовано и седам
начелника одјељења Административне
службе општине Приједор, коју чине
шест начелника који су ту функцију
обављали и у претходном периоду, те
начелник новоформираног Одјељења за
друштвене дјелатности. За секретара
Скупштине
општине
Приједор
именован је Жељко Шкондрић, који је
уту функцију обављао и у претходном
скупштинском сазиву.
Потписана концесија за изградњу
цементаре
У изградњу
Фабрике цемента у
Приједору компанија ''АРИКАМ'' из
Мадрида инвестираће 192 милиона евра,
што ће уједно бити и највећа страна
инвестиција на подручју ове општине, а
послије, енергетског сектора, и једна од
већих и у Републици Српској.
-Изградњом овог стратешког објекта
Приједор ће добити замајац за
индустријски
развој
и
постаће
индустријски центар Српске, изјавио је
начелник општине Приједор Марко
Павић.
Он је истакао да ће изградњом овог
привредног капацитета у Приједору
порасти
индустријска
производња,
извоз и запошљавање, те да очекује и
индиректне ефекте рада цементаре упошљавње
значајних
капацитета
жељезнице,
друмског
превоза,
грађевинарства и других дјелатности.
-Ово су ефекти који се никако не могу
занемарити'',
нагласио је Павић,
поручивши ће будућа цементара бити
грађена
по
свим
еколошким

стандардима тако да нема бојазни за
загађење животне средине.

Генерални
директор
компаније
"АРИКАМ" Емилио Искуердо Хименез
потврдио је да потписан уговор о
тридесетогодишњој
концесији
за
експлоатацију кречњака у каменолому
Дреновача те да ће ова компанија
градити затворени тип цементаре по
прописаним еколошким стандардима.
-Заштита животне средине биће предмет
еколошке студије која је један од
сљедећих корака, рекао је Хименез,
наводећи да ће у наредне двије године
радити на изради студија о резервама и
квалитету материјала, те рјешавању
проблема везаних за инфраструктуру и
енергетику.Цементара ће бити лоцирана
између приједорских насеља Петров Гај
и Омарска и простираће се на 58
хектара државног земљишту.Годишњи
капацитет фабрике би требао бити око
1,2 милиона тона цемента, а према
најавама прорадиће 2014. године и у њој
ће бити запослено, директно или
индиректно,
око
600
радника.
-Ради се о пројекту који комплетира
линију активности фирме `АРИКАМ`,
лидера у производњи грађевинског
материјала у Шпанији и једног од већих
произвођача у свијету,чиме ће се
задовољити потребе додао је Хименез.
Урбана
насеља

интеграција

нелегалних
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Савез општина и градова Републике
Српске , у сарадњи са Мрежом
локалних власти југоисточне Европе
НАЛАС
и уз
подршку Њемачке
агенције
за
економски
развој
организовао
је
на
Мраковици
дводневну радионицу на тему „ Урбана
интеграција нелегалних насеља „.
Радионица је организована у оквиру
имплементације пилот пројекта који се
проводи на подчрју општине Приједор
чија је вриједност 82 000 еура.Њен циљ
је да се укаже да величину,
комплексност и методе рјешавања
проблема нелегалних насеља, као и
посљедице које су проузроковане
њиховом
изградњом.Покретање
пројекта
„Урбана
интеграција
нелегалних насеља„ иницирали су
велики број нелегално изграђених
насеља у ужем и шрием региону, као и
параграф 6 Бечке декларације у којем је
наведено да је урбана , социјална и
економска
интеграција
нелегалних
насеља унутар цјелокупне градске
структуре бити кључни фактор у
припремању за приступ Европској
унији.
8.4.2009. Обиљежен Међународни Дан
Рома
Начелник општине Приједор Марко
Павић присуствовао је свечаности коју
су приједорски Роми организовали
поводом
Међународног
дана
Рома.Честитајући овај празник, он је
рекао да сматра да је ово прилика да се
сагледају резултати досадашњег рада
локалне заједнице , али и договоре нови
пројекти који ће побољшати квалитет
живота ромске популације.
-Увијек треба глобално размишљати,
али локално радити , тако да и ми
поводом Међународног дана Рома
морамо гледати шта смо ми за ромску
популацију до сада учинили и шта нам
је даље чинити, рекао је Павић.

Он је додао да је поред образовања,
социјалне и здравствене заштите,
највећи проблем Рома запошљавање.
-У овој години смо планирали да
ријешимо
проблем
стамбеног
збрињавања
једног броја ромских
породица у сарадњи са Владом РС тако
што смо већ откупили земљу за
изградњу једног стамбеног објекта,
рекао је Павић.
Он је додао да Роми јесу национална
мањина, али равноправни са свим
осталим грађанима општине Приједор.
-Ми смо се у овој декади Рома показали
да смо локална заједница која је
учинила један озбиљан помак у односу
према овој популацији за шта смо и
награђени наградом Савјета Европе,
додао је Павић.
Предсједник Удружења Рома Рамо
Салешевић је истакао
да општина
Приједор помаже Ромима
свим
сегментима живота те да у томе
предњачи у односу на остале локалне
заједнице.
-Општина Приједор је обезбиједила
уџбенике за 110 наших ученика,
стипендије за четворо седњошколаца и
једног студента те се надамо да ће поред
стамбеног збрињавања у догледно
вријеме бити ријешен и проблем
запошљавања радно способних Рома,
казао је Салешевић.
На подручју општине Приједор живи
око 650 Рома, од којих је само три
запослено.
Комунална полиција
Контрола угоститељских објеката
Припадници
Комуналне
полиције
почели
су
акцију
контроле
угоститељских објеката који су већ
почели са изношењем столова у
љетњим
баштама.Шеф
Комуналне
полиције Мирослав Крнета је потврдио
да ће контролом бити обухваћени сви
власници угоститељских објеката који
су већ и раније имали љетње баште.
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-Прошле године је надлежно општинско
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове
издало 32 одобрења за
заузимање јавних површина , тако да ће
они бити први на удару контроле
комуналних полицајаца,
казао је
Крнета.
Он је додао и да ће свим власницима
који су поставили столове у љетњој
башти , а за то немају одобрење,прво
бити наложено да прибаве потребну
документацију, јер ће им у противном
бити
изречена
мјера
печаћења
угоститељског објекта.
Стручни сарадник за уређење и
коришћење грађевинског земљишта
Зухра Пантош је потврдила да је рок за
подношење захтјева за издавање
доборења за заузимање јавне површине
истекао 31. марта јер је сезона почела 1.
априла.
-До сада је 11 власника угоститељских
објеката поднијело захтјев за заузимање
јавен површине који су позитивно
ријешени, а сви остали који захјтев нису
поднијели у предвиђеном року, то могу
и даље учинити ако за то прибаве све
остале
потребне
документе
и
урбанистичке сагласности, казала је
Пантошева.
Општина Приједор још увијек разматра
и могућност
постављања љетњих
башти у главној приједорској улици, јер
је ова нова пјешачка зона прошле
године била искључиво намијењена
пјешацима. Из надлежног општинског
Одјељења за просторно уређење су
потврдили да је разлог томе што још
увијек извршен коначни технички
пријем радова те да ће након отклањања
свих недостака вјероватно и у главној
улици оживјети љетње баште.
Крнета је потврдио и да шест
комуналних полицајаца
заједно са
тржишном
инспекцијом
редовно
обављају
контролу
поштовања
општинске одлуке о радном времену , те
да је у прва три мјесеца ове године
поднишено шест прекршајних налога
против
власника
угоститељских

објеката због прегласног извођења
музичких садржаја након 22 часа.
Изложба
и
концерт
посвећен
мађарским композиторима
У Музеју Козаре у Приједору отворена
је изложба и одржан концерт класичне
музике посвећени двојици великих
мађарских композитора Бели Бартоку и
Золтану Кодаљу, који су обиљежили
20.вијек.
На 40 паноа представљен је живот и рад
ових композитора, а њихова дјела
изводили су ученици приједорске
Основне и Средње музичке школе у
Приједору у изложбеном простору
Музеја Козаре.
-Прелијеп је овај цјеловечерњи програм
као и простор Музеја гдје се ово све
догађа и ја бих желио да сви који дођу
овдје прочитају изложбу јер могу
научити много, пошто народ овог
подручја има више онога што нас спаја
него што нас раздваја, а дјела Бартока и
Кодаља то потврђују, рекао је замјеник
амбасадора Републике Мађарске у БиХ
Золтан Хорват.
Отварајући
изложбу,
замјеник
начелника општине Приједор Миленко
Ђаковић је истакао да и овај догађај
потврђује колико је Приједор отворен
град и спреман да помаже националним
мањинама.
-Вечерас смо имали прилику да се
дружимо са мађарском националном
мањином и представницима њихове
Амбасаде и њиховог Удружења и
општина
Приједор
ће
и
даље
подржавати овакве манифестације,
рекао је Ђаковић.
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Он је изразио наду да је култура
претходница и других видова сарадње
са Мађарском, који ће услиједити.
Пошто се једна изложба Музеја налази у
Италији а друга у Турској Музеј је увео
Приједор у Европу, рекао је директор
Музеја Козаре, Миленко Радивојац.
- Треба цијенити своју културу али и
културу других који нам нуде своју
културу, и зато је вечерас било лијепо
упознати дио културне
прошлости
двојице најеминентнијих мађарских
композитора двадесетог вијека Бели
Бартока и Золтана Кодаља, видјети
њхове биографске приче а и чути дио
њиховог музичког стваралаштва, рекао
је Радивојац.
Изложбу и концерт заједнички су
организовали Музеј Козаре и Музичка
школа из Приједора, Удружење Мађара
Републике Српске " и Амбасада
Републике Мађарске у БиХ.
Изложба плаката - Балканска
перцепција европског иднетитета
У изложбеном простору Музеја Козаре
у суботу је
отворена изложба „
Балканска
перцепција
европског
идентитета“. Ријеч је о изложби плаката
45 студената умјетничких академија из
БиХ, Бугарске, Македоније, Црне Горе,
Србије и Турске који су били учесници
такмичења које је 2005. године, а
потом и 2007. године организовало
Чешко вијеће за спољне послове.
Директор Музеја Козаре Миленко
Радивојац је рекао да су
у овом

пројекту који
је дао
могућности
кретивног приступа теми европских
интеграција млади људи били позвани
да путем плаката изразе своју
перцепцију европског идентитета.
-Према
оцјени
организатора
презентација
плаката
са
темом
балканске
перцепције
европског
идентитета у европској јавности и
институцијама може створити боље
разумијевање тежњи, несигурности и
визија младих људи у дијелу Европе
који је оптеећен тешкоћама недавне
историје, рекао је Радивојац.

Изложбу , која је организована
у
сарадњи са амбасадом Републике
Чешке у БиХ , а поводом обиљежавања
11. годишњице рада
приједорског
Удружења Чеха“ Чешка беседа“
отворио
је
замјеник
амбасадора
Републике Чешке у БиХ
Збињек
Пешко.
-И овога пута се показује да је умјетност
она која спаја најбрже и најефикасније
људе не само у Европи него у цијелом
свијету и овим плакатима млади људи
су показали какав је њихов однос према
тој Европи, а препистићу сваком од вас
да на свој начин схвати поруку коју
сваки од плаката носи, рекао је Пешко.
Предсједник
Скупштине
општине
Приједор
Азра
Пашалић
је
поздрављајући госте истакла да град
Приједор подржава рад удружења
националних мањина те да
нас
различитости обогаћују, а никако
оштећују.
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-Удружење Чеха које дјелује више од
деценије на поручју општине Приједор
наш је мост са Чешком Републиком ,
домовином њихових предака
која
тренутно предсједава Европском унијом
те су уједно и наши амбасадори у
свијету, казала је Пашалићева.
Изложба , која је уприличена поводом
обиљежавања 11. годишњице рада
Удружења Чеха „ Чешка беседа“ биће
отворена до 13. маја.

оцјењиваће стручни жири у саставу
Милован Панчић из Беогада , Сузана
Костић из Ниша и Раде Радовић из
Сарајева.

Златна вила – Организациони одбор
На 9.Међународном фестивалу хорова
"Златна вила", који ће се одржати 8. и 9.
маја у Приједору наступиће осам хорова
из седам земаља, саопштено је на
јучерашњој конференцији за новинаре
Организационог
одбора
фестивала.Координатор
Фестивала
Мирко Гламочанин истакао је да ће у
дводневном такмичењу
за највеће
фестивалско признање -Плакету ''Златна
вила''
учествовати
Академски
мјешовити збор Свеучилишта Јурја
Добриле из Пуле, србијански хорови
''Кантикум новум'' из Београда и
''Лицеум'' из Крагујевца, а из Тетова
долази Градски женски младински хор
''Менада''.
-На Фестивалу ће наступити и
Мјешовити збор `Камера Хабра` из
Прага , Мјешовити хор `Едукатус` из
Кракова и Омладински камерни хор
дворца културе Ленсовета из Санкт
Петербурга , додао је Гламочанин. Он је
напоменуо да ће град домаћин
представати хор СПЦПД ''Вила'' .
-Најбољи према мишљењу трочланог
стручног жирија освојиће плакету
’Златна вила’ и главну новчану награду
од 5.000 КМ, а предвиђена је додјела
још пет посебних признања - најбоље
изведбе савременог, домаћег и духовног
жанра, те
повеља за дјела старог
мајстора, иновацију и виртуозност у
интерпретацији, као и Повеља -награда
публике и новчани износ од 1500КМ.“
потврдио је Гламочанин. Наступ хорова

Буџет Фестивала је 45.000 КМ, а осим
општине у финансијској конструкцији
треба да учествују Министарство
просвјете и културе РС и спонзори.
Успјех атлетичара на митингу у
Бовцу
Група од
дванаест приједорских
атлетичара боравила је протеклог
викенда у словеначком граду Бовец гдје
су
учествовали на традиционалном
атлетском митингу гдје су освојили
осам медаља и једно признање.
Стручни сарадник за спорт у општини
Приједор Здравко Остојић потврдио је
да је ово други пут да су приједорски
атлетичари били на овом такмичењу.
-Ријеч је о 8. Атлетским тркама“ Бовец
2009“ на којима је учествовало око 500
такмичара из
више словеначких
градова , као и гостију из Приједора
који
су
допринијели
њеном
међународном карактеру.
Он је потврдио да је Атлетски клуб
Приједор био клупски побједник са
највише освојених медаља.
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Тренер Зоран Радиновић је истакао да је
изузетн задовољан наступом својих
атлетичара.

-Посебно сам задовољан наступом
Немање Јанковића у трци на 3200
метара и Ане Јанковић на 1000 метара
који су освојили златне медаље, казао је
Радиновић.
Он је додао да је поред двије златне
атлетичари Атлеског клуба „ Приједор“
Бранкица
Веселиновић,
Кристијан
Радиновић, Милица Ступар освојили
сребрне медаље, те бронзане Славица
Лајић , Милана Јањанин и Владимир
Јанковић.
Организатор овог такмичења је био
Атлетски клуб Бовец, чији ће
атлетичари ове године учествовати по
трећи пут
на Уличним тркама „
Приједор 2009“ која ће се одржати 14.
маја поводом Дана општине.
Током боравка у Словенији ,спортска
делегација
општине
Приједор
учествовала је и у рафтингу на Сочи,
обиласку изворишта ове ријеке ,а током
вечери је учествовала у представи коју
су
за домаћине извели чланови
Удружења Словенаца „ Липа“ која је
симболично носила назив –Погледајте
шта су вам припремили приједорски
Словенци.
Међународне уличне трке 14. маја
Спортска манифестација „Међународна
улична трка“ која је прошле године
Атлетски
савез
БиХ
прогласио

најбољом уличном трком ове године ће
се одржати 14. маја , саопштио је
Организациони одбор за одржавање ове
традиционалне манфестације чији је
мото „ Срцем за Приједор“.
Предсједник Организационог одбора
Марко Павић је истакао да у
свеприсутној економској кризи квалитет
организације трке треба задржати на
досадашњем нивоу.
-Општа је оцјена да су приједорске
уличне трке постале препознатљиве у
атлетском свијету као једне од највећих
и најљепших трка на овим просторима и
то како по броју учесника, тако и по
броју посјетилаца и нема цијене којом
би се изразило величанствено окупљање
младости на улицама нашег града“
казао је Павић.
Како
је
најављено,
промотер
овогодишњих атлетских трка биће Дане
Корица,а такмичари ће трчати главном
приједорском улицом.
На улицама Приједора одржаће се 24
трке, а такмичиће се екипе свих
категорија, од најмлађих "цицибана" до
сениора и сениорки.
Међународни карактер трке потврђује
учешће познатих атлетских имена, као
што су Соња Столић која већ осам
година побјеђује на овим тркама,као и
учешће бројних атлетичара из Србије,
Словеније, Молдавије и других земаља.
Ове године очекује се учешће око 5.000
такмичара, а такмичарске екипе моћи
ће да пријаве
и школе изван
приједорске општине.Буџет трка остаје
на прошлогодишњем нивоу и износи 49
500 КМ.Организатор Међународних
уличних трка у Приједору, које се
одржавају поводом 16. маја Дана
општине Приједор је Атлетски клуб
Приједор,
а
покровитељи
Министраство за породицу, омладину и
спорт РС и општина Приједор.
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