Уручене награде у акцији " Уреди свој врт"
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Свечаним пријемом за награђене у Приједору је завршена
овогодишња акција под називом " Уреди свој врт " коју је по
седамнаести пут организовала Градска управа Приједор.

На овогодишњи конкурс у пет категорија и то за најљепше уређено двориште,балкон ,школско
двориште те најљепше уређен простор око стамбених зграда пријавило се 25 кандидата.
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић 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 дуги низ година 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 данас награђени су се потрудили да њихова животна средина изгледа лијепо и уредно и тако су
допринијели љепшем изгледу града у цјелости" рекао је Ђаковић.
Предсједник комисије Миленко Радивојац је потврдио да су међу награђенима били и опни који су

до сада били награђивани, али да радује да има и новопријављених субјеката који су жељели да
јавно покажу како су током прољећа уредили свој врт.
Признања за најљепше уређено двориште у овогодишњој акцији " Уреди свој врт" добила је
Милена Гаврановић из Средње Ламовите, док је друго и треће мјесто припало Милијани
Миодраговић из Гомјенице и Мелки Хаџић из мјесне заједнице Приједор 2.
" Ово ми је трећа по реду награда и драга ми је јер подстиче да још више радим на уређењу свог
врта , а то радим већ 20 годиа и за мене је цвијећенешто што побољшава живот", рекла је
Гаврановићева.
Она је додала да у свом врту има од зимзелених до цвјетних и украсних биљака, мандарина и
наранџи.
" Гдје год одем и шта новом видим, а мени се свиђа , то је у мом дворишту", казала је
Гаврановићева.
Мирјани Ступар из Аеродромског насеља припало је прво мјесто у категорији најљепше уређен
балкон, док су друго и треће мјесто освојиле Николина Вуковић из Чиркин Поља и Даворка
Бјелајац из Тукова.
Награда за најљепше школско двориште припало су Основној школи " Бранко Радичевић" из
Петрова/Ћела, док је другопласирана била Основна школа " Козарац".
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 најуређенијој заједници етажних власника у улици Драге Лукића 50 у Љубији припала награда
од 300 КМ.Пригодне награде ове године припале су и власнику најуређенијег простора испред
пословног објекта - Угоститељска радња " Бошков млин" док је добитник специјалне награде
Мирко Бановић из Брезичана.
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