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ИНФОРМАТОР

домаћинстава. Ријеч је о пројекту
вриједном око 72 000 КМ
којим су
обухваћени становници улица Шесте
санске,
Јасеновачких
жртава
и
Милошевачке.

Издање за октобар 2020.године
Потписан уговор вриједан 70.000 КМ
за завршетак канализације у насељу
Јањића пумпа
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић
и
вршилац
дужности
директора Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције Марко Аћић
потписали су
Уговор о наставку
доградње канализационог система у
насељу Јањића пумпа у висини од
70.000 КМ.

Ђаковић је потврдио да ће у том
насељу око 387 породица добити
канализацију.
Аћић је рекао да је и овај пројекат
наставак добре и успјешне сарадње
Секретаријата са
градоначелником
Приједора и овдашњом Градском
управом и да је један од више пројеката
који заједнички реализују.
Почела градња
насеља Врбице

водовода у дијелу

У насељу Врбице уведен је у посао
извођач радова на
изградњи нове
водоводне
мреже
за
педесет

Вршилац
дужности
начелника
Одјељења за саобраћај, комуналне
послове, заштиту животне средине и
имовинско-правне послове
Златко
Ритан
рекао је новинарима да би
радови требали бити завршени у року
од мјесец и по дана.
-Овај дио насеља имао је јако лошу
водоводну мрежу у претходном периоду
тако да долазимо са пројектом који ће
обезбиједити
квалитетно
напајање
водом ових домаћинстава- рекао је
Ритан.
Извођач
радова
је
предузеће
“Приједорпутеви” чији је
директор
Раденко Црногорац истакао да ће се
рок свакако испоштовати уз наду да ће
бити и повољни временски услови.
-Овај пројекат обухвата изградњу
секундарне мреже и одређеног броја
кућних прикључака, прецизније 40
прикључака и мрежу у дужини 1250
метара . Вриједност уговорених радова
је око 72 000 КМ са ПДВ- ом , а рок за
извођење радова је 45 дана - рекао је
Црногорац.
Предсједник савјета МЗ Орловача
Ранко Јаковљевић рекао је да су се
мјештани ове три улице до сада водом
снабдијевали из водоводне мреже малог
капацитета која је самоиницијативно
изграђена прије више година.
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Сличне активности на реконструкцији
или
изградњи
водоводних
и
канализационих мрежа тренутно се
изводе у више приједорских насеља
међу којима су Доњи Гаревци,
Чараково, Гомјеница и насеље Јањић
пумпа.
Пријем за учитеље
Градоначелник Приједора Миленко
Ђааковић организовао је пријем за
учитеље, чланове Друштва учитеља
Републике Српске из Приједора , а
поводом 5.октобра Свјетског дана
учитеља.
„ Овим пријемом смо
жељели да
укажемо на важност посла који они раде
јер учитељи су људи које послије
родитеља и најближих рођака дјеца
најприје упознају и они су свјетионик
знања све дјеце и од тога креће читава
животна прича наших младих , наше
дјеце“, рекао је Ђаковић који је
подсјетио да је 5.октобар 1994.године
од
стране
УНЕСКА
проглашен
Свјетским даном учитеља.

Учитељица из ОШ „ Јован Цвијић“ из
Брезичана Марина Кнежевић изјавила
је да је просвјетни позив за будућност, а
њу представљају управо наша дјеца.
„Сам позив учитеља је изузетно
популаран у друштву јер ми стварамо
будуће генерације које требају да буду
часни људи и самим тим очекујемо да
нам се призна тај значај и захваљујемо
се Градској управи која је препознала
значај васпитања и образовања будући
да смо већ били на пријему поводом
наставе на даљину, а ево данас и
поводом овог дана“, истакла је
Кнежевићева која је и предсједник
Друштва учитеља Републике Српске.
Она је додала да у Републици Српској
има око 3000 учитеља који су основали
Друштво учитеља с циљем удруживања
и веће сарадње учитеља.
„ Циљ нам је и промовисање нашег
позива и
остваривања одређених
могућности стручног усавршавања
заједно са факултетима у Бања Луци и
Бијељини и сада имамо већу прилику
да подигнемо ниво образовања на виши
ниво“, казала је Кнежевићева.
Она је додала да су у новој школској
години услови за рад другачији самим
тим што наставни процес траје краће,
али да су просвјетни радници
оспособљени да могу свој рад да
промијене и прилагоде томе.
Градоначелник
посјетио
радиоаматере у новим просторијама

Он је додао да су учитељи показали да
су у вријеме короне веома успјешно
прешли на савремене технологије.
„ Желим им да се у овој школској
години придражавају мјера које су
неопходне у заштити од вируса корона ,
а да нашим ђацима са својом љубављу
преносе своја знања и уводе их у свијет
одраслих.“, рекао је Ђаковић.

Радио-клубу „ Козара“ Приједор
додијељене су на кориштење нове
просторије у друштвеном дому у Малом
Паланчишту.Ове просторије додијелила
им је Градска управа Приједор са којом
годинама уназад имају успјешну
сарадњу.То
је
потврдио
и
градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић који их је посјетио у новим
просторијама.
„ Улога радио-аматера је од великог
значаја што је посебно дошло до
изражаја током поплава 2014.и касније
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2019.године и током разних градских
манифестација“, рекао је Ђаковић.

Он је додао да њихов рад не изискује
превише средстава за рад, али они овај
посао раде са много љубави и воље.
Потпредсједник Радио-клуба „ Козара“
Огњен Вукић је рекао да је клуб
основан 1954.године, да има 40
активних чланова и да је препознатљив
у свијету радио-аматеризма далеко
изван граница БиХ.
Дани воћа
На Малом градском тргу отворена је
традиционална манифестација „Дани
воћа 2020“ . На 15 штандова изложено
је воће из приједорских воћњака као и
воћни и пчелињи производи.

Излагаче је посјетио градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић.
-Заиста је овдје велики избор свих воћки
које расту у Поткозарју. Ове године сви
кажу да, нажалост, углавном само
шљиве нису родиле, а осталих воћки је
било. Овдје има и љековитих производа

на биљним базама као и пчелињих
производа-рекао је Ђаковић. Он је за
воћаре рекао да су изузетно вриједни,
те да њихов рад подстицајима годинама
помаже Градска управа.
-Било је ситуација када је била велика
штета од мраза или леда и тада смо их
помагали да преживе годину и наставе
се бавити воћарством. Град Приједор
може бити поносан на воћаре и њихову
производњу-закључио је он.
Предсједник
Удружења
воћара
Приједор Младен Марјановић тврди да
је добра понуда воћа
-Воћари имају јабуке и крушке које
мраз није уништио тотално ове године,
као и прерађевине од воћа. Ове године
имали смо одређену штету, шљиве
нисмо имали, али оно што имамо
изнијели смо овдје-рекао је Марјановић.
Он је додао да у приједорском
Удружењу има између 70 до 80
активних чланова
Почиње реализација пројекта
Одржавање путева и улица

-

Град Приједор је након проведене
процедуре са предузећем „ Нискоградња
Марјановић“
потписао
уговор
о
реализацији инфраструктурног пројекта
„Одржавање путева и улица са
макадамским коловозним застором” у
висини од 727.750,00 КМ без
урачунатог ПДВ-а односно 851.467,50
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Са истим извођачем потписан је и
уговор вриједан 347.928,75 КМ са
урачунатим ПДВ-ом за реализацију
пројекта “Одржавање путева и улица са
асфалтним коловозним застором.
Из Градске управе Приједор истичу да
ускоро почиње
реализација овог
пројекта.
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Недјеља дјетета
Поводом обиљежавања Недјеље дјетета,
градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић посјетио је малишане у вртићу
„Ђурђевак“ на Уријама и обрадовао их
поклонима.Он је том приликом истакао
да је Недеља дјетета период године када
се посебна пажња посвећује дјеци.

-Дјеца су највеће благо друштва. Наша
обавеза је да дјеци обезбиједимо
безбрижно дјетињство и сва права која
су
прописана
Међународном
конвенцијом Уједињених нација о
правима дјетета. Морамо да им
обезбиједимо право на школство,
учење, здравство, а посебну пажњу
морамо посветити дјеци која имају
сметње у развоју и која су болесна. У
овом периоду пандемије вируса корона,
изузетно
је
важно
обезбиједити
уредност простора у вртићу у којима
бораве дјеца и да буду здрава и веселарекао је Ђаковић.
У приједорским вртићима борави 430
малишана у 20 група.
Из кабинета градоначелника данас је
извршена
дистрибуција
поклона
поводом Недјеље дјетета према свим
јавним и приватним вртићима у граду.
Недеља дјетета обиљежена је од петог
до 10. октобра под слоганом „У здравом
тијелу, ведар дух“.

Ускоро пренос власништва на
кориснике
станова
и
уређење
земљишта око зграда
Министар рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске Душко
Милуновић изјавио је да је у току
поступак преноса власништва над
становима у борачкој згради у насељу
Пећани на њихове крајње кориснике
након што је Влада Републике Српске
власништво
пренијела
на
Град
Приједор.
„Ради се о једној згради, а остало је да
се заврши уређење око три борачке
зграде које је по споразуму између
Владе и Града требало бити урађено,
али се чекала изградња још једне зграде.
Мислим да смо сада то превазишли и да
је тај период исувише дуг да бисмо
чекали на ту изградњу и прилагођавање
и уређење тог земљишта. Договорили
смо се да се у најскорије вријеме
приступи
уређењу
земљишта
и
паркинга који је неопходан прије свега
ратним војним инвалидима који су
тамо“, рекао Милуновић.

Он је навео да ће проблем јавне кухиње
у једној од борачких зграда бити
привремено
ријешен
отклањањем
техничких
недостатака
који
узнемиравају станаре, а да ће се потом
тражити могућност нове локације на
начин да не омета нормалан живот
грађана.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да је потребно
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ријешити имовинске односе односно
право на откуп станова и да ће градска
управа настојати да ријеши и питање
јавне кухиње Удружења грађана
„Оптимисти“ која се налази у приземљу
борачке зграде.
„Проблем је испусних гасова кухиње
која није била технички исправно
укључена и због неугодних мириса што
хитније ћемо то рјешавати, а у догледно
вријеме размотрићемо и ту иницијативу,
али има мало слободних мјеста за те
намјене којима располаже град“, навео
је Ђаковић.
Предсједник
заједница
етажних
власника борачке зграде на Пећанима
Бошко Бероња рекао је да станари
зграде не могу отварати прозоре због
неугодних мириса из јавне кухиње и да
се боје нежељених посљедица попут
пожара, као и да јако пуно људи ту
долази и да је упитна и безбједност.
Колектор- ученици на пракси
У приједорској индустријској зони
“Целпак” званично је почело да ради
предузеће за производњу комутатора
“Колектор” из Словеније. Поред тога,
ово предузеће заслужно је што је у
приједорској Машинској школи уведен
и нови смјер, алатничар. Одјељење од
24 ученика посјетило је први пут ово
предузеће у којем ће имати практичну
наставу.

Директор приједорског “Колектора”
Предраг Зорић појаснио је да је ово
предузеће производњу у граду на Сани
покренуло крајем 2018. и почетком2019.
године.
„Данас имамо стабилну производњу
комутатора.
Заокружили
смо
производни процес који смо планирали,
прве количине комутатора већ иду
одавде и имамо готове производе који
се директно из Приједора шаљу на
тржишта широм свијета“, истакао је
Зорић.
Он је додао да је поред производње,
додатни дио овог предузећа развој
тренинг центра за алатничаре који је
дио заједничког пројекта са ГИЗ-ом.
„Радили смо много на новом занимању
алатничар и то је верификовано од
стране Министарства просвјете и
Републичког
педагошког
завода.
Заједно
са
Машинском
школом
обезбиједили смо услове да се упише
прва генерација од 24 алатничара, то
смо себи узели за обавезу да кренемо са
првом генерацијом по свим принципима
образовања који вриједе у другим
европским земљама, што подразумијева
примјену дигитализације и осталог што
се може примјенити у обуци“, рекао је
Зорић.
Он је додао да ће ђаци током прве
године
школовања
посјећивати
“Колектор” са циљем да уобличе знања
која стекну у школи, а да ће већ од
друге године кренути њихова обука у
предузећу. “Колектор” је на површини
од 2.750 квадрата од чега је 1.000 под
комутаторским програмом, а остало је
резервисано
за
алатницу
и
машиноградњу.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је рекао да је Машинска
школа из Приједора успоставила
успјешну сарадњу са “Колектором”.
„ Ова школа је препознала важност тога
да своју уписну политику усклађује са
потребама привреде града Приједора.
“Колектор” је први потписао уговор за
обављање стручне наставе за ученике
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Машинске школе и ова школа је на
њихов захтјев у своју наставу увела и
смјер алатничар који је неопходан овој
фабрици у будућности“, навео је
Ђаковић.
Он је истакао да “Колектор” обезбјеђује
ученицима материјалну накнаду током
практичне наставе, као и да ученици
Машинске школе у 33 локална
предузећа обављају практичну наставу.
Радови у насељу Јањића пумпа
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић
присуствовао
је
са
сарадницима увођењу извођача у посао,
који је везан за изградњу канализационе
мреже и асфалтирање путног правца у
насељу Јањића пумпа.
Ђаковић је изјавио да је ово насеље
настало послије отаџбинског рата и да
су мјештани самоиницијативно били
почели изградњу канализације, али је
нису довршили и остало је пуно
проблема у насељу.
„У сарадњи Града Приједора и
Републичког
секретаријата
за
избјеглице
и
расељена
лица
обезбиједили смо средства за наставак
радова на канализацији, с тим да је
Град обезбиједио још 270.000 КМ да
бисмо комплетну каналицизацију у
насељу Јањића пумпа ове и идуће
године завршили“, рекао је Ђаковић.
Он је додао да ће бити завршен и
остатак
асфалтирања
Крупске и
Дејтонске улице тако да ће овај дио
насеља бити комплетно ријешен
инфраструктуром.
„ Из буџета града помогли смо и првим
организаторима овог посла који су ушли
у материјалне проблеме јер су изгубили
парницу на суду и материјално се
задужили, а сиромашни су људи и
тешко живе и ми смо испоштовали да
помогнемо и њима“, рекао је Ђаковић.
Он је додао да ће овај дио пројекта
довести до крајњег рјешења питања
канализације и асфалта у овом дијелу
насеља Јањића пумпа те да ће бити

ријешен и проблем ширења непријатних
мириса у насељу, поготово током љета,
а све због незавршеног посла око
канализације.
„Велико ми је задовољство што смо
успјели обезбиједити
комплетну
финансијску конструкцију да се овај
посао заврши ове и наредне године“,
рекао је Ђаковић новинарима.
Рокови за извођење радова , за које је
задужено предузеће „ Нискоградња
Марјановић“ д.о.о Приједору, су по 45
календарских дана.
Средства за подстицаје
Градоначелник
Миленко
Ђаковић
потписао је са представницима
11
малих и средњих предузећа уговоре о
додјели подстицаја са циљем јачања
њихове конкурентности.
Додјелу ових подстицаја малим и
средњим предузећима обезбиједио је
град Приједор заједно са УНДП у
оквиру МЕГ пројекта.
„За први дио потписујемо уговоре са 11
представника привредних субјеката о
додјели помоћи и подстицаја који
износе 467.000 КМ, од чега Град
Приједор издваја око 200.000 КМ.
Помоћи ћемо предузећима у набавци
машина, опреме и алата. Свима који
добију овај новац желим успјешну
реализацију пројеката и да даље сви
наставимо рад у условима пандемије
која је окружила свијет“, рекао је
Ђаковић.
Он је навео да је кроз ову економску
компоненту МЕГ пројекта у прошле
двије године новчана помоћ додјељена
за 12 предузећа,а ове године ће то бити
укупно 17 предузећа.

______________________________
Издавач: Град Приједор
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