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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

радове на конструкцији производног
погона и уређењу екстеријера, а
компанија „ Колектор“ ће у каснијој
фази
опремања
погона
уложити
приближно исти износ средстава.

ИНФОРМАТОР
Издање за септембар 2018.године
Камен темељац за почетак пре фазе
изградње погона „ Колектор“
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и Валтер Лебан, члан Управе
словеначког концерта „Колектор “ те
директор погона „ Колектора“ у
Лакташима Предраг Зорић потписали су
Уговор о почетку изградње производног
погона у Приједору.Уједно, положен је
камен темељац за почетак прве фазе
изградње пословног објекта површине
2750 квадратних метара ове фирме у
пословној зони „ Целпак“.
„ Ријеч је о компанији која је дошла у
Приједор са намјером да изгради
производне
погоне
машинске
индустрије и град Приједор је извођач
радова у рау-бау систему изградње
објекта, а Колектор ће даље наставити
да уређује производне погоне“, изјавио
је Ђаковић.

Ријеч је о инвестицији вриједној око три
милиона КМ, од чега је град Приједор
путем кредитног задужења обезбиједио
преко 1,3 милиона КМ, за почетне

Члан Управе концерна „ Колектор“
Виктор Лебан је новинарима изјавио да
се ова компанија на нашим просторима
налази већ 15 година и ово је четврта
локација у Републици Српској.
„ Ово је прва фаза у којој ће бити
запослено око 120 радника , а касније и
до 500
радника“, рекао је Лебан
додајући да је пројекат у Приједору
реализован брзо и ефикасно уз подршку
Градске управе Приједор.
Он је додао да је око педестак младих
људи већ на обуци у Словенији и
Лакташима.
„ Иначе, ради се о производном
програму комутатора и то је један
програм у аутомобилској индустрији ,а
вриједност послова износи око 200
милиона еура и наше фирме се налазе
од Јужне Кореје, Кине до бивших
југословених република и у Мексику“,
рекао је Лебан.
Рок за завршетак радова прве фазе
подизања конструкције погона „
Колектора“ у Приједору је 120 дана, а
како је дефинисано цјелокупним
пројектом у каснијим фазама радиће се
погони површине 4000 и потом још
2750 квадратних метара.
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Почела санација
Туковима

крова

зграде

у

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић
је
у
насељу
Тукови
присуствовао званичном почетку радова
на санацији кровне конструкције на
једној од шест зграда гдје живе
углавном избјегла и расељена лица и
породице из реда борачких категорија.
„ Ово су објекти који су грађени у
складу са тадашњим могућностима
извођача радова и у једном критичном
периоду
распуштања
колективних
центара и исељавања из станова гдје су
живјеле наше избјеглице, повратници и
борачке категорије грађана“, изјавио је
Ђаковић новинарима.
Он је додао да се након двадесетак
година показало да кровна конструкција
није у квалитетном стању, да
прокишњава и да у становима због
велике влаге пријети и опасност од
пожара у додиру воде и електро
инсталација.

Дан приједорских бригада
Припадници
43.
приједорске
моторизоване бригаде , Пете козарске
пјешадијске бригаде
и јединице
Министарства унутрашњих послова
обиљежили су
21.септембар Дан
приједорских бригада. На ратном путу
од оснивања ових бригада прије 27
година погинуо је 641 припадник ових
јединица Војске Републике Српске.
Обиљежање
овог,
за
Приједор,
значајног датума почело је служењем
парастоса палим борцима. Потом су
вијенце на споменик “За крст часни”
положили
представници
бројних
делегација.
Предсједник
Борачке организације
Приједора Зоран Предојевић изјавио је
да је ово 27.година како се обиљежава
овај значајан дан.
„ Након пређених преко 3000
километара широм Републике Српске
двије бригаде
из Приједора и
припадници полиције морали су се
вратити у Приједор и од 10.октобра
бранити свој град од НАТО снага,
муслиманских и хрватских јединица као
и осталих паравојних формација и тада
је погинуло 56 Приједорчана“, рекао је
Предојевић.
Он је додао да је кроз ове бригаде
током рата прошло око 17 200 бораца из
Приједора , који су ратовали на 32
ратишта као и да ће се сваке године и
убудуће обиљежавати овај дан и сјећати
се својих сабораца који су одбранили
свој град.

Ђаковић је истакао да је вриједност
радова око 26.000 КМ, те напоменуо да
је постигнут договор да Министарство
за избјегла и расељена лица ријеши
кровну конструкцију у објекту исте
намјене
и истих проблема са
прокишњавањем која се налази у
Љубији.
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Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је нагласио да Приједор не
заборавља породице погинулих бораца
и да ће наставити да брине о њима.
Након полагања вијенаца, присутни су
обишли спомен-собу у Касарни “Жарко
Згоњанин” посвећену овим јединицама.
Потом је услиједило традиционално
дружење сабораца који су се, уз
пригодан војнички ручак на излетишту
Пашинац, присјетили ратних дана.
Годишњица Каранског батаљона
У Горњој Драготињи , у мјесту Каран
одржан је традиционални народни збор
којим је обиљежено 77 година од
формирања
Каранског
батаљона.
Карански батаљон дао је у Другом
свјетском рату 15 народних хероја, а
његови борци ратовали су у свим
дијеловима Југославије. Манифестација
је започела полагањем вијенаца на
спомен бисте народним херојима Ратку
Марушићу и Жарку Згоњанину.
Присутнима се обратио Вељко Родић,
предсједник
СУБНОР-а
града
Приједора, који је поручио да потомци
Каранског батаљона настављају да
његују његову традицију.

Он је поручио садашњим генерацијама
да треба да живе у миру и задовољству,
али и да чувају слободу коју су њихови
преци плаћали својим животима.
"Са Карана је кренула одбрана народа
Козаре и ми ту свјетлу традицију с
поносом истичемо. Њихове велике

жртве не можемо заборавити и зато се
сваке године на овом часном мјесту
сјетимо устаника, њиховог дјела и
јунаштва", нагласио је градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић.
Он је додао да Градска управа подржава
овакве манифестације гдје се људи
присјећају тих тешких времена и свих
оних који су животе дали за одбрану
отаџбине.
На пут и свијетлу традицију Каранског
батаљона подсјетили су се и чланови
Планинарског друштва "Клековача" из
Приједора који су организовали марш
"Трагом партизана Каранског батаљона"
и препјешачили руту од Патрије до
Карана.
Обиљежена
кекса

годишњица

Фабрике

Директор
предузећа
„
Мира“
а.д.Приједор чланица „ Краш групе“
Марица Видаковић је поздрављајући све
присутне
на
свечаној академији
поводом 90 година постојања предузећа
да „Мира“започиње свој нови животни
вијек циклусом инвестиција, развојем
на нова тржишта и новом технологијом.
„ Шта рећи о дами која има 90 година,
осим да је процвјетала и да наставља
свој раст за своје потрошаче , али и као
друштвено одговорна компанија, како
са градом, тако и са својом заједницом“
, изјавила је Видаковићева.
Она је додала да када је пословање „
Мире“ у питању она послује позитивно
и достиже високу профитну стопу
добити, а извози и до
80 одсто
производње на све контитенте и
двадесетак одсто на домаћем тржипшту.
„Првих девет мјесеци биљежимо боље
резултате него прошле године , а управо
прије почетка овог догађаја добила сам
најљепшпи поклон за ову годипњицу,
позив у Њемачку, у сједиште Кауфланда
да договоримо нову сарадњу на
регионалној основи“ , изјавила је
Видаковићева.
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Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је изјавио да је „ Мира“ један
велики и снажан колектив, који у
Приједору ради 90 година и синоним је
за квалитет и успјешно пословање у
кондиторској индустрији.

„ Велики проценат извоза и повећање
производње и пласмана производа на
тржиште цијелог свијета је нешто што
гарантује добру будућност, а посебно
радује што се у свјетлу њеног успјешног
пословања препознаје и град Приједор“,
рекао је Ђаковић.
Овој свечаности је присуствовао и
министар трговине и туризма Републике
Српске Предраг Глухаковић који је
новинарима изјавио да је приједорска „
Мира“ један од
брендова у
кондиторској производњи у Републици
Српској, па и БиХ.
„Министарство трговине и туризма на
све могуће начине промовише нашу
фабрику „ Миру“ на свим сајмовима и
то у оној категорији гдје желимо да уз
домаће производе што више подигнемо
степен свијести свих грађана Републике
Српске да користе домаће“, изјавио је
Глухаковић.
Потписан уговор са градњу дворане у
Омарској
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је са представником
фирме „ Тектон“ из Бања Луке уговор о

изградњи спортске дворане у Омарској
чија је вриједност 580.000 КМ.
„ Ово је почетна фаза изградње ове
дворане, ово су почетни грађевински
радови који чине четвртину будуће
дворане и у наредном периоду морамо
обезбиједити додатна средства за
комплетан
завршетак“,
рекао
је
Ђаковић.

Он се уједно захвалио Влади Републике
Српске која је
донирала поменута
средства која су обезбијеђена на основу
споразума о финансирању пројеката
донаторским средствима у оквиру
механизма сарадње по споразуму о
успостављању
специјалних
и
паралелних односа између Републике
Српске и Републике Србије. Рок за
завршетак радова је шест мјесеци.
Потписан уговор о провођењу
програма рецертификације
Директор Привредне коморе Републике
Српске,
Драгица
Ристић,
и
градоначелник Приједора, Миленко
Ђаковић, потписали су уговор о
провођењу програма ресертификације
локалних самоуправа у складу са
захтјевима
стандарда
БФЦ
СЕЕ.Миленко Ђаковић, први човјек
овог града, каже како се бенефити могу
видјети кроз реинвестиције, али и
повећан број новозапослених радника.–
Знатно је порастао интерес страних
инвеститора
за
град
Приједор.
Реинвестиције
код
постојећих
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инвеститора редовно се медијски прате,
ускоро
се
очекује
и
четврта
реинвестиција у „Аустронету“, те трећа
у „Мири“, компанији групације „Краш“.
Реинвестиције говоре о томе да имамо
повољан пословни амбијент, те да се
овдје може успјешно развијати и
пословати свако ко има јасну визију
развоја властитог бизниса. Бенефите
гледамо и кроз повећање броја
запослених, награде „Financial Times “
управо за град с повољним пословним
окружењем, за град са дефинисаном
стратегијом директних инвестиција и
ефикасним планирањем финансија –
навео је Ђаковић.Град Приједор је прва
локална заједница у БиХ која је добила
БФЦ сертификат.

Предсједник Удружења Рома Приједора
Рамо Салешевић је, захваљујући се на
пажњи која се поклања школовању
ромске дјеце , изјавио да Приједор треба
да буде примјер свим осталим локалним
заједницама јер се у њему ромска дјеца
не одвајају од друге дјеце.
„ Школовање наше дјеце је важно за
њихову интеграцију у једну друштвену
заједницу и овдје у Приједору уз
подршку локалне власти готово сва
дјеца похађају школу“ казао је
Салешевић.
На подручју Приједора живи око 800
припадника ромске националности, од
који око осамдесетак похађа основну и
средњу школу.

Поклони за Роме основце

Обиљежен Дан без аутомобила

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић уручио је школске торбе и
прибор за 57 основаца ромске
националности.
„Ми традицонално на почетку школске
године помажемо ромској дјеци која
похађају основну школу и поносни смо
на то што већина ромске дјеце похађа
школу и надамо се да ће наставити
школовање и у средњим школама и
тиме стећи веће могућности да дођу до
посла.
Он је потврдио да ће наредних дана ова
ромска дјеца од 3-9.разреда добити и
уџбенике како би у потпуности били
спремни за похађање наставе у шолској
2018/19.години.

Град Приједор је поводом обиљежавања
Европске кампање „Дан без аутомобила
2018“, чији је циљ
промовисање
алтернативних видова саобраћаја као
што су јавни превози, бицикл и шетње,
а у сврху очувања животне средине,
обуставио саобраћај за сва моторна
возила у ужој градској зони у времену
од 11- 14 часова.

Дан без аутомобила обиљежен је и то
тако што су најмлађи Приједорчани на
бициклима или пјешице дефиловали
улицама града које су претворили у
пјешачку зону.
Шеф Одсјека за саобраћај и паркинге
Александар Јефтић је новинарима
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изјавио да је основна идеја за
обиљежавања овог дана промовисање
алтернативних видова саобраћаја, те
указивање на проблеме које аутомобили
са собом носе, а то су саобраћајне
несреће, загађење ваздуха или бука.
„Смањењем
употребе
аутомобила
смањује се и загађење зрака, на овај
начин
промовишемо
употребу
алтернативних превоза као што је
пјешачење, бицикл, јавни превоз. На тај
начин мање се загађује ваздух тиме што
се мање троши бензин, дизел и други
видови горива“ је Јефтић.
У обиљежавању „Дана без аутомобила“
учествовали су приједорски основци и
чланови
спортских
клубова,
а
придружила су им се и дјеца из вртића
која су кредом осликавала улице
Приједора.
Европска седмица мобилности, према
прописима
Међународне
повеље
европске иницијативе, траје од 16. до
22. септембра, а покренута је као
европска иницијатива у коју су од 2002.
године укључени 431 град и мјесто.
Подстицаји за седам послодаваца
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је уговоре за додјелу
138.268,84 КМ за седам корисника
програма
„Додјела
подстицајних
средстава за запошљавање кроз јачање
конкурентности малих и средњих
предузећа“.
Ријеч је о пројекту
додјеле
подстицајних средстава из буџета града
који учествује са средствима у износу
од 98.268,84 КМ и Програм МЕГ , који
финансира Влада Швајцарске,а проводи
Развијни програм Уједињених нација
/УНДП/ са 40.000 КМ.
„ Предмет јавног позива за додјелу
подстицајних средстава био је усмјерен
према пословним субјектима из сектора
дрвопрераде и металопрераде, за
набавку машина, опреме и алата за
потребе производних процеса чиме се
јача конкурентност малих и средњих

предузећа и креирају нова
мјеста“, изјавио је Ђаковић.

радна

Он је потврдио да се на јавни позив
пријавило
дванаест
пословних
субјеката, а да је комисија оцијенила да
седам испуњава услове за додјелу
подстицајних средстава. Од седам
одабраних, четири корисника припадају
области металопрераде, а преостала три
припадају области дрвопрераде.
„ Одабрани привредни субјекти добиће
износе у вриједности до 20.000 КМ уз
услов да апликант у реализацији
пројекта са властитим средствима
учествује минимално са 60 одсто
средстава“, нагласио је Ђаковић.
Иначе, на овај начин посао ће добити 24
радника.
Отворен шести градски мурал
На фасади зграде у Улици академика
Јована
Рашковића
у
Приједору
званично је отворен шести градски
мурал.
Ријеч је о ауторском раду академског
сликара Љубише Пушца “Гејм он” који
је побједник конкурса за додјелу
овогодишње
међународне
награде
“Паола де Мањинкор” за избор
најбољег мурала у Приједору за 2018.
годину коју је провело Удружење
ликовних
умјетника.
” Овај мурал на уласку у град
симболично представља да је ово град
мурала јер је као такав већ мапиран на
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европској ликовној сцени”, рекао је
Борис Еремић, предсједник овог
Удружења.
Он је додао да је први пут мурал
наишао на позитивне реакције и код
критике и публике.

Приједора.
” Овај догађај показује да смо оставили
трајни печат у овом граду и да
реализујемо активности које су видљиве
и које доприносе изградњи трајног мира
и сарадње наша два града и ангажмана
умјетника и грађана” , рекао је Педроти.
Књижевни сусрети на Козари

” Наш циљ је да Приједор постане
галерија на отвореном , јер је већ чувен
као град сликара”, рекао је Еремић.
Аутор мурала Љубиша Пушац је изјавио
да је мурал био технички захтјеван.Он
је додао да је лик водоинсталатера из
видео-игрице “Супер Марио” главни
јунак његовог побједничког мурала,
будући да је његовој генерацији тај лик
остао у лијепом сјећању из дјетињства.
Свечаности завршетка радова на
осликавању мурала присуствовао је и
градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић, који је изразио задовољство
што су, поред умјетника, и грађани и
пословни људи Приједора прихватили
идеју мурала као начина уређења
градских фасада.
”Приједор је с правом већ понио назив град мурала, а овај одмах на улску у
град показује да је то и оправдано уз
напомену да смо поносни што је ова
активност резултат заједничког рада са
пријатељима из Трента”, изјавио је
Ђаковић.
Предсједник
Удружења
Програм
Приједор из Трента Дарио Педроти је
изјавио новинарима да је овај догађај
доказ континуитета активности која је
прихваћена
од
стране
грађана

Овогодишњем добитнику награде "
Скендер
Куленовић"
Здравку
Миовчићу на Козари уручена и статуета
"Љубијски рудар".
То је била уједно и централна
манифестација
овогодишњих
46.
Књижевних сусрета на Козари која је
одржана
у Хотелу ”Монумент”под
називом "Пјесничко подне".
Награду је лауреату сусрета уручио
генерални директор Рудника "Арселор
Митал Приједор" Младен Јелача,
компаније која је спонзор новчаног
дијела ове књижевне награде.

” Награда носи име Скендер Куленовић
и то већ говори о њеном значају, о
њеном значају говори и ово мјесто гдје
смо. Планина Козара није наша највиша
планина , али је највећи врх српске
страдалачке
поезије”,
изјавио
је
Миовчић захваљујући се на урученој
награди.
Своје стихове на Козари су говорили
пјесници Драган Колунџија, Матија
Бећковић, Љубивоје Ршумовић, Мошо
Одаловић, Ђорђе Нешић, Вуле Журић,
Анђелко Анушић, Вид- Вицко Вукелић
и Драгана Крагуљ.
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Овај
поетски
час
на
Козари
традиционално је, осим пјесника,
окупио и ученике из Приједора и
сусједних општина, који су и ове године
имали прилику да чују чувену поему
Скендера Куленовића "Стојанка мајка
Кнежопољка" у извођењу београдске
глумице Јасмине Стоиљковић.
Поетском часу претходило је полагање
цвијећа на спомен-бисту Скендера
Куленовића.
" Наша жеља је да се овдје окупља што
више младих људи , да уживају у овом
лијепом амбијенту и да се друже са
пјесницима, а да се никада више овдје
не чују пуцњи и канонаде топова јер ова
планина треба да буде симбол љепоте и
побједе
живота",
поручио
је
градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић.
Одржани Дани меда
У Приједору је одржана привреднотуристичка манифестација „ Дани меда
2018“ која је окупила деветнаест
излагача из осам градова регије и
Србије.
Овај својеврстан сајам меда и пчелињих
делиција тринаести пут организовало је
Удружење пчелара „ Прва пчела“ из
Приједора уз подршку Градске управе
Приједор. Циљ манифестације је
промоција
пчеларства,
пчелињих
производа и љековитог биља.

Излагаче је посјетио и градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић који је
истакао да је манифестација важна јер
окупља произвођаче меда,а грађанима
омогућава да се за предстојеће зимске
дане снабдију пчелињим производима.
„ Медари кажу да је година била у
просјеку боља него претходне двије,а
понуда меда као нека градска
апотека,али природних препарата“,
рекао је Ђаковић.
Секретар Удружења пчелара „ Прва
пчела“ Ненад Бабић је изјавио да је
година за пчеларе била боља него
прошла
те да радује што је број
излагача на сајму ипак довољан да би
понуда била и богата и квалитетна.
„ Ми пчелари смо се потрудили да
изаберемо квалитетне производе и
вјерујемо да ће наши купци бити
задовољни“ рекао је Бабић.
Он је додао да је овогодишњи принос
по кошници
од 15-17 килограма
багремовог
_________________________________
Издавач: Град Приједор
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