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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април 2015.године 

 
 

1.4. Обилазак више градилишта на 

водопривредним објектима 

 

Директор ЈУ „ Воде Српске“ Драган 

Анђелић обишао је са градоначелником 

Приједора Марком Павићем  више 

градилишта на водопривредним 

објектима на подручју града Приједора 

које „ Воде Српске“  реализују заједно 

са  Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде  , Владом  

РС  и овом локалном заједницом у циљу 

заштите од поплава. 

 

 
 

„Ми овдје реализујемо два пројекта из 

програма који се финансира из кредита 

Европске инвестиционе банке /ЕИБ/ 

чија је вриједност око 500 000 КМ  и пет 

пројеката који се финансирају из Фонда 

солидарности , а  припремљен је 

пројекат уређење корита ријеке Сане у 

дужини од  23 километра који је у фази 

ревизије те слиједи и  уређење корита 

ријеке Милошевице, који је раније 

започето и из техничких разлога 

прекинуто“ истакао је Анђелић 

новинарима у Приједору. 

Међу градилиштима које су данас  

обишли  је  насип на Берек чија је 

изградња  у дужини од 380 метара 

вриједна 110 000 КМ. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је у сарадњи са ЈУ „ Воде 

Српске“ и Владом РС град предузео низ 

мјера да се евентуалне будуће поплаве 

предупреде. 

„ До сада су већ завршени радови  на 

одбрамбеном насипу на дијелу ријеке 

Сане код моста на Жегеру, завршен је 

парапетни зид у Туковима , а при крају 

су радови и на  овом  насипу  на Береку“ 

рекао је Павић. 

Он је додао да ће тиме бити уређен ужи 

дио града који је плављен и да очекује 

да ће овај насип ријешити 

вишегодишњи проблем становника овог  

насеља, када су у питању поплаве. 

„Остао нам је још насип код ушћа 

Гомјенице у Сану који је и највећи гдје 

смо ријешили имовинске односе и 

рачунамо да ћемо ових дана потписати 

са  власницима земљишта уговоре и 

одмах можемо почети радове“ казао је 

Павић. 

Он сматра да ће се свим овим 

пројектима ријешити питање  плављења 

насеља Врбице, Гомјеница, дио Берека  

од моста на Сани  узводно ,која су до 

сада плављена и по неколико пута 

током године. 

„Остаје да се ријеши  пројекат заштите  

насеља низводно од моста, лијево 

Тукови и десно Рашковац све до 

Брезичана, као и чишћење корита 

Берека уз помоћ рудника `Арцелор 

Митал`тако да ћемо са овим насипом и 

чишћењем Берека добити изузетно 

добру ствар за наш град када су у 

питању поплаве“ рекао је Павић. 

 

Историјски час посвећен Младену 

Стојановићу 

 

Поводом 119. годишњице рођења и 73. 

годишњице погибије народног хероја 

доктора Младена Стојановића у 

Приједору је  јуче одржан 

традиционални историјски час и 
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положени су вијенци на споменик 

легендарног партизанског команданта. 

Предсједник градског одбора  СУБНОР-

а Вељко Родић рекао је  окупљенима да 

је Младен као  организатор устанка на 

Козари из свог родног Приједора 

отишао у легенду и да је својим дјелом 

заслужио да се спомиње годинама, 

деценијама и вијековима. 

 "Велико повјерење у народу је стекао и 

као омладинац и као вођа устанка 

против фашистичког окупатора  и 

заслужио је да се његово име изговара 

са највећим пијететом и посебном 

пажњом“, казао је Родић. 

 

 
 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко  Ђаковић је истакао да је 

Младен  био  човјек за примјер, 

револуционар  од најраније младости па 

до краја живота, најпопуларнија 

личност устанка на Козари, Крајини и 

много шире и један од најхрабријих 

бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. 

„Зато је његов је лик  остао да живи у 

сјећању заједно са славом херојске 

Козаре и пред садашњим и будућим  

генерацијама  је задатак да увијек чувају 

и његују тековине 

народноослободилачких ратова  

потакнуте његовим  неизмјерним 

херојством“ поручио је Ђаковић  

окупљенима на овом историјском часу. 

Вијенце на његов споменик положиле  

су бројне делегације ,а изведен је и 

пригодан културно-умјетнички програм 

који су извели  ученици из основних 

школа „ Младен Стојановић“ из Љубије 

и „ Десанка Максимовић“ из Приједора. 

Спомен на овог легендарног јунака 

Козаре одржава се сваке године испред 

зграде градске управе код бронзаног 

споменика доктора Младена 

Стојановића, који је дјело његовог 

брата, вајара Сретена Стојановића који 

је подигнут 1952.године.  

 

6.4.Стамбено збрињавање 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

потписао је са  представницима 

Министарства за избјегла и расељена 

лица РС  и пет корисника   трипартитне 

уговоре за додјелу грађевинског 

материјала и опреме и новчане помоћи 

за уградњу донираног материјала  са 

коначно стамбено збрињавање , чија је 

укупна  вриједност  81 300 КМ  

 „Ове породице  ће коначно ријешити 

стамбено  питање,  а поред овога 

разговарали смо и о програму коначног 

затварања колективних центара“ рекао 

је Павић. 

Он је потврдио да је у том програму 

распуштања колективних центара  

Приједор  добио 20 стамбених јединица, 

да је већ одређено 16 корисника и да је 

то врло значајан програм да се  коначно 

разријеши проблем колективних 

центара .Пројекат  распуштања 

колективних центара у Приједору 

вриједан  је 667 000 еура , од чега је 

кредитно задужење 540 000  еура , док 

ће остатак бити допринос града 

Приједора.  

Помоћник министра за избјеглице и 

расељена лица Ненад Ђокић истакао да 

је Регионални програм стамбеног 

збрињавања  највећи програм у БиХ 

рађен на подручју Републике Српске , 

чија је укупна вриједност 2,6 милиона 

еура на нивоу БиХ. У оквиру овог  

Регионалног  програма предвиђено је да  

Приједор  добије још 50 станова 

односно  50 корисника ће добити нове 

станове који ће као и ови претходни 

бити власништво града, а њихови 

становници само корисници тих 

станова.  Вриједност овог пројекта у 
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Приједору  је 1,7 милиона еура од чега 

је донација 1,350 милиона  еура 

донација  , а остатак ће кроз рјешавање 

инфраструктурних објеката бити 

учешће града. 

 

8.4.   Посјета предсједавајућег 

Предсједништва БиХ Младена 

Иванића 

 

Предсједавајући Предсједништва БиХ 

Младен Иванић изјавио је након посјете 

Приједору да је то  град који је у 

посљедњим годинама успио да 

стабилизује себе , али и град који  треба 

да постане ослонац за једну ширу 

регију. 

 „Јак Приједор , јако Поткозарје и јак 

Подгрмеч  је интерес  је свих нас, 

посебно  нас политичких личности из 

Републике Српске  да подржимо 

Приједор као снажан регионални 

центар“ изјавио је Иванић новинарима 

на прес конференцији. 

 

 
 

Он је додао да институције БиХ  могу 

помоћи, не у наметању  својих ставова  

у ком правцу Приједор треба   ићи, него 

бити инструмент које Приједор , као и 

други градови и општине у Републици 

Српској могу користити за сопствени 

развој и афирмацију сопствених визија 

и идеја. 

„Ми ћемо покушати да један број 

представника међународних 

институција током ове године доведем у 

Приједор и учинити све на максималној 

афирмацији Приједора и у 

међународним финансијским 

институцијама“ рекао је Иванић. 

Он је додао да ће из Републике Српске 

бити  неко од гувернера било  у 

Свјетској банци било у Европској банци 

за обнову и развој било у 

Међународном монетарном фонду и 

преко тих људи  можемо значајније 

афирмисати интерес овог краја. 

„Интерес је да након четири године 

Приједор буде јачи и да у томе свему 

буде макар мали допринос и нас и 

заједничких институција у БиХ“ 

истакао је Иванић. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да су теме разговора била 

најважнија питања развоја Приједора. 

„ Упознали смо предсједавајућег 

Предсједништва БиХ са тим шта ми 

радимо, која је наша оријентација и која 

су то поља гдје би могли да би могли 

заједнички допринијети унапређењу 

нашег града“ истакао је Павић. 

Он је додао да је поред нагласка да је 

ријеч о мултиетничком граду, са 

великим бројем избјеглица и 

повратника, његов највећи проблем 

незапосленост, а да је упркос томе то 

један стабилан град  у безбједносном, 

политичком и финансијском погледу.  

„Своје обавезе редовно извршавамо и 

према држави и према  грађанима“ 

рекао је Павић.Он је додао да је највише 

ријечи било о стварању повољног 

амбијента за инвестирање и у БиХ и у 

Приједору. 

„ Приједор је серификатом БФЦ 

проглашен за град са најбољим 

пословним окружењем и том смислу 

сам замолио да у раду Предсједништва 

са страним дипломатама и 

амбасадорима и страним 

представницима предузећа истакне  да 

је ово повољна дестинација за 

инвестирање и да се са нивоа БиХ  

направи лакши проток таквим 

информација према локалним 

заједницама“ рекао је Павић. 
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Он је додао и да се то  односи и на 

квалитетне кредитне линије које ће 

омогућити локалним заједницама да по 

лакшој процедури и повољнијим 

условима добију кредите.  

Предсједавајући Предсједништва БиХ 

Младен Иванић  је током  посјете  

обишао приједорска предузећа „ Миру“ 

и „Арселормитал“ 

 

7.4. Рабулизан “ четврта премијера у 

62. сезони 

  

Ансамбл Позоришта Приједор извео је 

премијерно представу „Рабулизам“ по 

тексту Мухидина Шарића и у режији 

Ратка Орозовића, што је била  четврта 

премијера у 62. позоришној сезони ове 

куће.Гостујући режисер Ратко Орозовић 

рекао је новинарима након премијере да 

је представа рађена по сатиричном 

тексту којем  је он дао једну  нову 

димензију да публику насмије  који је 

неопходан у овом у овом, понекад и , 

трагикомичном времену. 

„Радује  ме да су представу  примиле 

све генерације и оне које не памте то 

вријеме  у којем се  радња одвија, као и 

они који се  били његови савременици“ 

казао  је Орозовић. 

 
 

 
 

 

 Он је истакао  да ово није први пут да 

ради са овом позоришном кућом јер је 

1988.године радио представу „ 

Клаустрофобична комедија“ и од тада 

носи позитивна искуства из Приједора. 

Аутор текста Мухидин Шарић је 

истакао да је задовољан, прије свега 

реакцијом публике , јер то може да 

значи да ће представа имати свој живот 

у овом позоришту. 

„ Реакција публике и током представе је 

била таква да ми се чини да све оно што 

сам хтио да кажем да је публика 

препознала и морам бити задовољан“ 

рекао је Шарић. 

Глумац Жељко Касап је истакао да  је 

публика одлично одреаговала на 

глумачку  

У представи  чији је поднаслов 

представе „Млаћење празне сламе“ 

играју поред Касапа, Зорица Јојић, 

Синиша Вучићевић, Јелена Сексен, 

Милош Ромчевић, Борис Томић, 

Желимир Ривић, Дубравко Вукадиновић 

и Деан Батоз. 

 

14.4. Ускоро топлана на биомасу 
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Градоначелник Приједора Марко Павић 

потписао је  са представницима 

Европске банке за обнову и развој 

ЕБРД, шведске међународне  агенције 

за развој СИДА  и Топлане Приједор  

уговор  о гранту за  изградњи топлане за 

централно даљинско гријање на основу 

биомасе вриједан 2 милиона еура.Павић 

је овом приликом истакао да је ЕБРД 

одобрила кредит у укупној вриједности 

од 7 милиона еура приједорској 

Топлани,гдје је гарант град Приједор ,а 

шведска СИДА је донирала  грант од 

два милиона еура за реконкструкцију  

котловнице  на биомасу 

„Овај уговор  је изузетно важан, 

посебно  ако се зна да је укупан приход 

Топлане око 4,5 милиона , а за набавку 

мазута се издваја око 5,5 милиона 

марака“, рекао Павић. 

Он је додао да ће се током реализације 

овог пројекта мазут замијенити 

биомасом јер ће се користити енергент 

којег има у окружењу ,а уједно ће 

Приједорчани добити чистији ваздух 

што је дио евроспке тежње смањења 

емисије штетних гасова. 

 

 
 

Павић је додао да је у току анализа 

приспјелих тендерских понуда, те да се 

ускоро очекује  избор извођача радова и 

почетак градње новог енергетског 

постројења. 

Шеф представништва ЕБРД У Сарајеву  

Иан Браун је истакао да се ова банка 

одлучила за подршку овога пројекта, јер 

је оцијењено да БиХ и поред  великог 

шумског богатства, мало користи дрво 

као енергент. 

„ Ми сада видимо Приједор као лидера 

у овој технологији у БиХ и сматрамо да 

је овај пројекат добра демонстрација и 

добар примјер за друге градове у 

земљи“ рекао је Браун. 

Представник Амбасаде Шведске у БиХ 

и шеф канцеларије СИДЕ у БиХ Мари 

Бергстром нагласила је да  шведска 

влада  посебно води рачуна о заштити 

животне околине. 

„Драго нам је да  смо дио овог пројекта 

који се односи на побошљање система 

даљинског гријања и да заједно са 

ЕБРД-ом можемо допринијети његовој 

реализацији“ казала је Бергстром. 

Она је додала да је укупно учешће 

шведске СИДЕ у овом пројект око 2,8 

милиона еура  грант средстава 

Директор Топлане а.д.Приједор Љиљана 

Деспотовић је изразила наду да ће нова 

енергетска постројења бити у функцији, 

ако не на почетку, а оно сигурно  у току 

наредне грејне сезоне. 

 

16.4. Потписан  купопродајни уговора 

за индустријски комплекс „ИМПРО“  

 

У Градској управи Приједор потписан је  

купопродајни уговора за индустријски 

комплекс „ИМПРО“ Приједор, између  

компаније ХЕТА д.о.о. и инвеститора 

ЛСА д.о.о. Брчко. 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је  на конференцији за новинаре која је 

организована послије свечаности 

потписивања уговора о купопродаји 

истакао да је ово изузетно  значајан дан 

за Приједор  јер је један од носилаца 

развоја предратног Приједора добио 

новог власника и ускоро треба да почне 

своју производњу. 

„Купац `Импра` , компанија  ЛСА са 

италијанским власништвом гаранција су 

да ће се ово предузеће, не само вратити 

на старе стазе него да као будући 

власници одмах у старту намјеравају 

проширење производње и асортимана 
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што је за нас изузетно значајно“ казао је 

Павић. 

 

 
 

Он је додао да од ове продаје односно 

куповине вишеструка корист  има  не 

само за Приједор, већ и република и 

БиХ  јер она значи запошљавање једног 

броја радника, стварање дохотка  и 

повећање извоза. 

 

 
 

„Овим је отворена могућност отварања 

великог  броја малих фарми које  ће 

моћи пласирати своју робу на сигурно 

тржиште јер је до сада то тржиште са 

сточним фондом било нестабилно без 

гарантованог откупа стоке“ рекао је 

Павић. 

Он је додао да је изузетно важно што 

фабрика остаје у дјелатности у којој је 

била и само проширује обим пословања, 

а  да је читава ова активност  

купопродаје примјер једног изузетног 

брзог и квалитетно урађеног посла. 

Генерални директор  компаније ХЕТА 

д.о.о.  Манфред Грам је  истакао да је 

ово компанија успјела  да пронађе 

озбиљног инвеститора вољног да купи  

„ИМПРО“, уложи у њега и почне са 

производњом.  

„ Предузеће `ИМПРО` Приједор је био 

један од највећих послодаваца у регији 

Приједора и веома смо задовољни што 

смо успјели да нађемо озбиљног 

инвеститора који је био заинтересован 

дан поново започне производњу“ казао 

је Грам. 

Он је да почетак производње у  

предузећи „ИМПРО“ Приједор значи 

почетак бољег, просперитетнијег 

живота у овом граду , али и у цијелој 

регији.  

 

 
 

Представник ЛСА д.о.о. Брчко Ален 

Бошњаковић је истакао да сматра да ће 

`Импро` постати  локомотива  

пољопривреде и сточарства  Приједора, 

ове регији ,али и шире. 

Он је додао да ће почетак рада 

предузећа зависити од компелтирња 

техничких услова да се комплетира 

ситуација на економском нивоу. 

„ Биће и нових машина за нове 

производе који се до сада овдје нису 

производили што значи могућност да 

ово предузеће постане још јаче са више 

радних мјеста и нових производа“ рекао 

је Бошњаковић. 

Стечајни поступак у Импру покренут је 

2011. године и трајао је до марта 2013. 

године када је Хипо Алпе Адриа банка 

Бањалука купила је дио стечајне 

имовине „Импра“ за 4.735.000 КМ. 
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 22.4. Скупштина града- Усвојене 

одлуке о наградама поводом Дана 

града 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

једногласно су одлучили да поводом 

Дана града 16.маја  додијеле награде 

града и то   Повељу почасног грађанина 

Словенцу Роберту Трампужу, Награду 

града СКУД-у „Доктор Младен 

Стојановић“ Приједор, а Плакету града 

предузећу Метална индустрија 

Приједор. 

 У образложењу одлука наводи се да је 

Роберт Трампуж  из словеначког Бовца 

својим радом и дјеловањем знатно 

допринио напретку и ширењу угледа 

града Приједора. 

 

 
 

 „У Приједор је први пут дошао 2004. 

године посредством Удружења 

Словенаца „Липа“ из Приједора које је у 

то вријеме радило на упостављању 

пријатељске сарадње Приједора и 

Бовеца, а током свих ових година, 

колико долази у Приједор у свим 

словеначким делегацијама, посебно је 

поносан на сарадњу дјеце из ових двију 

локалних заједница“ стоји у 

образложењу ове одлуке. 

 

 
 

 Српско културно-умјетичко друштво 

„Доктор Младен Стојановић“ спада 

међу најстарије  установе културе у 

Републици Српској будући да је  

основано 1885. године и добитник је 

бројних награда и признања за 

промоцију културе . 

Компанија „Метална индустрија 

Приједор“ основана је 1957. године, у 

континуитету послује позитивно и нема 

неизмирених обавеза и остварује 

завидан успјех у свим областима 

производње металних конструкција. 

Плакетом града награђује се за изузетне 

резултате постигнуте у привреди у 2014. 

години. 

Признања Награда града и Плакета 

града прати и новчани износ од по 2.000 

КМ. 

Осим ових редовних награда, 

одборници су прихватили и приједлог 

Комисије за награде и признања града 

Приједора да градоначелник додијели 

похвале као јавно признање за осам 

правних лица.Ријеч је о Црвеном крсту, 

Територијалној ватрогасној јединици, 

Дому здравља, `Комуналним услугама`, 

`Водоводу`, Омладинском савјету, 

Центру јавне безбједности и 

приједорском гарнизону Оружаних 

снага БиХ. 

 На јавни позив Комисије за награде и 

признања града Приједора, који је 

расписан почетком марта, дошло је 11 

пријава.Признања ће бити уручена 15. 

маја на свечаној академији поводом 

Дана града. 
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22.4. Амбасадор Словачке у 

Приједору 

 

Градоначелник Приједора  Марко 

Павић истакао је након  сусрета са 

амбасадором Словачке у БиХ Јаном 

Пшеницом да је  

Словачка  земља којој је  транзиција 

извршена мирно и да је управо стога 

интересантна за  БХ просторе  јер се 

након  подјеле за Чешком, развијала 

изузетно брзо. 

 

 
 

„ Управо то нама може бити примјер  

како да радимо и како да се развијамо и 

можда нам  у овом времену  најбољи 

узор треба да буде Словачка и зато је 

добро што смо данас имали прилику да 

размијенимо мишљења о многим 

стварима“ изјавио је Павић. 

Он је додао да су разговори вођени о 

могућностима сарадње Словачке и у 

овом случају  града Приједора  те 

повезивање са неким од словачких 

привредника. 

„Амбасадора сам замолио да када буде 

имао прилику представи Приједор као 

дестинацију повољну за  улагање и 

жељну да сарађује“ изјавио је Павић. 

Амбасадор Словачке у БиХ Јан 

Пшеница је истакао да је са 

градоначелником Павићем  разговарао о 

различитим питањима између осталог  о 

европским интеграцијама, о сарадњи и 

контактима између Приједора и 

субјеката у Словачкој и о будућности и 

могућностима даље сарадње  

„Контакти између Приједора и партнера 

у Словачкој постоје , али ми желимо да 

се ти контакти и сарадња продубе“ 

истакао је Пшеница. 

Он је након званичних разговора  

обишао Фабрику кекса „ Мира“ и 

Фабрику за прераду воћа „ 

Приједорчанка“. 

 

23.4. Одржани „ Дани цвијећа“ 

 

На малом градском тргу у Приједору  

одржана је тродневна туристичко-

привредна манифестација „ Дани 

цвијећа“ која је окупила седам   

произвођача, регистровани 

предузетници   који се  баве 

пластеничком производњом цвијећа са 

подручја  Приједора те Комунално 

предузеће. 

Шеф градског Одсјека за унапређење 

пољопривреде  Татјана Марић истакла 

је  да је  намјера  градске управе , која је 

већ  седму   годину  организатор ове 

манифестације,  популаризација  

пластеничке производње  цвијећа као 

вид запошљавања. 

„Сви излагачи које смо обишли су 

задовољни овим начином презентације 

своје производње јер поред тога што 

излажу ово је прилика да у вријеме 

садње цвијећа и уређења дворишта 

доста својих производа и продају, 

казала је Марићева. 

Она је додала да се ова манифестација 

уклапа у акцију прољећног уређења 

града која је у току те најавила да ће 

градска управа и у овој години 

значајним средствима стимулисати и 

ову и уопште пластеничку производњу 

јер сматра да је то област у којој треба 

проширивати производњу. 

Марићева је потврдила да на подручју 

Приједора има десетак регистрованих  

проивођача цвијећа у пластеницима,а 

подстицај који им се  на годишњем 

нивоу  додјељује је 1 КМ по квадрату. 
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Грађанима је  на  овом својеврсном 

сајму цвијећа  било на располагању око 

50 врста цвијећа по цијени од 0,50 КМ 

па навише у зависности од врсте, а 

продавци су давали попуст на количину 

купљеног цвијећа. 

 

29.4. Дообуком до посла 

 

Осам полазника  корисника програма  „ 

Помоћ за самопомоћ“ током 

2014.године добили су сертификате о 

завршеној дообуци. Ријеч је о особама 

старости од 18 до 35 година које су  

будући да су до сада били незапослене,  

у протеклих шест мјесеци дообуком код 

пет послодавца стекли квалификације 

како би у будућности лакше дошли до 

посла. Замјеник градоначелник 

Миленко Ђаковић је истакао  

да је ово био најбољи начин да  осам 

младих људи дође до свог личног 

образовања и запослења. 

 

 
 

„Сваки обучен човјек пуно вриједи и 

кроз наше програме развоја и стратегију  

проводимо дјелатности стварања 

амбијента за привлачење страних и 

домаћих инвеститора са циљем што 

већег запошљавања незапослених 

младих људи“, рекао је  Ђаковић. 

Представник  Удружења“ Прогрес из 

Сарајева Елвир Чаушевић  је потврдио 

да овај пројекат суфинансира град 

Приједор   у партнерству са њемачком  

Фондацијом  „Wингс оф хопе“ из 

Минхена са по 4800 еура односно  9600 

КМ, а на основу потписаног 

меморандума о сарадњи. 

У овом пројекту  у Приједору 

учествовала су  предузећа „Кромекс“ ,“ 

Гаврановић “ , „ Агро Марић“,  

предузетничка  радња „ Родић“ и  

предузетник  „ Фарма Балтић“. 

Након церемоније уручења цертификата 

потписан је и меморандум  којим се 

пројекат „Помоћ за самопомоћ“ 

наставља  у граду Приједору  за још 

осам полазника  и трајаће до 31.октобра 

.Средства  за финансирање њихове 

дообуке и преквалификације биће  

обезбијеђена суфинансирањем локалне 

заједнице и њемачке фондације „Wингс 

оф хопе“ из Минхена као и у 

2014.години. 

 

 

Издавач: Град  Приједор 


