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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за август  2015.године 

 

10.8.Састанак градоначелника са 

представницима вјерских заједница 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

је након  састанка са представницима 

вјерских заједница и полиције истакао 

да је циљ ове иницијативе био да се 

сагледа безбједносна ситуација у граду  

у свјетлу посљедњих дешавања у нашем 

граду. 

 

 
 

„Наш заједнички став је да су то 

појединачна догађања и да сви 

појединци који су то чинили треба да 

одговарају,а да смо ми , вјерске 

заејднице, градска управа и полиција ти 

који смо увијек радили и стварали један 

повољан амбијент за живот и 

инвестирање у нашем граду и даље 

чврсто опредијељени да уложимо све 

своје вјерске, а административне  и 

безбједносне капацитете да се у 

Приједору настави миран суживот  и да 

нашим грађанима, нарочито младим,  

градимо перспективу осуђујући оно што 

не ваља , а његујући све оно што је 

добро и што може користити сваком 

нашем грађанину“ рекао је Павић 

Он је додао да је Приједор град који је 

врло брзо  након протеклих ратних 

догађања изградио завидан ниво 

суживота, толеранције и свега онога 

што омогућава људима да нормално 

живе и раде. 

„Приједор се увијек поносио својом 

мултиетичношћу и оним што је 

направио у овом послијератном 

времену.Зато ми и јесмо осјетљиви на 

све оно што дугорочно може угрозити 

мир, суживот , безбједност људи и 

имовине и слично“ рекао је Павић. 

Он је додао да ово што се догодило  

треба да буде  примјер како не треба, а 

не како треба радити. 

„Нека сви из ових догађања извуку 

поуке, али увијек са размишљањем да у 

будућности нама треба мир , толерантан 

однос и треба повољна безбједносна 

клима и да ми живимо и радимо и да 

таквом једном позитивном климом 

привучемо и друге грађане и стране 

држављане и стране инвеститоре у наш 

град“ казао је Павић. 

Он је додао да сматра да сва ова 

догађања неће наштетити повољној  

безбједносној ситуацију у граду и да 

неће нарушити добре међуетничке и 

укупно добре безбједносне прилике у 

граду. 

Протојереј ставрофор Ранко Малетић је 

истакао да су односи унутар вјерских 

заједница  добри и  да су ови догађаји 

који су се десили  претходних дана 

засјенили суживот који постоји у 

Приједору. 

„Наша је заједничка порука и наша 

мисија да упућујемо на суживот, љубав 

и толеранцију и да није вријеме 

никаквих нових рана јер ране које су се 

десиле нису још довољно зацијељене , а 

отварати нове свакако није у ничијем 

интересу. Те појединце морамо 

упућивати и санкционисати да се такве 

ствари више не дешавају“ казао је 

Малетић. 

Састанку који је на иницијативу 

градоначелника Приједора  одржан у 

циљу сагледавања актуелне 
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безбједносне ситације присуствовали су 

и  представник украјинске цркве 

Михајло Стахнек  и начелник ЦЈБ 

Приједор Далибор Иванић  те 

представници меџлиса ИЗ Приједор и 

Козарац  Омер Реџић и  Амир Махић.У 

Приједору се посљедњих неколико дана 

догодило неколико паљевина аута, 

пресретања на путу и сукоба у 

сватовским колонама што је био разлог 

да се одржи један овакав састанак и 

пошаље јасна порука осуде оваквих 

догађаја. 

 

12.8.Уговор за пројекат „Санација и 

реконструкција дистрибутивне мреже 

система водоснабдијевања града 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

потписао је уговор вриједан 3,9 

милиона КМ са извођачем радова  

предузећем „ Хидро-коп“ из Бања Луке 

о почетку радова на пројекту „ Санација 

и реконструкција дистрибутивне мреже 

централног система за снабдијевање 

водом града Приједора“ .Ријеч о 

наставку пројекта водоснабдијевања 

града којим су раније ријешена питања 

изворишта, резервоара и довода воде до 

резервоара. 

 

 
 

„То је био пројекат  СЕЦО који је 

финансијски подржала Влада 

Швајцарске ,а сада се ради  о 

реконструкцији и проширењу 

секундардне мреже и овим уговором је 

обухваћено пет градских насеља Урије, 

Чиркин Поље, Гашића насеље, улица 

Вука Караџића и Рашковац“ изјавио је 

Павић  

Он је додао да је пројектом обухваћен и 

један број приградских насеља као што 

су Волар, Цикоте, Мало Паланчиште са 

дијелом Горњих Орловаца , Брезичани , 

Хамбарине, насеље „ Јањића пумпа“ , 

Чараково и реконструкција одређеног 

броја шахтова и прелаза преко ријеке 

Сане. 

„ Након ових радова  који ће трајати 

наредних 18 мјесеци тек ће се видјети 

резултат посла који смо до сада радили 

јер у постојећи цјевовод у граду не 

може се пустити  вода одређеног 

притиска   да би виши спратови зграда 

имали воду јер су цјевоводи слаби и 

пуцају“ рекао је Павић. 

Он је додао и да ће овим пројектом бити 

завршена реконструкција водоводне 

мреже у граду Приједору у коју се није 

улагало више од 50 година. 

Представник Министарства финансија 

РС Бојан Мацура је истакао да је 

данашњи уговор дио пројекта „ Водовод 

и канализација РС“ чија је вриједност 

100 милиона евра који се проводи у 

свим градовима и општинама 

Репоублике Српске  

„Од то износа кредитна средства износе 

50 милиона евра која су обезбијеђена 

код Европске инвестиционе банке, док 

су  35 одсто  грант средства, а 15 одсто 

је властито учешће локалних заједница 

РС“ казао је Мацура. 

Укупна вриједност инвестиције у граду 

Приједору по овом   пројекту износи 

преко 16 милиона евра. 

 

14.8.Делегација Манисе у посјети 

Приједору 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

примио је  делегацију турског града  

Маниса са којим је  Повеља о сарадњи 

потписана 2007.године. Павић је овом 

приликом истакао да су се пријатељи из 

Манисе показали у вријеме 

прошлогодишњих поплава пружајући 

поред словеначког града Бовец, 
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значајну помоћ становницима 

Приједора. 

„Ради се  о пријатељима који су  

схватили да нам је  помоћ  потребна и  

несебично је пружили и када ништа 

друго не би било, то пријатељство и 

изражена пажња захтијевају  од нас  да 

им будемо увијек  захвални“ истакао је 

Павић. 

Он је додао да се сваке године  

делегације  ова два града међусобно 

посјећују  те да очекује да се ,након 

сарадње културних радника и културно-

умјетничких друштава , та сарадња 

пренесе  и на привреду. 

„Упознајемо се са системом  рада у обје 

локалне заједнице и како да  та искуства 

преносимо јер  је Маниса један од 

најразвијених градова са јаком 

индустријском зоном и јаком 

индустријском производњом и нама је 

задовољство да са њима можемо 

размјењивати искуства“ казао је Павић. 

 

 
 

 
 

Он је додао да се нада да ће  се гости из 

Турске упознати  са нашим културним и 

историјским насљеђем , нашим људима 

и обичајима  те да ова посјета показује 

опредијељеност Приједора да се дружи 

са свим слободољубивим градовима у 

свијету и да оно што је добро 

размјењујемо у циљу напретка грађана. 

Градоначелник Манисе Ченгиз Ергун је 

представљајући овај турски град 

истакао да  град има око 1,5 милиона 

становника и да је то  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. 

„Поред подјеле културних и 

историјских одлика наших градова 

подијелићемо и искуства у другим 

сферама живота и надам се да наше 

различите културе ни убудуће неће бити 

препрека за сарадњу“ истакао је Ергун. 

Он је додао да је Маниса смјештена у 

западној Анадолији, а поред  индустрије 

бијеле технике  развијена је  

пољопривреда, посебно виноградарство 

,  значајан је  трговачки центар овог 

дијела Турске, те  подручје 

препознатљиво по  стотинама  

ендемичних врста цвијећа и са богатом 

шумском вегетацијом и љековитим 

биљем. 

„ Један смо од лидерских градова у 

нашем региону и имамо око 2000 

фабрика које се баве домаћом 

производњом,а  у нашу  индустрију су   

инвестирали многи улагачи из Европе, 

тако да имамо огранке фирми ` Бош`, 

`Индесит` и `Нутела` и водећи смо 

свјетски произвођачи бијеле технике“ 

рекао је Ергун. 
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У саставу делегације из Манисе која је  

посјетила  Приједор било је и неколико 

одборника њихове градске управе, а 

имали су  прилику да обиђу  културне 

установе града, Национални парк 

Козара и присуствују манифестацији 

Дани Козарца. 

 

4.8.Стамбено збрињавање Рома 

 

У Градској управи  Приједор   

потписани су  уговори са шест  

корисника у оквиру Пројекта „ 

Стамбено збрињавање Рома  на 

подручју града Приједора  у 

2013.години“.  

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је  том приликом 

истакао  да је ријеч  о пројекту који се 

финансира средствима Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ у износу 

од 90 000 КМ и учешћем града 

Приједора средствима од 10 000 КМ. 

„У оквиру наведених средстава  

изградиће се једна нова стамбена 

јединица, а осталих пет  стамбених 

јединица  ће бити саниране по систему 

`кључ у руке`за социјално угрожене 

ромске породице „ истакао је Ђаковић. 

 

 
 

Рок за завршетак радова је 45 дана, а 

извођач радова  је предузеће „ Астра 

план“ из Брчког . 

Град Приједор је, као  имплементатор 

пројекта , расписао јавни позив 

корисницима за пријаву за пројекат  

„Стамбено збрињавање Рома у 

2013.години“  који је трајао током 

2013.године. 

Координатор за пројекте 

инфраструктуре Станко Марковић је 

потврдио да се на  овај јавни позив  

пријавило  20 корисника,а  да је избор 

крајњих корисника трајао више од 

годину дана због  дужине трајања 

жалбеног поступка и провођења 

тендерске процедуре за избор 

пројектантске куће , израду пројектне 

документације и њене ревизије и избора 

извођача радова. 

Предсједник Удружења Рома Приједора 

Рамо Салешевић  је истакао да је до 

сада сличним  пројектима стамбено 

питање ријешило  петнаестак породица, 

а да још око тридесетак ромских 

породица чека да ријеши овај проблем. 

 

Поклони за првачиће 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

ће и ове као и претходних година  

пригодним поклонима даривати 

малишане који 1.септембра  први пут 

сједају у школске клупе. 

„Ни ове године нисмо напустили ту 

традицију даривања ученика првака. 

Припремљено је око  620 пакетића које , 

по проведеној тендерској процедури, 

испоручује Издавачка кућа `Нова школа 

плус` из Бања Луке по цијени од пет  

КМ“ казала је начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Љиљана Бабић. 
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Она је додала да поклон пакете „ Моја 

слова “чине индивидуална словарица у 

квалитетном најлонском омоту  и 

честитка градоначелника. 

„Поклон пакети за првачиће су 

пригодног садржаја који омогућавају 

ученицима почетницима лакше 

упознавање слова и ефикасније почетно 

разумијевање и читање. Словарица 

омогућава дуготрајну употребу , 

практична је за кориштење и педагошки 

је оправдан дио сваке торбе ђака 

првака“ казала је Бабићева. 

Она је додала да је дио поклон пакета и 

честитка градоначелника као дародавца 

са поруком за ђака првака. 

Бабићева је додала да је дистрибуција 

пакетића по школама већ   почела како 

би све било спремно за дочек 

првачића.У први разред основне школе 

у школску 2015/2016.годину уписано  је 

нешто више првачића него ранијих 

година  ,негдје преко 600 првачића, али 

да ће се тачан број знати након што 

школе доставе коначне податке и са 

другог уписног рока који је у току. 

 

24.8.Малишани са Косова у гостима у 

градској управи 

 

За 43 малишана из Гњилана те њихове 

домаћине из Приједора у градској 

управи приређен  је пријем.Сви су 

добили поклоне и прегршт жеља за 

срећније и мирније дјетињство него што 

су га до сада имали. Госте је поздравио 

замјеник градоначелника Миленко 

Ђаковић  који је истакао да се нада да се  

осјећају пријатно у Приједору и да ће 

тако бити до краја њихове посјете. 

 

 
 

„ Желим да угодно проведете вријеме 

код својих домаћина и да схватите да 

ћете овдје увијек имати пријатеље“ 

казао је Ђаковић. 

Он је додао да се нада да ће остатак 

живота провести у миру и да ће недаће 

које прате њихово дјетињство убрзо 

престати. 

 

 
 

Предсједник Одбора за помоћ Србима 

Косова и Метохије Милорад Арлов је 

изразио захвалност што се град 

Приједор нашао међи шест градова и 

општина из Републике Српске који ће 

од 22-29.августа угостити  дјецу са 

Косова и Метохије. 

„Ово је слика коју ја гледам ових дана и 

због чега је овај пројекат и покренут ,а 

то је дружење и насмијана лица дјеце 

јер су дјеца благо сваке нације, па тако 

и нас и да нигдје као овдје у Републици 
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Српској неће осјетити широм отворена 

срца и добродошлицу“ казао је Арлов. 

 

 
 

Он је додао и да се нада да ће дјеци са 

Космета овај  седмодневни програм 

остати у трајном сјећању. 

Директор ОШ „ Бранко Ђопић“ Сања 

Муњиза је истакла да је ова школа 

позната као добар домаћин те да се ни 

она ,а ни ученици школе нису двоумили 

када су добили позив да буду домаћини 

ученицима са југа Косова. 

Према програму њиховог боравка , 

дјеца су са домаћинима била у шетњи 

градом, у посјети  Цркви Свете Тројице 

и  на пројекција филма у Биоскопу „ 

Козара“ , обилашли Националног парка 

„ Козара“.У оквиру Пројекта „ Спојимо 

српску дјецу са Косова и Метохије и 

Републике Српске“, који се проводи по 

четврти пут , шест градова и општина у 

РС угостило је око 300 дјеце са Косова и 

Метохије. 

 

30.8.Завршено Културно љето 2015 

 

На позорници приједорске Љетне баште 

одржано је вече фолклора под називом „ 

Приједорчани своме граду“ на којем је 

наступило десет  културно-умјетничких 

друштава. Они су у  више од два часа 

програма одушевили приједорску 

публику вјештином игре и покрета које 

није умањила ни изузетно врела љетна 

ноћ.У програму су наступили СКУД „ 

Др Младен Стојановић“ , културно 

умјетничка друштва“ Козара“ из 

Чиркин Поља, Козарца и Доње Љубије, 

потом друштва „ Омарска“ , „ Осман 

Џафић“ , „ Милан Егић“ „ Саничани“ и  

„ Чигре“ , као и чланови фолклорне 

секције Удружења Украјинаца „ Козак“ 

из Трнопоља и малишани Дјечијег 

вртића „ Радост“. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Они су играма народа поткозарског 

краја, али и ширег региона уједно и 

затворили овогодишњу манифестацију 

„Приједорско културно љето 2015“. 

Овај вишемјесечни програм разних 

културних садржаја почео је 1.јуна  

концертом бањалучке групе „ 

Александрија“ и  током три мјесеца 

трајања обухватио је четврдесетак  

различитих наступа приједорских 

културно -умјетничких друштава, 
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омладинских и НВО, културних 

установа и појединаца који су оживјели 

градске тргове , љетне позорнице и 

изложбене просторе  и тиме дуго , врело 

љето учинили занимљивијим 

Приједорчанима и њиховим гостима. 

 

 
 

Ликовна колонија 

 

Овогодишња ликовна колонија "Сретен 

Стојановић" на Козари окупила је девет 

умјетника - професора са академија 

умјетности из Требиња и Бањалуке. 

Селектор колоније, која носи име једног 

од највећих и најпознатијих 

приједорских умјетника, академика 

Сретена Стојановића, Предраг 

Марјановић је казао да је ово  била 11. 

манифестација на којој су учествовали 

Саво Пековић, Радислав Вучинић и 

Момир Кнежевић са требињске 

академије, те Миливоје  Унковић, Зоран 

Бановић, Биљана Гаврановић, Борјана 

Мрђа, Данко Бркић и Новак Демоњић са 

Академије умјетности у Бањалуци. 

Радови настали у овој колонији биће  

изложени у Музеју Козаре  на изложби 

која ће бити  отворена  24.септембра 

поводом 43. књижевних сусрета на 

Козари. 

Покровитељ колоније, чији су циљеви 

били његовање и чување ликовне 

традиције, стваралаштва и едукација 

младих генерација, је град Приједор. 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


