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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за јули  2013.године 
 

11.7.Предсједник РС у посјети Приједору 

 

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик је потврдио  да ће  са 

становишта  реорганизације 

Министарства унутрашњих  послова 

Приједору  већ у септембру бити враћен  

статус Центру јавне безбједности. Он је 

након разговора са градоначелником 

Приједора Марком Павићем истакао да 

овај град заслужује већу пажњу, али да 

је Приједор властитим иницијативама 

показао способност да и сам  управља 

процесима стабилизације локалне 

средине. 

 

 
 

„Настојаћемо исто тако да ријешимо 

питање организације правосудних 

органа , прије свега тужилаштва и суда . 

Приједор са становишта потенцијала и 

људства које овдје живи је неоправдано 

у прошлим временима био жртва једне 

лоше организације суда и тужилаштва, 

али сада је вријеме да се то исправи“ 

казао је Додик. 

Он је додао да је тема разговора била 

изградња надвожњака на Пећанима који 

би ријешио комуникациони и 

комунални проблем града за шта је 

Дирекција за путеве РС провела  све 

неопходне процедуре , потписала 

уговоре са извођачима ,а неопходно је 

било рјешавање имовинских односа и да 

ће имплементација те,раније донесене 

одлуке о изградњи овог објекта,кренути 

у септембру. 

„Разговарали смо о функционисању 

компаније Митал и нико у РС нема 

ништа против ове компаније,  сматрамо 

да је то важна привредна организација  

и у граду и Републици, али ми желимо 

да заштитимо интересе РС и локалне 

заједнице и наш уговорни однос мора да 

се дефинише и прецизира на начин како 

не би било никакве штете ни у погледу 

Митала ни РС“ казао је Додик. 

Он је додао да је спреман  да разговара 

са представницима ове компаније и да 

се нађу одређена рјешења. 

„Нас интересује експресно  почетак 

експлоатације руде у руднику `Љубија` 

и рјешење наших односа зависиће и од 

тог односа према том руднику гдје 

желимо да већ од нове године почне 

експлоатација руде на том локалитету“ 

казао је Додик. 

Он је додао да су разговори вођени и о 

раду приједорске Топлане и загријавању 

града у прелазном периоду до долсска 

гаса у РС из гасовода Јужни ток. 

„Енергент мазут који је до 

неиздрживаости довео и приједорску 

топлану и ми трагамо за оптималним 

могућим рјешењем у прелазном 

периоду од двије три године , када би и 

у Приједор требао да стигне гас путем 

гасовода „ Јужни ток“ што  ће значити  

и дугорочно рјешавање питања гријања 

и у овом граду“ казао је Додик додајући 

да је било ријечи и о помоћи овдашњем 

Водоводу и могућности да  постане 

самоодрживо и стабилно предузеће које 

оптерећују вишемилионска дуговања за 

потрошену електричну енергију који 

датира још из ратних времена. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изразио је задовољство што су са 

предсједником РС Милорадом Додиком 

вођени конструктивни разговори. 
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„Било је задовољство данас бити 

ПријЕдорчанин и градоначелник овог 

града јер смо разговарали о конкретним 

питањима како побољшати услове 

живота и рада у Приједору“ казао је 

Павић. 

У делегацији са предсједником РС били 

су и министри унутрашњих послова 

Радислав Јовичић и индустрије, 

енергетике и рударства Жељко 

Ковачевић те директор Путева РС  

Недељко Кнежевић. 
 

2.7. Именована Градска пописна 

комисија 

 

Скупштина града Приједора именовала  

је  на осмом засједању Градску пописну 

комисију за провођење пописа 

становништва, домаћинстава и станова 

на подручју града Приједора. 

Предсједник Конкурсне комисије града 

Приједора Драган Бојановић рекао је 

том приликом да су испуњени сви 

услови и када је у питању национална 

припадност, а и радна ангажованост 

чланова Градске пописне комисије. 

 

 
 

На конкурс за именовање Градске 

изборне комисије пријавило се само 

ових шест кандидата које је  именовала 

на овој сједници. По националној 

припадности Раде Алексић и Раде 

Шурлан изјаснили су се као Срби, 

Хаснија Скопљак и Горана Шобот као 

Бошњаци, Стипо Дринчић као Хрват, а 

Аленка Удуч као остали. 

 Задатак Градске пописне комисије је да 

руководи припремама, организовањем и 

спровођењем пописа, врши избор и 

именовање инструктора и пописивача 

локалне самоуправе, те обавјештава 

становништво о значају пописа, начину 

и времену његовог спровођења, о 

правима и дужностима грађана и 

начину извршења обавеза у попису.  

 

71.годишњица Битке на Козари 

 

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик је истакао да се народ 

Козаре дигао међу првима  у  Другом 

свјетском рату и  међу првима отказао 

било какву могућност да окупатор 

мирно овдје проведе свој окупациони 

период.  

 

 
 

„Историја  неумитно говори да гдје су 

Срби били концентрисани тамо су се 

дизали и устанци, а највеће епопеје 

Другог свјетског рата  на овим 

просторима биле су тамо гдје је живио 

српски народ“ , истакао је Додик на 

Мраковици гдје је обиљежена 71. 

годишњица  Битке на Козари.  
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Он је обраћајући се поштоваоцима 

тековина НОБ-а поручио  да је  оно што 

желимо на оваквим скуповима да се 

заједно присјетимо Козаре и свих оних 

који су страдали за једну велику идеју 

слободе и да одамо почаст свима који су 

погинули овдје. 

„Институције РС неће престати да 

обиљежавају сјећање на овакве дане и 

упорни ћемо бити у томе да се 

окупљамо на овај дан и да кажемо да је 

ово дио наше историје и да су овдје 

били они који нису хтјели да буду 

покорени  и који нису хтјели да живе у 

неслободи“ казао је Додик.  

Он је додао да је у данашње вријеме 

када је цинизам и мржња према људима 

постало најуобичајније људско 

понашање морамо позвати  све људе на 

додатно окупљање и  солидарност , на 

усмјеравање ка заједничким циљевима. 

„ Само тако можемо очувати свој начин 

живота овдје и да останемо  овдје јер 

овдје смо живјели и никада одавде 

отићи нећемо“ поручио је Додик.Он је 

додао и да  данас РС баштини  оно 

најбоље из НОР-а и да се тицало  РС и 

српског народа и свих добрих патриота  

и људи свих народа сигруно је да не би 

било разбијања Југославије и ратова 

који су однијели додатне десетине 

хиљада људи у смрт. 

Предсједник СУБНОР-а РС  Благоје 

Гајић поручио је да је Битка на Козари 

била морални испит сваког борца, чете, 

батаљона и читавог 

народноослободичаког покрета и тиме 

неисцрпно дјело снаге и поноса 

будућим поколењима.  

 

 

 

„Козара је данас збориште и 

светилиште, појам херојске епопеје и 

колективног херојизма. Козара је у 

доктор Младен Стојановић, али је 

Козара и 43 народна хероја међу којима 

и Милан Тепић и 43 350 погинулих од 

којих 10 000  бораца, постројених  у 

овој меморијалној зони,али 

непобијеђених“ казао је Гајић. 

Обиљежавање годишњице организовао 

је  Одбор Владе РС за његовање 

традиције ослободилачких ратова, а 

манифестација под називом „ Да се не 

заборави “ почела је пријемом за 

представнике СУБНОР-а и госте. У 

оквиру обиљежавање служен је 

парастосом погинулим борцима и 

цивилним жртвама 

народноослободилачког рата, а потом 

су  многобројне делегације положиле 

вијенце испред меморијалног зида у 

саставу споменичког комплекса  на 

Мраковици гдје се налазе имена 9.921 

партизанског борца погинула у борбама 

на овом подручју током Другог 

свјетског рата. 

 

Бетонске гараже за 24 сата 

 

Пословна јединица фирме „ Бетон-гал“ 

из Санског  Моста , која у том граду  

успјешно послује од 1999.године, 

почела је са пробном производњом у 

Козаруши код Приједора. Власник 

фирме Бесим Хрнић је истакао да је 

основна дјелатност  израда готових 

бетонских гаража те да ће у овај 

производни погон бити уложено око два 

милиона КМ. 
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„Проширивање тржишта  на територију 

другог ентитета значајно је за наше 

пословање јер се ова пословница налази 

на путној комуникацији између 

Приједора и Бања Луке тако да 

сматрамо да је ово једна добра локација 

и циљна група су нам грађани, али и 

могуће локације у ова два града посебно 

јер се ради о објектима који нису 

трајног карактера“ казао је Хрнић. 

Он је додао да се објекат налази на 

површини од хиљаду  квадратних 

метара и запошљава 12 радника. 

Производно вријеме за производњу 

једне бетонске гараже је 24 сата, а 

цијена гараже је 7500-8000 КМ. 

Нову пословну јединицу „ Бетон-гала“ 

посјетио је  градоначелник Приједора 

Марко Павић који је истакао да је овом 

приликом на дјелу могао да види 

резултате признања које је овај град 

добио као најповољнија дестинација за 

инвестирање. 

„Мени је драго да се нашао инвеститор 

који је на подручју  Приједора 

инвестирао у овакав један специфичан 

погон и очекујем да ће резултати рада 

врло брзо оправдати  уложена средства“ 

казао је Павић. 

Он је очекивао и проширење палете 

производа тако да неће бити потребан 

увоз жардињера и парковских клупа са 

других простора. 

„ Моја посјета овдје је подстрек 

инвеститору , али и порука купцима да 

сада имају производ у Приједору и да га 

могу куповати“ казао је Павић. 

 

Отворена изложба радова  полазника 

Школе стрипа 

 

Изложба радова полазника школе 

стрипа, коју је крајем јуна у Приједору 

водио познати стрип аутор, теоретичар 

и илустратор Владимир Весовић из 

Београда, отворена је у лапидаријуму 

Музеја Козаре, а ликовну изложбу 

пратио је наступ овдашњих младих 

музичких талената. 

 

 
Мара Ећим, директор Народне 

библиотеке "Ћирило и Методије" која је 

била организатор и домаћин Весовићеве 

школе стрипа, рекла је да је друга 

школа стрипа, одржана од 24. до 29. 

јуна, побудила велико интересовање 

полазника, једнако као и прва, 

организована крајем јануара и почетком 

фебруара ове године.Она је потврдила 

да је током трајања школе настало око 

300 радова те да је на десет панова 

извршен избор најбољих односно оних 

најрепрезентативнијих који могу да 

покажу квалитет цртања полазника 

школе. 
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Предсједник Удружења ликовних 

умјетника Приједор Борис Еремић, који 

и сам у Приједору пету годину води 

школу цртања и унутар ње школу 

стрипа, рекао је да је од око 300 радова 

за ову изложбу одабрао стотињак. 

 "Није било тешко. Наметнули су се 

квалитетом и овдје је избор најбољих. 

Приједор је познат као град сликара, а, 

ево, може бити и град стрипа јер има се 

гдје и од кога учити", додао је Еремић. 

 Друга школа стрипа признатог стрип 

цртача из Београда Владимира Весовића 

окупила је 35 полазника свих 

генерација. 

 

Златне руке Поткозарја  

 

За најоригиналнији експонат 

овогодишње манифестације "Златне 

руке Поткозарја" једногласном одлуком 

жирија проглашен  је нецани столњак 

Милка Миљковић из Приједора.Ријеч је 

о великом столњаку који су вриједне 

Милкине руке радиле готово годину 

дана.Друга награда у овој категорији 

припала је Приједорчанки Радмили 

Зорић за  плетени столњак, а трећа  

Удружењу жена Доња Пухарска за 

ћилим. 

 

 
 

У категорији најљепше уређен штанд, 

такође једногласним одлукама стручне 

комисије, награђен је штанд Коло 

српских сестара Приједор.Ова признања 

пратиле су и новчане награде од 200 КМ  

за прво мјесто у обје категорије и то 100 

КМ за  друго и трећепласиране у 

категорији најбољи експонат. 

Комисија у саставу музејски савјетник 

Миленко Радивојац, етнолог Марија 

Радаковић и ликовни умјетник Месуд 

Хоџић додијелила је и пет  специјалних 

признања за излагаче  чији експонати 

доприносе његовање традиције и 

обичаја Поткозарја , док су свим 

излагачима додијељене захвалнице за 

учешће. 

 

 
 

Седма  етно изложба "Златне руке 

Поткозарја" у оквиру Културног љета 

2012.  окупила је 44 излагача и то  12 

удружења, четири  радионице и 23 

појединца. 

На свечаности затварања манифесатције 

одржана је и ревија народних ношњи 

народа и националних мањина који 

живе на подручју Поткозарја. 

Организатор манифесатције  била  је 

Туристичка организација Приједора, а 

покровитељи град Приједор , 

министарства просвјете и културе те 

трговине и туризма  у Влади РС.  

 

Вече домаће кухиње 

 

Најљепше уређен штанд  на гастро 

презентацији „ Вече домаће кухиње“ 

имао је произвођач ракије Бране 

Радановић,а  најоригиналнију понуду  

Коло српских сестара.Директор 

Туристичке организације Амира Ганић  

потврдила је да је  на петој  гастро 

презентацији  учествовало 15 излагача,  

а да су умјесто додјеле новчаних 

награда сви учесници добили  једнак 

новчани износ за набавку намирница, а 
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побједници пехар  у категоријама 

најљепши штанд и гастро понуда . 

 

 
Након оцјењивања и проглашења 

побједника припремљене слатке и слане 

специјалитете дегустирали су 

многобројни окупљени 

Приједорчани.Организатор ове гастро 

презентације била је Туристичка 

организација Приједора,а покривитељ 

град Приједор. 

 
________________________________      
Издавач: Град  Приједор 


