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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________________                                                                

       
   ИНФОРМАТОР 

 
Издање за октобар   2017.године 

 

 Буџет увећан за 4,84 одсто 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су на 11.сједници измјену 

Одлуке о усвајању буџета за 2017. 

годину у износу од 38.320.458 КМ што 

је за 4,84 одсто више у односу на  

усвојени буџет од 36.552.712 КМ. 

Начелник Одјељења за финансије града 

Приједора Биљана Малбашић изјавила 

је новинарима да су овим ребалансом 

извршена усклађивања  буџетских 

прихода и расхода. 

 

 
 

„Током текуће буџетске  године није 

било значајних одступања у односу на 

планиране приходе и расходе, али смо 

на двије ставке уобзирили  реалност, 

тако да смо усвојено  кредитно 

задужење уврстили у овај буџет“, 

изјавила је  Малбашићева. 

Она је додала да је у ребаланс уврштено 

и учешће града у финансирању 

стамбене изградње 20+50 станова у 

насељу Рашковац за социјалне 

категорије и избјегла и расељена лица у 

сврху затварања колективних центара. 

„ Све остало се односи на  усклађивање 

потрошње са осам мјесеци и реалне 

процјене прихода до краја године“, 

рекла је Малбашићева. 

Она је додала да је буџет града 

Приједора стабилан као и ранијих 

година и да нема никаквих проблема ни 

у  ликвидности нити у сервисирању 

текућих па и кредитних обавеза. 

Одборници су , поред осталог, 

разматрали и  Нацрт Статута града  

Приједора, одлуку о доношењу 

регулационог плана дијелова насеља 

Доња Пухарска  и Урије је извјештај о 

раду Дјечијег вртића „ Радост“ и 

Привредног савјета града за период 

2012-2016.године. 

 

Градоначелник Ђаковић  разговарао 

са омбудсманом за БиХ  

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић разговарао је са Љубинком 

Митровићем, омбудсманом за БиХ који 

је боравио у Приједору. 

Теме састанка  су , поред упознавања, 

биле и стање у области људских права и 

проблеми са којима се суочава град 

Приједор  и предмети који се налазе код 

омбудсмана. 

На састанку је констатовано да је град 

Приједор локална заједница на коју има 

најмање приговора код Омбудсмана 

БиХ и да нема неријешених предмета. 

Уједно је исказано повјерење о даљњој 

сарадњи у области људских права. 

 

Историјски час на Похоринама 

 

На партизанском гробљу и гробљу 

жртава фашистичког терора на 

Похоринама у Великом Паланчишту 

код Приједора одржан  је 

традиционални народни збор на којем 

су поред полагања вијенаца на спомен 

костурницу, евоциране успомене на  367 

цивила жртава из овог, као и сусједних 

села Црна Долина , Божића , те Горњег 

Јеловца и Међувођа који су убијени 

прије 75 година, као и на  борце 

страдале са овог подручја током Другог 
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свјетског рата који су на том мјесту 

сахрањени  као безимени борци. 

Предсједник градске  органиазације 

СУБНОР-а Вељко Родић је обраћајући 

се присутнима истакао да је ово сјећање 

на жртве  над којима су усташе у ноћи 

22.на 23. октобар1942. године извршили 

стравичан покољ без испаљеног метка. 

 

 
 

„  У то вријеме је на четири локације  

извршен  

страховити  покољ  усташа над 

цивилима,без ичијег наређења и било 

каквог повода  “ рекао је Родић. 

Он је истакао да су под командом 

извјесног поручника  Батинића прво два 

дана скупљали народ, заробљавали   и 

онда су 21.и 22.октобра извршили 

покољ. 

Полагању вијенаца и сјећању на те 

октобарске дане 1942.године 

присуствовао је и замјеник 

градоначелика Приједора Александар 

Миљуш који је истакао да градска 

администрација подржава ове 

активности и тако ће бити и убудуће, да 

се води рачуна о његовању традиције 

антифашизма те сјећања на невино 

страдале мјештан Поткозарја 

У Другом свјетском рату у Великом 

Паланчишту страдало је 536 становника 

српске националности или половина од 

укупно 1.080 становника, колико је 

према попису из 1941. године село 

бројало. 

Спаљено је и уништено више од 80 

одсто стамбених, пољопривредних и 

других објеката. Читави засеоци били су 

спаљени, а бројна огњишта у 

потпуности угашена. 
 

Пријем за малишане из вртића 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  организовао је  пријем за три 

васпитне групе Дјечијег вртића „ 

Радост“  који се традиционално 

поводом Недјеље дјетета организује у 

Градској управи .Он је том приликом 

истакао да је задовољство бити с дјецом 

јер нема ништа искреније од дјечије 

пјесме, осмјеха и стиска руке те да дјеци 

треба посветити сваки дан у години. 

 

 
 

Градоначелник Приједора је тим 

поводом  малишане даривао  пригодним 

поклонима слаткиша, играчака и 

дидактичког материјала. 

Директор Дјечијег вртића „Радост“ 

Приједор Душанка Божић рекла је  

новинарима да је ово још једна 

традиционална посјета овој установи 

гдје дјеца и поводом Недјеље дјетета,  а 

и иначе , буду увијек  срдачно дочекана. 

„ Увијек је то однос као према будућим 

суграђанима који ће можда доћи и да 

раде у овој установи, тако да је пажња 

која им се овдје посвећује увијек за 

примјер“, казала је Божићева.  
 

Пријем зха учеснике Културног љета 

 

Градоначелник  Приједора  Миленко 

Ђаковић организовао је пријем за 

представнике установа културе , 

културно–умјетничких друштава, 

туристичке организације  и невладиних 

организација које су учествовале у 
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креирању овогодишње  манифестације „ 

Културно љето 2017“. 

Он је том приликом изразио захвалност 

за дугогодишњу сарадњу која је  и ове 

године дошла до пуног изражаја у 

представљању културних вриједности 

града. 

 „Култура је нешто што се у Приједору 

његује и развија и што се презентује и 

ван подручја града  , тако да онима  који 

су заслужни за то морамо бар на овај 

начин  одати  признање“ изјавио  је 

Ђаковић. 

Он је додао да су активности установа и 

удружења из области културе 

допринијеле да Приједор и овог љета  

буде жив град који има шта да понуди и 

Приједорчанима и њиховим гостима. 

 

 
 

Он је додао   да  ће Градска управа и 

даље његовати ову манифестацију која 

се показала као изузетна и по садржају и 

по броју учесника. 

Приједорско Културно љето почело је 1. 

јуна и трајало до  2. септембра. У том 

периоду  одржано је  46 различитих 

садржаја и то четири концерта, 12 

изложби, 17 фолклорних наступа, пет 

позоришних представа, један књижевни 

и два туристичка програма и пет ревија 

филмова.  

Учесницима  пријема подијељени су  

каталози манифестације и пригодне 

захвалнице. 

 

Почела производња у некадашњем 

ИМПРУ 

 

У простору некадашње месне 

индустрије „ Импро“ озваничен је 

почетак производње новог власника  

компаније „Агрохолдинг“ из Цазина. 

Представник ове компаније за БиХ 

Младен Босанчић изјавио је да 

предузеће тренутно ради за турско 

тржиште  у корпорацији са групацијом 

„Босна Ет Холдинг“ и да фирма 

намјерава да у свом пословању буде 

респектабилна у привредном систему и 

Републике Српске и БиХ. 

„ У Турску  до краја године треба да 

извеземо око 2000 тона јунећег меса, а 

за домаће тржиште ускоро излази наш 

први сухомеснати производ“, потврдио 

је Босанчић. 

Он је  додао да је капацитет дневне 

производње 120-150 грла у систему 

клања, а да ће од нове године та 

количина бити и 5000 тона јунећег меса. 

 

 
 

 „ Сировина коју користимо је дијелом 

из увоза, а дијелом домаћа уз напомену 

да ми радимо упоредо и на оживљавању 

агро-пројекта на  150 хектара земље за 

обраду и гдје већ имамо  око 1500 грла 

стоке“, потврдио је Босанчић. 

Предузеће тренутно запошљава око 60 

радника с тим да ће у коначном циклусу 

производње запошљавати и 90 радника. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је Градска управа 

подржала ово предузеће које ће се 

бавити прерадом јунећег и овчијег меса. 

Он им је пожелио  успјех у раду и 

изразио наду да ће количина стоке која 

на подручју Приједора буде 

произведена   бити откупљена . 
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„ Инвеститор  ће увозити месо јер на 

овим просторима има јако мало 

произвођача који се баве товљењем 

јунади, а надамо се да ће почетак рад 

овог предузећа утицати и на већу 

домаћу производњу јунади у 

будућности“, закључио је Ђаковић. 

 

 

Одржан Балкански рударски конгрес 

 

У Приједору је одржан  7. Балкански 

рударски конгрес "Балканмајн 2017" на 

којем учествује око 180 учесника из 11 

земаља, као и из десетак држава из 

Европе који представљају фирме које се 

баве експлоатацијом руде и баве се 

пословима логистике у рударству. 

Домаћин овог тродневног конгреса . 

чији је мото „Балканско рударство за 

пријатељство и напредак“, био  је 

приједорски Рударски факултет .   

 

 
 

Привредна кретања у областима 

рударства и геологије, законске 

регулативе везане за ову област, као и 

систем образовања будућих кадрова, 

основна су питања на која ће одговор 

настојати дати еминентни стручњаци 

кроз 87 научних радова.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је отварајући овај научни скуп  

рекао да је будућност приједорских 

рудишта тема која по значају надилази 

локални ниво.  

„ Политичке структуре треба да  

разријеше питање власништва рудника 

у Љубији, будући да би то значајно 

продужило експлатацију и у Омарској 

што је значајно за многе запослене у 

Приједору”,  изјавио је Ђаковић.   

 

 
 

Декан Рударског факултета Владимир 

Малбашић је истакао да је циљ конгреса  

да се унаприједи сарадња образовних и 

истраживачко-развојних институција и 

рударске привреде. Он је истакао да је 

за Приједор значајна тема о којој ће се 

говорити и на конгресу, поред геологије 

и рударства, будућност експлоатације 

жељезне руде, која је окосница 

приједорске привреде. 

 Предсједник Балканске академије 

рударских наука Слободан Вујић је 

изјавио да овај рударски конгрес ради у 

континуитету и то је идеја која је 

покренута 2003.године са основним 

циљем да одржи нарушени  простор 

рударске геолошке науке. 

Конгреси “Балканмајн” до сада  су 

одржани у Бугарској, Србији, Турској, 

Словенији, Македонији и Румунији. 

Мото овогодишњег конгреса је 

"Балканско рударство за пријатељство и 

напредак". 
 

Донација компјутера 

 

На основу добре сарадње кроз 

имплементацију  ИПА пројекта „ 

Подршка трајним рјешењима за 

провођење Анекса 7 Дејтонског 

мировног споразума“ данас је граду 

Приједору извршена испорука рачунара 

и канцеларијске опреме за службу која 

се бави питањима који се односе са 

расељене особе и повратничка 

домаћинства. 
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Опрему је испред „Хилфсверк 

Аустрија“  као партнер УНХЦР-а 

уручила пројект менаџер Азема 

Авдушиновић која је истакла да је 

донација  дио пројекта „ Пружање 

помоћи за одрживост расељеним 

особама и повратницима и подршку 

УНХЦР-а у управљању подацима“. 

„ Намјера донатора је да се олакша рад 

локалним партнерима у евидентирању 

потреба угрожених породица 

повратника и расељених лица како би 

град Приједор могао што лакше 

приступити донаторима и указати на 

неријешене проблеме те обезбиједити 

средства за њихово рјешавање“ , 

истакла је Авдушиновићева. 

 

 
 

Она је додала да је вриједност те опреме  

5300 КМ  и да се  састоји од 2 рачунара 

са пратећом опремом и програмима, 

принтера и пројектора , као и 

дигиталног фотоапарата. 

„ У оквиру овог пројекта који 

финансира УНХЦР биће подржано 16 

општина и градова из сегмента јачања 

локалних капацитета кроз додјелу 

опреме и обуку градских и општинских 

службеника за рад на  тој опреми и 

вођењу база података о броју угрожених 

породица, расељених лица и 

повратника“, истакла је 

Авдушиновићева. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је, захваљујући на донацији, 

истакао успјешну досадашњу сарадњу 

на имплементацији овог пројекта и 

уређењу база података за ове категорије 

становника и рјешавање  њихових 

проблема. 

 

Премијера представе „ Све о женама“ 

 

У Позоришту Приједор премијерно је 

изведена друга премијера 65.позоришне 

сезоне, а ријеч је о  представи  “Све о 

женама”.То је уједно било и  

49.премијерно извођење овог  текста 

чији је  аутор  Миро Гавран који је био у 

публици и који је имао похвале за  

глумице у овој представи. 

 

 
 

„ Ово је мој најигранији текст , а игран 

је од Буенос Ајреса до Прага, 

Братиславе, Литве, Латвије, Русије, а 

оно што могу рећи је да сам изнимно 

задовољан с тиме како су глумице овдје 

одиграле представе и како је то 

редитељски напраљено и све је лијепо 

упаковано у једну дивну сугестивну 

представу у којој се на добар начин 

измјењују емоције и хумор“, рекао је 

Гавран. 

Он је додао да је режисер успио да 

успостави  баланс који је желио постићи 

пишући тај текст умјетничка екипа је то 

у Приједору остварила на сцени. 

„ И публика је лијепо примила тај текст 

и представу и за мене је ово било 

угодно вече у Приједору“, казао је 

Гавран. 

Режију представе потписује  Дарко 

Цвијетић  који је након премијере 

изјавио да је представа глумствена и да 

је покушао да уради представу у којој ће 

се режија што мање видјети. 

„ Желио сам да ауторски текст изађе 

`напоље` и да ће глумице моћи на 

покажу раскош талента и мислим да смо 
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у том успјели и да су оне за  то 

награђене лијепим аплаузом на крају“, 

рекао је Цвијетић. 

У представи играју  Мирела Предојевић,  

Сабина Халиловић и  Јелена Сексен, а 

свака од њих игра пет улога у 16 слика. 

 

Обиљежена слава Музеја Козаре 

 

У Музеју Козаре је  обиљежена крсна 

слава установе Свети Лука што је био 

повод отварања археолошке изложбе 

под називом „ Манастир Манасија- шест 

деценија истраживања и заштите“., 

Изложбу чине 22 паноа  који 

предстрављају документовани приказ 

резултата истраживања овог манастира 

познатог као Ресава који је изграђен од 

1407-1418.године. 

Изложба је реализована захваљујући 

Завичајном музеју у Јагодини и 

Републичком заводу за заштиту 

споменика културе Београд. 

 

 
 

Аутор изложбе  Смиљана Додић из 

Јагодине је истакла  која је и отворила 

изложбу је истакла да је Завичајни музеј 

у Јагодини  централна установа 

Поморавља у којој се чувају предмети 

ископани на локалитетима широм 

општина Јагодина, Свилајнац, Рековац и 

Деспотовац. 

„ Међу највећим локалитетима је управо 

овај манастир , задужбина једног од 

највећих српских владара Деспота 

Срефана Лазаревића и у питању је 

велики градитељски подухват јер је 

Манасију зидао као своју гробну цркву 

те је највеће откриће    протеклих 

археолошких ископавања и било 

откриће његове гробнице“ истакла је 

Додићева. 

 

 
 

Она је додала  да се на локалитету 

манастира  не изводе  само археолошки, 

него и сликарски и  конзерваторски  

послови  који се контунирано проводе 

од   деведесетих година прошлог вијека 

па све до данас те да је ово један од 

ријетких манастира у Србији који је 

систематски археолошки истражен. 

Директор Музеја Козре Зоран Радоњић 

је потврдио да је овом изложбом ова 

установа обиљежава и своју крсну славу 

Светог Луку. 

„Свети Лука је , по предању, поред тога 

што је био еванђелиста, апостол и 

љекар, био сликар и први је насликао 

икону Исуса Христа, Богородице и 

Апостола Петра и Павла. 

С обзиром на ту чињеницу да је 

оснивач, на неки начин, хришћанског 

иконописа,  ова изложба је прави начин 

да се обиљежи слава ове куће“, казао је 

Радоњић. 

Овом приликом су уручене  захвалнице 

најзаслужнијима који су помогли да 

музеј у претходном периоду знатно 

обогати  своју збирку.Тако су 

захвалнице и пригодне поклоне добили 

бивши градоначелник Приједора Марко 

Павић и кум Музеја Драго Драгић. 

„Ове године  смо отворили сталну 

етнолошку изложбену поставку, 

припремамо нови конкурс за Други 

бијенале радова на папиру и при крају је 

и стална археолошка поставка , тако да 

је много посла  и испред и иза нас“ 

истакао је Радоњић. 
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Удружење Козарчана код 

градоначелника 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић разговарао је са 

представницима општина Козарска 

Дубица, Нови Град, Костајница, 

Лакташи, Градишка и града Бања Луке 

те члановина Скупштине и Извршног 

одбора Удружења Козарчана у 

Београду. 

Тема разговора била је организација 42. 

Сусрета Козарчана у Београду у јуну 

идуће године. 

Представници овог удружења упознали 

су присутне о потреби овакве подршке 

будућем раду односно организацији 

ових сусрета будући да је све мањи 

живих чланова СУБНОР-а који су 

одржавали традицију ових сусрета који 

су везани за Козарску епопеју. 

Сви присутни су се сложили у оцјени да 

се организација ових дружења треба 

више усмјерити на младе становнике 

ове регије и локалних заједница које 

гравитирају према Козари, а са циљем  

његовања слободарске традиције народа 

Козаре и Поткозарја. 

Домаћин  42. сусрета Козарчана у 

Београду 2018.године биће Приједор, а 

о начину представљања биће ријечи у 

наредном периоду. 

 

___________________________ 

 

Издавач: Град Приједор 
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Izdanje za oktobar   2017.godine 

 

 Budžet uvećan za 4,84 odsto 

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

usvojili su na 11.sjednici izmjenu Odluke o 

usvajanju budžeta za 2017. godinu u 

iznosu od 38.320.458 KM što je za 4,84 

odsto više u odnosu na  usvojeni budžet od 

36.552.712 KM. Načelnik Odjeljenja za 

finansije grada Prijedora Biljana Malbašić 

izjavila je novinarima da su ovim 

rebalansom izvršena usklađivanja  

budžetskih prihoda i rashoda. 

 

 
 

„Tokom tekuće budžetske  godine nije bilo 

značajnih odstupanja u odnosu na 

planirane prihode i rashode, ali smo na 

dvije stavke uobzirili  realnost, tako da 

smo usvojeno  kreditno zaduženje uvrstili 

u ovaj budžet“, izjavila je  Malbašićeva. 

Ona je dodala da je u rebalans uvršteno i 

učešće grada u finansiranju stambene 

izgradnje 20+50 stanova u naselju 

Raškovac za socijalne kategorije i izbjegla 

i raseljena lica u svrhu zatvaranja 

kolektivnih centara. 

„ Sve ostalo se odnosi na  usklađivanje 

potrošnje sa osam mjeseci i realne procjene 

prihoda do kraja godine“, rekla je 

Malbašićeva. 

Ona je dodala da je budžet grada Prijedora 

stabilan kao i ranijih godina i da nema 

nikakvih problema ni u  likvidnosti niti u 

servisiranju tekućih pa i kreditnih obaveza. 

Odbornici su , pored ostalog, razmatrali i  

Nacrt Statuta grada  Prijedora, odluku o 

donošenju regulacionog plana dijelova 

naselja Donja Puharska  i Urije je izvještaj 

o radu Dječijeg vrtića „ Radost“ i 

Privrednog savjeta grada za period 2012-

2016.godine. 

 

Gradonačelnik Đaković  razgovarao sa 

ombudsmanom za BiH  

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

razgovarao je sa LJubinkom Mitrovićem, 

ombudsmanom za BiH koji je boravio u 

Prijedoru. 

Teme sastanka  su , pored upoznavanja, 

bile i stanje u oblasti ljudskih prava i 

problemi sa kojima se suočava grad 

Prijedor  i predmeti koji se nalaze kod 

ombudsmana. 

Na sastanku je konstatovano da je grad 

Prijedor lokalna zajednica na koju ima 

najmanje prigovora kod Ombudsmana BiH 

i da nema neriješenih predmeta. 

Ujedno je iskazano povjerenje o daljnjoj 

saradnji u oblasti ljudskih prava. 

 

Istorijski čas na Pohorinama 

 

Na partizanskom groblju i groblju žrtava 

fašističkog terora na Pohorinama u 

Velikom Palančištu kod Prijedora održan  

je tradicionalni narodni zbor na kojem su 

pored polaganja vijenaca na spomen 

kosturnicu, evocirane uspomene na  367 

civila žrtava iz ovog, kao i susjednih sela 

Crna Dolina , Božića , te Gornjeg Jelovca i 

Međuvođa koji su ubijeni prije 75 godina, 

kao i na  borce stradale sa ovog područja 

tokom Drugog svjetskog rata koji su na 

tom mjestu sahranjeni  kao bezimeni borci. 

Predsjednik gradske  organiazacije 

SUBNOR-a Veljko Rodić je obraćajući se 

prisutnima istakao da je ovo sjećanje na 

žrtve  nad kojima su ustaše u noći 22.na 
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23. oktobar1942. godine izvršili stravičan 

pokolj bez ispaljenog metka. 

 

 
 

„  U to vrijeme je na četiri lokacije  izvršen  

strahoviti  pokolj  ustaša nad civilima,bez 

ičijeg naređenja i bilo kakvog povoda  “ 

rekao je Rodić. 

On je istakao da su pod komandom 

izvjesnog poručnika  Batinića prvo dva 

dana skupljali narod, zarobljavali   i onda 

su 21.i 22.oktobra izvršili pokolj. 

Polaganju vijenaca i sjećanju na te 

oktobarske dane 1942.godine prisustvovao 

je i zamjenik gradonačelika Prijedora 

Aleksandar Miljuš koji je istakao da 

gradska administracija podržava ove 

aktivnosti i tako će biti i ubuduće, da se 

vodi računa o njegovanju tradicije 

antifašizma te sjećanja na nevino stradale 

mještan Potkozarja 

U Drugom svjetskom ratu u Velikom 

Palančištu stradalo je 536 stanovnika 

srpske nacionalnosti ili polovina od 

ukupno 1.080 stanovnika, koliko je prema 

popisu iz 1941. godine selo brojalo. 

Spaljeno je i uništeno više od 80 odsto 

stambenih, poljoprivrednih i drugih 

objekata. Čitavi zaseoci bili su spaljeni, a 

brojna ognjišta u potpunosti ugašena. 
 

Prijem za mališane iz vrtića 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

organizovao je  prijem za tri vaspitne grupe 

Dječijeg vrtića „ Radost“  koji se 

tradicionalno povodom Nedjelje djeteta 

organizuje u Gradskoj upravi .On je tom 

prilikom istakao da je zadovoljstvo biti s 

djecom jer nema ništa iskrenije od dječije 

pjesme, osmjeha i stiska ruke te da djeci 

treba posvetiti svaki dan u godini. 

 

 
 

Gradonačelnik Prijedora je tim povodom  

mališane darivao  prigodnim poklonima 

slatkiša, igračaka i didaktičkog materijala. 

Direktor Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor 

Dušanka Božić rekla je  novinarima da je 

ovo još jedna tradicionalna posjeta ovoj 

ustanovi gdje djeca i povodom Nedjelje 

djeteta,  a i inače , budu uvijek  srdačno 

dočekana. 

„ Uvijek je to odnos kao prema budućim 

sugrađanima koji će možda doći i da rade u 

ovoj ustanovi, tako da je pažnja koja im se 

ovdje posvećuje uvijek za primjer“, kazala 

je Božićeva.  
 

Prijem zha učesnike Kulturnog ljeta 

 

Gradonačelnik  Prijedora  Milenko 

Đaković organizovao je prijem za 

predstavnike ustanova kulture , kulturno–

umjetničkih društava, turističke 

organizacije  i nevladinih organizacija koje 

su učestvovale u kreiranju ovogodišnje  

manifestacije „ Kulturno ljeto 2017“. 

On je tom prilikom izrazio zahvalnost za 

dugogodišnju saradnju koja je  i ove 

godine došla do punog izražaja u 

predstavljanju kulturnih vrijednosti grada. 

 „Kultura je nešto što se u Prijedoru 

njeguje i razvija i što se prezentuje i van 

područja grada  , tako da onima  koji su 

zaslužni za to moramo bar na ovaj način  

odati  priznanje“ izjavio  je Đaković. 

On je dodao da su aktivnosti ustanova i 

udruženja iz oblasti kulture doprinijele da 

Prijedor i ovog ljeta  bude živ grad koji 
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ima šta da ponudi i Prijedorčanima i 

njihovim gostima. 

 

 
 

On je dodao   da  će Gradska uprava i dalje 

njegovati ovu manifestaciju koja se 

pokazala kao izuzetna i po sadržaju i po 

broju učesnika. 

Prijedorsko Kulturno ljeto počelo je 1. juna 

i trajalo do  2. septembra. U tom periodu  

održano je  46 različitih sadržaja i to četiri 

koncerta, 12 izložbi, 17 folklornih nastupa, 

pet pozorišnih predstava, jedan književni i 

dva turistička programa i pet revija 

filmova.  

Učesnicima  prijema podijeljeni su  

katalozi manifestacije i prigodne 

zahvalnice. 

 

Počela proizvodnja u nekadašnjem 

IMPRU 

 

U prostoru nekadašnje mesne industrije „ 

Impro“ ozvaničen je početak proizvodnje 

novog vlasnika  kompanije „Agroholding“ 

iz Cazina. Predstavnik ove kompanije za 

BiH Mladen Bosančić izjavio je da 

preduzeće trenutno radi za tursko tržište  u 

korporaciji sa grupacijom „Bosna Et 

Holding“ i da firma namjerava da u svom 

poslovanju bude respektabilna u 

privrednom sistemu i Republike Srpske i 

BiH. 

„ U Tursku  do kraja godine treba da 

izvezemo oko 2000 tona junećeg mesa, a 

za domaće tržište uskoro izlazi naš prvi 

suhomesnati proizvod“, potvrdio je 

Bosančić. 

On je  dodao da je kapacitet dnevne 

proizvodnje 120-150 grla u sistemu klanja, 

a da će od nove godine ta količina biti i 

5000 tona junećeg mesa. 

 

 
 

 „ Sirovina koju koristimo je dijelom iz 

uvoza, a dijelom domaća uz napomenu da 

mi radimo uporedo i na oživljavanju agro-

projekta na  150 hektara zemlje za obradu i 

gdje već imamo  oko 1500 grla stoke“, 

potvrdio je Bosančić. 

Preduzeće trenutno zapošljava oko 60 

radnika s tim da će u konačnom ciklusu 

proizvodnje zapošljavati i 90 radnika. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da je Gradska uprava podržala 

ovo preduzeće koje će se baviti preradom 

junećeg i ovčijeg mesa. On im je poželio  

uspjeh u radu i izrazio nadu da će količina 

stoke koja na području Prijedora bude 

proizvedena   biti otkupljena . 

„ Investitor  će uvoziti meso jer na ovim 

prostorima ima jako malo proizvođača koji 

se bave tovljenjem junadi, a nadamo se da 

će početak rad ovog preduzeća uticati i na 

veću domaću proizvodnju junadi u 

budućnosti“, zaključio je Đaković. 

 

 

Održan Balkanski rudarski kongres 

 

U Prijedoru je održan  7. Balkanski 

rudarski kongres "Balkanmajn 2017" na 

kojem učestvuje oko 180 učesnika iz 11 

zemalja, kao i iz desetak država iz Evrope 

koji predstavljaju firme koje se bave 

eksploatacijom rude i bave se poslovima 

logistike u rudarstvu. 

Domaćin ovog trodnevnog kongresa . čiji 

je moto „Balkansko rudarstvo za 
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prijateljstvo i napredak“, bio  je prijedorski 

Rudarski fakultet .   

 

 
 

Privredna kretanja u oblastima rudarstva i 

geologije, zakonske regulative vezane za 

ovu oblast, kao i sistem obrazovanja 

budućih kadrova, osnovna su pitanja na 

koja će odgovor nastojati dati eminentni 

stručnjaci kroz 87 naučnih radova.  

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je otvarajući ovaj naučni skup  rekao da je 

budućnost prijedorskih rudišta tema koja 

po značaju nadilazi lokalni nivo.  

„ Političke strukture treba da  razriješe 

pitanje vlasništva rudnika u LJubiji, budući 

da bi to značajno produžilo eksplataciju i u 

Omarskoj što je značajno za mnoge 

zaposlene u Prijedoru”,  izjavio je 

Đaković.   

 

 
 

Dekan Rudarskog fakulteta Vladimir 

Malbašić je istakao da je cilj kongresa  da 

se unaprijedi saradnja obrazovnih i 

istraživačko-razvojnih institucija i rudarske 

privrede. On je istakao da je za Prijedor 

značajna tema o kojoj će se govoriti i na 

kongresu, pored geologije i rudarstva, 

budućnost eksploatacije željezne rude, koja 

je okosnica prijedorske privrede. 

 Predsjednik Balkanske akademije 

rudarskih nauka Slobodan Vujić je izjavio 

da ovaj rudarski kongres radi u 

kontinuitetu i to je ideja koja je pokrenuta 

2003.godine sa osnovnim ciljem da održi 

narušeni  prostor rudarske geološke nauke. 

Kongresi “Balkanmajn” do sada  su 

održani u Bugarskoj, Srbiji, Turskoj, 

Sloveniji, Makedoniji i Rumuniji. Moto 

ovogodišnjeg kongresa je "Balkansko 

rudarstvo za prijateljstvo i napredak". 
 

Donacija kompjutera 

 

Na osnovu dobre saradnje kroz 

implementaciju  IPA projekta „ Podrška 

trajnim rješenjima za provođenje Aneksa 7 

Dejtonskog mirovnog sporazuma“ danas je 

gradu Prijedoru izvršena isporuka računara 

i kancelarijske opreme za službu koja se 

bavi pitanjima koji se odnose sa raseljene 

osobe i povratnička domaćinstva. 

Opremu je ispred „Hilfsverk Austrija“  kao 

partner UNHCR-a uručila projekt 

menadžer Azema Avdušinović koja je 

istakla da je donacija  dio projekta „ 

Pružanje pomoći za održivost raseljenim 

osobama i povratnicima i podršku 

UNHCR-a u upravljanju podacima“. 

„ Namjera donatora je da se olakša rad 

lokalnim partnerima u evidentiranju 

potreba ugroženih porodica povratnika i 

raseljenih lica kako bi grad Prijedor mogao 

što lakše pristupiti donatorima i ukazati na 

neriješene probleme te obezbijediti 

sredstva za njihovo rješavanje“ , istakla je 

Avdušinovićeva. 
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Ona je dodala da je vrijednost te opreme  

5300 KM  i da se  sastoji od 2 računara sa 

pratećom opremom i programima, printera 

i projektora , kao i digitalnog fotoaparata. 

„ U okviru ovog projekta koji finansira 

UNHCR biće podržano 16 opština i 

gradova iz segmenta jačanja lokalnih 

kapaciteta kroz dodjelu opreme i obuku 

gradskih i opštinskih službenika za rad na  

toj opremi i vođenju baza podataka o broju 

ugroženih porodica, raseljenih lica i 

povratnika“, istakla je Avdušinovićeva. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je, zahvaljujući na donaciji, istakao 

uspješnu dosadašnju saradnju na 

implementaciji ovog projekta i uređenju 

baza podataka za ove kategorije stanovnika 

i rješavanje  njihovih problema. 
 

Premijera predstave „ Sve o ženama“ 

 

U Pozorištu Prijedor premijerno je 

izvedena druga premijera 65.pozorišne 

sezone, a riječ je o  predstavi  “Sve o 

ženama”.To je ujedno bilo i  49.premijerno 

izvođenje ovog  teksta čiji je  autor  Miro 

Gavran koji je bio u publici i koji je imao 

pohvale za  glumice u ovoj predstavi. 

 

 
 

„ Ovo je moj najigraniji tekst , a igran je od 

Buenos Ajresa do Praga, Bratislave, Litve, 

Latvije, Rusije, a ono što mogu reći je da 

sam iznimno zadovoljan s time kako su 

glumice ovdje odigrale predstave i kako je 

to rediteljski napraljeno i sve je lijepo 

upakovano u jednu divnu sugestivnu 

predstavu u kojoj se na dobar način 

izmjenjuju emocije i humor“, rekao je 

Gavran. 

On je dodao da je režiser uspio da 

uspostavi  balans koji je želio postići pišući 

taj tekst umjetnička ekipa je to u Prijedoru 

ostvarila na sceni. 

„ I publika je lijepo primila taj tekst i 

predstavu i za mene je ovo bilo ugodno 

veče u Prijedoru“, kazao je Gavran. 

Režiju predstave potpisuje  Darko Cvijetić  

koji je nakon premijere izjavio da je 

predstava glumstvena i da je pokušao da 

uradi predstavu u kojoj će se režija što 

manje vidjeti. 

„ Želio sam da autorski tekst izađe 

`napolje` i da će glumice moći na pokažu 

raskoš talenta i mislim da smo u tom 

uspjeli i da su one za  to nagrađene lijepim 

aplauzom na kraju“, rekao je Cvijetić. 

U predstavi igraju  Mirela Predojević,  

Sabina Halilović i  Jelena Seksen, a svaka 

od njih igra pet uloga u 16 slika. 

 

Obilježena slava Muzeja Kozare 

 

U Muzeju Kozare je  obilježena krsna 

slava ustanove Sveti Luka što je bio povod 

otvaranja arheološke izložbe pod nazivom 

„ Manastir Manasija- šest decenija 

istraživanja i zaštite“., Izložbu čine 22 

panoa  koji predstravljaju dokumentovani 

prikaz rezultata istraživanja ovog 

manastira poznatog kao Resava koji je 

izgrađen od 1407-1418.godine. 

Izložba je realizovana zahvaljujući 

Zavičajnom muzeju u Jagodini i 

Republičkom zavodu za zaštitu spomenika 

kulture Beograd. 

 

 
 

Autor izložbe  Smiljana Dodić iz Jagodine 

je istakla  koja je i otvorila izložbu je 
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istakla da je Zavičajni muzej u Jagodini  

centralna ustanova Pomoravlja u kojoj se 

čuvaju predmeti iskopani na lokalitetima 

širom opština Jagodina, Svilajnac, 

Rekovac i Despotovac. 

„ Među najvećim lokalitetima je upravo 

ovaj manastir , zadužbina jednog od 

najvećih srpskih vladara Despota Srefana 

Lazarevića i u pitanju je veliki graditeljski 

poduhvat jer je Manasiju zidao kao svoju 

grobnu crkvu te je najveće otkriće    

proteklih arheoloških iskopavanja i bilo 

otkriće njegove grobnice“ istakla je 

Dodićeva. 

 

 
 

Ona je dodala  da se na lokalitetu 

manastira  ne izvode  samo arheološki, 

nego i slikarski i  konzervatorski  poslovi  

koji se kontunirano provode od   

devedesetih godina prošlog vijeka pa sve 

do danas te da je ovo jedan od rijetkih 

manastira u Srbiji koji je sistematski 

arheološki istražen. 

Direktor Muzeja Kozre Zoran Radonjić je 

potvrdio da je ovom izložbom ova 

ustanova obilježava i svoju krsnu slavu 

Svetog Luku. 

„Sveti Luka je , po predanju, pored toga 

što je bio evanđelista, apostol i ljekar, bio 

slikar i prvi je naslikao ikonu Isusa Hrista, 

Bogorodice i Apostola Petra i Pavla. 

S obzirom na tu činjenicu da je osnivač, na 

neki način, hrišćanskog ikonopisa,  ova 

izložba je pravi način da se obilježi slava 

ove kuće“, kazao je Radonjić. 

Ovom prilikom su uručene  zahvalnice 

najzaslužnijima koji su pomogli da muzej 

u prethodnom periodu znatno obogati  

svoju zbirku.Tako su zahvalnice i prigodne 

poklone dobili bivši gradonačelnik 

Prijedora Marko Pavić i kum Muzeja 

Drago Dragić. 

„Ove godine  smo otvorili stalnu etnološku 

izložbenu postavku, pripremamo novi 

konkurs za Drugi bijenale radova na papiru 

i pri kraju je i stalna arheološka postavka , 

tako da je mnogo posla  i ispred i iza nas“ 

istakao je Radonjić. 

 

Udruženje Kozarčana kod 

gradonačelnika 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

razgovarao je sa predstavnicima opština 

Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, 

Laktaši, Gradiška i grada Banja Luke te 

članovina Skupštine i Izvršnog odbora 

Udruženja Kozarčana u Beogradu. 

Tema razgovora bila je organizacija 42. 

Susreta Kozarčana u Beogradu u junu 

iduće godine. 

Predstavnici ovog udruženja upoznali su 

prisutne o potrebi ovakve podrške 

budućem radu odnosno organizaciji ovih 

susreta budući da je sve manji živih 

članova SUBNOR-a koji su održavali 

tradiciju ovih susreta koji su vezani za 

Kozarsku epopeju. 

Svi prisutni su se složili u ocjeni da se 

organizacija ovih druženja treba više 

usmjeriti na mlade stanovnike ove regije i 

lokalnih zajednica koje gravitiraju prema 

Kozari, a sa ciljem  njegovanja slobodarske 

tradicije naroda Kozare i Potkozarja. 

Domaćin  42. susreta Kozarčana u 

Beogradu 2018.godine biće Prijedor, a o 

načinu predstavljanja biće riječi u 

narednom periodu. 

 

___________________________ 

 

Izdavač: Grad Prijedor 
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