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       ГРАД ПРИЈЕДОР 

       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за август  2018.године 

 

29.8.Скупштина града- гаранција за 

дугорочно кредитно задужење 

Топлане 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

су на посебној сједници усвојили 

приједлог Одлуке о давању гаранције 

градској Топлани за дугорочно 

кредитно задужење од четири милиона  

КМ по каматној стопи од 4,5 одсто на 

годишњем нивоу и грејс периодом од 

шест година. Ријеч је о обезбјеђивању 

средстава из емисије обвезница којима 

се ствара могућност за мирније 

пословање овог, по много 

чему,стратешког предузећа у граду. 

 

 
 

Градоначелник Миленко Ђаковић је 

новинарима потврдио  да је ријеч о 

задужењу Топлане емисијом обвезница 

и помјерање гаранције града са прошле 

на ову годину. 

 „Град Приједор може у наредном 

периоду очекивати квалитетно гријање, 

а што је најважније од 2024.године 

топлана ће преузети све своје обавезе 

сама из текућег прилива и онда ће доћи 

до пуног изражаја оно што се постигло 

изградњом топлане на биомасу као 

погона који функционише значајно 

повољније“, истакао је Ђаковић. 

Вршилац дужности директор Топлане 

Зоран Кнежевић је појаснио да је ријеч 

о рефинансирању кредитних обавеза и 

дуга према добављачима енергената. 

„ Финансирањем на дужи период и 

смањивањем ануитета према банкама 

ми ћемо тај ослобођени новац 

употријебити за набавку енергента и 

тиме омогућити несметан рад топлане 

трајно у наредном периоду“, рекао је 

Кнежевић. 

Он је додао да се поред ове гаранције, 

рефинансира укупно осам милиона КМ 

дуга, од чега два милиона према 

добављачима, а остале обавезе се 

затварају и претварају у једно задужење. 

„ Задужења из ранијих периода су 

узрокована високом цијеном мазута и 

сталним растом цијена нафте на 

свјетском тржишту  , као и великим 

дуговањима крајњих потрошача чији је 

дуг преко седам милиона КМ“, истакао 

је Кнежевић. 

Приједорска топлана има око 5000 

потрошача које снабдијева топлотном 

енергијом, а чија је наплативост у 

посљедње двије године повећана на 93 

одсто. 

 

30.8. Пословни форум  дијаспоре  

 

У организацији града Приједора одржан   

је Пословни форум приједорске 

дијаспоре са локалним привредницима, 

као једна од планираних активности 

локалне иницијативе „Партнерство 

дијаспоре и града Приједора у функцији 

развоја локалне привреде“. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  је изјавио да је Приједор једна 

од најмултиетничкијих средина у БиХ и 

да  има пуно грађана који раде у 

иностранству. 

“Ми имамо 13 привредних субјеката  , 

чији су власници наши суграђани који 

су у иностранству стекли знања и 

технологије и донијели их овдје у 

Приједор”, рекао је Ђаковић. 
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Он је додао да град Приједор има 

позитивне резултате када је у питању 

управо сарадња са дијаспором гдје се 

активности и даље настављају у правцу 

отварања нових инвестиција. 

 

 
 

“Жеља нам је да што више 

незапослених суграђана запослимо те 

позив остаје отворен и за дијаспору  и за 

све инвеститоре који желе да улажу у 

наш град”, рекао је Ђаковић. 

Шеф градског Одсјека за стратешко 

планирање и вођа пројекта Зинајда 

Хошић је новинарима изјавила да је на 

овом пословном форуму  презентована 

инвестициона понуда Приједора и три 

успјешне компаније, које своје 

пословање обављају на подручју града 

Приједора, а покренули су их људи из 

дијаспоре.  

 

 
 

„Сусрет је организован с циљем 

стварања нових пословних прилика, 

потенцијалних инвестиција и отварања 

нових радних мјеста у Приједору јер се 

овом иницијативом за партнерство 

дијаспоре и града  настоји постићи већа 

укљученост дијаспоре у развој локалне 

привреде, пренос знања и запошљавање 

нових радника”, казала је Хошићева. 

Дијаспора за развој је пројекат 

Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ и Владе Швајцарске, у 

партнерству са УНДП БиХ и ИОМ БиХ. 

Овим  пројектом се жели охрабрити 

дијаспора и јединице локалне 

самоуправе да раде заједно на развоју 

својих локалних заједница. 

 

Пријем за младе математичаре и 

физичаре 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је  пријем за три 

најбоља ученика и студента, који су 

како је рекао, своја знања доказали на 

својим факултетима и школама. 

Ријеч је о Ратку Дарди , Немањи 

Торбици и Стефану Усорцу који су 

показали и велика знања на 

међународним такмичењима из 

математике и физике.  

„То су изузетне младе личности и 

сматрам да друштво треба да посвети 

посебну пажњу надареним младим 

људима који ће у будућности чинити 

велика дјела у областима којима се 

баве“, изјавио је Ђаковић новинарима. 

Он је додао и да се нада да ће се сви ови 

млади људи послије завршетка студија 

вратити у Приједор и учествовати у 

развоју свог родног града. 
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„Али без обзира на то гдје у будућности 

буду живјели и радили, вјерујем да ће 

они посветити пажњу и свом граду, а на 

нама је да их подржимо, бодримо и 

истакнемо као наше истакнуте грађане 

овог града“, рекао је Ђаковић. 

Градоначелник је ове младе талентоване 

Приједорчане , поред пригодних 

поклона, наградио и новчаном наградом 

од 500 КМ. 

 

Почела санација школе у Расавцима 

 

У мјесту Расавци код Приједора почели   

су радови на  реконструкцији, доградњи 

и адаптацији подручне школе за шта је 

Министарство просвјете и културе 

обезбиједило 300 000 КМ. Ријеч је о 

подручној школи која припада Основној 

школи „ Доситеј Обрадовић“ у 

Приједору ,  која је саграђена давне 

1914. године и  тренутно има 45 

основаца. 

Пригодном окупљању ученика и 

мјештана на почетку радова 

присуствовао је и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

изјавио да је Градска управа већ неко 

вријеме код надлежног министарства 

иницирала њену санацију. 

 „ Поготово  је уређивање овог 

школског објекта значајно јер је ово 

једна од подручних школа у којима се 

број првачића повећава за разлику од 

других школа гдје се тај број смањује“, 

додао је Ђаковић. 

 

 
 

Градоначелник је окупљеним 

родитељима обећао да ће се ученици до 

завршетка радова на школи свакодневно 

превозити до матичне школе у 

Приједору. 

Радови подразумијевају  комплетну 

санацију, као и адаптацију и доградњу 

постојећег простора гдје ће бити 

смјештена котловница и санитарни 

чвор. Унутрашњи простор ће чинити 

опремљене учионице, а на спрату 

кабинети и зборница што ће бити 

довољно за ученике од првог до петог 

разреда који похађају ову школу. 

Пројекат за  реконструкцију школе 

урадио је Завод за изградњу града, а 

извођач радова је предузеће „ Универзал 

БС“ из Бања Луке чији је рок за 

завршетак радова 120 дана. 

 

Дани шљиве 

 

У организацији Удружења воћара 

Приједора, на малом градском тргу је 

отворена  четврта по реду привредно-

туристичка манифестација "Дани 

шљиве". 

Предсједник Удружења Младен 

Марјановић потврдио је да ће 

двадесетак воћара понудити 

суграђанима овогодишњи род шљиве.  

"Ове године род шљиве је био добар све 

до јулског града који је род готово 

уништио  и зато смо ми  овај сајам 

проширили са излагачима и другог воћа 

", рекао је Марјановић. Он је додао да је 

за воћаре веома важан пласман и поред 

понуде трговцима и откупљивачима, а 
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ово је прилика да се представе и својим 

суграђанима.  

Излагаче је обишао и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

истакао да је ово подручје познато по 

доброј шљиви и разним производима па 

и ракији од шљиве. 

 

 
 

„На жалост , већ више  година у 

периоду сазријевања шљиве, дешавају 

се разне природне непогоде и ове 

године је значајно подручје Поткозарја 

захватило невријеме и град је направио 

велике штете у воћарству и на 

објектима  гдје пољопривредници живе“ 

, рекао је Ђаковић. 

Он је додао да је без обзира на то , ова 

манифестација и ове године 

организована како би произвођачи 

понудили своју шљиву и тиме увезали 

понуду и потражњи на најефикаснији 

начин. 

 

Обилазак радова на Ватрогасном 

дому 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  обишао је радове на 

реконструкцији и доградњи објекта 

Ватрогасног дома. Он је новинарима 

изјавио да , након обиласка градилишта 

, може да констатује да се  радови 

квалитетно изводе и по одређеним 

фазама како је дефинисано те  да се 

радови ближе према крајњем року за 

завршетак , а то би требао бити  4.јануар 

идуће године. 

 

 
 

„Имамо чврста обећања извођача радова 

да ће рок бити испоштован , мада је оно 

што се појављује као проблем и у овом 

грађевинском послу , а то је недостатак  

квалитетне радне снаге“, истакао је 

Ђаковић. Он је додао да ће са 

завршетком радова, град добити 

квалитетан ватрогасни дом, али и нови 

простор за потребе Градске управе. 

 

 
 

Старешина Територијалне ватрогасне 

јединице Приједор Небојша Миљуш 

каже да ће бити уложено око 1,7 

милиона  КМ како би стари објекат 

добио модеран изглед и био 

функционалнији за рад ватрогасаца. 

„Реконструкцијом и проширењем 

добијамо простор  од 1200 квадратних 

метара и седам гаража  за смјештај 

савремених ватрогасних возила која 

због својих техничких карактеристика 

захтевају већу висину гараже, биће 

замијењене старе и дотрајале 

инсталације, уређена унутрашњост  и 

вањски изглед зграде, али веома је 
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битно што ћемо након тога добити и 

директан излаз на саобраћајницу према 

западним дијеловима града“,рекао је 

Миљуш.Он је појаснио да је новац за 

реконструкцију обезбијеђен од накнаде 

коју привредна друштва и правна лица 

уплаћују у висини 0,04 одсто од 

пословног прихода за посебне мјере 

заштите од пожара. Од те накнаде 40 

одсто иде Ватрогасном савезу РС, а 60 

одсто у буџете локалних 

заједница.Миљуш је додао и да  радови 

на дому не ометају  рад и динамику 37 

приједорских ватрогасаца Извођачи 

радова  на реконструкцији  Ватрогасног 

дома су „Приједор-путеви“ и „ МБ 

Модул“. 

 

Друго бијенале радова на папиру 

 

У Музеју Козаре у Приједору отворена 

je  изложба 191 рада  115 аутора са 

Другог међународног бијенала радова 

на папиру “Приједор 2018” и 

додијељене награде и признања 

изабраним ауторима. 

Директор Музеја Зоран Радоњић рекао 

је да радује да се на конкурс који је 

објављен почетком године 

пријавило163 аутора из 23 државе, са 

свих контитената осим Африке са 

укупно  296 радова. 

 

 
 

” Сличан је број радова и аутора као на 

претходном бијеналу, међутим на овом 

бијеналу смо имали само тридесеак 

званично позваних аутора и неколико 

аутора из Приједора тако да су сви 

остали аутори пролазили кроз 

компликовану процедуру пријаве и 

касније жирирања, што довољно говори 

колико аутори желе да излажу на овом 

бијеналу”, истакао је Радоњић. 

Он је истакао да, осим што је ово једино 

међународно бијенале у Републици 

Српској и једино те врсте у БиХ, радује 

што су аутори поклонили велики број 

радова ,тако да ће ликовна збирка 

Музеја Козаре бити богатија за 124 

врхунска рада. 

 

 
 

Изложбу је отворио градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић истичући 

да је велики број аутора са свих страна 

свијета потврдио карактер бијенала као 

међународног чији је град Приједор 

поносни домаћин. 

” Велико је значење овог бијенала  у 

културно-умјетничким круговима не 

само у нашем граду”, рекао је Ђаковић. 

Радове  на овогодишњем бијеналу је 

оцијењивао међународни жири у 

саставу: МајклНиксон (В. Британија), 

Љиљана Суботић и МиливојеУнковић  

 

 
 

Отварање изложбе је била прилика да се 

додијеле  три равноправне награде 
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ауторима Ахмету Синасију Ислеру из 

Турске, Клеу Вилкинсону из Аустралије 

и Весни Добричић из Србије. Жири  се 

ове године опредијелио, да поред ове 

три  главне награде у висини од  по 500 

евра,  додијели посебна признања за 

ауторе Катарину Зрнић и Наталију Киш 

из Србије те Бети Брицељ из Словеније. 

Радови са Другог међународног 

бијенала били су  изложени у Музеју 

Козаре, али  и Галерији ” Сретен 

Стојановић” до 29. септембра. 

 

Одржан Бланик куп 

 

Маријан Ивановски из Аеро-клуба  

"Куманово" побједник је овогодишњег 

"Бланик купа" који је данас одржан на 

Аеродрому Урије у Приједору. 

Ивановски је свеукупни побједник у 

појединачној конкуренцији, док су 

побједници у конкуренцији Републике 

Српске Мирко Милаковић из АК 

"Приједор", а  у конкуренцији 

Федерација БиХ и БиХ члан АК  

"Бихаћ" Денис Прошић. 

 

 
 

Побједници у екипној конкуренцији  на 

отвореном првенству су чланови АК 

"Моравци" из Краљева, на првенству 

Републике Српске чланови АК 

”Приједор” ,а на првенству БиХ и 

Федерације БиХ екипа АК ”Бихаћ 1”. 

Директор Купа Милан Марковић рекао 

је да су у овом такмичењу у прецизном 

слијетању једрилицом на аеродрому 

"Урије" учествовала 34 такмичара из 17  

клубова из   Аустралије, Пољске, 

Македоније, Србије, Словеније, 

Хрватске, Црне Горе и  БиХ. 

Ријеч је о такмичењу пилота, једином 

такве врсте у БиХ, у прецизном 

слијетању на двосједној вишенамјенски 

опремљеној једрилици "бланик Л-13", 

која се користи за обуку, тренажу, те 

спортско и акробатско летење. 

Организатор 13. "Бланик купа" био је 

Аеро-клуб "Приједор", а покровитељи 

предсједник Републике Српске , 

Министарство породице, омладине и 

спорта , Министарство управе и локалне 

самоуправе и град Приједор. 

 

Поклони за првачиће 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  је  и ове године пригодним 

поклон-пакетићимаобрадовао малишане 

који  су 3.септембра  први пут сјели у 

школске клупе. 

 

 
 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Моња Касаловић  

потврдила  је да је било припремљено 

око 580 пакетића за првачиће што је 

педесетак више  него прошле школске 

године. 

„ Посебно радује што је број ученика 

који полазе у школу већи него прошле 

године и вјерујемо да ће се тај тренд  

наставити“, нагласила је Касаловићева. 

Она је додала да су ови поклон 

пакетићи  прилагођени  дјеци и 

њиховом првом контакту са школом, а 

чине га дидактичка сликовница „ Ја 

волим школу“, подлога за образовне 

игрице „ Идемо у школу“, бојанке „ 
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Слова“ , „ Чаробна бојанка“, „ Бројеви“ 

и „ Путујмо Европом“ и честитка 

градоначелника као дародавца са 

поруком за ђака првака. 

 

Слава села Цикоте 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић присуствоао је парастосу 

погинулим и умрлим борцима свих 

протеклих ратова као и жртвама 

фашистичког терора те обиљежавању 

славе цркве и села Цикоте. 

„ Наша култура сјећања налаже да све 

људе који су заслужни за данашњу 

слободу и живот који ми у миру живимо 

, увијек помињемо и сјећамо се да су 

они за то дали највише што су могли, а 

то су њихови животи“, рекао је 

Ђаковић. 

 

 
 

Окупљеним мјештанима се обратио 

Радован Зекановић , предсједник мјесне 

борачке организације Цикоте који је 

истакао да село памти тешка времена и 

страдања у Другом свјетском рату када 

је страдало 42 цивила превртањем 

керепа у ријеци Сани. Он је додао да је 

у протеклом отаџбинском рату страдао 

само један мјештанин, али да је за 

одбрану огњишта кренуло  готово 90 

одсто становника. 

Предсједник Савјета МЗ Цикоте Зоран 

Комосар је истакао да ово село датира 

још из турског доба када се звало 

Лугови и тренутно има око 280 

становника. 

 

Село весело- побједник серијала село 

Криваја  

 

Екипа села Криваја побједник је  

финалне манифестације „Село весело 

2018“ која је одржана у Горњој 

Ламовитој. Такмичари Криваје били су 

успјешнији од екипа из села Расаваца, 

Доњих Гареваца и Горње Ламовите у  

спортским играма и знања.  

 

 

 
 

” Најважније нам је било дружење, а 

атмосфера је и сада , као и у ранијим 

сусретима била баш навијачка , јер 

народ воли да гледа традиционална 

спортска такмичења и забавне игре” 

рекао је Александар Алексић из 

побједничке екипе Криваје.   

Присутнима се обратио градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

рекао да је Караван „Село весело“ 

постао препознатљива манифестација 

не само на подручју локалне заједнице 

већ и шире регије. 

 

 
 

” Град Приједор је и ове године 

подржао ову манифестацију, али 

наставићемо и убудуће, јер видимо да 

су грађани жељни оваквих окупљања 
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која у основи доприносе очувању 

традиције овог краја”, рекао је Ђаковић. 

Организатор манифестације  „Село 

весело“ Саша Гороња, подсјетио је да се 

у овој сезони такмичило шеснаест  села, 

а да су на овом финаку учествовале су 

четири екипе - побједници са претходна 

четири међусеоска такмичења.   

 

 

_________________________________    

Издавач: Град  Приједор 


