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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за октобар 2015.године
8.10. Посјета „ Млијекопродукту „
Градоначелник Приједора
Марко
Павић посјетио је предузеће „
Млијекопродукт“ у Козарској Дубици и
том приликом изјавио да је ово
предузеће лидер за откуп и производњу
млијека у Републици Српској.
„Обзиром да у откупу млијека учествује
доста фарми из Приједора ја сам дошао
да видим који су то проблеми који њих
оптерећују и шта ми на нивоу града
Приједора можемо са нашим фармама
како би откуп и квалитет млијека
побољшали и испунили услове за извоз
у Европску унију“ казао је Павић.

производње
који
они
дају
Млијекопродукту“ казао је Павић.
Директор продаје и маркетинга
„
Млијекопродукта“ Александар Марић је
потврдио да је извоз кренуо од
септембра и да је до сада извезено 40
тона млијека.
„Након паузе више од двије године када
нисмо били у прилици да извозимо у
Хрватску односно ЕУ , извоз је кренуо
уз почетне проблеме ,али сада више не
постоји ниједан разлог да се одлаже
извоз и ми смо поново том тржушту“
рекао је Марић.
Он је додао да ће, према њиховим
процјенама,продаја на мјесечном нивоу
бити око 200-250 тона , а да је прије
двије године продаја износила око 2,5-3
милиона.
„ То је доста мање него прије двије
године и Хрватска је сада преплављена
јефтиним млијеком из ЕУ ,а цијене
доста ниске, тако да смо сада и доста
неконкурентни на том тржишту, али
покушаћемо да вратимо свој дио
тржишта“ истакао је Марић.
Осим коопераната из Приједора,
откупно подручје „ Млијекопродукта“
чине и кооперанти су нам од Новог
Града до Бијељине и јужмо до Купреса
и Шипова што је укупно око 1700
фармера.
Градоначелник обишао Етно село
„ Ђонлагић“

Он је истакао да је у питању око десетак
одсто млијека које долази из фарми из
Приједора што је десетина производње.
„То је врло значајно јер ми фармама
поклањамо дужну пажњу и сматрамо да
ово предузеће путем фарми запошљава
велики дио наших произвођача млијека
и то је разлог да сам овдје да заједно са
фармерима из Приједора видимо шта то
можемо
урадити
да побољшамо
квалитет
,али
и
укупни
обим

Градоначелник Приједора Марко Павић
посјетио је
Етно село „ Оаза БК
Ђонлагић “ у изградњи у Камичанима
гдје је са власником Кадиром
Ђонлагићем разговарао о могућностима
подршке локалне заједнице овом
пројекту значајном за развој туризма.
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„ Оно што смо видјели даје наду да
ћемо добити један прекрасан објекат
који неће користити само Приједорчани
већ и страни гости јер су идеје власника
изузетне“ казао је Павић.
Он сматра и да ће власник са
предоченим идејама и здравим резоном
довући доста туриста из иностранства
који ће моћи да уживају у овом
поткозарском мјесту и у овим објектима
које је направио.

„Идеја је да се ово етно село повеже да
Козаром
и
другим
туристичким
дестинацијама на подручју града је
изузетна и сигурно је да ће она
заживјети, а разговарали смо и о томе

да је ово за њега већ мали простор и
наћи ћемо начина да се он прошири“
изјавио је Павић.
Кадир Ђонлагић из Камичана, живи и
ради у Швајцарској гдје је власник
фирми „Алма транс“ и „Алма царго“
које се баве транспортом и запошљавају
32 радника.Са супругом Борком
поријеклом из Никшића већ пуне двије
године гради ово етно село које се
налази четири километра од Козарца,
на површини од 13 000 квадратних
метара
гдје планирају велико
туристичко насеље.
„ Жељели смо да улажемо у овај крај и
да наши гости, поготово странци
упознају ове наше предивне предјеле
под Козаром и ширу околину“ рекао је
Ђонлагић.
Он је додао да ће поред 90 лежајева за
преноћиште, ово етно село имати и
спортске терене, затворени базен ,
школу јахања и туристички возић који
ће заинтересоване возити до сусједног
Козарца и Козаре те до Приједора.
„ Ми већ сада имамо велики број
гостију , чему се нисмо надали у овој
фази изградње, а са друге стране за све
ово што смо планирали да изградимо
немамо више земљишних капацитета те
сада све стоји до локалне заједнице , да
ли ће дозволити да се проширујемо
како бисмо добили дио државне земље у
концесију“ истакао је Ђонлагић.
Он је додао да овај комплекс
различитих садржаја укључује и
отварање тридесетак нових радних
мјеста. Борка Ђонлагић је потврдила да
ће то бити етно село ,али у њиховом
стилу, што значи да ће споља објекти
бити дио природног амбијента, а да ће
унутрашњост свих објеката бити на
уређена на најмодернији начин уз
понуду
најразноврснијих
јела
интернационалне
и
домаће
кухиње.Ђонлагићи су најавили да ће
званично отварање етно села бити у
мају идуће године.
У делегацији која је посјетила Етно село
„БК Ђонлагић“ у Камичанима били су и
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предсједник Скупштине града Сеад
Јакуповић,, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду Зинајда
Хошић
и Амира Ганић, директор
Туристичке
организације
града
Приједора.
Обновљена производња шампињона
У Рудницима жељезне руде „Љубија“
код Приједора отворен је погон за
производњу шампињона у једном од
шест тунела у којима се и прије рата
узгајала ова врста гљива, а који су
некада били атомска склоништа.
Директор РЖР „Љубија“ Станко
Вујковић рекао је да се ради о
површини од 300 квадратних метара
гдје се у једном циклусу може насадити
хиљаду врећа уз очекивани принос од
четири до шест килограма по врећи.
Циклус вегетације траје 45 дана и
годишње се може направити шест
циклуса односно произвести 30 тона по
тунелу.

седмице очекујемо делегацију
из
Европске уније који су изразили жељу
да купе комплетну производњу из свих
шест тунела односно око 150 тона
годишње“, рекао је Вујковић.
Он је додао да је за сада запослен један
радник, да ће у вријеме бербе бити
ангажована три берача, а да ће
покретањем комплетног циклуса у
континуитету бити потребно најмање
двадесетак радника.
Градоначелник Приједора Марко Павић
рекао је да је ово лијеп примјер да се
траже споредне дјелатности којима сада
и нарочито убудуће треба да се створи
нова вриједност и да се запошљавају
нови људи.
„Вјерујем да ће ово бити успјешан
посао. Ми у нашој администрацији ћемо
помагати овакве пројекте, нарочито у
овој области гдје ће основна дјелатност
у неком времену престати“, додао је
Павић.
Он је додао да је сигурно да
ће
жељезне руде нестати и они који сада
експлоатишу руду треба да размишљају
о томе од чега ће људи у будућности
живјети, од чега ће ти радници једном
кад се престане руда копати живјети.
РЖР „Љубија“ прије рата запошљавао
је око 6.000 људи и у свом саставу имао
је бројне организационе јединице у
различитим областима, а једна од њих
била је и производња шампињона.
Националне
развоју града

„Унапријед смо већ продали први
насад шампињона , а уложених десетак
хиљада марака ће се отплатити. Идуће

мањине

доприносе

Градоначелник Приједора Марко Павић
је истакао да су градска администрација
и градска скупштина учинили доста да
одговори захтјевима и потребама
националних мањина које живе на
подручју града Приједора.Он је након
разговора са представницима Савеза
националних мањина РС истакао да је
најважније да су националне мањине
саставни дио овог града и да оне
доприносе његовом развоју.
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„Ми смо једна од првих општина која је
финансирање
рада
удружења
националних мањина унијела у свој
буџет и то ради сваке године тако да се
од тих средстава финансира основна
дјелатност удружења“ казао је Павић.
Он је додао и да поред тога локална
власт учествује у суфинансирању
њихових пројеката које кандидују на
другим нивоима
власти , другим
државама или код неких невладиних
организација , као и да имају помоћ у
организацији појединих манифестација
мимо буџетске ставке.
„Приједор је град добитник повеље
Савјета Европе за однос према
националним мањинама што само
говори да су националне мањине нашле
своје мјесто у овој локалној заједници и
што је најважније његујемо међусобне
односе који су оптерећени само
заједничком вољом да што више
урадимо и будемо успјешни“ изјавио је
Павић.

највећи амбасадори ове локалне
заједнице.
„ Ми имамо добру сарадњу са
овдашњим удружењима националних
мањина и ово је примјер позитивне
праксе једне од ријетких локалних
заједница у БиХ“ рекао је Ровер.
Он је позвао друге локалне заједнице да
се угледају на град Приједор који је
примјер добре и коректне сарадње
локалне
власти
и
удружења
националних мањина.
Састанку који је у Приједору одржан на
захтјев Савеза националних мањина
присуствовали су и Јована Чаркић,
делегат у Клубу осталих Вијећа народа
Републике Српске , Весна Темелкоска
Вуковић,
предсједница
Савјета
националних мањина у Народној
скупштини РС те представници четири
предсједника националних мањина који
су регистровани у Приједору.
Посјета вртићу „ Радост“
Градоначелник Приједора Марко Павић
посјетио је Дјечији вртић „ Радост“
поводом Недјеље дјетета чиме се
одазвао на раније упућен позив
малишана да их посјети у вртићу. Он је
рекао да је задовољство бити с дјецом
јер нема ништа искреније од дјечије
пјесме, осмијеха и стиска руке те да
дјеци треба посветити сваки дан у
години.
„Недјеља дјетета не треба да буде само
седам дана него сваки дан у
години.Боравим овдје да се упознам са
радом вртића, са оним што дјеца уче и
да им уручим поклоне који ће им
користити у вртићу убудуће.“, казао је
Павић који је малишанима поклонио
слаткише, играчке и дидактички
материјал.

Предсједник
Савеза
националних
мањина РС Фрањо Ровер је истакао да
су националне мањине града Пријеодра
__________________________________________________________Grad Prijedor___

______________________________________________________Informator____________

Он је додао и да након уређења
неколико вртићких објеката на Уријама,
Пећанима и у Омарској предстоји
реновирање централног објекта вртића.
„Овај централни вртић је доста добар и
предстоји сада да и њега реновирамо и
онда ће заиста бити створени изузетно
добри услови за предшколски одгој“
потврдио је Павић.
Директор Дјечијег вртића „Радост“
Приједор Душанка Божић рекла је да је
обиљежавање Недјеље дјетета у овој
установи почело прошле седмице
посјетом малишана градској управи и
настављено посјетом градоначелника
вртићу, док се за идућу седмицу
планира
наставак
обиљежавања
Недјеље дјетета.
„Од уторка до петка сваки ће вртић
имати свој дан за маскенбал како бисмо
могли
пажњу
посветити
сваком
поједином вртићу, а планирамо и
дружења с родитељима и спортскорекреативне активности “, најавила је
Божићева.Ове године Дјечији вртић „
Радост“ похађа 450 дјеце распоређених
у 18 васпитних група.

Вече националних мањина
Представници националних мањина
који живе на подручју града Приједора
представили су дио активности својих
удружења
на
традиционалној
манифестацији „Вече националних
мањина „ које је по 11.пут одржано у

Приједору.Приједорска удружења Чеха,
Украјинаца и Словенаца представила су
се пјесмом, плесом и игром , али и
ручним радовима и богатом гастро
понудом земаља одакле потичу њихови
преци. Домаћин овогодишњег дружења
националних мањина било је Удружење
Украјинаца „ Козак“
чији је
предсједник Штефан Стахнек истакао
да им је и ове године била жеља да
грађанима покажу што више садржаја
из живота националних мањина.
Предсједник
Савеза
националних
мањина Републике Српске Фрањо Ровер
је истакао да су националне мањине
највећи амбасадор града Приједора.

Вече мањина је отворила начелница
градског Одјељења за друштвене
дјелатности Љиљана Бабић која је
истакла да је локална власт поносна на
чињеницу да је град Приједор , град
различитости.
„ Градска управа подржава ова
удружења националних мањина у
њиховом настојању да очувају вјеру,
традицију, културу и језик свог народа,
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али да и заједно са нама граде
Приједор“ казала је Бабићева.
Она је потврдила да је град Приједор
препознат и од међународних донатора
јер се у њему реализује пројекат „
Украјинска национална мањина у граду
Приједору“ који финансира Савјет
Европе и Европска унија у оквиру
заједничког пројекта „ Промовисање
људских права и заштита мањина у
југоисточној Европи“.
Бабићева је додала и да се нада да ова
традиција
окупљања
националних
мањина неће бити прекинута , као и да
је град Приједор једна од првих
локалних
заједница
која
је
за
националне мањине још прије десет
година
издвојила посебну буџетску
ставку напомињући да се током године,
рад удружења мањина финансира и
кроз бројне пројекте.
Реконструкција водоводне мреже
Састанком представника градске управе
Приједор, предузећа „ Водовод“ ,
представника
надзорног
органа
шпанског конзорцијума „ Ептиса
Водинг 92
“
и извођача радова
предузећа „ Хидро-коп“ из Бања Луке
званично су почели радови на пројекту
„
Реконструкција
и
проширење
водоводног система у граду Приједору“.
Ријеч је о пројекту чија је вриједност
3.961.000 КМ који се финансира
средствима Европске инвестиционе
банке кроз пројекат „ Водовод и
канализација у Републици Српској“.
Замјеник градоначелника Миленко
Ђаковић је овом приликом истакао да је
овај пројекат веома значајан за више
десетина хиљада становника Приједора.
„ Ово је изузетно важан пројекат за наш
град јер ће већи дио становника бити
квалитетније
снабдијевен
питком
водом“ рекао је Ђаковић.
Радови ће према динамичком плану
бити извођени у насељима Мало
Паланчиште, Приједор два, Јањића
Пумпа, Чиркин Поље, Рашковац,

Приједор центар, Кокин град, Тукови ,
Хамбрине, Козарац Доњи Волар и
Чараково.
Директор
фирме „ Хидро-коп“
Радислав Бабић је потврдио да су
радници на терену и врше припреме за
почетак радова чији је рок за завршетак
18 мјесеци.

„. Имамо 12 насеља и 67 чворова у
граду које треба реконструисати што је
веома захтјеван посао , али радили смо
и теже послове и не сумњамо да ћемо
радове завршити у року иако пред
собом имамо двије зиме“ рекао је
Бабић.
Директор приједорског Водовода Владо
Рељић је истакао да је главни проблем
водовода била управо та поцинчана
дистрибутивна мрежа и високи губици
на мрежи, тако да ће грађани
реализацијом
овог
пројект
бити
квлитетни снабдијевени водом.
„Укупно ће се радити на око 60
километара
мреже
са
кућним
прикључцима и ту имамо 2750 кућних
прикључака и на око 1000 нових
прикључака“ потврдио је Рељић.
Он је додао да ће реализацијом овог
пројекта бити остварена уштеда од око
20 одсто за необрачунату воду и тиме
потрошену електричну енергију.
Пројекат „ Водовод и канализација РС“
је вриједан 100 милиона евра и проводи
се у свим градовима и општинама
Републике Српске ,а од тог износа
кредитна средства износе 50 милиона
евра која су обезбијеђена код Европске
инвестиционе банке које враћају
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градови и општине, док су 35 одсто су
грант средства,а 15 одсто је властито
учешће грађана и градова и општина.
Укупна вриједност инвестиције у граду
Приједору по цјелокупном пројекту
износи преко 16 милиона евра.
Народни збор на Пухаринама
У Великом Паланчишту код Приједора,
одржан је традиционални народни збор
на гробљу жртава фашистичког терора у
знак сјећања на 367 цивила страдалих
прије
73
године
у
овом
селу.Предсједник
Градске
органиазације СУБНОР-а Вељко Родић
је обраћајући се присутнима истакао да
је ово сјећање на жртве над којима су
усташе у ноћи 21.на 22. октобар1942.
године извршили стравичан покољ без
икаквог повода и наређења.

стравичног покоља
које
наше
историјско памћење
не смије да
заборави .
Замјеник градоначелника Приједора
Миленко Ђаковић је истакао да је ово
мјесто које подсјећа на страдање
недужних људи.
„Овдје су страдали цивили, жене и
дјеца, затрте су читаве породице за само
једну ноћ тако да је обавеза и њихових
потомака и свих нас да евоцирамо
успомене на овај трагичан догађај и да
пошаљемо поруку да се овако никад и
нигдје више не деси“ казао је Ђаковић.
Делегације Градске управе, републичке
и градске организације СУБНОР-а и
породице
потомака
страдалих
Козарчана положиле су вијенце на
спомен костурницу
и евоцирали
успомене на те догађаје у октобру
1942.године.
Галерија
Унковића

„ Усташе су упале у село без икаквог
наређења и повода и на три локације
овдје у Паланчишту побиле недужне
сељане, углавном жене и дјецу, док је
друга група исти злочин починила у
сусједном селу Горњи Јеловац гдје је у
исто вријеме страдало око 350 људи .
Нити један метак није опаљен, недужне
људе су убијали бајонетом, маљевима,
кољем , а ово село је тада престало да
постоји јер су остали који су успјели
побјегли одавде“ рекао је Родић.
Он је додао да је из пијетета према
жртвама веома значајно што се сваке
године овдје људи окупљају како би
евоцирали успомене на тај догађај и
још једном присјетили свих жртава тог

–

изложба

Миливоја

У Галерији `96 отворена је изложба
цртежа
и
скулптура
академика
Миливоја Унковића везаних за ауторов
циклус „ Судбина као повод“. Аутор је
на отварању ове изложбе истакао да се
радо одазвао позиву који је дошао из
овог града, познатог као град умјетника
од Сретена Стојановића преко Миљуша
и Крагуља као и десетине умјетника
млађе генерације који су оставили
неизбрисив траг у савременој ликовној
умјетности.
„Ја сам покушао, колико је у овом
тренутку било могуће, да направим
један избор дјела са цртежима и
скулптурама, како комбинацијом која
доста добро функционише тим прије
што углавном овдје има радова који се
први пут излажу“ рекао је Унковић.
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Он је додао да је овом циклусу који
траје већ двије деценије повод судбина,
као једна животна ауторова прича и
трансформација кроз разне умјетничке
форме-цртеже, скулптуре и слике.
„Акценат је на интересу човјека као
живог бића и на све људе на овој
планети
и
покушај
тражења
универзалног уз присутну драматургију
живота“ казао је Унковић.
Изложбу је отворио академски сликар
Предраг Марјановић који је истакао да
приједорска галерија држи врхински
ниво поготово
овом изложбеном
поставком која би своје мјесто имала и
у престижним галеријама широм
Европе.
Директор Галерије `96
Тихомир
Илијашевић је потврдио да је велика
част да ова установа има прилику да
угости умјетника какав је Миливоје
Унковић.
„Ми имамо разне програме као што су
представљање
младих
умјетника,
локалних умјетника, а најзначајнији је
представљање
великана
ликовне
умјетности.Један од најзначајнијих
ликовних умјетника који је ушао и
излагао у овој галерији је управо
академик и професор Унковић, наш
чувени цртач, сликар, скулптор
и
графичар“ рекао је Илијашевић.

___________________________
Издавач: Град Приједор
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