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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за јули 2019.године
Скупштина града- посебна сједница о
мајским поплавама
Информација о мајским поплавама и
насталим штетама са приједлогом мјера
за санацију истих и приједлогом мјера
за превенцију будућих поплава била је
једина тачка дневног реда
четврте
Посебне сједнице Скупштине града која
је одржана 10.7.2019.године.
Градоначелник
Приједор
Миленко
Ђаковић извијестио је одборнике о
томе шта је урађено од 2014. године, а
прочитао је и низ предложених мјера
којим би се смањиле или спријечиле
будуће поплаве. Ријеч је низу пројеката
који подразумијевају уређене Сане,
Гомјенице, Милошевице и других
мањих водотока, те израда насипа и
растеретних
канала,
који,
по
Ђаковићевим ријечима, захтијевају
значајна финансијска улагања.
„ Убијеђен сам да ће основни пројекти
неопходни да се заштити Приједор у
скорије вријеме бити активирани. У
томе се мора размишљати о издвајању
средстава из буџета града, али ту
очекујем и помоћ Владе Републике
Српске , како би се приоритетни
пројекти заштите од поплава што прије
реализовали“,рекао је Ђаковић.
Из клуба одборника СНСД-а поручили
да је заједнички интерес свих да се не
понове сцене из маја 2014.године. Ипак,
замјерају то што уопште низу знали да
постоје пројекти које је градоначелник
навео, јер би у противном у неком од
претходних буџета издвојили средства
за те пројекте.

„ Видимо да су то пројекти за које су
`Воде Српске` урадиле пројектну
документацију и да је све спремно за
њихову реализацију, а ми нисмо знали
да они уопште постоје јер бисмо можда
у неком од претходних буџета
намјенски издвојили средства за те
намјене како нам се не би ово дешавало.
Имали смо два пројекта продубљивања
корита Сане од Оштре Луке до моста,
један пројекат и други од моста до
територије Новог Града који су укупно
коштали шест милиона КМ и за пет
година смо могли изнаћи та средства“,
изјавио је Далибор Павловић, шеф
Клуба одборника СНСД-а
На крају су усвојени слиједећи
закључци:
Испред Демократске фронте:
1.обавезује се градоначелник Приједора
да за слиједећу сједницу Скупштине
града Приједора која ће се одржати
17.7.2019.године достави одборницима
писмену информацију о реализованим
пројектима на санацији штета у
поплавама насталих 2014.године, а
реализованих
у
периоду
20142019.година. Информација треба да
буде у виду табеларног прегледа са
називом пројекта, локацијом извршења
радова, датумом извршења радова,
називом извођача радова , цијеном
радова
и
извором
финансирања
пројекта. У склопу Информације
потребно је доставити листу свих
средстава које је град добио по било
ком основу, као и издвојена средства из
буџета града која су била намијењена за
санацију штета од поплава и колико је
тих
средстава
утрошено
до
17.7.2019.године.
Испред СНСД-а:
1.предлаже се градоначелнику да до
усвајања
Нацрта
буџета
града
Приједора за 2020.годину изради
Интегрални план одбране града од
поплава којим ће бити дефинисан
временски оквир за извршење и
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неопходна финансијска средства како из
буџета града тако из осталих екстерних
извора.
Испред ДНС-а :
1.обавезују се савјети мјесних заједница
да доставе информације о узроцима
проблема који изазивају поплаве на
њиховом подручју, а у циљу проналаска
што квалитетнијих рјешења
2.тражи се од Владе Републике Српске
и Дирекције за воде Републике Српске
да обезбиједе средства за чишћење
корита ријеке Сане од Оштре Луке до
Новог Града , ријеке Гомјенице од
Рибњака Саничани до ушћа у ријеку
Сану те да се заврше радови на уређењу
корита ријеке Милошевице и изврши
ревитализација ободног канала око
Матарушког поља као приоритети
3.обавезују се јавна предузећа да сачине
базу података о људским ресурсима и
механизацији коју могу ставити на
располагање у случају опасности у
случају елементарних непогода у граду
Приједору
4.Скупштина позива сва приватна
предузећа да у складу са својим
могућностима
сачине
исту
базу
података и доставе је Одсјеку за
цивилну заштиту града.
Скупштина града- ребаланс буџета
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су једногласно
на
26.
засједању ребаланс буџета града за ову
годину у износу од 46.698.872 КМ са
свим амандманима које су одборници
предложили.
Начелница Одјељења за финансије
града Приједора Биљана Малбашић
изразила је жаљење што одборници
амандмане нису доставили прије
сједнице да би их ово одјељење могло
студиозније размотрити.
„Какве ће посљедице имати усвајање
ребаланса са оваквим амандманима, тек
ћемо
видјети.
Неселективно
и
парцијално
умањивање
одређених

ставки није у најмању руку популарно
или није у реду“, рекла је Малбашићева
новинарума и најавила да ће тек бити
размотрено да ли су и колико угрожене
одређене ставке и одређене обавезе.
Она је истакла да није исто
амандмански дјеловати на буџет крајем
године за наредну годину јер се тада
креће од нуле, док се у ребалансу
буџета у јулу текуће године задире у
нешто што је сваки буџетски корисник
већ испланирао за ту годину, а
нелогично је ребалансом ићи у
капиталне пројекте.
„Све ставке које премашују 100.000 КМ
су велика цифра за ребаланс, поготово
ако се ради о капиталним пројектима, за
које смо иначе планирали једно
кредитно задужење за септембар ове
године. Надам се да ћемо наћи начина
да изађемо из евентуалног проблема“,
додала је Малбашићева.
Она је нагласила да ће остати при свом
захтјеву да све амандмане који су
прихваћени неко радно тијело, било
скупштинско
било
из
службе
градоначелника, посложи и достави
овом одјељењу које ће потом промјене
увести у документ и буџет објавити.
Шеф
Клуба
одборника
СНСД-а
Далибор Павловић рекао је да су сва
четири амандмана овог клуба у збиру
укупно 74.000 КМ, да то нису велика
средства за буџет већи од 40 милиона
марака и да то не може негативно
утицати на буџет.
СНСД-ови амандмани су 8.000 КМ за
стазу у вртићу у Омарској, додатних
26.000 КМ за пензионере, додатних
10.000 КМ за борачке категорије и
20.000 КМ за промоцију града у сврху
привлачења инвеститора.
„Новац смо скидали се ставки које нису
неки пројекти него су набавка опреме и
томе слично, нешто што може чекати и
не мора одмах да се реализује“, додао је
Павловић.
Предсједник Скупштине града Ајдин
Мешић образложио је амандмане СДА и
ДФ-а међу којима су најзначајнији
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100.000 КМ за ватрогасни дом у
Козарцу
и
100.000
КМ
за
суфинансирање изградње и санације
путева у сарадњи са Федералним
министарсвом расељених особа и
избјеглица, оцјењујући да то нису
мегаломанске ставке.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да је било много
амандмана и да су усвојени сви, али да
је дефинисано да је даља проблематика
функционисања буџета у добром дијелу
у надлежности Скупштине јер је
структура буџета прилично измијењена
овим амандманима.
„Тражићемо заједничка рјешења да што
више тога урадимо. Највећи проблем је
био тај да је пословником прописано да
се три дана прије сједнице доставе
амандмани, једино изузетно кад је, могу
се доставити на самој Скупштини.
Међутим, то изузетно се континуирано
претвара у стандард да на самој
сједници се добију амандмани, а тад је
јако тешко мијењати структуру буџета“,
навео је Ђаковић.
Он је додао да је могуће да ће бити
незадовољних што нешто неће бити
извршено.
„То је све законитост. Ако хоћете да не
будете у дефициту, морате извршити
само оно што неће довести у дефицит“,
истакао је Ђаковић.
Усвојен извјештај о процијењеној
штети од поплава
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су извјештај о процијењеној
штети узрокованој поплавама у мају и
јуну ове године на подручју града
Приједора према којем су укупне штете
4.150.000 КМ.
За извјештај је гласало 17 одборника,
четири су била суздржана и нико
против.
Градоначелник је рекао да ће се након
што су комисије завршиле посао и
након што је Скупштина града донијела
програме о утрошку средстава од

шумских и водних накнада, као и
ребаланс буџета, донијети и одлука о
расподјели пола милиона марака које је
Влада Републике Српске одобрила за
помоћ у санацији штета.
„Сачинићемо
програм,
али
није
довољно то што је Приједору Влада
одобрила нити више имамо на шта
рачунати из градског буџета. Не
можемо урадити више или без Владе
или без кредитног задужења“, навео је
Ђаковић и додао да није добио ниједну
примједбу на рад комисија које су
радиле процјену штета.
Шеф Одсјека за цивилну заштиту
Душан Врањеш рекао је да су комисије
за процјену штета поступиле по свим
захтјевима и да је принцип био да се
дође до сваког објекта и сваког
домаћинства.
Од укупно процијењене штете, на
објектима и средствима у својини
грађана је 2.310.000 КМ, а на објектима
и средствима правних лица 1.840.000
КМ.
Укупна
штета
на
грађевинским
објектима, намјештају и опреми у
домаћинству износи 743.475 КМ, од
чега је укупна штета на стамбеним и
пратећим објектима 724.475 и на
пословним и јавним објектима 19.444
КМ.
Штете у пољопривреди су 1.331.758,57
КМ, од чега штете на биљној
производњи 1.297.052,57 КМ, а на
сточарској 34.706 КМ.
Оштећене су 104 путне комуникације,
девет мостова и 25 пропуста, те
активирано 14 клизишта.
Укупна процијењена штета на путној
инфраструктури је 1.333.738 КМ, од
чега су штете на путевима 299.210 КМ,
на мостовима 286.000 КМ, на
пропустима 117.580 КМ, у клизиштима
305.500 КМ, а у регулацији ријечних
корита 324.448 КМ.
Штете код привредних субјеката су
737.149 КМ, и то код привредних
друштава
486.986
КМ,
а
код
предузетника 250.162 КМ.
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Трошкови правних субјеката настали
спровођењем мјера заштите и спасавања
становништва и мјера одбране од
поплава су 194.902 КМ, од чега је из
градског буџета подмирено 157.824 КМ,
а из других правних субјеката 37.078
КМ.
Одборници Скупштине града Приједора
именовали су
дипл. економисту
Бранислава Вујасина за директора
Центра за социјални рад Приједор на
период од четири године.Нови директор
добио је подршку 19 одборника, два су
била суздржана, а један против.
Градоначелник
разговарао
амбасадорком Аустрије

са

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић разговарао је са амбасадорком
Аустрије у БиХ Улрике Хартман о
квалитетним
међунационалним
односима у граду и о сарадњи у области
привреде и културе.
„Они воде политику у којој би жељели
да не одлази много радника са ових
простора на Запад, већ да се стварају
квалитетни
односи
за
пословне
сарадње“, рекао је Ђаковић.
Он је нагласио да је фирма „Аустронет“
у Приједору примјер квалитетних
улагања аустријске привреде.
„Аустрија је један од највећих
инвеститора у свим облицима, и
финансијског капитала и разних
пројеката и разговарали смо
о
квалитетним односима тог типа “,
истакао је Ђаковић.

Хартманова је оцијенила да сарадња у
култури и привреди може да се
прошири, да има могућности и за много
више и да она жели да подржи локалне
заједнице које раде за људе и за
привреду.
„Велика предност Приједора је да је
близу границе са Европском унијом и
има овдје добрих радника. Ја чујем да
појам мултикултуралности постоји у
Приједору. Не само услови у привреди,
него и општи услови су јако важни за
фирме да долазе овдје“, додала је
Хартманова.
Директор
„Аустронета“
Енес
Кахримановић , фирме коју су након
пријема заједни посјетили амбасадорка
и градоначелник, рекао је да је ово
трећи амбасадор Аустрије који долази
посјетити ову фирму и да је то
показатељ да је фирма на добром путу и
позитиван примјер улагања аустријске
привреде у БиХ.
„Аустронет
је од 2007.године
у
Приједору и са тадашњих пет радника
сада смо достигли 120 радника.
Проширујемо се на простор од 25.000
квадратних метара и 95 одсто
производње је извоз у Европску унију“,
навео је Кахримановић.
„Аустронет“ гради шесту халу, отвара
два нова производна погона, за идућу
годину планира један нови производни
бренд и од марта идуће године, када је
почетак нове сезоне, могућ је пријем
нових радника.
Ова фирма, иначе, израђује заштитна
једра, заштитне мреже у грађевинарству
и пољопривреди, рекламне банере за
спортске
терене,
тенис
бленде,
сунцобране и заштитне
ограде
за
индивидуалну употребу.
Предузеће
„ЕДНА металворкинг“
ускоро у новим просторијама
У
Индустријској
зони
„Целпак“
положен је камен темељац за изградњу
новог погона, у којем ће бити смјештена
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фирма „Една Металwоркинг“. Ово
предузеће у потпуности је извозно
оријентисано, а тренутно запошљава 30
радника. Отварањем новог погона
прошириће производњу и повећати број
запослених, тврди Едина Рахман,
директор фирме.

Реализацијом
овог
пројекта
запослићемо додатних 10 радника.
Проширићемо
продају
наших
производа, не само на њемачко
тржиште, већ и на друге земље
Европске уније - додала је она.
Завршетак радова, који ће се изводити у
двије фазе, планиран је до краја године.
Погон ће заузимати површину од 1.500
метара квадратних. Градоначелник
Миленко Ђаковић, истиче да је „Една
Металwоркинг“
прави
примјер
успјешног пословања, те да подршка
града у изградњи новог погона није
изостала.
У приземљу ће бити радионице са
машинама и радницима, а на спрату ће
бити административне просторије. У
другој фази ће доградити још један и
преселиће се овдје из Пословног
инкубатора – додао је Ђаковић.
Вриједност инвестиције је око 1.000.000
КМ. Основна дјелатност предузећа је
производња подстаница за гријање.

градског буџета издвојено око 240.000
КМ.

„ Ово је некад било село са много више
мјештана, али и данас овдје има
домаћина који вриједно раде и отворили
смо овај пут који је први асфалт од када
постоји село и мјештани су дуго
очекивали овај дан“, рекао је Ђаковић.
Он је додао да је пут асфалтиран у
оквиру пројекта асфалтирања сеоских
путева и мјештани се овом путу искрено
радују у нади да ће се у будућности
наставити са асфалтирањем овог путног
правца што ће им бити велико
олакшање у комуникацији са градом.
„Наша је жеља да се ови путеви користе
за повратак људи , а не да њиме одлазе
у иностранство и тамо траже своју
будућност“, рекао је Ђаковић.
Предсједник Савјета мјесне заједнице
Јутрогошта Бојан Милашиновић је
изјавио да нови асфалт мјештанима,
којих има око три стотине, пуно значи.
„ Овај асфалт значи много за наш крај
јер се на овај начин отварају нове
могућности и перспективе за развој, за
одржавање манифестација, за живот
села уопште“, истакао је Милашиновић.
Ускоро вода са томашичких језера

Први асфалт стигао у Јутрогошту
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић отворио је новоасфалтирани
пут у дужини од 2100 метара у мјесту
Јутрогошта код Приједора за шта је из

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је обишао радове на истражној
бушотини бунара у Томашици. Ријеч је
о пројекту снабдијевања водом из
водоводног система Томашичка језера.
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Према прелиминарним резултатима,
воде има довољно за снабдијевање
неколико хиљада домаћинстава у
селима Томашица, Буснови, Ракелићи,
Саничани,
Гомјеница,
Расавци,
Ништавци и Зецови.

„ Овај пројекат је од великог значаја за
град јер је ово истраживање показало да
овај локалитет располаже са довољно
воде која се налази на захвату између
23.и 36.метра , а бушило се до дубине
од 102 метра и биће и до 60 литара у
секунди воде са више овако ископаних
бушотина, а за пројекат је потребно око
30 литара воде у секунди“, изјавио је
Ђаковић новинарима.
Он је додао да даље доста тога зависи
од анализе квалитета воде.
„Рађене су почетне анализе, али не у
потпуном капацитету и оне говоре да је
вода добра за пиће, тако да када
завршимо ова истраживања, имаћемо
комплетан одговор да ли смо спремни
да одавде почне изградња водовода
Томашичка језера као примарни вод
што је најважније за ово подручје које
би се комплетно снабдијело питком
водом “, истакао је Ђаковић.
Представник „ИПИН“ Института за
примјењену
геологију
и
водоинжењерство из Бијељине Васо
Новаковић је изјавио да су извођени
истражни радови испунили циљ ,а то је
да су досадашње анализе показале да
се из овог бунара може захватити око 10
литара воде у секунди.

„
У истраживању су кориштене
најсавременије методе бушења са
избацивањем набушеног материјала
компримованим
ваздухом
под
притиском тако да су очуване
филтрационе
карактеристике
и
максимална количина воде која се може
узети из подземља“, објаснио је
Новаковић.
Он је додао и да укупне резерве воде са
овог изворишта износе преко 60 литара
у секунди, тако да овдје може да се
отвори врло озбиљно извориште за
водоснабдијевање једног дијела града.
„ Ми смо завршили уградњу бунарске
конструкције , ово је истражни бунар ,а
слиједећи кораци зависе од наручиоцца
који ће даље ићи у изградњу црпне
станице и прикључне цјевоводе и могу
практично овај бунард а прикључе у
систем“, рекао је Новаковић.
Директор приједорског “Водовода”
Владо Рељић сматра да ће овим
пројектом бити ријешен проблем
водоснабдијевања у готово цијелом
граду.Он је додао да је даље потребно
да се укомпонује овај бунар, изградња
пумпне станице и довођење електричне
енергије.
„ Потребно је размишљати о томе како
доћи до главног пројекта водовода,
дистрибутивне
мреже
и
кућних
прикључака за сва ова насеља и
потрошаче“, рекао је Рељић.
Одржан Фестивал цртежа и музике
Концертом „Натали топ џез трио“ из
Бања Луке и отварањем изложбе 23 рада
рађених техником витража, у Галерији
„Сретен Стојановић“ у Приједору
завршен је седмодневни 13.Фестивал
цртежа и музике. Фестивал је почео
28.јуна и пред бројних љубитеља
умјетности и овог, већ традиционалног
фестивала, радило је осам студената
примјењеног сликарства и конзервације
и рестаурације и три професора са
Факултета примењених уметности из
Београда.
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Директор
Галерије
Тихомир
Илијашевић је фестивал оцијенио
изузетним, поготово што у власништву
ове установе остаје и витраж који су на
улазу у галеријски простор урадили
учесници фестивала.
Народни збор у Миској Глави

Учесници 13.Фестивала цртежа и
музике радили су под будним оком
ментора Десимира Денића , професора
са овог факултета и вишег умјетничког
сарадника Ненада Настића. Денић је
отварајући изложбу рекао да је изузетно
задовољан њиховим радом, вредноћом,
трудом и зрелошћу коју су показали
током рада на фестивалу, али и
гостопримством домаћина. Он је
подсјетио да се на територији
балканских земаља витраж може
видјети само у државним привредним
објектима , а да је једини витраж у
екстеријеру, витраж на обреновачком
тргу што је феномен не само за Европу
него и Балкан.
На Фестивалу су учествовали Теодора
Павковић, Софија Булог, Сандра
Нинић,Сузана
Дјордјевић,Ања
Николић,Тамара Вучковић. Мастери
конзервације и рестаурације Петар
Алексић
и
Софија
Ракиџић
и
Станислава Пешић мастер примјењеног
сликарства.

У Миској Глави код Приједора и ове
године на Ивањдан, окупили су се
мјештани и њихови гости, како би
прославили крсну славу овог села и
тамошњег Саборног храма Светог
Јована Крститеља. Мјештани кажу,
радосни су што се сваке године окупе
на овом мјесту, а још радоснији би били
када би их било више.
Служен је парастос и положени вијенци
испред споменика и спомен обиљежја у
знак сјећања на страдале -17 бораца
током одбрамбено-отаџбинског рата, 67
бораца НОР-а и 34 цивила који су били
жртве фашистичког терора.
Предсједник Савјета МЗ Миска Глава
Миленко Билбија рекао је да се
мјештани труде да одрже
ову
традицију.
„Уз присјећање на погинуле мјештане,
што је наша људска обавеза и тековина
за будућност, ово је прилика да се
окупимо и да поразговарамо о актуелној
ситуацији у нашем селу и о плановима
даљег развоја.“, рекао је Билбија.
На подручју ове мјесне заједнице живи
око 400 становника,а било их је некада
и 1400.
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„ То није само наша судбина, већ и
других села. Међутим ово нас што има
ми се боримо свим силама да одржимо
ту традицију зборавања и да се сјећамо
наших палих бораца и јунака“, истакао
је Билбија.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић који је био у посјети
мјештанима Миске Главе нагласио је да
се овдје првенствено и даље његује
традиција антифашизма, али и брине о
будућем развоју села.
„Град континуирано улаже у ову мјесну
заједницу јер њихова активност и рад то
заслужују. Овдје има један потез од
пруге који је остао непресвучен због
проблема са тендерима , а годинама је у
плану .То је нешто што је међу првим
пројектима
уређења
путне
инфраструктуре
који ће се овдје
урадити поред рјешавања проблема са
електрификацијом и
макадамским
путевима“, рекао је Ђаковић.
Министар Трнинић разговарао са
градоначелником о ауто-путу
Министар саобраћаја и веза Републике
Српске Неђо Трнинић потврдио је да се
ауто-пут Бања Лука –Приједор ради и
да се са кинеским партнерима воде
разговори о динамици тих активности.
„ Они су већ присутни на терену и раде
свој дио посла тако да ми је изузетно
задовољство да могу да отклоним све
дилеме које су се појавиле у јавности да
ту има неких проблема“, изјавио је
Трнинић новинарима након разговора
са градоначелником Приједора.
Он је додао да су у Приједору разговори
вођени
и о инфраструктруним
пројектима које је Влада Републике
Српске планирала да ради у Приједору
и њиховој реализацији.
„ Разговори су били везани и за питање
безбједности саобраћаја и једна од
најугроженијих дионица у саобраћају је
управо ова од Бања Луке према
Приједору
гдје
покушавамо
да

одређеним интервенцијама побољшамо
то стање“, истакао је Трнинић.

Он је додао да је у поступку реализације
пројекат кружне раскрснице на уласку у
град гдје је у току је жалбени поступак
на тендер , а вриједност тог пројекта је
око 700.000 КМ које је уложити
предузеће „ Путеви Српске“ .
„ Ту су и неутрошена средства из Фонда
солидарности , тачније од 1,4 милиона
КМ колико је било одобрено за
Приједор , остало је неутрошено око
740.000 КМ и та средства ће бити
употребљена за пројекте санације од
поплава из 2014.године“, истакао је
Трнинић.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је потврдио да су разговори
вођени о саобраћајној инфраструктури
која се очекује у граду Приједору и да
ће се одређена питања ријешити у
наредном периоду.
„ Тема разговора био је и други кружни
ток , код раскрснице Вилако , као и
путна
комуникација
односно
повезивање регионалног пута од
Буснова према Бронзаном Мајдану и
даље према Санском Мосту“, рекао је
Ђаковић.
Он је додао да су теме разговора били
пројекти чија би реализација почела у
овој , а завршила се у идућој години.

__________________________________________________________Grad Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
Асфалт стиже до села гдје га до сада
није било
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић отворио је дионицу асфалтног
пута Горња Марићка-Стојнићи у
дужини од 500 метара за шта је из
градског буџета издвојено око 52.000
КМ.
„Ријеч је о пројекту асфалтирања путева
у сеоским подручјима и ово су све
путеви који сu корисни за грађане ових
села и рецимо
овај пут се даље
продужава још три километара све до
тзв.банске цесте која иде од Бања Луке
преко Бронзаног Мајдана до Санског
Моста“, истаскао је Ђаковић.
Он је додао да постоје планови да се у
наредном периоду повежу Буснови и
Равни Гај са том цестом, а онда и о
повезивању ових поменутих три
километра, што би по Ђаковићевом
мишљењу било велико приближавање
ових
удаљених
подручја
већим
центрима.

„ Град чини оно што може за своје
стране да уради и инфраструктуру из
својих средстава, али настојимо да
активирамо и републичке органе да и
они ураде свој дио посла и то све скупа
чини једну добру саобраћајну цјелину за
град Приједор“, рекао је Ђаковић.
Члан Савјета МЗ
Горња Марићка
Момир Стојнић истакао је да ће нови
асфалт добро доћи за мјештане ових
села будући да је ријеч о рубном
подручју града.

„ Ово је уједно наставак коректне
сарадње за Градском управом, и више
него коректне и надамо се и наставку те
сарадње кроз пројекат водовод Црно
врело који уз овај асфалт значи пуно за
ове мјештане да би опстали овдје, а да
би се они који су отишли одавде ,
вратили“, рекао је Стојнић.
Он је додао да све то има велики значај
за развој овог села.
„ У оном селу гдје се окреће аутобус,
знате како је..“ рекао је Стојнић.
Мјештани Горње Марићкем селу које је
обиљежило своју славу и славу цркве
Светог Петра нису крили задовољство
што добијају асфалтну везу са градом
истичући да овим град показује бригу за
мјесне заједнице које су више од 20
километара удаљене од центра града.
Мјештанин села Марићка Радован
Микановић рекао је да овај пут користи
више од 150 домаћинстава.
Ријеч је о новоасфалтираном путу у
дужини од 2100 метара за шта је из
градског буџета издвојено око 240.000
КМ.
„ Ово је некад било село са много више
мјештана, али и данас овдје има
домаћина који вриједно раде и отворили
смо овај пут који је први асфалт од када
постоји село и мјештани су дуго
очекивали овај дан“, рекао је овом
приликом Ђаковић.
Он је додао да је пут асфалтиран у
оквиру пројекта асфалтирања сеоских
путева и мјештани се овом путу искрено
радују у нади да ће се у будућности
наставити са асфалтирањем овог путног
правца што ће им бити велико
олакшање у комуникацији са градом.
„Наша је жеља да се ови путеви користе
за повратак људи , а не да њиме одлазе
у иностранство и тамо траже своју
будућност“, рекао је Ђаковић.
Предсједник Савјета мјесне заједнице
Јутрогошта Бојан Милашиновић је
изјавио да нови асфалт мјештанима,
којих има око три стотине, пуно значи.
„ Овај асфалт значи много за наш крај
јер се на овај начин отварају нове
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могућности и перспективе за развој, за
одржавање манифестација, за живот
села уопште“, истакао је Милашиновић.
Пријем за репрезентативце у сједећој
одбојци
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић организовао је пријем да
репрезентативце Србије у сједећој
одбојци из Приједора Драгу Јарића и
Саву Мијатовића.
„ Ови спортисти су дали велики
допринос у стварању Републике Српске
и у отаџбинском рату дали дио свог
тијела, а сада у миру представљају
Републику Српску и Србију на
спортском терену“, истакао је Ђаковић
након пријема.
Он је појаснио да ови такмичари у
сједећој одбојци немају могућност да
бране боје свог ентитета Републике
Српске, а да са друге стране
репрезентација Србије нема довољно
играча, тако да они на овим такмичења
наступају под окриљем репрезентације
Србије.

Савез сједеће одбојке инвалида Србије
од самог формирања организује одлазак
мушке репрезентрације на Европско
првенство у сједећој одбојци. На
претходном Европском првенству које
је одржано у Поречу, у Хрватској од 412.новембра 2017.године репрезетација
Србије заузела је седмо мјесто и
обезбиједила учешће на Европском

првенству у које се организује од 1520.јула ове године у Будимпешти.
Мисија и циљеви Савеза су да својим
дјеловањем
доприноси
развоју,
афирмацији и промоцији сједеће
одбојке за особе са инвалидитетом као
спорт значајан за интеграцију и
инклузију особа са инвалидитетом.
Циљ ове посјете била је морална и
финансијска подршка репрезетативцима
из нашег града за предстојеће Европско
првенство у сједећој одбојци. У пратњи
и као подршка репрезентативцима из
Приједора био је Миладин Цвијић ,
предсједник
Одбојкашког
клуба
инвалида „ Козара“ из Приједора.
Летак добродошлице
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и начелник Полицијске управе
Приједор Далибор Иванић промовисали
су летак добродошлице Приједорчанима
који живе у иностранству и који
годишњи одмор проводе у свом родном
граду.
Промотивни летак, који ће од сада бити
дијељен грађанима који долазе у шалтер
салу Градске управе и на инфо пулту у
згради полиције, дио је активности
Форума за безбједност града на
реализацији
“Плана
превенције
инцидената
и
кривичних
дјела
почињених из мржње и предрасуда на
подручју Приједора за период 20172021. године”.
Ђаковић је истакао да је ово
промотивни материјал који садржи низ
корисних информација за грађане како
би свој годишњи одмор што мање
проводили на шалтерима, а више са
својим породицама.
“Надамо се да смо на овај начин
олакшали грађанима тај посао, а уједно
нам је жеља да свим грађанима
обезбиједимо мирне услове одмора”,
рекао је Ђаковић.
Промотивни материјал, који је израдила
Градска управа Приједор, садржи
основне информације које грађанима
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могу помоћи приликом остваривања
својих права у погледу подношења
захтјева за одређену документацију или
издавање личних докумената, као и
текст добродошлице.
Начелник Полицијске управе Приједор
Далибор Иванић рекао је да је ово још
једна у низу превентивних активности
које
ова
управа
предузима
у
партнерском односу са локалном
администрацијом, с циљем очувања
доброг стања безбједности на подручју
града Приједора.
“Полицијска управа Приједор у вријеме
туристичке сезоне, када велики број
грађана из иностранства долази да
проведе годишњи одмор у Приједору,
предузеће све потребне мјере како би
створила
повољан
безбједносни
амбијент који ће им омогућити да што
угодније проведу одмор”, каже Иванић.
С обзиром на безбједносне показатеље,
истиче Иванић, процјена је да ће све
протећи безбједно и без инцидената.
Камен темељац за нови
предузећа „Раки д.о.о.“

погон

У
Индустријској
зони
“Целпак”
положен је камен темељац за изградњу
погона предузећа “Раки д.о.о.”, у којем
ће се производити фасадне мреже и
ПВЦ лајсне . У питању је ново
предузеће
којим
се
проширује
дјелатност
постојеће грађевинске
форме „ Стомил“ , а која на подручју
Приједора ради већ 19 година.
Власник фирме „ Раки д.о.о“ Мирослав
Радивојац је изјавио новинарима да ће
изградњом новог објекта проширити
постојећу производњи и запослити нове
раднике.
„ Ради се о објекту површине 900
метара квадратних, у којем ће се
производити фасадна мрежица и ПВЦ
лајсне. Укупно запошљавамо 15
радника, а завршетком овог пројекта
биће запослено још најмање 10
радника“, додао је Радивојац.

Полагању
камена-темељца
присуствовао је и градоначелник
Приједора. Миленко Ђаковић не крије
задовољство чињеницом да је број
новооснованих
предузећа
у
Индустријској зони “Целпак” све већи.
„ Ово је пети камен-темељац у
Индустијској зони. Овдје се завршава
објекат `Колектор`, ту је `ММ пластик`,
који планира проширити пословни
простор, поставили смо камен-темељац
за фирму `Една Металворкинг` што уз
овај нови најављени погон представља
могућност за нова запошљавања“,
потврдио је Ђаковић.
Завршетак
радова
на
изградњи
поменутог погона очекује се средином
идуће године. Вриједност инвестиције
је 500.000 КМ.
Одржан Петровдански падобрански
куп
Падобранска екипа из Омана екипни је
побједник
24.
Петровданског
падобранског купа, док су у мушкој и
женској конкуренцији тријумфовали
Адбулах Ал Мекбали из Омана и Ина
Гретел из Пољске.
На спортском аеродрому Урије на
овогодишњем купу такмичило се 55
падобранца из Аустрије, Мађарске,
Њемачке, Италије, Пољске, Словеније,
Србије, Црне Горе и БиХ те Омана.
Такмичарски скокови извођени су из
авиона Војске Словеније , а падобранци
су се такмичили у дисциплини скок на
циљ у осам серија са висине од 1.200
метара
те полуфиналне и финалне
скокове.
Екипа падобранаца из Омана је са 107
негативних бодова била боља од екипе
Аеро-клуба "Приједор" , која се са 138
бодова пласирала на друго мјесто, док
се на треће мјесто пласирала екипа „
МИ-Прес“ која је псотигла резултат од
166 поена и коју су чинили падобранци
из пет држава.
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У појединачној конкуренцији, омански
падобранац Адбулах Ал Мекбали био је
бољи од Паола Филипија , човјека са 16
200
скокова
и
који
је
са
репрезентацијом Италије седам пута
био свјетски првак. Оманац је био бољи
и од Иштвана Ашталоша европског
првака у падобранству, који је у
Приједору бранио прошлогодишњу
титулу побједника купа.
У женској конкуренцији биле су двије
такмичарке, тако да поред Ине Гретел
која се умијешала међу првопласиране,

ту је била и Петра Куновац из Хрватске
која се са 97 бодова
у коначном
пласману пласирала на 50.мјесто.
У категорији мастера прва три
пласирана су били Иштван Ашталош,
који је имао 13 бодова као и
другопласирани Паоло Филипи, док је
иза њих са бпдпм више био
Приједорчанин
Драшко
Лајић.
Куп је раније уврштен у званични
календар
свјетске
Ваздухопловне
асоцијације, а такмичење се одвија се по
строгим ФАИ правилима због чега се
Петровдански падобрански куп не
разликује од било које друге свјетске
падобранске манифестације.
Министарство породице, омладине и
спорта Републике Српске прогласило је
ову манифестацију од посебног значаја
и као таква је јединствена не само у
приједорској регији већ у цијелој
Српској.
Главни судија овогодишњег, као и
прошлогодишњег купа био је Санимир
Ханданагић, судија са међународном
падобранском лиценцом.
„Све је било на најбољем могућем
нивоу. Са овом посадом из Словеније
успјели смо да направимо све у
рекордном времену и уз максималну
безбједност такмичара и без било каквог
инцидента“, рекао је Ханданагић.
Организатор овогодишњег купа био је
Аеро-клуб “Приједор”, а покровитељи
град Приједор , Министарство породице
омладине и спорта и Министарство
управе и локалне самоуправе Републике
Српске.

__________________________
Издавач: Град Приједор
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