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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                                                
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април 2016.године 

 

1.4. Историјски час посвећен Младену 

Стојановићу 

 
Поводом 120. годишњице рођења и 74. 

годишњице погибије народног хероја 

доктора Младена Стојановића одржан  

je традиционални историјски час и 

положени вијенци на споменик 

легендарног партизанског команданта. 

Предсједник градског одбора  СУБНОР-

а Вељко Родић рекао је  окупљенима да 

је Младен као  организатор устанка на 

Козари из свог родног Приједора 

отишао у легенду и да је својим дјелом 

заслужио да се спомиње годинама, 

деценијама и вијековима. 

 

 
 

 "Велико повјерење у народу је стекао и 

као омладинац и као вођа устанка 

против фашистичког окупатора  и 

заслужио је да се његово име изговара 

са највећим пијететом и посебном 

пажњом“, казао је Родић. 

Посланик у Народној скупштини РС  

Душко Ивић  је обраћајући се 

присутнима истакао  да је Младен  био  

човјек за примјер, револуционар  од 

најраније младости па до краја живота, 

најпопуларнија личност устанка на 

Козари, Крајини и много шире и један 

од најхрабријих бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. 

„Поносан сам као човјек и као љекар 

што данас стојим испред овог 

споменика народном хероју доктору 

Младену , легенди Козаре, Приједора и  

цијеле Крајине који је био симбол бриге 

за човјека, херој снаге и  човјек кога је 

изњедрио овај град и његова Козара“ 

истакао је Ивић . 

Он је поручио млађим генерацијама да 

буду достојни потомци овог и других 

хероја наше Козаре ,а да то  доказују 

сваком изговореном ријечју и својим 

хуманим дјелима. 

Вијенце на његов споменик положиле  

су  бројне делегације  , а изведен је и 

пригодан културно-умјетнички програм. 

 

1.4. Примопредаја нове топлане на 

биомасу 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је овај догађај  празник за 

грађане Приједора јер је топлана гријала  

цијелу годину и јер је побољшан 

квалитет гријања. 

 

 
 

„ Мислим да најбољу оцјену грађани 

могу дати , а ми додајемо да је топлана 

вишеструко корисна за Приједор. Прије 

свега добили смо постројење за 

производњу електричне енергије које се 

може ширити до 1 мегавата,али и једно 

еколошки чисто постројење гдје је 

филтера и пречистача ваздуха више 

него самог постројења за гријање. Значи 

преласком са мазута, који је изузетан 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

загађивач,  на дрво добили смо чистији 

град и чистије  наше окружење“ казао је 

Павић.Он је додао и да је најважније да 

умјесто 5,5 милиона КМ колико је 

коштао мазут за једну сезону, дрво за 

рад ове топлане кошта близу 2 милиона 

КМ и уштеда је више него дупла, као им 

да ће се у будућем времену радити на 

проширењу топловдне мреже. 

Потпредсједник Владе Републике 

Српске Сребренка Голић изјавила је у 

Приједору да је овдашња „Топлана“ 

најсавременије постројење на биомасу у 

Републици Српској и да је уједно једино 

које производи и топлотну и електричну 

енергију. Она је додала да је 

Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике 

Српске било активни учесник у 

поступку издавања свих потребних 

одобрења и еколошке дозволе. 

Високи представник у БиХ Валентин 

Инцко изразио је задовољство што је 

фирма из његове земље била задужена 

за овај комплексни пројекат и што су у 

извођењу радова учествовале и фирме 

из Републике Српске и Федерације БиХ. 

 „Данашњи догађај тиче се будућности 

и бољег живота грађана. Данас је то 

Приједор, али широм земље је хитно 

потребно провести економске 

трансформације. Сектор обновљивих 

извора енергије је зрео за међународна 

улагања“, нагласио је Инцко. 

 

 
 

Амбасадор Аустрије у БиХ Мартин 

Памер рекао је да овај пројекат показује 

да инвестицијска клима у Приједору 

привлачи партнере из иностранства, да 

је напредак БиХ на путу 

евроинтеграција уочљив и да је 

аустријска привреда један од 

најважнијих партнера у БиХ. 

Андреас Урбас из фирме која је била 

главни извођач радова рекао је да је 

имао изврсну сарадњу са приједорском 

„Топланом“ и да су морали завршити 

радове у року од шест мјесеци. 

 Приједорска „Топлана“ пројектована је 

и изграђена са могућношћу производње 

и топлотне и електричне енергије на 

биомасу укупне снаге два пута по десет 

мегавата топлотне енергије и 250 

киловата електричне енергије. 

 

 
 

Главни извођач радова на изградњи 

овог постројења била је аустријска 

фирма „Урбас енергитехник“, а пројекат 

је финансиран из кредит Европске банке 

за обнову и развој /ЕБРД/ од седам 

милиона евра и донације Шведске 

међународне агенције за развој /СИДА/ 

од 1,6 милиона евра. 

 

Изложба карикатура награђених 

наградом „ Пјер“ 

 

У приједорској Галерији `96 

организована  је  изложба под називом 

"Награђене и одабране карикатуре за 

`Пјерову` награду 1967- 2015. година, на 

којој је изложено 140 карикатура 48 

врхунских карикатуриста. 

Изложбу је отворио Бојан Љубеновић, 

познати афористичар, новинар 

"Вечерњих новости" у којима 

свакодневно уређује стране хумора и 
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уредник је рубрике "Такорећи 

незванично" у истом листу.  

"Ово је, могу слободно рећи, историјски 

тренутак за југословенску карикатуру 

јер се први пут дешава да су на једном 

мјесту изложене најбоље карикатуре са 

најчувенијег конкурса новинске 

карикатуре `Пјер`", рекао је 

Љубеновић.  

 

 
 

 
 

Директор галерије Тихомир Илијашевић 

истакао је да су изложени радови 

мајстора карикатуре који су добијали 

награде и на најзначајнијим свјетским 

конкурсима. Конкурс карикатуре "Пјер" 

покренуле су "Вечерње новости" 1967. 

године.  Идејни творац је сликар и 

карикатуриста Драган Савић, а његову 

идеју у дјело је спровео Приједорчанин 

Слободан Глумац, тадашњи главни и 

одговорни уредник "Вечерњих 

новости", у то вријеме најтиражније 

новине у Југославији. 

 

6.4. Одржано 35.засједање Скупштине  

 

Пословање јавних установа и 

комуналних предузећа у прошлој 

години биле су тачке о којима су на 

35.скупштинском засједању бавили 

одборници Скупштине града.  

 

 
 

„Скупштинска расправа је јасно 

показала да су ова предузећа испунила 

своју функцију, рекао је градоначелник 

Приједора Марко Павић, наглашавајући 

да су послови који су им дати у 

надлежност, обављени како закон и 

добра пословна пракса налаже. 

Једини губитак са минусом у пословању 

од 1,4 милиона КМ исказала је градска 

топлана . Са губитком од  30 .005 КМ и 

Градска тржница ће завршила пословну 

2015.годину. Њихове извјештаје о раду 

нису прихватили одборници СДС-а.Уз 

остало , на овом засједању означен је и 

почетак израде Зонинг плана јужног 

дијела урбаног подручја Приједора . 

 

8.4.Међународни дан Рома 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

најавио је изградњу друге ромске куће у 

Приједору која ће се налазити у насељу 

Рашковац, након прве која већ годинама 

постоји у Рудничкој улици. 

„Оно што је најважније, ми смо пуно 

учинили у станоградњи за Роме и заиста 

један број Рома, који су стари 

становници Приједора, на добар начин 

је ријешио своје стамбене проблеме“, 

рекао је Павић новинарима  поводом 

обиљежавања  8. априла, Свјетског  

дана Рома. 

 Он је оцијенио да градска управа има 

јако добре односе са ромском 

популацијом и са њиховим удружењем 
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и настоји да их у свакој прилици 

подржи и да помогне активности које 

проводе.  

 

 
 

„Данас сам овдје да директно честитам 

дан Рома, али ми с њима сарађујемо 

током цијеле године. Подржавамо 

њихове пројекте и програме, нарочито 

везане за школу и образовање и имамо и 

средства у буџету за потребе 

националних мањина“, казао је Павић. 

Према његовим ријечима, напредак је 

што се може рећи да  у Приједору има 

један број запослених Рома, као и један 

број високообразованих. 

Предсједник Удружења Рома Приједор 

Рамо Салешевић рекао је да у 

Приједору живи око 700 Рома, да је 

међу њима 120 ученика основних и 

средњих школа, те два студента, као и 

да је троје запослених. 

 

 
 

Тврди да 80 дјеце говори матерњи језик, 

те да су највећи проблеми 

незапосленост и стамбена питања. 

 „Што се тиче образовања, град 

обезбјеђује све уџбенике за основце и 

средњошколце, а сви ученици средњих 

школа и студенти имају редовне 

мјесечне стипендије“, навео је 

Салешевић. 

 Он је додао да је Свјетски дан Рома 

прилика да се подсјети јавност и власти 

на свим нивоима да је потребно повести 

више рачуна о Ромима као о, како је 

рекао, најосјетљивијој категорији 

друштва. 

 

11.4.Амбасадор Аустрије у Приједору  

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је након разговора са амбасадором 

Аустрије у БиХ Мартином Памером  у 

Приједору истакао да су  се обје стране 

сложиле да је реформска агенда пут 

којим  ће БиХ и  Република Српска 

брже ући у ЕУ. 

 

 
 

 „Ми у Приједору  смо опредијељени да 

се реформска агенда испуни и  град 

Приједор преузима сву позитивну 

праксу и високе стандарде  ЕУ “ истакао 

је Павић. 

Он је додао и да постоје многе везе које 

град Приједор везују са Аустријом, 

првенствено први урбанистички план 

града Приједора  који је ,  након великог 

пожара крајем 19. вијека ,донијела  

Аустрија и да је геодетска управа 

заснована на подацима још из  тог 

времена. 

„Значајну пажњу посветили смо  

привредној сарадњи  са нагласком да 

фирму „ Аустронет“ као  привредном  

субјекту који је дјело Аустрије и града 

Приједора и може служити као примјер 
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како  треба да једна фирма заживи у 

једном граду са страним капиталом“ 

рекао је Павић. 

Он је додао и да је амбасадора замолио 

да  добру праксу  Приједора , нарочито 

доброг пословног окружења који је 

развио  шири у Аустрији и да о томе  

упозна аустријске фирме  како би се оне 

заинтересовале  и  улагале  у Приједор. 

Амбасадор Аустрије у БиХ Мартин 

Памер је новинарима изјавио да је 

Приједор примјер успјешне локалне 

заједнице гдје се исплати инвестирати  

„ У Републици Српској има 180 

компанија из Аустрије ,а у Приједору 

фирму `Аустронет`  тако да су 

билатерални односи јако добри и ту има 

простора да се они још више развијају“ 

истакао је Памер. 

 

12.4.Посјета министра Савановића 

 

Министар рада и борачко инвалидске 

заштите Републике Српске Миленко 

Савановић изјавио је након разговора са 

градоначелником  Марком Павићем  да 

је Приједор  модеран, мултиетнички 

град који може служити као примјер 

свим другима како се избалансираним 

политичким приступом и договарањем 

са свим становницима који ту живе 

може добро успоставити комуникација 

и ићи напријед. 

„Кад је у питању однос Министарства 

према Борачкој организацији града 

Приједор, око 622 стамбено незбринута 

смо ријешили, од тога 158 стамбених 

јединица смо урадили и 464 неповратна 

новчана средства /додијелили/ и у фази 

је градња 46 станова који ће бити 

завршени у августу или септембру“, 

истакао  је Савановић. 

Он је додао  да је посљедњих година  у 

Приједору од једнократних новчаних 

помоћи по више различитих основа  до 

изградње спомен обиљежја збирно 

утрошено око 20 милиона КМ. 

 

 
 

 
 

Градоначелник  Марко Павић  рекао је 

да је Борачка организација један од 

стабилизатора укупних односа у граду 

Приједору и да даје велики допринос 

политичкој и безбједносној стабилности 

у Републици Српској, да су 

запопшљавање и стамбено збрињавање 

два највећа проблема и града и борачке 

популације и да је неопходно увести 

што више подстицаја за запошљавање. 

 „Наш данашњи  састанак треба да 

пошаље једну позитивну поруку и 

борачким организацијама и 

цјелокупном становништву нашег града  

да смо ми чврсто опредијељени да 

чувамо Републику Српску, да се боримо 

за њу, а унутар институција у 

Републици Српској да се боримо за 

оствaривање наших и борачких права“, 

рекао  је Павић. 

Представници Министарства рада и 

борачко инвалидске заштите Републике 

Српске, града Приједора и овдашње 

Борачке организације у Приједору су  

током посјете  положили вијенац 

на централни споменик погинулим 

борцима „За крст часни“ и прислужили 

свијеће у спомен соби Камени цвијет. 
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12.4. Изложба Радована Крагуља 

 

У Музеју Козаре отворена изложба 

радова међународно признатог аутора 

поријеклом са ових простора Радована 

Крагуља под називом  „ Страта“. Аутор 

изложбе, чији је рад оставио значајне 

трагове у савременој умјетности, 

посебно  у графици  је истакао да 

изложба представља двије групе радова, 

цртежа на папиру из 1993. и 

2005.године које је дорадио 

2015.године. 

„ Ови цртежи имају доста везе са мојим 

даљим радовима и они су нека врста 

која објашњава процес и ангажовање  , 

као и промјене везане за различите фазе 

и периоде у природи. Тема је мање 

више иста као и раније на специфичан 

начин за човјека и екологију, теме које 

су универзалне и јако важне за сав 

простор и све  нас“рекао је Крагуљ. 

 

 
 

Он је многобројној присутној публици 

на отварању изложбе представио и 

пројекат „ Појата“ , за који је истакао да 

у ово доба друштвеној развоја има 

специфично мјесто. 

Изложбу је отворио градоначелник 

Приједора Марко Павић који је истакао  

да је ово велики дан за град Приједор 

јер у њему излаже један од највећих 

ликовних умјетника са ових простора. 

„Он је један од оних који подстичу 

младе да се уписују на академију и да се 

посвете овој врсти умјетности. Крагуљ 

је познато име у свијету  умјетности и 

његова дјела су у многим галеријама“ 

рекао је Павић. 

 

 
 

Он је потврдио и да је упознат са 

пројекцијом  који Крагуљ намјерава да 

реализује у свом родном Великом 

Паланчишту. 

„ Мислим да ће град стати иза овог 

пројекта `Појата` како да аутор   у 

трајној успомени граду остави своја 

дјела и гдје ће се умјетници моћи 

окупљати и одложити своја дјела“ казао 

је Павић.  

 

Одржани Дани цвијећа 

 

На малом градском тргу у Приједору 

отворена је осма по реду  туристичко-

привредна манифестација „ Дани 

цвијећа“ која је окупила десет од 

укупно 15  произвођача, регистрованих 

предузетника    који се  баве 

пластеничком производњом цвијећа са 

подручја  Приједора те овдашње 

Комунално предузеће. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да је намјера  градске управе , 

као организатора ове манифестације,  

популаризација  пластеничке 

производње  цвијећа. 

„На овај  начин пружамо  прилику свим 

произвођачима  да изложе  оно што су 

припремили за ову сезону,а  тиме 

постају и дио акције коју водимо током 

априла  а односи се на прољетно 

уређење града “ рекао је Павић. 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

 
 

Шеф градског Одсјека за унапређење 

пољопривреде  Татјана Марић истакла 

је  градска управа и у овој години  

средствима у износу од 50 000 КМ за 

подстицаје у пољопривредној 

производњи  стимулисати и ову и 

уопште пластеничку производњу. 

 

Одборници усвојили одлуке о 

наградама и признањима поводом 

Дана града  

 

Одборници Скупштине града Приједора 

донијели су  на 36.засједању одлуку  да 

се  поводом Дана града 16.маја  

додијеле признања и то Повеља 

почасног грађанина  Кристини Бертоти 

из италијанског града Трента, Плакета 

града  привредном друштву „ Никић Ј“ 

из Приједора и  Награда града 

Културно-умјетничком друштву  

„Милан Егић “ из Брезичана код  

Приједора. У образложењу одлуке о  

почасном грађанину Приједора  наводи 

се да је Кристина Бертоти актуелни  

предсједник Удружење Програм 

Приједор из Трента са сједиштем у 

Приједору која је волонтерском и 

хуманитарном раду посветила  цијели 

свој живот.  

Плакета града као највише јавно 

признање града припала је привредном 

друштву „ Никић Ј“ из Приједора које 

трговину на велико и мало обавља 

преко велепродајног објекта и четрнаест 

малопродајних објеката и  запошљава  

преко 100   радника. КУД „Милан Егић 

“ добиће Награду града за 40 година  

постојања  и рада. Ове награде града 

Приједора биће уручене 16. маја на 

свечаној академији поводом Дана града. 

 

40 година КУД-а „Милан Егић“ 

 

Свечаним концертом који је  одржан у 

приједорском позоришту и годишњим 

концертом који је одржан у друштвеном 

дому у  Брезичанима  чланови 

КУД„Милан Егић“  обиљежили су  

четири деценије постојања и рада. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је истакао да  је 40 година рада овог 

друшпва нешто што треба поздравити и 

похвалити јер у једном приградском 

насељу толико година  радити и 

развијати се и достићи ниво да заиста 

могу представљати град Приједор и ван 

граница наше земље је велики успјех. 

Овом приликом је  представљена и   

мoнографија „Наших 40“ која говори о 

историјату друштва  кроз сачуване 

документе и утиске чланова друштва са 

разних гостовања. 

 

 
 

Предсједник Друштва Драган 

Савановић је потврдио да друштво   

броји преко  150 чланова рачунајући и 

подмладак у двије секције из сусједних 

села.Обиљежавање овог јубилеја  

увеличали су и гости из КУД “Дрвар” из 

Дрвара те КУД “Ћирило и Методије“ из 

Бусије (Србија). 

 

Издавач: Град Приједор 

 


