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Уручени кључеви за 50 нових станова 

 

Педесет породица избјеглих и 

расељених лица у Приједору добили су  

кључеве станова у згради изграђеној у 

оквиру Регионалног стамбеног 

програма у Босни и Херцеговини. 

Министар за избјегла и расељена лица 

Републике Српске Давор Чордаш 

изјавио је новинарима да је ово прва 

стамбена зграда која је завршена из 

Регионалног стамбеног програма, од 

284 колико ће се укупно градити у 

Реублици Српској. 

 

 
 

 
 

”Овакве стамбене зграде граде се у 

девет општина и градова у Републици 

Српској, а овдје можемо најавити да ће 

у Приједору ускоро почети изградња 

још једне зграде са 32 стана”, изјавио је 

Чордаш. 

Он је додао да се овом зградом у 

Приједору ријешава дио корисника 

алтернативног смјештаја и социјално 

најугроженије категорије, као и један 

дио избјеглица из Хрватске. 

Министар за људска права и избјеглице 

БиХ Семиха Боровац је новинарима 

изјавила да је радосна јер овај пројекат 

доноси трајна рјешења за породице које 

су већ више од 20 година у трајном 

расељењу. 

 

 
 

 
 

”Оно што је веома битно да ће ове 

породице које ће бити смјештене у ову 

зграду бити третиране по моделу 

социјалног становања и да ће убудуће 

дијелити судбину свих оних који ће на 

овакав начин рјешавати стамбено 

питање, што значи да ће локалне власти 

помоћи у даљем одрживом становању у 

овим зградама”, казала је Боровац. 
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Ђан Лука Ванини шеф Одјела за 

друштвени развој и прекограничну 

сарадњу при Делегацији ЕУ у  БиХ је 

истакао да је ово дио пројекта у који је 

Европска Унија као највећи донатор 

уложила 49 милиона  евра , а који се 

односи на расељена лица која су морала 

да напусте своје домове.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић захвалио се Европској Унији и 

свим земљама донаторима овог великог 

пројекта који помаже локалној 

заједници у рјешавању стамбеног 

питања избјеглица и расељених лица. 

Радове на објекту који је пројектовао 

Завод за изградњу града Приједор извео 

је конзорцијум „Приједорпутеви“ и МБ 

Модул из Приједора. 

Укупна вриједност овог пројекта износи 

око 2,5 милиона КМ. Из Фонда 

Регионалног стамбеног  збрињавања  

финансирани су трошкови изградње и 

надзора у износу од око 2 милиона  КМ. 

Град Приједор осигурао је властито 

учешће у висини од око 20 одсто укупне 

вриједности пројекта, а које се састоји 

од уступања грађевински уређеног 

земљишта, издавања потребне 

документације, укључујући и 

грађевинску дозволу, плаћања 

пројектовања зграде и ревизије 

пројекта, као и прикључака на 

водоводну, канализациону и електричну 

мрежу, те изградњу посебне трафо 

станице. 

 

Народни збор на Патрији 

 

Делегације града Приједора и градског 

одбора СУБНОР-а положиле су  вијенце 

на споменик на Патрији код Приједора 

гдје су прије 76 година партизански 

одреди извршили пробој из опкољене 

Козаре у вријеме велике непријатељске 

офанзиве 1942. године. 

Предсједник Градског одбора СУБНОР-

а Вељко Родић рекао је да је пробој на 

Патрији један је од најзначајнијих 

момената битке на Козари, која је 

вођена од јуна до почетка јула 1942. 

године.  

"Приликом пробоја обруча 4. и 5. јула 

1942. године погинуло је око 600 

цивила и око 900 бораца, а многи 

становници ових крајева који нису 

успјели да изађу из обруча, спроведени 

су у Јасеновац и друге логоре", истакао 

је Родић.  

 

 
 

Он је додао да је посебно важно 

његовати сјећања на овакве догађаје, јер 

је то опомена да се овакво страдање 

више никада не понови.  

"Посебно су у овим догађајима око 

пробијања обруча на Козари трагични 

моменти страдања дјеце, јер их је само 

овдје убијено 262", нагласио је Родић.  

Након полагања вијенаца и историјског 

часа у засеоку Мацуре, мјесту гдје је 

пробијен непријатељски обруч, 

свечаност је завршена великим 

народним збором.  

Овој свечаности присуствовали су 

преживјели учесници НОР-а из 

Приједора, потомци учесника НОР-а и 

чланови градских борачких 

организација из Приједора. 

 
 

Одржан 23.Падобрански куп 

 

Аеро-клуб "Приједор" екипни је 

побједник 23. Петровданског 

падобранског купа, док су у мушкој и 

женској конкуренцији тријумфовали 

европски и свјетски шампиони Мађар 

Иштван Ашталош и Магдалена Швертл 

из Аустрије. На спортском аеродрому 

Урије такмичило се 57 падобранаца из 

Аустрије, Словеније, Хрватске, Србије, 
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Црне Горе, Италије, Финске, Мађарке, 

Румуније, Русије и БиХ. Такмичарски 

скокови извођени су из хеликоптера 

Оружаних снага БиХ, а падобранци су 

се такмичили у дисциплини скок на циљ 

у серијама са висине од 1.200 метара.  

Екипа Аеро-клуба "Приједор" била је 

боља од екипе Аеро-клуба "Птуј" из 

Словеније, која се пласирала на друго 

мјесто, док се на треће мјесто пласирала 

екипа из Србије.  

 

 

У појединачној конкуренцији, Ашталош 

је као члан комбиноване екипе 

Мађарска-Румунија тријумфовао испред 

Бобан Иветића из Приједора и Томажа 

Корпара из Птуја. Магдалена Швертл, 

члан екипе "Редбул", која је била 

побједник у женској конкуренцији, 

трострука је свјетска шампионка у 

дисциплини пара-ски.  

 

 

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. Организатор 

овогодишњег купа био је Аеро-клуб 

“Приједор”, а покровитељи  град 

Приједор , Министарство породице 

омладине и спорта Републике Српске и 

Министарство одбране БиХ.  

 

23.јула-Штаб за ванредне ситуације 

због невријемена 

 

Градски Штаб за ванредне ситуације 

донио је низ мјера којима  наредних 

дана треба да се отклоне посљедице и 

уједно сагледа стварна штета коју је  

проузроковало олујно  невријеме које је 

у суботу 21.јула  погодило Приједор и 

околину. 

Начелник градског Штаба за ванредне 

ситуације Душан  Врањеш је 

новинарима изјавио да се мјере односе 

на ангажовање  јавних  предузећа и 

установа, а прије свега  комуналних 

предузећа и Територијалне ватрогасне 

јединице  ради отклањања посљедица на 

објектима комуналне инфраструктуре и 

нормализацији стања на подручјима 

захваћеним олујним невременом. 

 

 
 

„Обзиром да је дошло до појаве 

значајних штета на пољопривредним 

културама  и објектима предложено је 

да  Одјељење за привреду и 

пољопривреду сагледа потребе и 

могућности процјене штета на 

пољопривредним културама и предложи 
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градоначелнику активности на процјени 

штета“, истакао је Врањеш. 

Он је додао да се мјере односе и на  

градско Одјељење за стамбено 

комуналне послове које треба да у 

сарадњи са представницима мјесних 

заједница прикупи податке и сагледа 

ниво оштећења на грађевинским 

објектима и по потреби предложи 

процјену штета на грађевинским 

објектима на подручјима која су 

захваћена олујним невременом. 

„ Претходних дана интервентно су 

дјеловале Територијална ватрогасна 

јединица и Комунално предузеће ради 

нормализације стања, прије свега, на 

уклањању срушеног дрвећа и 

испумпавању воде из подрума, 

чишћењу јавних површина и гашењу 

пожара на електричним кабловима 

кабловске телевизије“, изјавио је 

Врањеш. 

Овим олујним невременом и градом 

најинтензивније је било захваћено 

подручје сјевероисточног, поткозарског 

дијела  града Приједора. Ова појава 

олујног невремена узроковала је низ 

штетних посљедица прије свега на 

пољопривредним културама (воће, 

кукуруз, поврће и др.) као и штете на 

грађевинским објектима (оштећење 

кровова, лупање прозора, оштећење  

фасада и сл). Услед појаве града такође 

је дошло до оштећења аутомобила као и 

оштећења и рушења одређеног броја 

стабала. 

 

Министар обишао воћаре 

 

Министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске Стево 

Мирјанић се током  обиласка воћњака  у 

приједорском  селу Бабићи под Козаром 

и у разговору са воћарима упознао о 

штети коју су претрпјели и о мјерама 

које предузимају да би се преостали род 

воћа спасио од тоталног пропадања. 

Он је новинарима изјавио да се  на овом 

подручју града Приједора види и  да је 

увјерљиво  да су штете од олујног 

невремена огромне, поготово на 

вишегодишњим засадима, док  су оне на 

једногодишњим културама незнатно 

мање и ту се може штета поправити. 

 

 
 

„ Тешко је говорити о процентима 

штета, то ће утврдити комисије које су 

већ образоване и у граду Приједору и у 

Бања Луци и ми у министарству 

наредних дана очекујемо те процјене 

штета о чему  ћемо упознати Владу која 

ће, сигуран сам,  заузети становниште 

које иде у правцу  да се олакша ова 

ситуација са становништа губитка 

дохотка пољопривредних произвођача 

који од тога живе“, изјавио је Мирјанић. 

Он је додао да се подстицајна средства 

за пољопривреду  редовно исплаћују и 

да ће сви пољопривредни произвођачи 

бити исплаћени у току ове године, 

онако како је то утврђено у буџету и 

програмима Владе који иду у правцу 

аграрном сектору у цјелини. 

 

Побољшање положаја Рома 

 

Предсједник Удружења Рома Приједор 

Рамо Салешевић најавио је почетак 

имплементације пројекта под називом „ 

Превенција заразних болести у ромским 

насељима и едукација из области 

општег здравља Рома“. Пројекат је 

финансиран од стране Фонда отворено 

друштво БиХ  у износу од 5.500 КМ, а 

имплементација пројекта ће трајати три 

мјесеца. 

„Циљ пројекта је побошљање 

хигијенско-санитарних услова живота и 

самим тим здравствених услова за 15 
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ромских породица кроз едукацију на 

тему култура становања као и очување 

здравља“, рекао је Салешевић на 

конференцији за новинаре. 

Он је додао да је током трајања пројекта 

бити проведене активности углавном 

теренским радом како би се установили 

услови у којима Роми живе , а који се 

баве сакупљањем секундарних 

сировина. 

„ Са овим породицама ће се  спроводити 

едукативне радионице о очувању 

општег здравља као и правилном 

одлагању секундарних сировина  које ће 

бити теже доступним дјеци чиме ће се 

смањити ризик од ширења заразних 

болести“, истакао је Салешевић. 

Он је додао и да ће овим активностима 

бити успостављена  анализа база  

вакцинисане дјеце те ће се за дјецу , 

којој буде потребно, бити организована 

вакцинација односно ревакцинација. 

Салешевић је нагласио да је овај 

пројекат изузетно значајан за ромску 

популацију поготово што већина њих и 

живи од сакупљања секундарних 

сировина и у веома тешким стамбеним 

условима. 

 

Вигемарк у Приједору 

 

Шеф Делегације ЕУ у БиХ Ларс-Гунар 

Вигемарк рекао је  у Приједору 

приликом обиласка фирме "Една 

металворкинг" да би једна од тема свих 

предизборних расправа требала бити 

како отворити нова радна мјеста, 

унапређивати животни стандард грађана 

и запошљавати младе људе. 

Он је истакао да га често питају гдје су 

резултати када се говори о социјално-

економским реформама ЕУ.  

"Ова компанија је примјер како су 

средства ЕУ искориштена на прави 

начин", истакао је Вигемарк.  

Вигемарк је додао да су пројекти 

подршке малим и средњим предузећима 

врло важне активности које ЕУ 

спроводи заједно са УНДП и локалним 

властима.  

"Управо смо на примјеру ове компаније 

могли чути како су добили дојаву од 

локалне развојне агенције `Преда` да се 

пријаве на јавни позив за додјелу 

средстава за мала и средња предузећа 

које је обезбиједила ЕУ за набавку 

нових машина и ми желимо више 

оваквих примјера", нагласио је 

Вигемарк.  

 

 
 

 
 

Директор фирме "Една металворкинг" 

Едита Рахман изјавила је новинарима да 

је прије три године новоосновано 

предузеће закупило простор од 200 

квадратних метара, запослило три 

производна радника и покренуло 

производњу.  

"Тренутно запошљавамо 27 радника и 

тражимо још три радника, а сав наш 

производни програм је намијењен 

њемачком тржишту које је јако 

захтјевно", истакла је Рахманова и 

појаснила да је ријеч о подстаницама за 

гријање и цијевима за довођење топле 

воде у домаћинства, а да извоз до 

купаца понекад иде и три пута 

седмично.  

Рахманова је нагласила како су се они 
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пријавили на јавни позив који је 

прослијеђен путем УНДП и средствима 

ЕУ за подршку малим и средњим 

предузећима за набавку машина за 

унапређење машина "цнц" технологије 

за глодање, додала је Рахманова.  

Вриједност машине је преко 100.000 

КМ, а средства добијена кроз пројекат 

ЕУ износе 38.000 КМ.  

 

Музеј Козаре - Изложба пет 

мексичких умјетница 

 

У Музеју Козаре  је отворена изложба 

„Графичке визије 5“ на којој је 

представљен 31 рад пет мексичких 

ауторки које су чланице Графичког 

атељеа „Карлос Олачеа“ који ради у 

оквиру Националне академије „Сан 

Карлос“. Све су афирмисане умјетнице, 

релативно млађе генерације, живе и 

раде у Мексику. 

 

 
 

Ово је пета у низу истоимених изложби 

и уједно наставак  сарадње приједорског 

музеја и магистра вајарства Лепосаве 

Милошевић Сибиновић, захваљујући 

којој је овдашња публика, прошле 

године, имала прилику да погледа 

изложбу „Графичке визије 4“.  

”Мексико има богату графичку 

традицију и ових пет ауторки  веома 

вјешто користи традиционалне и 

савремене графичке технике, као и 

њихово комбиновање. Ова изложба има 

педагошки значај за младе људе који се 

интересују да сазнају нешто више о 

графици - рекла је Сибиновићева. 

Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 

потврдио је едукативни карактер 

изложбе. 

”Осим тога, изложба носи 

карактеристику мексичког поднебља и 

темперамента, с тим што је она за 

нијансу мирнија од „Графичких визија 

4“, првенствено јер су овог пута у 

питању жене”,рекао је Радоњић. 

Изложба „Графичке визије 5“су 

изложени радови Монике Гутиерес 

Мартинес, Енеиде Ернандес Домингес, 

Итселе Касимиро Крус, Дијане Моралес 

Галисиа и Марте Муњос Аристисабал. 

 

Златне руке Поткозарја 

 

У Приједору је одржана  дванаеста  етно  

привредно –туристичка манифестација  

"Златне руке Поткозарја" која је  ове 

године окупила 43 излагача народних 

рукотворина. 

Манифестацију је отворио  замјеник  

градоначелника  Александар Миљуш  

који је истакао  да је ово прилика да 

грађани Приједора и њихови гости виде 

све оне појединце и удружења која 

израђују народне рукотворине, његују 

етно стил и из личног задовољства или 

из тржишних разлога желе показати шта 

могу урадити златне руке Поткозарја. 

 "Градска управа пружила је прилику 

свима који су жељели, а одзив је добар, 

да овдје покажу шта умију јер је ово 

јединствена прилика и да се покажу , 

али и да се продају ручни радови", казао 

је Миљуш. 

Директор Туристичке организације 

Приједора Амира Ганић је потврдила да 

се међу излагачима налазе четири  

удружења,  пет радионица и  34 

појединца који се баве израдом 

рукотворинама. 
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„ Манифестација има  изложбени и 

такмичарски карактер, а на затварању 

манифестације  биће проглашени и  

награђени најоригиналнији  експонат и 

најбоље уређен изложбени штанд по 

оцјени стручног жирија “ казала је 

Ганићева. 

 

 
 

Циљ манифестације је промоција 

традиционалних етно  вриједности 

народа Поткозарја. 

Организатори "Златних руку 

Поткозарја" су Туристичка организација 

града Приједора и град Приједор. У 

свечаности отварања овогодишње 

манифестације учествовали су  

фолклорна секција и мушка  вокална 

група Културно-умјетничког  друштва 

"Козара "из Приједора. 

 

Побједници 
Традиционални одјевни предмет-гуњ, 

израђен од ручно тканог сукна, 

добитник је награде за најоригиналнији 

експонат на манифестацији "Златне 

руке Поткозарја" која је вечерас 

завршена у Приједору. 

Гуњ је ручни рад Наташе Антонић, која 

је за овај изложени експонат освојила 

новчану награду од 250 КМ и 

признање. У овој категорији додијељене 

су и друга и трећа награда и то Младену 

Стакићу, за дрвену скулптуру коња, и 

Маји Хорват за миље - толедо и 

ажур. Добитницима су, уз признања, 

припале и новчане награде од 150, 

односно 100 КМ. У категорији 

најљепше уређен штанд новчану 

награду од 100 КМ и признање освојиле 

су чланице Кола српских сестара.  

Трочлани жири у саставу Стана 

Мариновић, Месуд Хоџић и Миленко 

Радивојац имао је и ове године тежак 

посао да међу више стотина 

рукотворина 43 излагача, награди 

најбоље.  

 

Пријем за делегацију из Вороњежа 

 

Градоначелник Миленко Ђаковић 

организовао је пријем за екипу из 

Русије, која је била једна од 12 екипа 

учесница  Петровданског падобранског 

купа  који је протеклог викенда одржан 

на приједорском аеродрому Урије.  

Ријеч је о екипи из руског града 

Вороњежа, на чијем је челу био капитен 

Константин Ивановић. 

 

 
 

Градоначелник Ђаковић је током 

разговора са руском делегацијом 

истакао  да је за град Приједор, и спорт 
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у Приједору, велико задовољство и 

част, што је  организатор оваквог 

престижног  спортског догађаја, који 

сваке године окупља европску и 

свјетску падобранску елиту те да га 

радује што је ове године учествовала 

екипа из Русије. Потом је  госте упознао 

са културом и историјом нашег града. 

Константин Ивановић је у  свом 

обраћању  рекао да се у граду 

Приједору и Републици Српској осјећа 

као у својој родној Русији.  

„Руси и Срби су братски народи“ рекао 

је Ивановић. 

Он је додао и да је ово  његов први 

долазак у  Приједор, те да се радује 

будућој, и сигурно успјешној, сарадњи 

између Вороњежа и Приједора. 

Руски град Вороњеж налази се у 

југозападној Русији, административно је 

средиште Вороњешке области  и 

привредно је изузетно развијен, а једна 

од најзаступљенијих привредних грана 

је  авиоиндустрија.  

 

Потписани уговори са Фондацијом  

„Мозаик“ 
 

Представници Фондације „ Мозаик“ су  

у Приједору потписали уговоре и 

уручили симболичне чекове 

представницима двије неформалне 

групе из овог града укупне вриједности 

4.950 КМ финансираних кроз Програм „ 

Омладинска банка“. 

Директор овог програма Жељко 

Пауковић је изјавио да ова фондација 

 већ годинама са младима ради 

на креирању добре економије у БиХ, а у 

задњих десет  година је кроз 

програм Омладинске банке подржала 

друштвено иновативне пројекте 

неформалних група младих широм БиХ. 

„ До сада је у овом пројекту 

учествовало 40 општина и градова и 

донатора, а подржано је укупно 1.735 

пројеката укупне вриједности 6,4 

милиона КМ у чијој реализацији је 

учествовало 20.935 младих предузетних 

волонтера“, истакао је Пауковић. 

 

 
 

У јулу 2018. години  од стране Одбора 

за селекцију одобрена су два пројекта  и 

то ''Дјечије игралиште Кнежевина 

Драготиња'' и ''Вјежбом до здравља'' 

укупне вриједности 4.950 КМ.  

„ Ови пројекти су освојили минимум од 

50 гласова, колико је потребно за 

финансирање и њиховом реализацијом 

нове садржаје добиће  омладина мјесних 

заједница Горња Драготиња и Марини , 

односно Кнежевина Драготиња, као и 

Удружења дјеце са посебним потребама 

`Невен`кроз постављање справа за 

бављење спортом  на отвореном  у 

оквиру волонтерског рада са дјецом“, 

казао је Пауковић. 

Поред овог програма Омладинске 

банке, Фондација Мозаик кроз Мозаик 

инкубатор друштвених бизниса до сада 

је подржала 30 друштвених бизниса , а 

до 2026.годнне планирана је подршка за 

око 500 друштвених бизниса младих, а 

кроз Пројекат Омладинске банке око 

5000 друштвено корисних пројеката за 

локалне заједнице. 

 

Издавач: Град Приједор 
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