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Министар Клокић у Приједору 

 

Министар за економске односе и 

регионалну сарадњу Републике Српске 

Златан Клокић изјавио је да је у 

Приједору важно ријешити  питање 

снабдијевања електричном енергијом на 

подручју Козарца. 

„Тај проблем на најквалитетнији начин 

се може ријешити изградњом нове 

трафо станице која би омогућила 

квалитетно напајање, јер велики број 

привредника односно инвеститора 

дјелује на том потезу“, рекао је Клокић 

након разговора са замјеником 

градоначелника Приједора Миленком 

Ђаковићем. 

 

 
 

Он је истакао да је град Приједор први у 

Републици Српској добио сертификат 

повољног пословног окружења БФЦ, а 

потом се и први ресертификовао, те 

појаснио да у оквиру пројекта 

„Афтеркер“ односно постинвестициона 

подршка привредницима, представници 

овог министарства обилазе 21 локалну 

заједницу и више од 50 привредних 

субјеката с циљем да се сагледају 

проблеми са којима се привредници 

сусрећу како би се на систематичан 

начин покушали ријешити. 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић рекао је да је 

проблем честих нестанака струје у 

Козарцу, гдје има много привредних 

субјеката, у надлежности предузећа на 

нивоу БиХ. 

„Замолили смо Министарство за 

економске односе и регионалну сарадњу 

и Владу РС за помоћ у рјешавању тог 

проблема“, рекао је Ђаковић. 

 

Министар Богданић разговарао са 

градоначелником Павићем 

 

Министар здравља и социјалне заштите 

Републике Српске Драган Богданић 

најавио је да ће до краја године 

приједорски Дом здравља  добити  

амбуланту породичне медицине у 

Туковима, а Општа болница топлу везу 

између централног објекта и зграде 

психијатрије. 

 

 
 

 „Покушаћемо да за идућу годину 

ставимо у план набавку магнетне 

резонанце за приједорску болницу тако 

да грађани не би ишли  у Бањалуку за 

ову дијагностичку услугу“, рекао је 

Богданић . 

 Он се у Приједору састао са 

градоначелником Приједора Марком 

Павићем и са директорима Дома 

здравља и Опште болнице Славицом 

Поповић и Мирком Совиљем, а у 

Омарској су обишли радове на 

доградњи амбуланте чија је укупна 

вриједност 315.442 КМ, а у чијем 

финансирању учествује Влада са 70 

одсто, а град Приједор са 30 одсто. 
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Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да грађани Приједора могу бити 

задовољни здравственом заштитом јер 

се и Дом здравља и Болница труде да 

дају свој максимум у пружању услуга.  

„Нашли смо заједнички језик и 

договорили са министром како ћемо 

проблеме рјешавати. Ја сам задовољан 

оним што смо договорили и ми ћемо из 

локалне заједнице инсистирати да се то 

што прије и реализује“, додао је Павић. 

 Директор Дома здравља Приједор 

Славица Поповић рекла је да Омарска 

већ годинама има обезбијеђену 

здравствену заштиту 24 часа на дан на 

начин да тимови породичне медицине 

пружају здравствене услуге у току дана 

у двије смјене, а да је ноћ покривена 

дежурствима. 

 „Лабораторија ће се преселити у 

реконструисани објекат и биће 

опремљена новим биохемијским 

апаратом који нам недостаје уз 

хематолошки апарат тако да ће већина 

услуга моћи да се обезбиједи овдје и 

становништво неће морати путовати у 

Приједор“, навела је Поповићева 

додајући да је рок за завршетак 

амбуланте у Омарској крај септембра, 

али да ће радови, наставе ли се овом 

динамиком, бити окончани и прије рока. 

 

28.7. Представљене могуће варијанте 

аутопута Бања Лука-Приједор 

 

Саобраћајни институт ЦИП Београд  

представио  је генерални пројекат 

аутопута Бањалука – Приједор – Нови 

Град. Генерални директор ЦИП-а 

Милутин Игњатовић рекао је да су 

екипе овог истраживања терена повукле 

три могуће варијанте и да ће за ону која 

буде усвојена израдити авио снимак и 

3Д модел како би и људи који нису из 

струке видјели каква је и куда иде траса, 

те гдје су тунели, мостови, пропусти, 

предусјеци и косине. 

 „Након тога ће се приступити изради 

идејног пројекта гдје су теренски 

радови, геодетска снимања, геолошки 

истражни радови, a након идејног 

рјешења, иде ревизија, па израда 

главног пројекта, па техничка контрола. 

По нама, у року наредне двије године не 

би могла да крене изградња аутопута“, 

рекао је Игњатовић. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да  нема развоја и економије без 

саобраћајне инфраструктуре и да је 

Приједор давно то препознао. 

„Наша је жеља била да развијемо и  

путну и жељезничку  инфраструктуру, и 

зато смо  дуго и упорно инсистирали да 

у Просторни план Републике Српске 

уђе изградња аутопута Бањалука – 

Приједор – Нови Град, али истовремено 

и брза цеста Приједор – Козарска 

Дубица – Доња Градина – Јасеновац, јер 

је нама изузетно битан и тај попречни 

излаз на аутопут Београд - Загреб и 

коначно је та наша идеја реализована“, 

рекао је Павић. 

 

 
 

 Он је навео да се у послу који је град 

Приједор започео са Министарством 

саобраћаја и веза Републике Српске и 

„Аутопутевима Републике Српске“ и 

питању како га конкретизовати појавила 

компанија из Кине која је спремна 

учествовати у реализацији овог врло 

значајног пројекта. 

 „Тако се практично са истом 

компанијом почела договарати и 

реконструкција жељезнице од Бањалуке 

преко Приједора до Добрљина и 

аутопут Бањалука – Приједор – Нови 

Град, прва фаза Приједор – Бањалука“, 

навео је Павић. 
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 Директор „Аутопутева Републике 

Српске“ Душан Топић рекао је да је ово 

оправдан и потребан пројекат. 

 „Основни сет докумената је урађен. 

Ти почетни документи били су 

неопходни да уопште уђемо у преговоре 

са кинеским партнером и да кинески 

партнер почне да тражи и обезбјеђује 

средства за овај пројекат“, додао је 

Топић. 

 Према генералном пројекту ЦИП-а, 

прва варијанта дуга је 78,6 километара и 

коштала би 850,7 милиона евра, друга 

од 74,3 километра коштала би 728,3 

милиона евра, а трећа од 83,8 

километара коштала би 938,2 милиона 

евра. 

 

29.7. Град уложио близу три милиона 

КМ у нову зелену пијацу  

 

У Приједору је отворена нова зелена 

пијаца за чију изградњу је из буџета 

града Приједора обезбијеђено 2.886.000 

КМ. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је овако савремен објекат 

потребан граду, произвођачима и 

грађанима и да пут до данашњег изгледа 

нове пијаце није био лак, подсјећајући 

да су овдје до прије пет година били 

багремик и отворени колектор поред 

којег се није могло дисати. 

 
 

„Имали смо пуно разумијевање 

извођача радова. Највише их је било 

домаћих и ја бих волио да и роба 

највише овдје буде домаћа, али 

Приједор је увијек био отворен град и 

отворен за размјену роба и услуга“, 

рекао је Павић на свечаности отварања 

нове пијаце. 

Он је рекао да град данас предаје нови 

објекат на управљање Градској тржници 

да га чува, одржава и пружи увијек што 

боље услове грађанима. 

 

 
 

 „Надам се да ће овај објекат омогућити 

нашим произвођачима да се измјере у 

квалитету и цијени с конкурентима, да 

купцима да имају разноврсну и 

квалитетну понуду“, поручио је Павић. 

Директор Градске тржнице Приједор 

Дарко Згоњанин рекао је да нова 

тржница има површину од 2.228 

квадратних метара са 126 мобилних 

тезги гдје су предвиђени простори за 

зелену и кванташку пијацу, продају 

млијека и млијечних производа, 

месницу, рибарницу, продавницу 

пилећег меса, пољопривредну апотеку, 

кафетерију, ресторан с кафе баром и 

супермаркет. 

Изградња нове пијаце у насељу Пећани 

почела је 2011. године.  

 

„Славјанскаја горница у Приједору  

 

 Са изложеним ручним радовима осам 

умјетника  и руском музиком у 

позадини стигао је дах далеке Русије у 

град на Сани, изложбом под називом „ 

Славјанска горница“ отворена  у 

организацији Удружења грађана српско-

руска заједница „Завет „из Санкт 

Петербурга  и Бијељине. 

Предсједник Удружења грађана српско-

руска заједница „Завет „из Санкт 

Петербурга  Ирина Астапенкова истакла 
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је  да ово удружење ради у Републици 

Српској око седам година, а има 

удружење у Србији и у Русији у Москви 

и Петерсбургу . 

Она је додала да је циљ  овог пројекта  

декоративно-примјенљивост  

стваралаштва Русије  и учвршћивање 

социјалних и културних веза између два 

братска народа. 

„Овдје је осам аутора који представљају 

ручне радове“ истакла је Астапенкова. 

 

 
 

 
 

Тим поводом је у приједорској галерији 

била отворена изложба  сликара 

Владимир Леотнјев који је имао више 

изложби у Вишеграду, Бијељини , Бања 

Луци , Козарској Дубици и Новом 

Граду. 

 

Помоћ за здравствено збрињавање 

Рома 

 

Удружење Рома Приједора почиње 

реализацију пројекта  „ Здравље 

доступно свима“  које са 5000 КМ 

финансира Фонд отворено друштво 

БиХ. Предсједник удружења Рамо 

Салешевић истакао је  да циаљ пројекта 

да се помогне ромској популацији која 

је избрисана из евиденције Завода за 

запошљавање. 

„ Ријеч је о популацији жена које су 

имале право на здравствену заштиту 

преко овог завода  до 63 година 

старости и мушкарци до  65 година да 

им се помогне да поново остваре право 

на здравствену заштиту , односно 

осигурање и набавку лијека“ истакао је 

Салешевић. 

Он је истакао да ће пројекат трајати 

четири   мјесеца што је период у којем 

ће се сачинити база података како би се 

успоставила прецизна евиденција о 

броју грађана Приједора којима је 

потребна помоћ. 

„ Са тим документом обратићемо се 

према локалној самоуправи за помоћ 

како би се планирањем буџета за 

2017.годину била предвиђена и 

буџетска ставка за ову намјену“ истакао 

је Салешевић. 

 

Одржан 21.Падобрански куп 

 

Недељко Брдар, члан Аеро – клуба из  

Ријеке, побједник је 21.Петровданског 

падобранског купа који је одржан на 

Аеродрому Урије у Приједору. Због 

лоших временских услова  другог дана 

такмичења није било скокова, па су 

судије купа  одлучиле да се за побједу 

рачунају резултати од првог дана 

такмичења. 

Брдар је, тако, имао девет негативних 

поена, а само поен заостатка имају два 

члана из АК „ Птуј“ из словеначког 

Птуја, Горазд Виндиш и Петер Балта. 

„Задовољан сам својим резултатима и 

штета што није било могућности да се 

одраде и остале двије серије да се види 

ко је стварно најбољи“ рекао је Брдар. 
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Најбоље пласирани у категорији 

ветерана  био је  Драшко Лајић, члан 

АК „ Приједор“ са 12 негативних поена, 

а у  женској конкуренцији Аустријанка, 

Ангелика Хус, која је наступала за тим 

Приједора, са 18 негативних поена. 

У екипној конкуренцији , најбољи 

учинак  са 66 негативних поена имала је 

екипа  АК „Птуј“ из Птуја ,  а иза њих 

су се пласирали тимови Приједора и „ 

Наша крила“  из Параћина, са 96 

односно 141негативним бодом.На 

Петровданском падобранском купу 

наступило је 50 такмичара из осам 

земаља.  

Организатор и овогодишње купа је 

Аеро- клуб „ Приједор“ , а покровитељи 

купа Град Приједор и  Министарство 

породице омладине и спорта Републике 

Српске . 

 

Завршена акција „Уреди свој врт“ 

 

Свечаним пријемом за награђене 

завршена  је једномјесечна акција под 

називом  „ Уреди свој врт „ коју је по 

петнаести  пут организовала Градска 

управа Приједор. На овогодишњи  

конкурс у категоријама   најљепше 

уређено двориште, балкон , школско 

двориште   те најљепше уређен простор 

око стамбених зграда пријавило се  25 

кандидата.           

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   је ,  уручујући дипломе и 

новчане награде, захвалио свим 

учесницима акције  што су својим 

трудом допринијели да приједорска  

дворишта и балкони  изгледају  лијепо и 

уредно.  

Признања за најљепши балкон у 

овогодишњој акцији  „ Уреди свој врт“  

добила је  Милијана Миодраговић из 

Гомјенице, а  Драгани Родић  из 

Орловаца  припало је  прво мјесто у  

категорији најљепше уређено двориште. 

 

 
 

 
 

Награда за најљепше школско двориште  

ове године није додијељена,а другу и 

трећу награду у овој категорији 

освојила су школска дворишта ОШ „ 

Бранко Радичевић“ и „ Десанка 

Максимовић“.  
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И ове године  акција је  проведена и у 

категорији најљепше уређеног простора 

око стамбених зграда, те је  робна 

награда - косилица припала заједници 

етажних власника Блок у улици Драге 

Лукића  у Љубији, а награђено је и 

двориште мотела „ Ле понт“ као 

најбоље уређен пословни простор. 

Власник овог објекта Радован Суртов је 

своју награду  од 300 КМ уступио за 

лијечење болесног матуранта  Марка 

Дринића. 

Међу наградама су и три специјалне 

награде, за оне који се свакодневно 

труде да уреде свој простор и који су до 

сада више пута добијали награде. 

Награђенима у све три категорије 

припале су дипломе и  новчане  награде  

од  по 300 , 200 и 100 КМ. 

 

Oтворена изложба графике из 

Умјетничке збирке Музеја Козаре 

 

У  Музеју Козаре отворена је  изложба 

графика из умјетничке збирке ове 

установе чији је аутор кустос 

умјетничке збирке Алекса Милић.. 

Аутор изложбе, кустос умјетничке 

збирке Музеја Козаре, Алекса Милић 

рекао је  изложено 19 радова исто 

толико аутора и да изложба има и 

едукативни карактер јер приказује све 

оно што је везано за медиј графике као 

један од ликовних израза. 

„Жељели смо  да представимо графику 

не као умјетност умножавања већ као 

један самостални медиј“, рекао је 

Милић. 

 

 
 

 Он је истакао  да је изложба посвећена 

професору Бранку Миљушу будући да 

највећи број графика које посједује 

Музеј Козаре потиче из његовог легата 

„ Изложени радови обухватају  све 

графичке изражаје, попут линореза, 

дрвореза, бакрописа“, додао је Милић. 

 Директор Музеја Козаре Зоран 

Радоњић рекао је да се аутор изложбе 

првенствено водио рачуна о квалитету  

радова.  

 

 
 

„На изложби су генерацијски  

заступљени аутори  од  Радована 

Крагуља, Бранка Миљуша и Владимира 

Величковића па до млађих попут 

Ненада Зељића и Оливере Шипке“, 

навео је Радоњић. 

Он је додао да се умјетничка збирка , 

која  је имала   око 800 радова , 

захваљујући првом међународном 

бијеналу радова на папиру , увећана за 

108 нових, изузетно квалитетних 

радова, као и да је међу њима највише 

графика. 

_______________________      

Издавач: Град Приједор 


