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      ГРАД   ПРИЈЕДОР 

   ГРАДСКА УПРАВА 
_________________________________                             

    ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јуни  2015.године 

 

Потписан уговор о БФЦ 

ресертификацији 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и директор Привредне коморе РС 

Драгица Ристић потписали су уговор и 

ресертификацији БФЦ сертификата који 

је овај град добио 2013.године. 

Павић је овом приликом истакао да је 

град Приједор тада  био први у РС који 

је испунио одређене критеријуме који се 

морају испунити да би могли бити 

носиоци таквог сертификата. 

 

 
 

„Испуњеност услова локалне заједнице 

која има БФЦ сертификат провјерава се 

сваке двије године,а  захваљујући њему 

, многи инвеститори у иностранству су 

чули за град Приједор као повољан 

пословни амбијент, многи се интересују 

за улагања у овај град и ускоро 

очекујемо и конкретне резултате“, 

истакао је Павић.    

Он је додао да смо сада за процес 

ресертификације још спремнији и да се 

нада да ће она бити успјешна. 

Директор Привредне коморе РС 

Драгица Ристић изјавила је да је 

Приједор прије двије године први  

добио сертификат повољног пословног 

окружења. 

„Град Приједор први је заслужено 

добио овај сертификат захваљујући 

посвећености градоначелника и градске 

администрације привреди и побољшању 

привредног окружења “, рекла је 

Ристић. 

Она је подсјетила да је БФЦ регионални 

пројекат који се реализује у Хрватској, 

БиХ, Србији и Македонији. 

 

Отворен пут који је уништила 

поплава 

 

У Градини код Приједора отворен је пут 

Градина – Горња Марићка у који је 

компанија „Арселор Митал“ Приједор 

уложила 320.000 КМ. 

Директор  ове компаније Младен Јелача 

рекао је да је пут рађен у сарадњи са 

градском управом, да га је у цијелости 

финансирала ова компанија и да су 

средства обезбијеђена из фонда од 500 

000 КМ  предвиђених за санирање 

штета од поплава на подручју града 

Приједора. 

 

 
 

„ Саниран  је путни правац у  дужини  

од 2.200 метара, ширине три метра,  са 

свим банкинама, и приступима 

домаћинствима    у складу са 

стандардима“,рекао је Јелача. 

Он је додао да ће преосталих 180.000 

КМ из фонда за санације штета од 

поплава бити уложено у чишћење и 

регулацију корита и обала  канала 

Берека како би се постигла максимална 
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пропусност у случајевима високих 

водостаја. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је на свечаности отварања пута да 

овај пут асфалтом повезује мјештане 

Градине и Горње Марићке  са 

Приједором и  Бањалуком. 

 „ Пут је смјештен  у усјеку и веома 

често је био изложен временским 

непогодама и зато често и непроходан, а 

сада су сви ти недостаци отклоњени“, 

рекао је Павић. 

Он је изразио захвалност компанији 

„Арселор Митал“, истакавши да на 

подручју овох мјесних заједница рудник 

Омарска највише и ради. 

Павић је подсјетио да је на подручју 

Приједора у посљедњих шест година 

асфалтирано путева више него за 

претходних 60 година. 

Секретар Савјета  МЗ Градина Драган 

Тодоровић рекао је да је то раније био 

макадамски пут, да је уништен у 

вријеме прошлогодишњих поплава и да 

није био у функцији годину дана.  

„ Ово је наша десетогодишња жеља  да 

се што краћом комуникацијом 

повежемо са Приједором и Бања 

Луком“ рекао је Тодоровић. 

 

Нови асфалт стигао и до Криваје 

 

Једна од најудаљенијих мјесних 

заједница на подручју града Приједора, 

Криваја  добила је нови асфалтни пут у 

дужини од 1250 метара којим је око 

стотину домаћинстава  четири засеока 

добило  квалитетну везу са градом. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је присуствујући свечаности пуштања у 

промет овог локалног пута истакао да се 

на овај начин оповргавају све оне 

тврдње да се путеви асфалтирају само 

кад је изборна година. 

 

 
 

 „ Долазећи овамо присјетили смо се да 

прије неколико година овдје није било 

ни двије трећине асфалта, а да је данас 

асфалт дошао до све и једног засеока и 

до све и једне куће, а ми то радимо јер 

водимо бригу о равномјерном развоју 

свих дијелова града и то не само када су 

избори“ казао је Павић. 

Он је додао да се путеви и до овако 

удаљених мјеста граде да се људи 

враћају у село и да у њему остају, да не 

помишљају да одлазе у град кад овдје 

имају добре услове за живот. 

Представник мјесне заједнице Криваја 

Рајко Цуњак рекао је да је раније ту био 

камени пут пун прашине и блата и да се 

и стари и млади радују доласку асфалта. 

За новоотворени асфалтирани пут 

Криваја – Цуњак из буџета града 

Приједора уложено  је 125.000 КМ. 

 

26.6. Засједала Скупштина града 

Посљедице и  заштита од будућих 

поплава и даље актуелни 

 

Иако је прошло више од годину дана од 

катастрофалних поплава које су 

задесиле  Приједор, питање санације 

насталих штета и  превенције  будућих 

поплава, актуелизовано је и на 28. 

сједници Скупштине града. “Власници 

поплављених  домаћинстава су добили 

ваучере и већина их је већ санирала 

настале штете на стамбеним објектима, 

а неки то још увијек раде”, рекао је 

градоначелник Марко Павић. 

Он је додао да је остало  да се види око 

накнаде штете за  пољопривредне усјеве 

и  објекте наших  предузетника и 
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предузећа, а оно што  је врло важно 

ради се на санацији обалоутврда и  

других објеката који би требали 

спријечити евентуалне будуће поплаве, 

тако да ће се  радити парапетни зид у 

заштити Тукова,  урађен је  насип на 

каналу Берек и ту је остало још неких  

50-ак метара да се  уради 

“Урадили смо насип на Жегеру, насип 

на ушћу Гомјенице у Сану и ту је остало 

врло  мало насипа да се уради“ рекао је 

Павић. 

Он је додао да је  урађено оно 

најбитније на превенцији поплава што 

се показало  приликом недавног пораста 

водостаја Сане, када су новоизграђени 

насипи спријечили излијевање воде иш 

корита. 

На овој сједници разматран је и низ 

других питања из области израде 

просторно/планске документације, рада 

појединих органа и установа, те 

стамбеног збрињавања  социјално 

угрожених категорија. 

 

26.6.Одржана седма Конференција 

беба 

 

Традиционална видовданска 

манифестација "Конференција беба", 

организована је ове године по седми пут 

на малом градском тргу , за коју се 

регистровало 157 од укупно 523 рођене 

између два Видовдана. 

 

 
 

 Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић  рекао је  отварајући 

конференцију беба да нема веће радости 

за један град и његове становнике да се 

на једном мјесту окупи оволико дјеце, 

на радост  Приједорчана који  гледају 

како им се породице проширују  

 "Нама јесте циљ да данас пожелимо 

здрав и дуг живот свим нашим малим 

становницима, али и да упозоримо 

родитеље који или немају дјецу или 

имају мали број дјеце, да је срећа у 

рађању и у што већем броју наших 

најмлађих становника", поручио је 

Ђаковић. 

Он је  у име градоначелника даровао 

бебе  Марију Трепанц и Ђорђа Продана 

, које су  рођене 31.маја на Дан славе 

града –Духове. 

Дар градоначелника Марка Павића 

добиле су и  бебе , Мила Рујевић , 

Ђорђе Стојаковић  и Јован Цукић које 

као најмлађа , најстарија и беба са 

највише браће и сестара на 

конференцији чине трочлано 

Предсједништво беба до идуће 

конференције. 

 

 
 

Поклоне градоначелника примиће и све 

бебе које се роде и  на Видовдан , а које 

ће посјетити у понедјељак у 

породилишту Опште болнице. 

Остале регистоване бебе добиле су 

поклоне многобројних спонзора коју су  

подржали градску управу у 

организацији ове манифестације. 

Конференција беба је организована с 

циљем да се  јавност упозори на 

неповољну демографску слику и у овом 

граду и  цијелој РС. 

 

Поклони за бебу рођену на Видовдан 
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Градоначелник Приједора Марко Павић 

уручио је у приједорском породилишу  

поклон  пакет за  сина Божане Берић , 

бебу која је рођена на Видовдан будући 

да је  већ постала традиција да 

поклонима  обрадује све мајке и тиме 

им уљепша и донекле олакша прве дане 

поред новорођенчета. 

 

 
 

„Ово је можда најљепши дан у животу 

сваког човјека када добије дијете, али и 

свих оних који имају прилику да 

срећним мајкама упуте честитке, као 

што је мени припала та пријатна 

дужност да овом малишану који је 

рођен на Видовдан  пожелим дуг и 

срећан живот, рекао је Павић. 

Он је додао да је ово још један начин да 

се промовише  родитељство и 

стимулишу млади родитељи да рађају 

што више дјеце. 

„ Навикли смо да дарујемо више беба 

рођених на Видовдан, а ове године само 

једну и то показује да наталитет 

непрекидно опада.Ми ћемо кроз ове 

манифестације каква је Конференција 

беба , као и кроз помоћ породицама са 

више дјеце настојати да развијањем 

свијести и едукацијом утичемо на 

брачне парове да ипак имају више 

дјеце“ рекао је Павић. 

Срећна мајка Божана Берић , иначе из 

Омарске, захвалила се градоначелнику 

на лијепим жељама те да је она добар 

дио посла око пораста наталитета 

обавила јер јој је ово друго дијете. 

 

Одржан народни збор на Патрији 

 

Делегације града Приједора и градског 

одбора СУБНОР-а Приједор положиле 

су вијенце на споменик на Патрији код 

Приједора, мјесту гдје су прије 73 

године партизански одреди извршили 

пробој из опкољене Козаре у вријеме 

велике непријатељске  офанзиве 

1942.године. 

 

 
 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је обраћајући се 

присутнима  на традиционалном 

народном зброу истакао да  овим чином  

сјећања и народног зборовања  данашње 

генерације изражавају своје поштовање 

према прецима, борцима 

Народноослободилачког рата чија 

храброст, слободарски дух и 

патриотизам и данас изазивају дивљење.  

„ Сјећање на све погинуле на овим 

просторима када је гинула нејач, а 

моћно оружје њемачког окупатора било 

уперено против једног народа који се 

херојски борио да опстане да живи на 

овим просторима, наша је морална 

обавеза и одговорност те залог за 

будућност да се таква злодјела више 

никоме не десе“ поручио је Ђаковић. 

Предсједник градског одбора СУБНОР-

а Вељко Родић је рекао  да је пробој на 

Патрији један 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 из збјега на 

опкољеној Козари извучено је око 10 

000 цивила“, рекао је Родић. 
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Он је додао да споменик на Патрији 

симболизује јединство народа и бораца, 

те свједочи о борби, страдању и побједи 

народа Поткозарја.  

„ О Козари, њеној епопеји и херојству 

њеног народа још није све речено, још 

ће се писати књиге и живјети сјећања на 

погинуле борце и страдале цивиле 

Поткозарја“ нагласио је Родић. 

Након полагања вијенаца у засеоку 

Мацуре, мјесту гдје је тачно пробијен 

непријатељски обруч и   историјског 

часа , свечаност на Патрији завршена  је  

великим народним збором.  

Овој свечаности  присуствовали су  

преживјели учесници НОР-а из 

Приједора и Козарске Дубице, потомци 

учесника НОР-а и чланови Извиђачког 

одреда „ Др Младен Стојановић“ из 

Приједора те учесници  Малог маратона 

„ Патрија 2015“ чији је циљ био на овом 

мјесту традиционалног народног 

зборовања мјештана овог краја. 

 

Почело  Културно љето 2015-  

Библиотеци с љубављу 

 

Изложба „Библиотеци с љубављу“  

Народне библиотеке „Ћирило и 

Методије“  која је  одржана у 

лапидарујуму музеја  прва је 

манифестација  овогодишњег 

Приједорског културног љета које ће 

трајати до 31.августа. 

Директор ове библиотеке Мара Ећим 

рекла је да сарадња са 

основношколским и предшколским 

установама траје годинама,а  да је веома 

успјешна показују и радови  који се 

изложени. 

 

 
 

 „Организујемо причаонице, играонице 

и цртаонице за најмлађе. Они нам често 

поклањају своје радове, а ми сада те 

њихове радове овом изложбом 

поклањамо своме граду и суграђанима“, 

рекла је Ећимова. 

На 14 паноа, осим дјечијих радова, 

изложене су и фотографије с дружења 

најмлађих у библиотеци. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности града Приједора Љиљана 

Бабић рекла је да је ова изложба 

прелијеп дар најмлађих суграђана на 

почетку љетних културних дешавања у 

граду, а да је вечерашњи концерт 

бањалучке групе „Александрија“ 

намијењен свим осталим генерацијама и 

да се њиме практично отвара Културно 

љето 2015 у Приједору. 

 

Акварели малог формата 

 

У Музеју Козаре организована  изложба 

под називом ИВ Бијенале акварела 

малог формата коју ова установа 

реализује у сарадњи са Студентским 

културним центром из Новог Београда. 
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Директор Музеја Козаре  Зоран 

Радоњић потврдио је да је ова изложба 

резултат дугогодишње сарадње ове 

двије установе те да је СКЦ комплетни 

организатор изложбе што укључује 

селекцију радова, графичку опрему и 

дизајн каталога. 

„ Прва  три бијенала наша публика 

памти као веома квалитетне изложбе, а 

по ријечима организатора и првим 

утисцима  посјетилаца ову изложбу 

можемо окарактерисати као 

најквалитетнију изложбу до сада“ рекао 

је Радоњић. 

Он је додао да је специфичност 

акварела свјежина и непосредност и да 

ови радови, самим тим што су  дјела 

различитих аутора, имају ту свјежину 

коју изложбу чине веома занимљивом. 

Аутор Бијенала  и уредник Галерије 

СКЦ Нови Београд Љиљана Суботић 

истакла је,  отварајући изложбу ,да је 

ово гостовање у Приједору већ постало 

традиционално. 

„ Ово је манифестација по којој се 

препознаје Београд, а надам се и 

Приједор јер сваки пут гостујемо овдје  

и имамо прилику да покажемо шта се 

догађа ново на пољу ове ликовне  

технике“ казала је Суботићева. 

Она је додала да је циљ изложбе да 

промовише  акварел као класичну 

сликарску технику која, као мало која 

техника, носи толико животне енергије 

и оптимизмна. 

„Сваки пут на конкурсу за акварел 

малог формата  имамо све квалитетније 

радове и бројније ауторе , тако да је овај 

пут пред жиријем био тежак задатак да 

од  преко 250 аутора из Србије и земаља 

окружења   изабере 95 аутора  и њихове 

радове  рађене  у акварелу  као једно 

изузетно сензибилној техници“ истакла 

је Суботићева. 

Она је додала да је конкурс био 

расписан у децембру прошле године и 

трајао је до половине марта, а жири  је 

додијелио четири дипломе и шест 

похвала. 

 

Отворена обновљена зграда 

позоришта 

 

Дограђена и обновљена зграда 

Позоришта Приједор, која је  изграђена  

прије пола вијека и која је готово 

деценију прокишњавала, а за коју је из 

градског буџета издвојено 426.000 КМ, 

отворена је пригодним програмом који 

су припремили глумци овог Позоришта. 

 Директор Позоришта Приједор Зоран 

Барош захвалио се у име свих 

запослених градоначелнику, градској 

управи и свим одборницма у текућем и 

у претходним сазивима Скупштине 

града Приједор на подршци у 

остваривању  великог сна свих 

запослених у овој установи. 

 

 
 

„Ово је наш сан којег смо сањали дуго 

година, да имамо савремену, модерну и 

функционалну зграду или још боље 

један лијеп објекат културе у нашем 

граду.Овдје наши снови не престају. Ми 

ћемо и даље сањати кроз наше 

представе и надамо се да ће будућност 

донијети нове успјехе на умјетничком 

пољу“, рекао је Барош. 
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Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је у граду Приједору много 

тога урађено у култури, и то у вријеме 

велике економске и финансијске кризе. 

 „Кажу да се  у кризи  у културу  

најмање улаже, а ми смо показали да то 

не мора бити тако. Ми смо улагали јер 

знамо да без културне основе 

једноставно нема напретка нашег града 

и тако смо властитим средствима  

управои у ова кризна времена до сада 

већ  обновили биоскоп, љетну башту, 

читаоницу и кућу породице Стојановић 

“, истакао је Павић. 

 

 
 

 Он је нагласио да је за надоградњу и 

обнову зграде Позоришта Приједор у 

протеклих четири-пет година било  

обећања многих да ће учествовати у 

финансирању тога посла. 

 „Поносни смо што смо  у овом  

времену нашим глумцима могли 

даровати овако лијеп објекат који није 

само заштићен од кише него 

мултифункционалан објекат са високим 

стандардима у позоришној умјетности“, 

додао је Павић. 

Позориште  Приједор захвалнице је 

додијелило граду Приједору, 

градоначелнику Приједора Марку 

Павићу и мајстору тона Младену 

Влачини. 

Свечаност отварања реновиране зграде 

позоришта била је прилика да се 

додијеле и глумачке награде.Глумачку 

награду, коју ова кућа додјељује сваке 

три године, добио је глумац Деан Батоз, 

а плакету „Марко Павковић“ за 

допринос позоришној умјетности града 

Приједора глумац Раде Ступар. 

На свечаности је приказан снимак, сада 

већ култне представе „Српска драма“ 

коју је ансамбл Позоришта Приједор 

поставио на сцену  прије 20 година  по 

тексту Синише Ковачевића и у режији 

Дарка Цвијетића. 
 

Одржан Мали маратон „ Патрија 2015“ 

 

Члан Атлетског клуба  „Приједор“ 

Божидар Вујић и атлетичарка БиХ 

Лусија Кимани побједници су Малог 

маратона „ Патрија 2015“,који је одржан 

у Приједору.Стазу дугу 16 километара 

од центра Приједора до  споменика на 

Патрији у Горњем Јеловцу ,  Вујић је 

претрчао за  један час и 49 секунди ,а 

Киманијева  за један час, 22 минута  и 

40 секунди.  

„  Стаза је била  тешка и захтјевна са 

пуно узбрдица, али сам добро 

распоредио снагу и дошао до побједе“ 

истакао је Вујић. 

 

 
 

Лусија Кимани, приједорска Кенијка , 

двострука учесника Олимпијских игара, 

репрезентативка БиХ и домаћа 

рекордерка у маратону и полумаратону  

је изјавила  да јој је ово био добар 

тренинг. 
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„Ово ми је био један од добрих  

тренинга јер радим на испуњењу норме 

за Рио“ истакла је Киманијева. 

На старту је било пријављено преко 

стотину тркача од активних спортиста 

до рекреативаца.До циља је стигло њих 

90.Најмлађи учесник маратона је имао 

16,а најстарији 62 године. 

Поздрављајући учеснике на старту 

замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је истакао да мали 

маратон имао своју традицију у граду. 

 

 
 

„На радост свих љубитеља 

рекреативног трчања поново се обнавља 

ова традиција маратона  до Патрије ,на 

којем је данас било најважније 

учествовати “ рекао  је Ђаковић. 

Предсједник АК“ Приједор“ Зоран 

Радиновић је изјавио  да је као и прије 

25 година када је посљедњи пут 

одржана , циљ одржавања маратон био  

обогаћивање спортских садржаја у 

граду. 

 

 
 

Организатори малог маратона су били 

Град Приједор, Атлетски клуб 

''Приједор'', Школа трчања ''Лусија 

Кимани'' и Одред извиђача „Др Младен 

Стојановић”  Приједор. 

____________________   
  Издавач: Град  Приједор 
 


