
 
 

САОПШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ 

 

Топлана Приједор, као једно   од  успјешнијих комуналних предузећа нашег 

града, у протекле четири деценије постојања и рада, прошло је пут константног 

успона.  

Идеја о топлификацији покренута је 1969. године од стране Рудника жељезне 

руде Љубија. У протеклих 40 година постојања, рада и развоја доживјели смо 

разне статусне промјене. Све до 6. октобра 1979. године приједорско предузеће 

за топлификацију града дјелује у саставу РЖР Љубија, када се одлуком тадашње 

Скупштине општине Приједор, као суоснивача трансформише у самосталну 

Радну организацију „Централна топлана“, затим у ЈКП да би 2004. године 

предузеће поново промјенило облик организовања у акционарско друштво. Да је  

Општина Приједор  у свим сегментима привредног и друштвеног развоја   

пратила тренд урбанизације, говори и податак да је приједорска Топлана  међу 

првима у БиХ почела са производњом топлотне енергије.  

Први котао снаге 3 МW, у Топлани  уграђен је 1971.Три године касније, кренуло 

се и  са реализацијом  друге фазе, која је обухватала уградњу два котла далеко 

веће снаге по 18 МW, што је заједно са  загрејавањем из енергане Целпак 

тренутно могло подмирити град са даљинским гријањем. 

Након периода прекида у раду топлане због ратних дешавања на овим 

просторима те немогућности поновног покретања производње у фабрици 

Целпак, 2004 године је извршена реконструкција и уградња котлова на мазут 

снаге 2x30 МW путем којих је топлана потпуно самостално загрејавала град. 

Треба истаћи да је рад на мазут проузроковао огромне финансиске проблеме 

који су претили потпуним гашењем производње у топлани. 

Ово су основни разлози због којих је топлана Приједор и Град Приједор заједно 

ЕБРД-ом ушла у реализацију пројекта когенеративног постројења на дрвну 

биомасу. Нови котлови су пуштени у рад децембра 2015 године, а производња 

електричне енергије из обновљивих извора је почело у новембру 2016 године.  

Дистрибутивну мрежу чини око 9 000м вреловода и 15 000м топловода са 45 

прикључних вреловодних станица путем којих је прикључено око 5 000 

корисника и 355 000 
м2 

грејне површине. 

 

 Топлана је у почетку  запошљавала 18, а данас  62 радника. 
 


