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Gradonačelnik u Jelićkoj 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

obišao je mještane Jelićke, jednog od 

najudaljenijih sela na području Prijedora 

gdje je održana  akcija uređenja sela. 

„ U sklopu akcije proljetnog uređenja 

gradskog i prigradskog područja ovdje smo 

da obiđemo mještane Jelićke koji već 

sedmu nedjelju organizovano čiste ovo 

svoje selo“ izjavio je Đaković. 

 

 
 

On je pozdravio  ovu veliku akciju 

mještana Jelićke da urede prostor oko 

puteva u selu i gdje sijeku živice i 

uklanjaju rastinje kako bi putevi bili što 

prohodniji. 

„ Ovo je jedan izuzetno lijep primjer sloge 

mještana radi uređenja vlastitog životnog 

prostora i moja je želja je da pozovem sve 

mještana grada Prijedora da organizuju 

ovakve i slične akcije , a mi smo spremni 

da i materijalno pomognemo te aktivnosti  

gdje se mještani dogovore i naprave akcije 

uređenja  svojih sela da bismo za godinu i 

dvije dana potpuno uredili sve putne  

pravce kojima prolaze vozila i autobusi“ 

rekao je Đaković. 

Jelićka je od Prijedora udaljena 32  

kilometra i ima oko 450 stanovnika. 

 

Mali turisti kod gradonačelnika 

 

Grupa od tridesetak predškolaca boravila je 

u posjeti Gradskoj upravi Prijedor u okviru 

projekta „ Mali turisti“ gdje su imali prilike 

da posjete prostorije Skupštine grada, te da 

budu na zvaničnom prijemu kod 

gradonačelnika. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da su ovo bili izuzetno dragi 

gosti  i da im je sa zadovoljstvom posvetio 

dio svog radnog dana objašnjavajući im 

kako i šta radi i kako se , između ostalog , 

brine i za njihovu budućnost. 

 

 
 

 
 

„ Našim mališanima sam poželio da 

vrijedno uče i da rade i da poštuju svoje 

vaspitače i roditelje i da se nadam da će 

neko od njih u budućnosti raditi u gradskoj 

administraciji i dalje razvijati ovaj grad“ 

rekao je Đaković. 

Oko 150 predškolaca učestvuje  u 

ovogodišnjem projektu „Mali turisti“ koji 
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Turistička organizacija grada Prijedora 

realizuje u saradnji sa ovdašnjim Dječijim 

vrtićem„Radost“. 

Mališani su pored  gradske uprave,  

posjetili  muzej, biblioteku, pozorište, 

galeriju, bioskop, spomen kuću porodice 

Stojanović, muzičku školu,vjerske objekte 

,gradske murale, stari grad, ljetnu baštu, 

edukativnu stazu „Upoznaj Prijedor”, 

Turističku, aerodrom „Urije”, Partizansko 

groblje, tenis klub, rudnik „Arselor Mital“ 

i keksaru „Mira”.  

 

Nastavlja se projekat „ Pomoć za 

samopomoć“ 

 

Gradonačelnik  Prijedora Milenko Đaković 

i  predstavnici Udruženja“ Progres iz 

Sarajeva potpisali su Memorandum o 

zajedničkoj implementaciji projekta „ Pro 

poso “  koji će biti proveden u partnerstvu 

sa njemačkom  Fondacijom  „Wings of 

hope“ / Krila nade/iz Minhena. 

 

 
 

 „Na taj način će osam mladih ljudi iz 

Prijedora doći do svog ličnog obrazovanja, 

a nadamo se i do zaposlenja kod pet 

poslodavaca. Mi smatramo da svaki 

obučen čovjek puno vrijedi i naš je cilj 

stvaranje uslova  što većeg zapošljavanja 

naših nezaposlenih mladih ljudi“, kazao je 

Đaković. 

On je potvrdio  da ovaj projekat 

sufinansiraju grad Prijedor i ova njemačka 

fondacija sa po 4800 eura, te da je ovo 

nastavak projekta koji je se već sedam 

godina realizuje na području Prijedora kroz  

šestomjesečnu obuku kod poslodavaca. 

Predstavnik  Udruženja „ Progres“    i 

koordinator projekta „ Pro poso“ Elvir 

Čaušević je potvrdio da je cilj ovog 

projekta  da se mladima pruži  prilika da se 

doobuče ili prekvalifikuju i za šest mjeseci 

steknu kvalifikacije kako bi bili 

konkurentni na tržištu rada. 

"Cilj projekta je da se pomognu ne samo 

polaznici nego i poslodavci, da se da 

prilika ljudima od 18 do 35 godina koji 

aktivno traže posao da  uz mentorstvo 

prođu neformalnu i sadržajnu praktičnu 

obuku za zanatska zanimanja  i ostanu kod 

tih poslodavaca u radnom odnosu ili da 

budu konkurentni na tržištu rada", kazao je 

Čaušević. 

On je potvrdio i da je za sedam godina 

implementacije projekta podržala doobuku 

obavilo oko 50  radnika. 

 „U  projekat će  biti ukupno uloženo  oko 

32000 KM  za osam radnika kod pet 

poslodavca sa svim pripadajućim 

prinadležnostima“rekao je Čaušević. 

Inače, projekat se provodi u devet regija na 

prostoru cijele BiH, odnosno u Republici 

Srpskoj  provodi se  u Srebrenici, Foči i 

Prijedoru. 

 

19.4. Skupština grada-  

odbornici odlučivali o nagradama grada 

 

Odbornici Skupštine grada Prijedor 

usvojili  su na skupštinskom zasjedanju 

odluku da se Plaketa grada kao najviše 

priznanje grada dodijeli privrednom 

društvu „ Metal-Mont Mijić“ iz Brezičana, 

Nagrada grada  Nacionalnom parku „ 

Kozara“ , a titula  počasnog građanina 

Prijedora bivšem gradonačelniku Marku 

Paviću.Preduzeće „ Metal-Mont Mijić“ je 

priznanje dobilo  za  poseban doprinos u 

razvoju privrede grada u 2016.godini . 

Nacionalni park „ Kozara“ je Nagradu 

grada koja uključuje i novčani iznos od 

2000 KM  dobio za posebno vrijedne 

razultate  u razvoju turizma i očuvanju i 

zaštiti prirodnih ljepota Kozare, a u godini 

kada obilježava 50.godišnjicu od 

osnivanja. 
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U obrazloženju odluke  za počasnog 

građanina Prijedora za koju je predložen 

doskorašnji gradonačelnik Prijedora Marko 

Pavić ističe se da je on svojim radom i 

djelovanjem dao doprinos razvoju i širenju 

ugleda grada Prijedora. 

Komisija za nagrade i priznanja  predložila 

je gradonačelniku  Milenku  Đakoviću da 

pored ovih dodijeli i Pohvalu  kao nagradu 

i  javno priznanje grada Slobodanu Brdaru, 

predsjedniku Udruženja penzionera i 

Zahvalnicu Arcelor Mital Fondaciji . 

Na javni poziv Komisije za nagrade i 

priznanja grada Prijedor , koji je raspisan 

početkom marta, došlo je pet prijava  sa 

dvanaest kandidata. Ova priznanja će 

nagrađenima  biti  uručena 16. maja na 

svečanoj akademiji u povodu Dana grada  

Prijedora. 

Odbornici su donijeli i  odluku o davanju 

garancije AD Toplana Prijedor za 

dugoročno  kreditno zaduženje na iznos 

glavnice od 4 miliona KM sa rokom 

otplate od sedam godina, a u svrhu 

izmirenja prenesenih obaveza prema 

dobavljačima za energente–mazut i 

biomasu. Na dnevnom redu  bila je i 

izmjena odluke o zaduženju Grada 

Prijedora od 24.septembra 2015.godine  za 

finansiranje projekata hitnog oporavka od 

poplava.Uvidom u prioritete kapitalnih 

ulaganja za sanaciju oštećene 

infrastrukture od poplava , u 2017.godini 

se ukazala potreba za promjenom namjene 

kapitalnih ulaganja  te je iznos kreditnih 

sredstava preusmjeren na radove na 

sanaciji dijela lokalnog puta Dom 

Saničani-Rakelići i  dijela puta Rudničke 

ulice u istim iznosima kako je i ranije bilo 

planirano , odnosno 330 000 i 100 000 

KM. Pred odbornicima je bilo i više 

izvještaja o radu i poslovanju prijedorskih 

ustanova i preduzeća. 

 

Nastupio ansambl iz Irkutska 

 

Pred prepunom salom Pozorišta Prijedor 

nastupio je ansambl Irkutskog gradskog 

teatra narodne drame pod nazivom „ 

Irkutska zastava“.U pitanju su bili glumci i 

reditelji ovog teatra ,  majstori izvođenja 

epskih i lirskih muzičkih bisera dalekog 

Sibira, ali i novih kompozicija u duhu 

kozačke foklorne tradicije. 

Direktor  ovog pozorišta i deputat u Dumi 

Irkutska Mihail Kornev je istakao da su 

veoma rado krenuli na put dug desetak 

hiljada kilometara kako bi upoznali 

stanovnike  bratskog grada Prijedora . 

„Ovdje smo došli da prenesemo poruku 

gradonačelnika Irkutska Dmitrija 

Berdnjikov sa kojim je grad Prijedor 

2015.godine potpisao povelju o 

bratimljenju. Možemo reći i da smo mi one 

prve laste naše buduće saradnje kroz 

upoznavanje  naše istorije, ekonomije, 

kulture „ rekao je Kornev. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je gostima zaželio dobrodošlicu ističući da 

je Prijedor grad otvorenog srca koji poštuje 

svoje prijatelje, a posebno pobratime. 

 

Prijem za delegaciju iz Irkutska 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

primio je delegaciju Irkutska, ruskog grada 

koji je pobratim Prijedoru od 2015. 

godine.  Rusku delegaciju predvodio je 

Mihail Kornjev, deputat u Dumi grada 

Irkutska koji je Đakoviću prenio pozdrave 

gradonačelnika Irkutska Dmitrija 

Berdnikova. 

On je izrazio nadu da će se odnosi ova dva 

grada dići na viši nivo i da  jake veze 

između dva naroda treba da se prenesu na 

ekonomsku i političku saradnju.Kornjev je 

i direktor Irkutskog gradskog teatra 

narodne drame čiji je ansambl  pod 

nazivom „ Irkutska zastava“ sinoć održao 

cjelovečernji koncert i oduševio prisutne u 

prepunoj sali Pozorišta Prijedor. 

„Želim da se od srca zahvalim umjetnicima 

iz bratskog Irkutska i da u ime građana 

Prijedora pozdravim sve građane i 

gradonačelnika Irkutska“  rekao je 

gradonačenik Đaković nakon prijema.On 

je izrazio nadu da će se saradnja između 

Prijedora i Irkutska razvijati i u budućnosti. 

Nakon prijema u Gradskoj upravi, gosti iz 

Rusije obišli su Muzej Kozare i Spomen-
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kuću porodice Stojanović i na taj način se 

upoznali sa dijelom kulturnog i istorijskog 

naslijeđa Prijedora. 

 

Skupština grada-JEDNOGLASNO 

USVOJEN SET ZAKLJUČAKA O 

PRIVATIZACIJI RŽR „LJUBIJA“ 

  

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

jednoglasno su danas usvojili set 

zaključaka kojima se izražava zabrinutost 

odlukom Vlade Republike Srpske da 

državni kapital u Rudnicima željezne rude 

/RŽR/ „LJubija“ proda metodom 

neposrednog odabira kupca.  

U zaključcima, koje je lokalnom 

parlamentu predložio gradonačelnik 

Prijedora Milenko Đaković, navodi se da 

se zabrinutost odlukom Vlade izražava „ 

imajući u vidu ukupno stanje u privredi i 

moguću destabilizaciju stanja u 

privrednom sektoru, koje bi se odrazilo ne 

samo na radnike navedenih privrednih 

društava, nego i na sve druge koji svoju 

privrednu aktivnsot baziraju na radu RŽR-

a `LJubija` i `Arselor Mitala Prijedor`“. 

U zaključcima se od Narodne skupštine 

Republike Srpske traži izuzeće iz 

privatizacije nekretnina RŽR-a koje 

nemaju značaja za obavljanje osnovne 

djelatnosti RŽR-a, kao i da najviši 

zakonodavni organ Srpske garantuje 

nastavak eksploatacije rude, zadržavanje 

istog broja radnika kao što je sada u 

„Arselor Mitalu Prijedor“, zapošljavanje 

novih radnika i nastavak istraživanja 

ekonomski eksploatabilnog rudnog 

bogatstva.  

Sjednici su prisustvovali poslanici Narodne 

skupštine Republike Srpske iz Prijedora 

Duško Ivić, koji je ovaj mandat dobio kao 

kandidat DNS-a, a sada je poslanik 

Slobodnog demokratskog srpskog kluba, i 

Dalibor Pavić iz SNSD-a.  

Odluku o prodaji RŽR-a izraelskoj 

kompaniji Vlada RS donijela je po treći put 

u posljednje tri godine, ali prethodna dva 

puta za nju nije bilo podrške u Narodnoj 

skupštini Republike Srpske. O najnovijoj 

odluci Vlade parlament Srpske trebalo bi 

da se izjašnjava na sjednici zakazanoj za 

25. aprila. 

 

Novi ISO standard 

 

Gradska uprava Prijedor je uvela novi 

standard   ISO 9001:2015 koji je stupio na 

snagu 2015. godine, ali proces tranzicije na 

ovaj standard traje tri godine za privredne 

subjekte i javne uprave koje koriste ovaj 

standard.  Cilj njegovog uvođenja je 

povećanje zadovoljstva građana uslugama  

Gradske uprave, smanjenje troškova 

poslovanja i poboljšanje kvaliteta pružanja 

usluga. 

 

 
 

Predstavnici njemačke sertifikacijske kuće 

„ TUV NORD“  proveli su provjeru 

dokumentacije i svih aktivnosti na  

primjeni uvedenog standarda i  evropskih 

kriterijuma u radu  lokalne uprave  u  svim 

organizacionim jedinicama Gradske uprave 

Prijedor. 

„Naša gradska uprava je ovim pokazala da 

smo vrlo zrela organizacija, da imamo vrlo 

zreo standard i da smo  vrlo jednostavno 

prešli na nove zahtjeve iako su oni prilično 

izmijenjeni i oslanjaju se na konkretno 

mjerenje rizika i konkretne izmjene  u 

dokumentaciji i dokumentovane 

informacije u korist građana“ navodi se u 

saopštenju. 

Inače, prvi od do sada tri uvedena 

standarda, Gradska uprava Prijedor dobila 

je 2008.godine od kada posluje po 

procedurama ISO standarda. 
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Zajednička proslava Vaskrsa/Uskrsa 

 

Prijedor, kao grad mira i suživota, dobio je 

još jednu manifestaciju po kojoj  će, po 

vjerovanju mnogih, postati 

prepoznatljiv.Na Malom gradskom trgu 

organizovana je manifestacija „Vaskrsu s 

ljubavlju, Uskrsu s ljubavlju“ koja je 

okupila predstavnike pravoslavne, 

katoličke i grkokatoličke crkve. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da je rado podržao želju 

organizatora da se iz Prijedora na ovaj 

način za ovaj praznik pošalju poruke 

ljubavi i sloge.  

 

 
 

 

 
 

„ Mi smo se ovdje u Prijedoru dogovorili 

da ovaj praznik zajedno proslavimo na 

istom mjestu i da pošaljemo jedinstvenu 

poruku  ljubavi, mira i zajedništva i da nas 

hrišćanska ljubav koju svi nosimo u srcima 

povezuje i spaja  i to baš ovako kako to 

večeras izgleda na ovom našem trgu“ 

rekao je Đaković. 

 

Manifestaciji je  prisustvovao  i Husein 

efendija Velić, glavni imam Medžlisa 

Islamske zajednice Prijedor. Zajedno s 

drugim vjerskim predstavnicima, on je 

pratio program i čestitao hrišćanima njihov 

najveći praznik. 

 

 
 

Građanima su dijeljeni vaskršnji pereci i 

jaja. Po ocjeni stručnog žirija, najljepše 

našarano jaje imala je Župa sv. Josipa, a 

najljepšu vaskršnju korpu Ukrajinci. 

Mjesna zajednica Gornji Orlovci mogla se 

pohvaliti najljepšim štandom, a 

najukusnijim peretkom Kolo srpskih 

sestara. Najtvrđe jaje imao je Miloš 

Levnajić iz Jaruga. 

Na  izložbi vaskršnjih jaja, korpi i 

peretaka  učestvovali su i članovi  

udruženja Slovenaca „ Lipa“, Udruženja 

roditelja djece sa posebnim potrebama 

„Neven“ i  Udruženja žena „ Dijamant“ iz 

LJubije. 

U bogatom  kulturno-umjetničkom 

programu nastupili su  Tamburaški 

orkestar KUD-a „Milan Egić“ iz 

Brezičana, KUD „Kozara“iz  Prijedora, te 

Udruženje Ukrajinaca „Kozak“.  

 

_________________________________     
Izdavač: Grad  Prijedor 
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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                                                
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април 2017.године 

 
 

Градоначелник у Јелићкој 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић обишао је мјештане Јелићке, 

једног од најудаљенијих села на 

подручју Приједора гдје је одржана  

акција уређења села. 

„ У склопу акције прољетног уређења 

градског и приградског подручја овдје 

смо да обиђемо мјештане Јелићке који 

већ седму недјељу организовано чисте 

ово своје село“ изјавио је Ђаковић. 

 

 
 

Он је поздравио  ову велику акцију 

мјештана Јелићке да уреде простор око 

путева у селу и гдје сијеку живице и 

уклањају растиње како би путеви били 

што проходнији. 

„ Ово је један изузетно лијеп примјер 

слоге мјештана ради уређења властитог 

животног простора и моја је жеља је да 

позовем све мјештана града Приједора 

да организују овакве и сличне акције , а 

ми смо спремни да и материјално 

помогнемо те активности  гдје се 

мјештани договоре и направе акције 

уређења  својих села да бисмо за годину 

и двије дана потпуно уредили све путне  

правце којима пролазе возила и 

аутобуси“ рекао је Ђаковић. 

Јелићка је од Приједора удаљена 32  

километра и има око 450 становника. 

 

Мали туристи код градоначелника 

 

Група од тридесетак предшколаца 

боравила је у посјети Градској управи 

Приједор у оквиру пројекта „ Мали 

туристи“ гдје су имали прилике да 

посјете просторије Скупштине града, те 

да буду на званичном пријему код 

градоначелника. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да су ово били 

изузетно драги гости  и да им је са 

задовољством посветио дио свог радног 

дана објашњавајући им како и шта ради 

и како се , између осталог , брине и за 

њихову будућност. 

 

 
 

 
 

„ Нашим малишанима сам пожелио да 

вриједно уче и да раде и да поштују 

своје васпитаче и родитеље и да се 

надам да ће неко од њих у будућности 

радити у градској администрацији и 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

даље развијати овај град“ рекао је 

Ђаковић. 

Око 150 предшколаца учествује  у 

овогодишњем пројекту „Мали туристи“ 

који Туристичка организација града 

Приједора реализује у сарадњи са 

овдашњим Дјечијим вртићем„Радост“. 

Малишани су поред  градске управе,  

посјетили  музеј, библиотеку, 

позориште, галерију, биоскоп, спомен 

кућу породице Стојановић, музичку 

школу,вјерске објекте ,градске мурале, 

стари град, љетну башту, едукативну 

стазу „Упознај Приједор”, Туристичку, 

аеродром „Урије”, Партизанско гробље, 

тенис клуб, рудник „Арселор Митал“ и 

кексару „Мира”.  

 

Наставља се пројекат „ Помоћ за 

самопомоћ“ 

 

Градоначелник  Приједора Миленко 

Ђаковић и  представници Удружења“ 

Прогрес из Сарајева потписали су 

Меморандум о заједничкој 

имплементацији пројекта „ Про посо “  

који ће бити проведен у партнерству са 

њемачком  Фондацијом  „Wингс оф 

хопе“ / Крила наде/из Минхена. 

 

 
 

 „На тај начин ће осам младих људи из 

Приједора доћи до свог личног 

образовања, а надамо се и до запослења 

код пет послодаваца. Ми сматрамо да 

сваки обучен човјек пуно вриједи и наш 

је циљ стварање услова  што већег 

запошљавања наших незапослених 

младих људи“, казао је Ђаковић. 

Он је потврдио  да овај пројекат 

суфинансирају град Приједор и ова 

њемачка фондација са по 4800 еура, те 

да је ово наставак пројекта који је се већ 

седам година реализује на подручју 

Приједора кроз  шестомјесечну обуку 

код послодаваца. 

Представник  Удружења „ Прогрес“    и 

координатор пројекта „ Про посо“ 

Елвир Чаушевић је потврдио да је циљ 

овог пројекта  да се младима пружи  

прилика да се дообуче или 

преквалификују и за шест мјесеци 

стекну квалификације како би били 

конкурентни на тржишту рада. 

"Циљ пројекта је да се помогну не само 

полазници него и послодавци, да се да 

прилика људима од 18 до 35 година који 

активно траже посао да  уз менторство 

прођу неформалну и садржајну 

практичну обуку за занатска занимања  

и остану код тих послодаваца у радном 

односу или да буду конкурентни на 

тржишту рада", казао је Чаушевић. 

Он је потврдио и да је за седам година 

имплементације пројекта подржала 

дообуку обавило око 50  радника. 

 „У  пројекат ће  бити укупно уложено  

око 32000 КМ  за осам радника код пет 

послодавца са свим припадајућим 

принадлежностима“рекао је Чаушевић. 

Иначе, пројекат се проводи у девет 

регија на простору цијеле БиХ, односно 

у Републици Српској  проводи се  у 

Сребреници, Фочи и Приједору. 

 

19.4. Скупштина града-  

одборници одлучивали о наградама 

града 

 

Одборници Скупштине града Приједор 

усвојили  су на скупштинском 

засједању одлуку да се Плакета града 

као највише признање града додијели 

привредном друштву „ Метал-Монт 

Мијић“ из Брезичана, Награда града  

Националном парку „ Козара“ , а титула  

почасног грађанина Приједора бившем 

градоначелнику Марку 

Павићу.Предузеће „ Метал-Монт 
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Мијић“ је признање добило  за  посебан 

допринос у развоју привреде града у 

2016.години . 

Национални парк „ Козара“ је Награду 

града која укључује и новчани износ од 

2000 КМ  добио за посебно вриједне 

разултате  у развоју туризма и очувању 

и заштити природних љепота Козаре, а 

у години када обиљежава 

50.годишњицу од оснивања. 

У образложењу одлуке  за почасног 

грађанина Приједора за коју је 

предложен доскорашњи градоначелник 

Приједора Марко Павић истиче се да је 

он својим радом и дјеловањем дао 

допринос развоју и ширењу угледа 

града Приједора. 

Комисија за награде и признања  

предложила је градоначелнику  

Миленку  Ђаковићу да поред ових 

додијели и Похвалу  као награду и  

јавно признање града Слободану 

Брдару, предсједнику Удружења 

пензионера и Захвалницу Арцелор 

Митал Фондацији . 

На јавни позив Комисије за награде и 

признања града Приједор , који је 

расписан почетком марта, дошло је пет 

пријава  са дванаест кандидата. Ова 

признања ће награђенима  бити  уручена 

16. маја на свечаној академији у поводу 

Дана града  Приједора. 

Одборници су донијели и  одлуку о 

давању гаранције АД Топлана Приједор 

за дугорочно  кредитно задужење на 

износ главнице од 4 милиона КМ са 

роком отплате од седам година, а у 

сврху измирења пренесених обавеза 

према добављачима за енергенте–мазут 

и биомасу. На дневном реду  била је и 

измјена одлуке о задужењу Града 

Приједора од 24.септембра 2015.године  

за финансирање пројеката хитног 

опоравка од поплава.Увидом у 

приоритете капиталних улагања за 

санацију оштећене инфраструктуре од 

поплава , у 2017.години се указала 

потреба за промјеном намјене 

капиталних улагања  те је износ 

кредитних средстава преусмјерен на 

радове на санацији дијела локалног пута 

Дом Саничани-Ракелићи и  дијела пута 

Рудничке улице у истим износима како 

је и раније било планирано , односно 

330 000 и 100 000 КМ. Пред 

одборницима је било и више извјештаја 

о раду и пословању приједорских 

установа и предузећа. 

 

Наступио ансамбл из Иркутска 

 

Пред препуном салом Позоришта 

Приједор наступио је ансамбл 

Иркутског градског театра народне 

драме под називом „ Иркутска 

застава“.У питању су били глумци и 

редитељи овог театра ,  мајстори 

извођења епских и лирских музичких 

бисера далеког Сибира, али и нових 

композиција у духу козачке фоклорне 

традиције. 

Директор  овог позоришта и депутат у 

Думи Иркутска Михаил Корнев је 

истакао да су веома радо кренули на пут 

дуг десетак хиљада километара како би 

упознали становнике  братског града 

Приједора . 

„Овдје смо дошли да пренесемо поруку 

градоначелника Иркутска Дмитрија 

Бердњиков са којим је град Приједор 

2015.године потписао повељу о 

братимљењу. Можемо рећи и да смо ми 

оне прве ласте наше будуће сарадње 

кроз упознавање  наше историје, 

економије, културе „ рекао је Корнев. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је гостима зажелио 

добродошлицу истичући да је Приједор 

град отвореног срца који поштује своје 

пријатеље, а посебно побратиме. 

 

Пријем за делегацију из Иркутска 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић примио је делегацију 

Иркутска, руског града који је побратим 

Приједору од 2015. године.  Руску 

делегацију предводио је Михаил 

Корњев, депутат у Думи града Иркутска 

који је Ђаковићу пренио поздраве 
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градоначелника Иркутска Дмитрија 

Бердникова. 

Он је изразио наду да ће се односи ова 

два града дићи на виши ниво и да  јаке 

везе између два народа треба да се 

пренесу на економску и политичку 

сарадњу.Корњев је и директор 

Иркутског градског театра народне 

драме чији је ансамбл  под називом „ 

Иркутска застава“ синоћ одржао 

цјеловечерњи концерт и одушевио 

присутне у препуној сали Позоришта 

Приједор. 

„Желим да се од срца захвалим 

умјетницима из братског Иркутска и да 

у име грађана Приједора поздравим све 

грађане и градоначелника Иркутска“  

рекао је градоначеник Ђаковић након 

пријема.Он је изразио наду да ће се 

сарадња између Приједора и Иркутска 

развијати и у будућности. Након 

пријема у Градској управи, гости из 

Русије обишли су Музеј Козаре и 

Спомен-кућу породице Стојановић и на 

тај начин се упознали са дијелом 

културног и историјског наслијеђа 

Приједора. 

 

Скупштина града-ЈЕДНОГЛАСНО 

УСВОЈЕН СЕТ ЗАКЉУЧАКА О 

ПРИВАТИЗАЦИЈИ РЖР „ЉУБИЈА“ 

  

Одборници Скупштине града Приједора 

једногласно су данас усвојили сет 

закључака којима се изражава 

забринутост одлуком Владе Републике 

Српске да државни капитал у 

Рудницима жељезне руде /РЖР/ 

„Љубија“ прода методом непосредног 

одабира купца.  

У закључцима, које је локалном 

парламенту предложио градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић, наводи се 

да се забринутост одлуком Владе 

изражава „ имајући у виду укупно стање 

у привреди и могућу дестабилизацију 

стања у привредном сектору, које би се 

одразило не само на раднике наведених 

привредних друштава, него и на све 

друге који своју привредну активнсот 

базирају на раду РЖР-а `Љубија` и 

`Арселор Митала Приједор`“. 

У закључцима се од Народне скупштине 

Републике Српске тражи изузеће из 

приватизације некретнина РЖР-а које 

немају значаја за обављање основне 

дјелатности РЖР-а, као и да највиши 

законодавни орган Српске гарантује 

наставак експлоатације руде, 

задржавање истог броја радника као 

што је сада у „Арселор Миталу 

Приједор“, запошљавање нових радника 

и наставак истраживања економски 

експлоатабилног рудног богатства.  

Сједници су присуствовали посланици 

Народне скупштине Републике Српске 

из Приједора Душко Ивић, који је овај 

мандат добио као кандидат ДНС-а, а 

сада је посланик Слободног 

демократског српског клуба, и Далибор 

Павић из СНСД-а.  

Одлуку о продаји РЖР-а израелској 

компанији Влада РС донијела је по 

трећи пут у посљедње три године, али 

претходна два пута за њу није било 

подршке у Народној скупштини 

Републике Српске. О најновијој одлуци 

Владе парламент Српске требало би да 

се изјашњава на сједници заказаној за 

25. априла. 

 

Нови ИСО стандард 

 

Градска управа Приједор је увела нови 

стандард   ИСО 9001:2015 који је 

ступио на снагу 2015. године, али 

процес транзиције на овај стандард 

траје три године за привредне субјекте и 

јавне управе које користе овај стандард.  

Циљ његовог увођења је повећање 

задовољства грађана услугама  Градске 

управе, смањење трошкова пословања и 

побољшање квалитета пружања услуга. 
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Представници њемачке 

сертификацијске куће „ ТУВ НОРД“  

провели су провјеру документације и 

свих активности на  примјени уведеног 

стандарда и  европских критеријума у 

раду  локалне управе  у  свим 

организационим јединицама Градске 

управе Приједор. 

„Наша градска управа је овим показала 

да смо врло зрела организација, да 

имамо врло зрео стандард и да смо  врло 

једноставно прешли на нове захтјеве 

иако су они прилично измијењени и 

ослањају се на конкретно мјерење 

ризика и конкретне измјене  у 

документацији и документоване 

информације у корист грађана“ наводи 

се у саопштењу. 

Иначе, први од до сада три уведена 

стандарда, Градска управа Приједор 

добила је 2008.године од када послује 

по процедурама ИСО стандарда. 

 

 

 

 

Заједничка прослава Васкрса/Ускрса 

 

Приједор, као град мира и суживота, 

добио је још једну манифестацију по 

којој  ће, по вјеровању многих, постати 

препознатљив.На Малом градском тргу 

организована је манифестација 

„Васкрсу с љубављу, Ускрсу с 

љубављу“ која је окупила представнике 

православне, католичке и гркокатоличке 

цркве. Градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић је истакао да је радо 

подржао жељу организатора да се из 

Приједора на овај начин за овај празник 

пошаљу поруке љубави и слоге.  

 

 
 

 

 
 

„ Ми смо се овдје у Приједору 

договорили да овај празник заједно 

прославимо на истом мјесту и да 

пошаљемо јединствену поруку  љубави, 

мира и заједништва и да нас 

хришћанска љубав коју сви носимо у 

срцима повезује и спаја  и то баш овако 

како то вечерас изгледа на овом нашем 

тргу“ рекао је Ђаковић. 

Манифестацији је  присуствовао  и 

Хусеин ефендија Велић, главни имам 

Меџлиса Исламске заједнице Приједор. 

Заједно с другим вјерским 

представницима, он је пратио програм и 

честитао хришћанима њихов највећи 

празник. 
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Грађанима су дијељени васкршњи 

переци и јаја. По оцјени стручног 

жирија, најљепше нашарано јаје имала 

је Жупа св. Јосипа, а најљепшу 

васкршњу корпу Украјинци. Мјесна 

заједница Горњи Орловци могла се 

похвалити најљепшим штандом, а 

најукуснијим перетком Коло српских 

сестара. Најтврђе јаје имао је Милош 

Левнајић из Јаруга. 

На  изложби васкршњих јаја, корпи и 

перетака  учествовали су и чланови  

удружења Словенаца „ Липа“, 

Удружења родитеља дјеце са посебним 

потребама „Невен“ и  Удружења жена „ 

Дијамант“ из Љубије. 

У богатом  културно-умјетничком 

програму наступили су  Тамбурашки 

оркестар КУД-а „Милан Егић“ из 

Брезичана, КУД „Козара“из  Приједора, 

те Удружење Украјинаца „Козак“.  

 

_________________________________     
Издавач: Град  Приједор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


