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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                                             
ИНФОРМАТОР 
Издање за децембар  2018.године 

 

 

21.сједница Скупштине града 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић оцијенио је да турбуленције 

које су се десиле у појединим странкама 

након  октобарских општих избора  

нису утицале на рад Скупштине града  и 

уопште ове локалне самоуправе. 

 

 
 

„ Оно што смо ми радили у Приједору 

односно пројекте које смо планирали у 

већини смо реализовали, а у овом 

периоду око и након избора дефинисане 

су и одговарајуће помоћи са нивоа 

Владе Републике Српске  и сви ти  

пројекти су у току“, изјавио је Ђаковић 

који је тиме одговорио на одборничко 

питање одборника СДС-а Ратка Стојића 

на почетку 21.засједања Скупштине 

града Приједора , о стању пројеката 

након турбулентних ситуација у многим 

странакама након избора. 

Ђаковић је додао да многе странке 

сматрају  да би обједињавање општих и 

локалних избора који би се одржавали 

сваке четири године  била повољнија 

варијанта која би створила простор за 

могуће озбиљније захвате и 

квалитетнији рад и на локалном и 

републичком нивоу. 

„ Нама је највећи проблем је 

асфалтирање и уређење  макадамских и 

асфалтних путева , што је проблем 

незавршених тендера  ,а не политичких 

турбуленција. Као потврда да све иде по 

плану, заказано је  потписивање уговора 

за изградњу ауто-пута Приједор- Бања 

Лука и брзе цесте Приједор-Козарска 

Дубица“, рекао је Ђаковић. 

Он је додао да је ријеч о повољном 

уговору  будући да ће инвеститор своје 

улагање наплатити путем наплате 

путарине у наредних 30 година.  

„ Та ће инвестиција отворити регију за 

промет роба у свим смјеровима, а ми 

ћемо побољшати услове за 

инвестирање, јер инвеститори долазе 

гдје је квалитетна инфраструктура  и 

гдје је безбједносна ситуација 

повољна“, рекао је Ђаковић. 

Сједница Скупштине града Приједор  

почела  је полагањем заклетве нових 

одборника у Скупштини града, будући 

да су досадашњи одборници СНСД-а 

Дражен Врховац и Драгослав Кабић те 

одборник СДС-а Милан Тубин  добили 

посланичке мандате у Народној 

скупштини Републике Српске. 

Умјесто њих, нови одборници у 

Скупштини града су Маја Марковић и 

Ненад Гвозден из СНСД-а и Славко 

Шврака из СДС-а. 

 

 
 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су  Одлуку о усвајању буџета 

града за 2019.годину у износу од 
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41.977.858 КМ  и више амандмана 

СНСД-а , СДС-а, ПДП-а, Демократске 

фронте и дјелимично усвојених 

амандмана СДА-а. Градоначелник 

Миленко Ђаковић је потврдио да је то  

одлука већине одборника , када је буџет 

у питању, регуларна, али да слиједи 

сагледавање са стручне стране  да ли је 

та одлука скупштине законита.  

„Ако јесте онда је усвојен буџет овакав 

какав је усвојен, а ако одлуке нису у 

складу са законом , градоначелник има 

право да обустави тај акт који су 

одборници донијели и упути у 

надлежни орган на тумачење“, истакао 

је Ђаковић.Он је додао да је намјера 

предлагача била да буџет буде 

балансиран  да би све било у складу са 

приходима који су пројектовани. 

„Жеља нам је да буџет буде 

избалансиран и развојни и социјални , 

као и да градска администрација послује 

са суфицитом на крају године“, рекао је 

Ђаковић. 

Он је додао да је одређена група 

странака  генерално усвојила амандмане 

већином на начин који није прихватљив. 

„ Зато сматрам да је овог тренутка буџет 

усвојен док не сагледамо да ли је све у 

складу са законом, мада сматрам да су 

неке одлуке донесене ван равнотеже 

буџета и да би то могло да створи 

проблеме у наредном периоду“, изјавио 

је Ђаковић. 

Прије вишечасовне расправе о  Одлуци  

о  усвајању буџета , одборници су 

усвојили  о Приједлог Одлуке о 

усвајању другог ребаланса буџета Града 

за 2018. годину са утврђеним 

приходима од 45.798.259 КМ, односно 

расходима од 45.448.259 КМ и текућом 

буџетском резервом од 350.000 КМ. 

У даљем току 21.сједнице Скупштине 

града обрађено је десетак преосталих 

тачака , међу којима је био и   План 

капиталних инвестиција, Плана рада 

градоначелника и Градске управе за 

2019.годину и План имплементације 

Стратегије развоја града за период 2019-

2021.године. 

 

Потписан Уговор о концесији за 

изградњу ауто-пута Бања Лука –

Приједор 

 

Министар саобраћаја и веза Републике 

Српске Неђо Трнинић и представници 

кинеске компаније "Шандонг" и 

Привредног друштва "СДХС-ЦСИ БХ" 

потписали су  у Бањалуци уговор о 

концесији за изградњу ауто-пута 

Бањалука-Приједор-Нови Град, и то за 

прву фазу од Бањалуке до 

Приједора.Трнинић је рекао да ће 

пројекат изградње овог ауто-пута 

коштати око 297 милиона евра, 

истичући да је потписивање уговора 

веома значајно за развој привреде, 

Српску, Приједор, Бањалуку и цијелу 

регију. Он је навео даовим чином 

почињу да  теку рокови регулисани 

уговором, од припреме и 

експропријације, до израде пројеката.  

"Надамо се да ће то бити завршено у 

наредне двије године и имамо 

увјеравање кинеских партнера да ће 

завршити и прије. Послије тога, у 

наредне три године треба да се крене у 

изградњу тог пута", рекао је Трнинић 

новинарима.  

Он је навео да је концесија потписана на 

33 године, те да ће кредитна средства 

кинеских партнера бити враћана од 

прикупљених путарина, с тим да ће 

Српска намирити разлику.  

"У почетку путарине неће моћи да 

покрију све трошкове, али предвиђамо 

да ће послије 10 година то бити 

довољно за враћање цијеле рате 

кинеског кредита", рекао је Трнинић и 

додао да би трошкови експропријације 

требало да износе око 40 милиона КМ.  

Замјеник предсједника Управног одбора 

кинеске компаније "Шандонг" Менг Јан 

захвалио је Влади Српске за подршку и 

навео да је ово први пројекат на Балкану 

и шире по моделу концесије.  

"Мислим да ће ово бити примјер добре 

сарадње на обострану корист. Испред 

нас су двогодишњи припремни радови 
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експропријације и три године изградње, 

а ми ћемо учинити све да тај рок 

скратимо", рекао је Јан.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да ће ова инвестиција 

омогућити даљи развој Приједора, 

регије, Српске и БиХ. „Приједорска 

регија је дуго очекивала и жељела да се 

деси овако нешто јер смо потпунои 

свјесни да инвестиција овога  типа 

отвара Приједор и цијелу регију према 

цијелом свијету за промет роба и људи 

и омогућава  развој према нашим 

плановима“, рекао је Ђаковић. 

Потписивању уговора присуствовали су 

и предсједник Републике Српске Жељка 

Цвијановић, мандатар за састав нове 

владе Радован Вишковић, представници 

Амбасаде Кине у БиХ, јавних предузећа 

и институција Српске.  

 

Борба против корупције 

 

Међународни дан борбе против 

корупције у Приједору је обиљежен 

радионицом на којој је било ријечи о 

Закону о заштити лица која пријављују 

корупцију. Организатор овог скупа 

којем су присуствовали представници 

јавних предузећа и установа Приједора 

био је ОЕБС. Програмски службеник за 

демократски развој Жељка Мирковић, 

рекла је да Закон о борби против 

корупције постоји више од годину дана, 

а циљ радионице је да сагледа да ли су 

јавна предузећа и установе упознати са 

свим обавезама које требају да 

испуњавају према овом Закону. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је учествујући у раду ове 

радионице истакао да је корупција једна 

од пошасти која има велике посљедице 

на развој сваког друштва и  свих 

његових сегмената. Он је  додао да се 

град Приједор одавно укључио у процес 

стварања услова за борбу против 

корупције. 

 

 
 

„ Ту је, прије свега, транспарентан рад 

свих институција јер чињеница је да 

корупција успорава многе развојне 

процесе у друштву и мора се достићи 

ниво овладавања корупцијом да би се 

друштво могло даље развијати“, изјавио 

је Ђаковић. 

 

Повезивање сектора металопривреде 

 

 

Градоначелник Миленко Ђаковић 

присуствовао је конференцији под 

називом  „Могућности сарадње фирми у 

сектору металопрераде града 

Приједора“.  

Он је том приликом поздравио овакве 

активности Агенција за локални развој 

 „ПРЕДА-ПД“ са циљем  умрежаања 

привредних субјеката  који су значајни  

у процесу даљег привредног развоја 

града и  организованог наступа на 

тржишту. 

„ Значајно је  успостављање веза  

предузећа металске индустрије ради 

јачања конкуретности и заједничког 

наступа поготово на ЕУ тржишту 

посебно јер су у питању мала и средња 

предузећа“, нагласио је Ђаковић. 

Конференција је одржана у оквиру 

пројекта „Умрежавање локалне 

металопрераде за примјену нових 

технолоција и јачање конкуретности“ за 

чију имплементацију је , поред 

предузећа  „ Ливница“ из Љубије  „ 

Кромекс“ и „ Полис“ из Приједора  

задужена и Агенција за локални 

економски развој „ ПРЕДА-ПД“. 
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Пројект менаџер  пројекта Зоран 

Димитријевић је истакао да је ова 

конференција одржана у склопу 

пројекта „ ГИЗ МЕТАЛ“ који 

кофинансира Европска унија у оквиру 

заједничког програма ЕУ и Владе 

Њемачке за локалну самоуправу и 

економски развој „ЕУ Про-локал“. 

„ На конференцији су представљени 

досадашњи резултати рада на пројекту и 

сагледани потенцијали које фирме  у 

сектору металопрераде  имају и могу да 

раде заједно , нарочито у погледу 

дигиталног маркетинга и набавке  и 

увођење нове технололгије у 

производни процес“, истакао је 

Димитријевић. 

Он   је додао да су средства  из пројекта 

који ће трајати до јануара 2019.године 

била намијењена за набавку опреме и 

увођење нових софтвера за 3Д 

моделирање и обуку у оквиру 

дигиталног маркетинга у сектору 

металопрераде. 

Вриједност пројекта  је 182.288 КМ од 

којих 144.916 КМ финансира Европска 

унија заједно са Владом Њемачке у 

склопу програма „ Јачање локалне 

самоуправе и економског развоја“. 

 

Новогодишњи пријем за вјерске 

службенике 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је традиционални 

пријем за представнике свих вјерских 

заједница са подручја града .  

Он је  том  приликом изјавио  да је ово 

била још једна  размјена мишљења о 

условима у којима се живи у граду 

Приједору када су у питању 

међурелигисјки односи , са освртом на 

годину на измаку. 

 

 
 

„На опште задовољство смо 

констатовали да се, иако је Приједор 

најмултиетничнија локална заједница у 

БиХ , може похвалити добрим 

међуљудским и међунационалним 

односима“,рекао је Ђаковић након 

пријема у Градској управи Приједор. 

Он је додао да  ове добре односе треба у 

будућности надограђивати и 

побољшати на добробит свих грађана 

Приједора. 

Традиционалном пријему су 

присуствовали протојереј ставрофор 

Ранко Малетић , главни имами меџлиса 

Исламске заједнице Козарац  и 

Приједора Амир Махић  и Хусеин 

Велић те  жупник приједорске жупе 

Марко Видовић. 

Сви они су  били сложни у оцјени да су  

ови састанци , осим за пригодна 

новогодишња честитања , прилика  и да 

се још једном проговори о битном 

фактору безбједности свих становника 

овог града. 

 

Новогодишњи пријем за новинаре 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је новинарима и медијским 

кућама које извјештавају из овог града 
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захвалио за добру сарадњу, објективно 

праћење и извјештавање о процесима и 

догађајима у Приједору. 

 

 
 

"Сви смо на истом задатку да 

промовишемо свој град и да стварамо 

услове да се у њему боље живи, више 

запошљава, квалитетно образује и 

стварају нове породице", рекао је 

Ђаковић на традиционалном 

новогодишњем пријему за новинаре.  

Он је додао да је стварање повољног 

амбијента за развој једног града веома 

значајно и да медији у томе имају важну 

улогу.  

 

Обиљежена 15.годишњица Форума за 

безбједност 

 

Форум за безбједност заједнице града 

Приједора обиљежио је 15 година 

постојања и рада. Тим поводом, на 

сједници која је, поред радног, имала и 

свечани карактер, направљен је пресјек 

свега на чему је Форум радио од 

тренутка свог оснивања до данас. За 

актуелног предсједника Форума, Данка 

Рауша, највећи успјех је то што је 

формирано овакво тијело које повезује 

људе и организације из различитих 

друштвених области. Заједнички циљ 

им је унапређење свеукупне 

безбједносне слике града. 

Градоначелник Миленко Ђаковић 

честитао је члановима Форума 15 

година успјешног рада, јер су, како је 

рекао, и они изван Приједор дали веома 

позитивне оцјене овом тијелу. Он је 

додао да је квалитетна безбједносна 

слика кључ за развој свих сегмената 

заједнице. 

 

 
 

Основа за даљи развој града у привреди,  

култури, спорту и свим областима 

друштвеног живота, у основи, почива на 

квалитетним безбједносним условима , 

поручио је Ђаковић. 

Похвале су стигле и из Полицијске 

управе Приједор, гдје су изразили 

очекивање да ће форуми и у другим 

општинама приједорске регије радити 

на исти начин. 

Нарочити допринос приједорски Форум 

дао је у превенцији инцидената који су 

мотивисани мржњом. Рад Форума је 

проактиван, и његови чланови 

систематично и студиозно 

идентифиукују појаве угрожавања 

безбједности, навео је начелник ПУ 

Приједор Далибор Иванић. 

 

Пријем за СУБНОР и Удружење 

пензионера 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  изјавио је  да Градска управа 

гаји изузетне и коректне односе са  

старијим суграђанима и да удовољава 

њиховим основним потребама 

помажући  им директно из буџета града. 

Он је додао да се то посебно односи на 

чланове СУБНОР-а и  Удружења 

пензионера за чије је представнике 

организован традиционални 

новогодишњи пријем. 

 „Посебно бих желио да истакнем 

њихову организованост што је уз нашу 

добру  узајамну сарадњу значајно да  

ова удружења постижу много и 

организују значајне активности из 
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домена њиховог рада “, изјавио је 

Ђаковић новинарима након пријема. 

Предсједник  Градске организације 

СУБНОР-а  Вељко Родић истакао је да 

је ова пракса пријема заживјела одавно 

те да ово удружење и даље веома 

активно и има око 700 чланова од којих 

педесетак  учесника НOР-а. 

 

 
 

 

 
 

Предсједник Удружења пензионера 

Слободан Брдар је изјавио да је овај 

пријем био прилика да се сумирају 

резултати сарадње  са Градском 

управом која је дугогодишња и на 

завидном нивоу. 

„ Значајна средства која добијамо од 

Градске управе распоређујемо онима из 

ове популације  пензионера којима су 

најпотребнија и све је то једна хумана 

мисија која траје више од деценију и 

надам се да ће бити настављена“, 

истакао је Брдар. 

 

 

Новогодишњи пријем  

 

Представнике јавног, културног, 

политичког и привредног живота града 

Приједора, на традиционалном 

новогодишњем пријем угостио је 

градоначелник Миленко Ђаковић, који 

је оцијенио да је иза нас година у којој 

је урађено много пројеката који су као 

крајњи циљ имали развој града. Са 

реализацијом капиталних пројеката 

неће се стати ни у наредној години, 

најављује Ђаковић. 

 

 
 

 – Неки од тих пројеката су регулација 

корита ријеке Милошевице, као и 

изградња кружног тока на улазу у град. 

Очекујемо асфалтирање бројних путева, 

наставак изградње водоводне и 

канализационе мреже, као и 

реконструкцију друштвених домова – 

рекао је градоначелник. 

Ђаковић је додао да Градска управа 

увијек настоји да на најбољи начин 

избалансира различите потребе бројних 

организација и појединаца, и да ријеши 

сва отворена питања која их оптерећују. 

На крају, градоначелник је пожелио 

свим гостима, као и грађанима 

Приједора сретну и успјешну 2019. 

годину. 

 

Промоција сокова „ Капи с Козаре“ 

 

Министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске Борис 

Пашалић је изјавио у Приједору да је 

опредјељење овог министарства да у 

наредном периоду  снажније подржи 
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задружни сектор како би 

пољопривредни произвођачи тако 

удружени постали конкурентни на 

тржишту. 

Он је у Приједору присуствовао 

промоцији прве линије хладно 

цијеђених сокова под називом“ Капи с 

Козаре“ Пољопривредне задруге 

„Кооператива“. 

„Данас сам добрим поводом у 

Приједору гдје примјер младе успјешне 

задруге која показује да је добро 

организована  група произвођача воћа  

схватила да је данас веома тешко бити 

самосталан и конкурентан на тржишту“, 

изјавио је Пашалић новинарима. 

 

 
 

Он је похвалио идеју петнаестак 

произвођача који имају озбиљну 

производњу  воћа ,да градом уништен 

овогодишњи род воћа лошијег 

квалитета, преради и добије линију 

квалитетних сокова и понуди их 

домаћем тржишту.  

 

 
 

Директор Пољопривредне задруге „ 

Кооператива“ Радивој Вујковић је 

изјавио да је циљ  овог окупљања био 

презентација хладно цијеђених сокова 

под називом „ Капи с Козаре“ за коју је 

поред Градске управе Приједор и 

Агенције за локални економски развој 

„ПРЕДА-ПД“, ово министарство 

уложило око 9.600 КМ. 

„ Прерадили смо око десет тона воћа, и 

то јабуке, крушке и јагоде и добили око 

4500 сокова у паковању од литре и 5000 

сокова у паковању од 0,25 литра и то је 

пилот програм који ћемо до Нове 

године пласирати на тржиште и надам 

се да ће то бити препознато и да ће то 

бити будући бренд наше задруге“, рекао 

је Вујковић. 

Он је додао да су се воћари одлучили за 

производњу сокова због проблема са 

складиштењем и пласманом воћа чији је 

квалитет ове године додатно уништило 

невријеме. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изјавио да се воћари 

направили своје удружење и своју 

задругу и да је град за наредну годину 

планирао изведбу прве фазе хладњаче 

која ће се градити на подручју Омарске. 

„Тамо  ће воћари моћи трајно 

продужавати квалитет воћа , а вишкови 

користити за производњу сокова , а на 

њима ће онда  бити  даље развој  

хладњаче и дистрибутивног центра,као 

и провођење мјера   заштите воћа од 

леда и мраза“, рекао је Ђаковић. 

 

Изложба Слободана Кајтеза 

 

У изложбеном простору Галерије 

Сретен Стојановић отворена је изложба 

слика Слободана Кајтеза,  професора 

Факултета примењених уметности у 

Београду на предмету сликарске 

технике. Ријеч је о девет слика рађених 

комбинованом техником на платну  

великог формата . Аутор је на отварању 

изложбе изјавио да је он покушао да 

овом серијом радова  представи 

стварање  свијета у ширем појму тог 

процеса. 
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„ Ово су неки сегменти моје визије о 

чудима која се дешавају у непрегледном 

простору , у нашој васељени, а намерно 

сликама нисам стављао називе  јер 

сматрам да је боље да сам посматрач 

дође до неког закључка шта то 

представља -почетак, развитак, хаос или 

нестајање“, изјавио је новинарима 

Кајтез. 

Он је додао да има  намјеру да настави 

још једну серију слика како би 

заокружио овај циклус. 

Кајтез је до сада  учествовао на 41 

групном пројекту и изложби у земљи и 

иностранству, 40 самосталних пројеката 

и изложби у земљи и иностранству. 

Посебно се издвајају иконостаси  , а до 

сада  их је урадио 12 и осликао пет 

цркава те објавио књигу "Сликарске 

технике". 

Изложбу је отворио директор Галерије 

Тихомир Илијашевић који је истакао да 

аутор није непознат приједорској 

публици будући да је у два наврата био 

ментор учесницима Фестивала цртежа и 

музике који се организује у овој 

галерији. Он је најавио и Кејтезов трећи 

долазак са студентима већ у мају на 

слиједећем фестивалу гдје ће тема бити 

техника витраж“, рекао је Илијашевић. 

 

Одржано вече хорске музике „ Цијели 

свијет-један хор“ 

 

У Позоришпту Приједор одржано је 

вече хорске музике под називом „ 

Цијели свијет- један хор“ којом је град и 

ове године обиљежио Свјетски  дан 

хорског пјевања. 

 Циљ манифестације је популаризација 

хорског пјевања, омогућавање већег 

броја наступа нашим хоровима и 

пружање могућности приједорској 

публици да, поред Фестивала „Златна 

вила“, присуствује још неком концерту 

хорске музике. 

У цјеловечерњем програму  наступили 

су  хорови основне и средње музичке 

школе „Саво Балабан“,  хор Културно-

умјетничког друштва „Осман Џафић“, 

Приједор те  хор „А виста“  Српског 

културно-умјетничког друштва „Др 

Младен Стојановић“ . 

 

 
 

 
 

Учеснике ове вечери хорске музике 

поздравио је градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић који је истакао да, 

настављајући  богату традицију хорског 

пјевања  дугу 133 године, град Приједор 

у континуитету  посвећује велику 

пажњу развоју ове музичке дисциплине. 

„ Наши хорови се вечерас придружују  

глобалној породици од 300 хорова из 59 

земаља свијета који пјесмом 

обиљежавају овај дан и свима поручују 
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да  се овом нашом планету никада не 

чују дисонантни тонови већ да живе 

сложно и сагласју каква је и хорска 

музика“, поручио је Ђаковић. 

Свјетски дан хорског пјевања 

међународни је дан који се обиљежава 

сваке године, на другу недељу у 

децембру.  

Прошлогодишњим концертом Приједор   

је постао дио ове велике међународне 

манифестације, а организатор је била  

Градска управа Приједор.  

 

Сања Ерцег најбољи  спортиста 

Приједора у  2018.години 

 

Титула најбољег спортисте Приједора у 

2018.години припала је  Сањи Ерцег, 

чланици Стонотениског клуба „ 

Приједор. Она је , између осталог,  била 

и чланица  сениорске стонотенске 

репрезентије БиХ са којом је ове године 

наступила на Свјетском првенству у 

Шведској. 

 „ Ово је за мене велика част, а 

признање је ласкаво и обавезујуће  и 

мора се оправдати у будућем раду, 

посебно јер други пут за редом добијам 

овако важно признање свог града  “ 

казала је Ерцег. 

Епитет најуспјешнији млади 

перспективни спортиста  понио је 

Никша Станисављевић, члан Теквондо 

клуба „ Козара“. За најбољу  мушку 

екипу је проглашен  Теквондо клуб „ 

Љубија“ , а  у категорији жена  

рукометашице ЖРК  „Мира“. 

 

 
 

 
 

Признање и пехар Ерцеговој   је уручио 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  на  49. Избору спортисте града 

за 2018.годину. Он је поручио да су сви 

спортисти који су учествовали на овој 

манифестацији побједници. 

Најуспјешнији спортски радник Војо 

Павичић за свеукупан допринос раду, 

развоју и напретку спорта у Приједору и 

најуспјешнији спортски тренер Синиша 

Арежина Теквондо клуб „ Љубија“. 

На овој свечаности у част најбољих 

спортиста града Приједора додијељена 

су и специјална признања  за 

појединцима и  спортским клубовима за 

дугогодишњи рад и допринос развоју 

фудбала,  тениса, атлетике , 

падобранства, борилачких спортова, 

планинарења. 

Организатор манифестације је и ове 

године била локална медијска кућа 

Информативно-пословни центар „ 

Козарски вјесник“, а покровитељ Град 

Приједор. 

 

Отворена „ Слатка зимска чаролија“ 

и клизалиште 

 

У простору Љетне баште у Приједору  

отворено је клизалиште и тиме уједно и 

овогодишња манифестација„ Слатка 

зимска чаролија“. У име генералног 

покровитеља манифестацију је отворио 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је истакао да је ово по 

други пут да град има своје клизалиште 

у вријеме новогодишњих празника. 

„ Прошле године је ово била веома 

посећена манифестација и одлучили смо 
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се да то опет поновимо и да свим 

љубитељима клизања омогућимо 

разоноду поготово јер предстоји и 

школски распуст и вријеме зимских 

радости“ , казао је Ђаковић. 

Власник клизалишта Младен Босанчић 

најавио је бројне садржаје  који ће се 

око и на клизалишту догађати све до 

1.фебруара до када ће клизалиште бити 

отворено. 

 

 
 

„ Прошле године смо себи задали 

задатак који смо  испунили  будући да је 

кроз клизалиште прошло готово 30 000 

Приједорчана свих узраста и вјерујемо 

да ће интерес за клизање и разне 

догађаје које смо припремили и ове 

године бити велики“, истакао је 

Босанчић. 

Он је најавио  бројне музичке програме,  

додјелу пакетића, хокејашку утакмицу и  

школу клизања. 

Клизалиште ће радити сваким даном од 

10.00 до 22.00 часа , а цијена једног сата 

клизања уз  изнајмљивање клизаљки 

износиће 4 КМ. 

Ову манифестацију су подржали бројни 

спонзори,а међу њима и Фабрика кекса 

„Мира“ која подржава готово све 

манифестације везане за дјецу и 

омладину у граду. 

 

Дочек Дјечије Нове године 

 

Најмлађи Приједорчани су учешћем у 

програму који је организовала Градска 

управа под називом “Новогодишња 

журка“ обиљежили почетак Нове 2019. 

године. 

У програму овог традиционалног дочека 

најмлађих Приједорчана  учествовали 

су  ученици градских основних школа и  

Дјечијег вртића „ Радост“. 

 

 
 

Градоначелник  Миленко Ђаковић је  

окупљеним малишанима упутио 

честитке са  најљепшим  жељама  у 

Новој години. 

 

 
 

„ Свој дјеци нашег града желим срећну 

наступајућу годину  и весело и 

безбрижно дјетињство за шта се морамо 

побринути ми старији, јер дјеца су нам 

највеће благо“ , поручио  је Ђаковић.  

Малишанима који се присуствовали 

овом дочеку у Спортској дворани „ 

Младост“ подијељени су пакетићи. 

 

_______________________________     
Издавач: Град  Приједор 


