
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                                             
ИНФОРМАТОР 
Издање за jануар  2019.године 

 

 

Градоначелник организовао пријем 

поводом Дана Републике  

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је традиционални 

пријем за борачке невладине 

организације поводом  9.јануара -Дана 

Републике. Он је том приликом  

оцијенио да су односи Градске управе и 

свих борачких организација у 

Приједору веома добри и да су ове 

свечаности прилика да се разговара о 

њиховом побољшању у интересу 

њихових чланова. 

 

 
 

„ Ово су представници  организација 

који су најзаслужније за стварање 

Републике Српске  и за стварање мира 

на овим просторима“, изјавио  је 

Ђаковић. 

Предсједник Организације породица 

погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила града Приједора 

Здравка Карлица  изразила  je наду да ће 

се oва сарадња наставити и убудуће. 

„Као и свих година, на пријему 

разговарамо заједнички о нашим 

проблемима, о сарадњи са Градском 

управом и јако сам  поносна што ми у 

Приједору имамо овако добру сарадњу“, 

навела је Карлица.  

Предсједник Борачке организације 

града Приједора Зоран Предојевић 

рекао је након пријема пожелио свим 

својим колегама на нивоу Републике 

Српске да имају такав однос са својом 

локалном заједницом, какав је изграђен 

у Приједору. 

 Након  овог пријема положени су  

вијенци на централни споменик 

погинулим борцима „За крст часни“. 

 

 

Свечани концерт поводом Дана 

Републике 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић истакао је  да  три ријечи- 

Наша Република Српска изражавају  

радост што славимо њен 27.рођендан , 

али и тугу што њени  најчаснији синови, 

очеви, кумови и пријатељи који 

уградише своје животе у њене темеље,  

нису са нама. 
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„Знам да је тешко њиховим најмилијим, 

али вјерујем да би да могу, и они 

поручили да се радујемо што 

достојанствено у миру и слободи 

можемо да се подсјетимо на часне 

путеве ка слободи наших бораца, као и 

на свијетле стазе којима сада ходимо 

градећи нашу Републику Српску“, рекао 

је Ђаковић обраћајући се присутнима на 

свечаном концерту одржаном поводон 

Дана Републике у градском позоришту. 

Он је додао да је све што радимо у 

њеном  интересу, јер  како је  нагласио 

„ако не буде било Републике Српске, 

узалуд нам је све друго“. 

На свечаном концерту који је поводом 

9.јануара организовала Градска управа 

Приједор наступили су локални 

солисти- сопрани   Анета Шурлан, 

Милица Стијепић и  Невена Јосић,  

баритон Борис Папак , уз клавирску 

пратњу  Софије  Ковачевић и оркестар 

хармоника Музичке школе „ Саво 

Балабан“ те хор ученика Основне школе 

„ Петар Кочић“. 

 

Градоначелник у Бања Луци  

разговарао са предсједником Владе 

Републике Српске 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић разговарао је у Бања Луци са 

предсједником Владе Републике Српске 

Радованом  Вишковићем. 

 

 
 

Они су се сложили у оцјени  да је 

партнерски однос Владе и локалних 

заједница од пресудног значаја за 

успјешну реализацију развојних 

програма и унапређење услова живота 

грађана. 

Током састанка у Бањалуци , 

предсједник Владе РС је истакао да је 

приједорска регија стратешки важна, 

што потврђују и улагања Владе Српске 

у различитим областима, саопштено је 

из Бироа Владе Српске за односе са 

јавношћу.  

На састанку су размијењена мишљења о 

актуелним темама и пројектима који се 

реализују на подручју Приједора, те је 

оцијењено да је добра сарадња између 

локалних и републичких власти довела 

до реализације важних програма у овој 

локалној заједници. Заједнички је 

истакнуто да постоји обострано 

разумијевање и сагласност да се 

отворено разговара о свим важним 

питањима у вези са функционисањем 

локалних заједница, нарочито када је 

ријеч о подршци развоју привредних 

активности и отварању нових радних 

мјеста.  

Саговорници су изразили задовољство 

због подршке коју је Влада РС у 

претходном периоду упутила граду 

Приједору, те је изражено увјерење да 

ће реализација значајних пројеката, у 

сарадњи са локалним властима, бити 

настављена.  

Састанку је присуствовао и министар 

саобраћаја и веза Српске Неђо Трнинић.  

 

Богојављење 

 

Стефан Пауновић  по  први је допливао 

до крста  у ријеци Сани  међу педесетак  

пливача који су узели учешћа у 

овогодипњем традиционалном 

Богојављенском пливању.  

Он је истакао да му побједа много значи 

јер није у питању такмичење већ  да 

пливање на Богојављење има вјерски 

карактер и да му је велика част што је 

побиједио. 

" Драго ми је што сам побиједио мада 

сматрам да су сви који су данас 

учествовали побједници", рекао је 

Пауновић. 
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Он   је  добио златник  као  награду за 

спретност у препливавању  ријеке Сане, 

а  крст до којег је први допливао  

поклонио је  једној од три жене које су 

заједно са осталима запливали хладном 

ријеком. 

 

 
 

 
 

„ Желим да јој овај крст остане као 

успомена на овај подухват који је извела 

стигавши на циљ равноправно са свима 

нама“, додао је Пауновић. 

 

 
 

Невена  Рончевић је изјавила да ју је 

овај Стефанов гест одушевио. 

„Свака част момцима који су прво 

пуступили да и жене пливају и да 

стигнемо до тог крста и што су читаво 

вријеме пазили на нас и тај осјећај је 

феноменалан“, казала је Невена. 

Са њом је пливала и њена мама Милена, 

а раме уз раме  уз њих била је и Славица 

Муњиза. 

Петоструком побједнику овог 

надметања одважних младића Данијелу 

Дрљачи, побједа је измакла за један 

замах руке, а публика је аплаузима 

поздравила борбеност и ових и свих 

осталих учесника овогодишњег 

богојављенског пливања за Часни крст. 

Протојереј ставрофор Ранко Малетић  

претходно је служио Богојављенску 

литургију у Цркви Свете Тројице и 

потом предводио литију  са више 

стотина Приједорчана улицама града те 

обавио чин освештања воде.  

 

 
 

У манифестацији су  учествовали 

чланови  Културно-умјетничког 

друштва  „Доктор Младен Стојановић“ 

и „Козара“, официри војске и полиције, 

свештеници и представници градске 

управе. 

Све учеснике поздравио је и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је пливачима пожелио 

успјешно пливање те да је ова 

манифестација у граду на Сани већ 

постала традиционална и масовна. 

Покровитељи  овог догађаја, 

обновљеног  прије шест    година  су 

били  црквена општина Приједор и 

Градска управа Приједор. 

 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

Светосавска академија 

 

Најуспјешнијим просвјетним радницима 

града Приједора у школској 2017/2018. 

години додијељене су ''Светосавске 

повеље'' на традиционалној 

Светосавској академији  одржаној у 

Позоришту Приједор.  

 

 
 

Највиша признања за резултате 

постигнуте у основном образовању 

добиле су  наставница разредне наставе 

у ОШ “Бранко Ћопић“  Драгана Бркић и 

наставница музичке културе у ОШ 

“Петар Кочић“ Драженка Јовичин. За 

постигнуте резултате у средњем 

образовању награђен је Слободан 

Ивковић, иначе  професор машинске 

групе предмета у Машинској школи 

Приједор. 

 

 
 

„Наша највећа инспирација су дјеца и 

све што смо радили и резултате које смо 

постигли радили смо због наших 

ученика који се заједно са нама радују 

овом великом признању које је за нас 

велика част и подстицај и мотивација за 

будући рад и нас и наших колега “, 

поручили су награђени просвјетни 

радници. 

"Светосавске повеље" и новчане 

награде добитницима је уручио 

градоначелник Миленко Ђаковић који 

је честитао крсну славу свима који славе 

Светог Саву, а посебно поздравио све 

просвјетне раднике који овај дан 

обиљежавају као школску славу и 

поручио да дјецу одгајају у најбољем, 

могућем духу, духу светосавља. 

Пригодну бесједу о лику и дјелу 

великог српског просветитеља имао је 

професор  Мило Ломпар из Београда. 

„Свети Сава је репрезентативна и 

утемељујућа личност српске културне и 

националне егзистенције која је битно 

утицала и обликовала  укупну српску 

духовну , културну и националну 

физиономију“, рекао је Ломпар. 

У умјетничком дијелу програма изведен 

је  музичко-сценски рецитал под 

називом „ Запали у нама сунца 

неугасива“, а у музичком дијелу 

програма учествовали су  Боро Дугић и 

Бобан Продановић , вокална група  

Катарине Гојковић и чланови Српског 

пјевачког друштва „ Вила“ и глумци  

приједорског позоришта . Традиција 

светосавских духовних и свјетовних 

свечаности у Приједору, са прекидима, 

датира од 1891. године. 

 

Светосавски добротворни бал 

 

На Светосавском добротворном  балу 

који је  у Приједору одржан  у  

организацији Кола српских сестара 

прикупљено је  7.860 КМ. 

Предсједница Кола српских сестара 

Јадранка Мијић потврдила је да су та 

средства  намијењена за наставак 

изградње куће за осмочлану породицу 

Милинковић из Црне Долине. 
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„Од продаје крофне на балу 

прикупљено 2360 КМ, док  је остатак 

новца прикупљен даривањем учесника 

бала“, потврдила је Мијићева. 

Наиме, прихода од награде за побједу у 

телевизијском кулинарском шоу 

програму „ Лук или мед“ одрекли су се 

чланови побједничке екипе из 

Приједора у чијем саставу су били 

Оливера Брдар Мирковић, Аљоша 

Новаковић и Гордан Гамбирожа. 

 

 
 

 
 

 „ Они су уступили награду у висини од 

5.000 КМ, а поред њих , Жељко Шормаз 

одрекао се новчане противвриједности 

златника у износу од око 500  КМ, а  

који је пронашао  у крофни“, истакла је 

Мијићева. 

У програму овогодишњег  Светосавског 

бала учествовали су чланови Српског 

пјевачког друштва “Вила” и Удружења 

за његовање традиције Приједор те Боро 

Дугић и Бобан Продановић, глумац 

приједорског позоришта Деан Батоз и 

група „ Носталгија“.  

 

 

 

Стипендије 

 

Град Приједор ће у школској 2018/19. 

години додијелити 65 од укупно 78 

предвиђених  студентских стипендија.  

„ Укупно је запримљено 168 захтјева, од 

чега је 29 захтјева одбијено због 

неиспуњавања услова јавног конкурса, 

(смјер студента није обухваћен 

конкурсом, студент прве године студија, 

студент на мастер студијима и један 

случај гдје је подносилац захтјева већ 

корисник стипендије Града Приједора), 

док је 139 захтјева испуњавало услове 

тражене јавним конкурсом“, саопштено 

је из Одјељења за друштвене 

дјелатности. 

Од 139 бодованих захтјева, додијељено 

је 65 од предвиђених 78 стипендија , а 

због недовољног броја пријава, остале 

су упражњене стипендије на појединим 

факултетима, односно студијским 

програмима. 

Раније је проведена процедура додјеле 

стипендија за ученике те су  од 

планираних 60, додијељене 54 

стипендије. 

Град стипендира ученике и студенте 

дефицитарних факултета, а 

дефицитарни кадрови у години када се 

расписује конкурс се одређују на основу 

анализе података Завода за 

запошљавање Републике Српске- 

филијала Приједор, Агенције за 

економски развој „ПРЕДА“ и потреба 

пословне заједнице за запошљавањем 

одређеног кадра.  

Износ студентске стипендије  је 120 

КМ,а ученичке 70 КМ. 

 

Помоћ Града за изградњу Дневног 

центра у Косовској Митровици 

 

Предсједник Одбора за помоћ Косову и 

Метохији Милорад Арлов потврдио је 

да је град Приједор прва локална 

заједница у Републици Српској која ће 

са 5.000 КМ подржати изградњу 

Дневног центра"Подржи ме" Косовска 

Митровица  за више од 130 болесне 
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дјеце и младих омнетених у развоју на 

Косову и Метохији.У саопштењу Арлов 

наводи да је потврда ове донације 

стигла из кабинета градоначелника 

Приједора Миленка Ђаковића, као и да 

је aкцију подржао и донатор из 

Републике Српске  са 4.000 КМ који 

хоће да остане анониман. 

„Стварање и изградњу Дневног центра у 

Косовској Митровици покренуо је наш 

Одбор за помоћ Косову и Метохији из 

Републике Српске, Удружење родитеља 

"Подржи ме" Косовска Митровица, а 

једногласно подржало 14.децембра 

прошле године  Предсједништво Савеза 

градова и општина из Републике 

Српске“, наводи Арлов  у саопштењу. 

 „ Циљ нам је да обезбиједимо тај 

центар за велики број болесне дјеце и 

младих ометених у развоју из 

Удружења родитеља "Подржи ме" из 

Косовско Митровице.Хоћемо да то буде 

њихова друга кућа. Да се ту осјећају 

слободно, да се едукују и добију све 

потребне психолошке и друге стручне 

третмане за њихиво осамостаљење кроз 

живот“, навео је Арлов. 

 

Правна помоћ 

 

Служби правне помоћи града 

Приједора, прошле године  обратило  се 

1.605 лица што је 354  мање него 

2017.године. Самостални стручни 

сарадник за пружање правне помоћи 

Драгица Плавшић-Стојановић 

потврдила  је да је у 2018. години,  

правну помоћ у усменом облику, кроз 

правне савјете из различитих области 

добило 1.014 лица, а у писаном облику 

591 лице.  

„Када је ријеч о парничним поступцима, 

грађани су најчешће тражили правне 

савјете из области породичног права, 

као што су развод брака и законско 

издржавање, а присутни су и такозвани 

комунални предмети, гдје су грађани 

утужени”, истакла је Плавшић-

Стојановић. 

Она је додала да су у  извршним 

поступцима тражени  савјети око 

приговора и жалби, а  повреда права из 

радних односа је и даље актуелан 

проблем.  

„У управним предметима најчешће су 

биле жалбе у вези остваривања права из 

пензијско - инвалидског осигурања, те 

знатан број жалби на рјешења Фонда 

здравственог осигурања, док су 

најактуелнији предмети из 

ванпарничног поступка били приједлози 

за диобу имовине, оставински поступак, 

као о захтјеви за проглашење несталог 

лица умрлим, као захтјеве за дозволу 

склапања брака прије пунољетства”, 

истакла је Плавшић-Стојановић. 

Од укупно 1.605 лица, који су током 

2018. године користили услуге 

приједорске Службе правне помоћи, 

таксу је платило 264 лица, у износу од 

5.020 КМ. Таксе су ослобођене 

најугроженије категорије становништа, 

а у одређеним предметима, таксе су 

ослобођени и РВИ, породице погинулих 

и несталих бораца, породице цивилних 

жртава рата, избјеглице и расељена 

лица, те незапослена лица. 

 

Позоришни фестивал од 18-24.априла 

 

Позоришни фестивал „ Златна вила“ 

биће  у Приједору  одржан од 18. до 24. 

априла , одлучио  је Организациони 

одбор Фестивала. На сједници којом је 

предсједавао градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић, усвојени су и 

програм и приједлог буџета  у  овој фази 

припрема за Фестивал, а било је говора 

о динамици извођења  досадашњих 

припрема за ову манифестацију, која се 

након скоро деценију и по поново и на 

радост свих ангажованих у позоришној 

умјетности, одржава у Приједору. 

Према ријечима Зорана Бароша,  

директора 14. Позоришног  фестивала 

„Златна вила“ половином марта , кад 

селектор Фестивала Марко Мисирача 

,оконча селектовање пет представа 

професионалних позоришта из региона, 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

који ће се такмичити у неколико 

категорија, биће познато више 

појединости у програмском и 

организационом погледу.  

Подсјећања ради,  у Градској управи 

Приједор 2018. године је одлучено да 

Позоришни фестивал буде одржаван 

бијенално, односно наизмјенично са  

Међународним фестивалом хорова 

„Златна вила“.  

 

Паркинг сервис 

 

У  градском Одсјеку за саобраћај и 

паркинге  у току 2018. године остварен 

је укупан приход  око 376.259 КМ  , што 

је за  1,2 одсто мање него 2017. године  , 

потврдио је  шеф  Одсјека  Александар 

Јефтић. 

„ Приход је , међутим, нешто већи у 

поређењу са  2016. годином тако да ово 

смањење прихода не представља  

тренд,а узимајући у обзир остале 

параметре и структуру прихода резултат 

рада је задовољавајући и приходи су у 

складу са вишегодишњим просјеком“, 

рекао је Јефтић. 

Он је истакао да је највећи приход  

остварен  од  резервације паркинг 

мјеста, мјесечних и годишњих паркинг 

карата који износи 23.774 КМ и за 24 

одсто је већи него годину прије док је 

приход од блокирања возила од 20.080  

КМ  мањи за  39 одсто. 

Он је додао да приход од продаје на 

паркинг аутоматима  током 2018.године 

износи 376.259 KM и за 1,2 одсто је 

мањи од прошле године. 

 „Издато  је  566 налога за блокирање 

непрописно паркираних возила,а издат 

је велики број опомена за неплаћање 

паркирања“ потврдио је Јефтић. 

Наплата паркирања  у Приједору је 

вршена на 720 паркинг мјеста  путем 20 

паркинг аутомата.. 

 

Цивилна заштита 

 

Одсјек Цивилне заштите града 

Приједора је у сарадњи са деминерским 

тимовима Републичке управе Цивилне 

заштите и Полицијском управом 

Приједор, у току прошле године, са 53 

локације на подручју града уклонио 

неексплодирана минско-експлозивна 

средства. 

„Безбједно је  уклоњено 56  ручних  

бомби, 30 тромблона, 

двије противпјешадијске мине, једна 

противтенковска мина и три  

минобацачке гранате, 11 зоља,  309 

комада муниције разног калибра , пет 

килограма разних врста експлозива и 8 

комада осталих неексплодираних 

убојних средстава“  рекао је Душан 

Врањеш, шеф Одсјека Цивилне заштите 

 града Приједора. 

Он је додао да се ради о значајним 

количинама убојитих средстава који су 

објективно представљали опасност за 

грађане. 

„ Сматрамо да су ови задаци 

реализовани плански и организовано са 

овим субјектима и да су постигнути 

значајни резултати у смислу 

безбједности грађана од 

неескплодираних убојних средстава на 

подручју града Приједора“, истакао је 

Врањеш. 

 

„ Омбудсмен у вашем граду“ 

 

Омбудсмени за људска права БиХ 

боравили су  у радној  посјети 

Приједору којом су почели активности у 

2019. години под  називом „ Омбудсмен 

у вашем граду“  што је активност која се 

реализује у сарадњи са Мисијом ОЕБС-

а у БиХ. 

Ова активност има за циљ да се сагледа 

стање људских права на терену и 

омогући грађанима да се обрате 

институцији Омбудсмена за људска 

права БиХ. 

Омбудсмен за људска права БиХ 

Јасминка Џумхур изјавила је након 

разговора са градоначелником 

Приједора Миленком Ђаковићем да је 

питање  меморијализације као  значајан 

фактор помирења један је од основних 
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проблема који се као отворено питање 

везује за град Приједор када је у питању 

институција Омбудсмена у БиХ . Она је 

додала да се по том питању Приједор не 

разликује од других локалних заједница 

и да се оно може ријешити доношењем 

оквирног закона који би требао да 

дефинише положај жртава тортуре. 

„Град Приједор има једну позитивну 

етикету града повратника и то је веома 

добро јер су људски ресурси веома 

значајан фактор у развоју сваке локалне 

заједнице“, истакла је Џумхурова. 

Омбудсмен за људска права БиХ 

Љубинко Митровић је изјавио да је из  

града Приједора  у посљедње  три 

године стигао одговор на свако 

постављено питање из институције 

Омбудсмена. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изјавио да је град Приједор 

отворен за све облике сарадње и радује 

чињеница да нема превише жалби на  

проблематику која се тиче града 

Приједора. 

 

Музеј Козаре  -гостујућа  изложба 

  „ Античка   збирка   Музеја  

Републике Српске  II“. 

 

Аутор изложбе Милка Ђукић, иначе  

музејски  савјетник   из   Музеја   

Републике    Српске изјавила је 

новинарима да је ријеч о изложби  

тематског  карактера,  којом  је 

представљено културно-историјско  

насљеђе из периода римске владавине 

на простору  Босне  и Херцеговине.  

„Изложбом су обухваћени археолошки 

споменици  римске  провенијенције, 

откривени на простору БиХ и то  остаци 

римских путева, камена пластика, 

керамичке посуде, фрагменти од 

керамике и стакла“, истакла је 

Ђукићева. 

 „ У питању је 115 предмета и то камена 

пластика, стакло и керамички 

материјал, кухињска и стона керамика у 

периоду од 1-4.вијека те стакло из 

локалних радионица који су  дио 

археолошке збирке музеја као резултат 

систематских истраживања ових 

подручја 1972. и 1986.године“, истакла 

је Ђукићева. 

Директор Музеја Републике Српске 

Миладин Савић је отварајући ову 

изложбу истакао  да је она била 

отворена за Дан Музеја Републике 

Српске у септембру 2017.године како би  

широј  јавности презентовала резултате   

истраживачког  рада и стручне   обраде   

археолошког   материјала   античких   

локалитета   са   подручја   Босне   и   

Херцеговине. 

 

 
 

„ Гостовање   ове  изложбе   у    

Приједору    резултат   је   договора   о   

сарадњи    између   Музеја   Козаре   у   

Приједору    и    Музеја   Републике    

Српске, који   подразумијева   размјену   

изложби    и   рад   на   заједничким    

пројектима    у   будућности“, рекао је 

Савић. 

Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 

истакао је да је изложба наставак 

сарадњу ове двије установе која је и у 

претходном периоду имала занимљиве 

и поучне садржај. 

 

______________________________     

Издавач: Град  Приједор 


