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    ГРАД   ПРИЈЕДОР 

           ГРАДСКА УПРАВА 
_________________________________                             

 ИНФОРМАТОР 
        Издање за јуни  2019.године 

 

 Скупштина града-Затражена смјена 

начелника три одјељења ГУ 

 

Скупштина града Приједора затражила 

је смјену начелника три одјељења 

градске управе и донијела закључак 

којим се од градоначелника тражи да их 

до наредне сједнице разријеши и да 

предложи вршиоце дужности.Ријеч је о 

начелницима одјељења за финансије 

Биљани Малбашић, за просторно 

уређење Мирјани Комљеновић и за 

борачко-инвалидску заштиту Миши 

Родићу, а иницијатива је поднесена због 

тога што, како је у закључку наведено, 

немају подршку скупштинске већине. 

За закључак је гласало 19 одборника, 

девет је било против, а један уздржан. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић више пута у току ове сједнице 

затражио је од Скупштине да не 

покушава преузети надлежности 

градоначелника. 

 „Ова три начелника изузетно коректно 

раде свој посао.  Мијењати тим мислим 

да није добро. Нисам хтио одмах да 

одговорим, али ја ћу о свему добро 

размислити. Мислим да ово није 

одлучено у данашњем дану, већ се дуго 

размишљало око приједлога“, рекао је 

Ђаковић. 

 Одборници нису усвојили извјештај о 

извршењу буџета града Приједора за 

2018.годину. 

Субвенције за Топлану, финансирање 

медија, кредитно задужење Приједора и 

одржавање путева –неке су од  

примједби одборника скупштинске 

већине. Иако градоначелник сматра да 

је финансијски извјештај коректан и у 

складу са законом, скупштинска већина 

не мисли тако. 

„Ненамјенски су трошена средства 

накнада за воду, затим накнада за шуме, 

финансирање других невладиних 

организација које нису у складу са 

скупштинским одлукама града, а такође 

није прихваћен ни извјештај 

градоначелника Града Приједора“, 

рекао је Ранко Кола, самостални 

одборник. 

„Обзиром да смо утврдили 

неправилности кроз извјештај о раду 

градоначелника као и ревизорском 

извјештају одређених начелника 

одјељења, предложили смо 

градоначелнику да изврши смјену тих 

начелника одјељења, и да предложи 

нове в.д.-ове новој скупштинској 

већини - истакао је Далибор Павловић 

шеф Клуба одборника СНСД-а. 

Одборници нису усвојили ни одлуку о 

расподјели неутрошених намјенских 

средстава утврђених по годишњем 

обрачуну за 2018. годину , коју су 

вратили на дораду. 

Скупштина је једногласно усвојила 

информацију о релизацији годишњег 

плана одржавања, рехабилитације и 

заштите локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица за 2018. 

годину, а приједлог овог плана за 2019. 

годину вратили на дораду. Усвојен је и 

закључак да се у том дорађеном плану 

одборницима на увид дају уговори 

потписани за први квартал ове године у 

овој области са фискалним рачунима за 

реализовани дио послова. 

 

Скупштина града- други наставак 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

су, у наставку 24.сједнице  једногласно 

усвојили извјештај о годишњем 

извршењу Интегралне стратегије 

развоја града Приједора 2014-2024 за 

2018. годину. 

Шефица Одсјека за стратешко 

планирање, управљање пројектима и 

развојем града Приједора Зинајда 

Хошић рекла је да је реализација 

стратегије у 2018. години доста добра 
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јер је остварено 69 одсто планираног, а 

када се посматра број реализованих 

пројеката у односу на план, остварење 

је и веће – 80 одсто. 

„У погледу привлачења екстерних 

извора финансирања учешће од 66 

одсто екстерних средстава указује на 

задовољавајуће стање“, навела је 

Хошићева. 

Одборници су усвојили и рјешења о 

измјенама унутар сталних радних тијела 

Скупштине града, уз образложење да су 

„незадовољни радом појединих чланова 

сталних радних тијела који 

неблаговремено извршавају дужност 

члана тог радног тијела“. 

Претходна предсједница Комисије за 

избор и именовања Оливера Брдар 

рекла је да је ријеч о политичкој чистки 

јер су се измјене односиле, како је 

навела, само на кадрове ДНС-а. 

Садашњи предсједник ове комисије 

Далибор Павловић рекао је да није 

обавезујуће мишљење Министарства 

управе и локалне самоуправе Републике 

Српске, које је позвало Скупштину 

града Приједора да измијени, укине или 

поништи акта којима је промијењен 

састав Комисије за избор и именовање и 

Одбора за жалбе, будући да, по оцјени 

Министарства, Скупштина града 

Приједора није испоштовала одредбе 

Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе односно 

Пословника Скупштине града 

Приједора. 

Није прихваћен приједлог Клуба 

одборника СДС-а да радна тијела у 

којима се праве измјене најприје 

поднесу извјештаје о раду Скупштине 

града, након чега би одборници имали 

увид у рад сваког тијела појединачно. 

„У супротном, питам се како на 

дневном реду није и смјена Комисије за 

младе чија сам и ја чланица, а познато је 

да смо се посљедњи пут састали у 

фебруару прошле године“, рекла је 

шефица Клуба одборника СДС-а Јована 

Панић поред које су у овој комисији и 

Горан Велаула, Горан Предојевић, 

Небојша Савановић и Светозар 

Вучковац. 

Одбачен је и приједлог СДС-а да се уз 

имена чланова свих радних тијела 

додају странке којима припадају будући 

да је и иницијално у овом сазиву то 

рађено и било пракса. 

Самостални одборник Предраг 

Старчевић рекао је да је у Скупштини 

града Приједора дошло до 

прекомпозиције и да је посљедично 

томе логично да дође и до измјена 

унутар радних тијела. 

„ДНС је имао десет одборника, а сад их 

има шест и стога је логично да немају 

исти капацитет ни у радним тијелима“, 

нагласио је Старчевић. 

За градоначелника Миленка Ђаковића 

разлог за именовање нових чланова 

Комисија није оправдан. 

„Наводи који стоје, везано за те људе, 

апсолутно су неистинити и због тога се 

објективно треба питати зашто се то 

дешава“, рекао је Ђаковић. 

У Одбор за жалбе града Приједора на 

период од 90 дана именовани су Татјана 

Здјелар, Јово Шебез и Миодраг 

Деретић, у Комисију за прописе 

именован је Милорад Зрнић умјесто 

Радмиле Мирић, у Комисију за буџет и 

финансије Рајка Миљуш умјесто Горане 

Тимарац Пачариз, у Комисију за 

екологију и заштиту човјекове околине 

Раденко Прерад умјесто Љиљане 

Деспотовић, у Одбор за здравство и 

социјалну заштиту Марина Курјаков 

умјесто Драгана Бојановића. 

У Савјет за спорт именован је Перо 

Шпадић умјесто Владе Лишчинског, а 

Неђељко Тимарац умјесто Младена 

Ивића. У Савјет за културу именована је 

Сања Паспаљ. 

 

Обиљежена слава града Приједора и 

цркве Свете Тројице 

 

Славским обредом  уз ломљење 

славског колача и славским ручком град 

Приједор и Црква Свете Тројице  
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прославили су  крсну славу Свету 

Тројицу – Духове. 

Протојереј ставрофор Ранко 

Малетић рекао је да су Духови празник 

гдје је треће лице Свете Тројице сишло 

међу апостоле који су дотад говорили 

многим језицима, језицима разних 

народа. 

 

 
 

 
 

 
 

 „Он је њих оплеменио и осилио, а 

Христос је сам, кад се ваздизао на небо, 

обећао апостолима да ће им послати 

утјешитеља и да не буду тужни, а тај 

дух утјешитељ је сишао на апостоле и 

он је стално присутан у цркви“, рекао је 

Малетић. 

 Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић пожелио је свим гостима и 

свим суграђанима угодан и лијеп дан, 

како пристоји слави града и цркве. 

Славским свечаностима присуствовали 

су  гости  из општина приједорске 

регије  и бројне званице из привредног 

и друштвено-политичког живота 

Приједора . 

Грчку делегацију предводио је 

архимандрит Партенијус који је рекао 

да у Приједор долази већ 25 година, да 

је то мјесто које он много воли и да је 

многе добре људе овдје упознао. 

 „Радо сваке године долазим на црквену 

славу и славу града“, додао је 

Партенијус чији хуманитарни рад је 

обиљежио послијератни период у 

Приједору када су бројне овдашње 

породице, а посебно дјеца погинулих 

бораца, стекли донаторе који су им 

годинама помагали.   

 Обиљежавање празника почело је у 

храму Свете Тројице концертом 

духовне музике на коме су учествовали 

СПД „Вила“ из Приједора ,  Београдски 

мушки  хор .Славске светковине 

настављене су служењем литургије у 

Цркви Свете Тројице,а потом је 

делегација града Приједор, на челу са  

градоначелником Миленком Ђаковићем 

положила  вијенац на споменик 

борцима отаџбинског рата „За крст 

часни“.   

 

Пријем за дјецу са Косова 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је организовао пријем за 

седамдесетак малишана са Косова и 

Метохије који бораве код својих 

вршњака у овом граду. 

„Овом приликом желим добродошлицу  

нашим драгим гостима, дјеци која су 

дошла да један дио распуста проведу са 

својим вршњацима у нашем граду.Знам 
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да су се до сада створила многа 

нераскидива пријатељства, па нема 

разлога да тако не буде и овог пута да 

дјеца из Косовог Поља, Ораховца и 

Косовске Митровице у својим 

домаћинима из Приједора не пронађу 

своје нове пријатеље за читав живот“, 

поручио је градоначелник на овом 

пријему. 

 

 
 

Ово је пета година како је  Приједор дио 

пројекта  „Спојимо дјецу Косова и 

Метохије и Републике Српске“ и ове 

године   домаћини су Основна школа  

„Десанка Максимовић“ Приједор која је 

примила је 44 ђака и Центар „Сунце“  

који је домаћин за 25 дјеце са сметњама 

у развоју који су овдје у пратњи својих 

родитеља. 

Будући да је град Приједор прва 

локална заједница која се одазвала на 

позив да новчаним средствима од 5000 

КМ  подржи настојања Удружења 

родитеља са потешкоћама у развоју „ 

Подржи ме“ да у Косовској Митровици 

оснује истоимени дневни центар за 

дјецу са Косова са сметњама у развоју, 

предсједница овог Удружења Ивана 

Ракић је градоначелнику уручила 

пригодне поклоне и ријечи захвалности. 

„ Ми смо први пут дио овог пројекта и 

Приједор и Република Српска су наша 

највећа подршка и ми смо овде као код 

своје куће“, рекла је Ракићева. 

 

 
 

Ову акцију проводи Одбор за помоћ 

Косову и Метохији из Републике 

Српске чији се предсједник Милорад 

Арлов захвалио на подршци и истакао 

да ће камен темељац за изградњу овог 

Центра бити положен 26. јуна у 

Косовској Митровици. 

„Око 900 породица из 19 локалних 

заједница  је ове године отворило своје 

домове за дјецу са Косова и Метохије да 

би бар седам дана осјетили оно што 

тамо немају, а то је слобода. Овдје 

имате браћу и искрене пријатеље“, 

поручио је Арлов. 

Он је у знак захвалности на подршци, 

градоначелнику Приједора  уручио 

статуу патријарха Павла. 

 

Одржана 11. конференција беба у 

Приједору 

  

Традиционална видовданска 

манифестација „Конференција беба“, 

коју град Приједор организовао по  

једанаести  пут, окупила је  на Видовдан 

233 бебе од укупно 536 беба рођених  у 

времену између двије конференције. 

Организатор овогодишње конференције 

беба је  био Град Приједор , која  је 

одржана на малом градском тргу.  

На њој је  изабрано трочлано 

предсједништво које чине најмлађа, 

најстарија и беба са највише браће и 

сестара, а  које је пригодним поклонима 

даривао градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић. 
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„Конференција беба је у част нашег 

подмлатка. Град Приједор сматра да оно 

највредније што има су бебе и дјеца и 

зато се окупљамо сваке године око 

Видовдана овдје на Малом тргу у 

Приједору гдје уручујемо поклоне свим 

бебама“, рекао је Ђаковић новинарима. 

Он је нагласио да се град труди да 

улаже што више у пронаталитетну 

политику и да од ове године 

новина је по 200 КМ из буџета града за 

сваку новорођену бебу. 

„Жеља нам је да мајке што више 

рађају, да рађају здраве бебе и да наш 

град не иде у дубиозу коју у цијелој 

регији имамо да се смањује број 

новорођене дјеце“, додао је Ђаковић. 

Трочланим предсједништвом до идуће 

године ће предсједавати Лазар Скопљак 

, најстарија беба, који ће у суботу  29. 

јуна имати годину дана. 

Титулу најмлађе бебе добила је 

Елеонора Лишчински  која је рођена 27. 

јуна ове године.  Бебе са највише браће 

и сестара ове године су  Хаљиљ у Мејра 

Шаћири  који имају по шесторо  седам 

браће и сестара, односно чија бака 

Разија која 52 унучади и седам 

праунучади. 

Захваљујући Градској управи и великом 

одзиву бројних јавних предузећа и 

установа, привредника, удружења и 

појединаца поклоне је  добила 171 беба, 

а у име Министарства породице, 

омладине и спорта Републике Српске 

учесницима су подијељене мајице с 

логом „Породица за пет“. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић накнадно ће у породилишту  

даривати бебе рођене на Видовдан. 

 

Посјета бебама рођеним на Видовдан 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић посјетио  је    у приједорском 

породилишту двије бебе рођене на 

Видовдан, чиме је  уједно завршена 

манифестација „ Конференција беба“. 

„ Овим мајкама честитам рођење 

њихове дјеце , а новим становницима 

Приједора , дјечаку и дјевојчици  

добродошлицу на овај свијет и да расту 

здраво и у миру“, изјавио је Ђаковић 

новинарима након обиласка 

новорођенчади и уручивања пригодних 

поклона. 

 

 
 

Он је пожелио и да ово буде нека 

симболика да  град Приједор у 

будућности има што више дјеце. 

Директор приједорске болнице Мирко 

Совиљ је изјавио да ова установа 

настоји да за потребе породилишта, 

трудница, дијагностике и свега оног 

што је потребно за праћење трудноће 

обезбиједи све оно што је неопходно. 

„ Мислим да смо достигли завидан 

ниво, уосталом ми смо и прва установа 

која је акредитовала своје Одјељење 

гинекологије и акушерства, али то не 

значи да и даље не треба да улажемо и 

побољшавамо услове јер  наша је брига 

да пратимо трудноћу и обезбиједимо 

све оно што је потребно за порођај и да 

тај долазак на свијет  наших нових 
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суграђана протекне без проблема", 

рекао је Совиљ. 

Он је додао да на том путу имају помоћ 

и ресорног министарства и локалне 

заједнице. 

Зерина Фикић из Бићшана родила је на 

Видовдан своје прво дијете, сина Адина 

, а Драгана Рељић дјевојчицу Ану. 

Код обе породиље све је протекло у 

најбољем реду уз, како рекоше , помоћ 

квлитетног тима љекара и медицинских 

сестара. Оне су захвалиле  на  посјети  

градоначелника те биле  сложне у 

оцјени да је осјећај рађања  неописив. 

 

 

Организован бајрамски пријем 

 

У Приједору је  организован пети по 

реду бајрамски пријем. Организатор, 

Меџлис ИЗ Приједор, потрудио се да на 

пријему буду званице из вјерског и 

политичког живота, представници 

џемата, имами,представници других 

вјерских заједница и пријатељи. 

Порука је по ријечима Хусеина  Велића, 

главног имама Меџлиса ИЗ Приједор 

једноставна, да се заједно подијели 

радост Бајрама. 

– Јер што радост више дијелиш, она се 

више увећава. Заједно смо и због оних 

који имају било какву тугу, јер и кад се 

туга дијели она се умањује. Циљ нам је 

заједништво, да се видимо на једном 

мјесту, да измијенимо бајрамске 

честитке једни с другима на овај дан 

који је круна свих рамазанских радости 

– поручио је Велић. 

Пријему је присуствовао и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић. Вјерницима исламске 

вјероисповијести упутио је честитке за 

велики празник.Каже да се радо одазвао 

позиву за овим дружењем. 

– Град Приједор већ дуго година 

настоји да гради квалитетне вјерске и 

националне односе уз настојања да сви 

заједно размишљамо о будућности. И да 

развијамо добросусједске односе који су 

предуслов квалитетног живота- казао је 

Ђаковић. 

Организацију бајрамског пријема 

помогао је по ријечима Хусеина Велића 

Град Приједор. 

 

Дани јагода 

 

На Малом градском тргу  одржана је   

пета изложбено-продајна манифестација 

„Дани јагода“, на којој је учествовало  

десет узгајивача јагода са приједорске 

регије. 

Шеф Одсјека за  пољопривреду Татјана 

Марић је потврдила да је , у односу на 

раније године, нешто мање излагача  

будући да је кишна година 

проузроковала смањење приноса и 

уништила знатан број површина на 

којима су биле јагоде. 

 

 
 

„Штете још увијек сумирамо и 

покушаћемо да кроз исплату подстицаја 

за воћарску производњу изађемо у 

сусрет и произвођачима јагода како 

онима који имају штете, тако и онима 

који имају функционалне засаде“, 

истакла је Марићева. 

Она је за идућу годину најавила 

активности на проширењу засада јагода 

уз напомену да  на подручју града 

постоји око 60 произвођача 

јагодичастог воћа. 

Излагаче је посјетио и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

истакао да је ово прилика да излагачи 

јагода продају своје производе 

суграђанима. 
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„ Они су имали отежане услове за 

производњу и ово је прилика да 

прикажу своју производњу. Град 

Приједор већ годинама подржава 

пољопривреднике, а у овом случају 

воћаре и тако ће бити убудуће“, казао је 

Ђаковић. 

Манифестацију „Дани јагода“ 

организовало је   Удружење воћара 

„Приједор“, уз подршку града 

Приједора. 

 

Пријем за младе фудбалере- нове 

премијерлигаше 

 

Градоначелник Приједора Миленко  

Ђаковић организовао је пријем за 

фудбалере , чланове  јуниорске 

селекције Фудбалског клуба „ Рудар- 

Приједор“ који су  недавно освојили  

титулу првака Омладинске лиге БиХ и 

пласирали се у Премијер лигу БиХ у 

овој конкуренцији. 

Млади фудбалери зелено-црних славили 

су  у финалном мечу Омладинске лиге 

БиХ који је одигран у Приједору  над 

екипом Сутјеске из Фоче резултатом 

3:0. 

 

 
 

„Ова млада група спортиста заједно са 

својим тренерима и руководством клуба 

су остварили заиста један сјајан успјех. 

То је генерација која је прије двије 

године у кадетској селекцији , такође, 

постигла сјајан резултат са 108 датих и 

два примљена гола и тада су запажени 

на спортској сцени, а свој пуни 

капацитет су показали већ сад и ја им на 

томе од срца честитам“, рекао је 

Ђаковић. 

Он је младим спортистима , као и 

њиховим тренерима пожелио пуно 

спортског успјеха. 

„ Захваљујем им се у има града 

Приједор јер је њихов успјех приказ 

доброг рада у спортским колективима у 

граду Приједору, а посебно са младим 

селекцијама“, рекао је Ђаковић. 

Тренер јуниора ФК „ Рудар-Приједор“ 

Срђан Марјановић је изјавио да је 

титула заслужена. 

„ Очекивали смо ово иако није било 

лако. Прошле смо године били 

фаворити, али нисмо успјели па смо 

зато ове године били опрезнији и 

годину дана смо чекали и успјели смо се 

пласирати у Премијер лигу“, изјавио је 

Марјановић. 

Капитен екипе Марко Јањушић је 

изјавио да је осјећај феноменалан јер су 

као екипа, послије јако тешке сезоне 

успјели да се пласирају и да остваре тај 

циљ који су имали на почетку сезоне. 

„ Надам се да ће моје колеге наставити 

са сјајним резултатима у будућности  и 

да ће све ићи по плану.Као колектив 

дјелујемо сјајно самим тим да имамо 

веома тешке услове за рад и тренинге, 

ми смо показали свој карактер и 

остварили смо наш циљ“, нагласио је 

Јањушић. 

 

Отворен пут у Горњој Драготињи 

 

У Горњој Драготињи је отворен 

новоасфалтирани пут у дужини од 2400 

метара који ово рубно подручје града 

Приједора повезује са Ахметовица на 

територији општине Нови Град. 

Свечаности отварања новоасфалтираног 

путног правца Горња Драготиња- 

Ахметовци присуствовао је и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је истакао да  су мјештани 

овог подручја  дуго чекали и дочекали 

асфалтни пут чија је ширина око три 

метра и цијена радова око 240.000 КМ . 
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„Ово је веома важно за ове крајеве гдје 

се становништво задржало на својим 

огњиштима и наша је жеља да ови 

асфалтни путеви доводе људе у села, а 

не да служе за одлазак у иностранство“, 

изјавио је Ђаковић. 

 

 
 

Он је додао да је ово дио пројекта 

асфалтирања путева у руралним 

подручјима града. 

Мјештанин Микан Богун је изјавио да 

се сељанима остварила жеља да селом 

прође асфалт. 

„ Овдје живи око 70 становника , има и 

дјеце која иду у школу, било нас је, као 

и свагдје и више, али ето ми смо овдје и 

сада имамо далеко боље услове да 

стигнемо до града“, рекао је Богун.  

 

Отворена нова куглана 

 

Приједорски Куглашки клуб „Рудар“, 

након више година , добио је властиту 

куглану која се налази у склопу нове 

спортске дворане на Уријама. 

Градоначелник Приједора Миленко  

Ђаковић изјавио је након свечане 

церемоније отварања куглане да је 

Приједор  добио репрезентативан 

куглашки објекат какав и заслужује, с 

обзиром на вишедеценијску куглашку 

традицију.  

„ Ово је први спортски објекат у овој 

спортској дворани коју градимо и наши 

куглаши су добили , након 

вишегодишњег одласка на тренинге у 

Бања Луку и Градишку, простор за 

бављење овим спортом“, рекао је 

Ђаковић. 

 

 
 

Он је додао да ће на овом мјесту и 

многи спортисти, аматери и 

рекреативици добити свој простор за 

бављење куглањем“, додао је Ђаковић. 

Он је истакао и да се у континуитету 

наставља изградња нове спортске 

дворане у коју је до сада уложено око 5 

милиона КМ , а да је од  тога у куглану 

уложено око 680 000 КМ. 

Предсједник Куглашког клуба Рудар 

Приједор Бојан Хргар изразио је 

задовољство што су коначно добили 

простор за тренирање и такмичења на 

свим нивоима. 

„ Ово је један репрезентативан објекат 

што је и био наш циљ и вјерујем да ћемо 

имати прилив нових чланова, гдје ћемо 

гледати да формирамо све узрасне  

селекције“, рекао је Хргар који је 

породичном традицијом везан за овај 

спорт будући да су му  још дједови били 

куглаши. 

Куглашки клуб  „Рудар“ Приједор 

постоји од 1965. године. Привремени 

прекид рада и улазак у статус мировања 

почиње од 2005, јер су остали без 

објекта који је до тада био у склопу 

Хотела „Приједор“. Рад Клуба 

обновљен је 2014. године. Од тог 

времена до данас, тренинзи су 

организовани у Бањалуци и Градишци. 

Захваљујући изградњи нове куглане у 

склопу спортске дворане на Уријама, 

чланови овог клуба добиће своју нову 

куглашку салу. Куглашки клуб „Рудар“ 
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Приједор броји 30 чланова, али  

очекујемо да ће ова цифра бити далеко 

већа с обзиром да су услови за рад 

клуба новом кугланом  изузетно 

побољшани. 

 

Отворено дјечије игралиште у насељу 

Урије 
 

Министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић отворили су  у градском 

насељу Урије дјечије игралиште на 

локацији бивше зелене пијаце. 

Решићева је подсјетила да је ово 

игралиште резултат пројекта с којим се 

приједорско удружење „Сиријус“ 

пријавило овом министарству прије три-

четири године. 

 

 
 

„Од тада сваке године поклањамо по 

једно игралиште у граду Приједору и по 

једно у неку изразито неразвијену 

средину“, рекла је Решићева. 

Она је навела да су, осим Приједора, 

игралишта путем овог пројекта до сада 

добили Љубиње и Оштра Лука и да је у 

току конкурс за избор наредне локације. 

„Идеја је да се овдје стави додатно 

подлога да би било безбједније за дјецу 

и идеја је да још једно рурално подручје 

добије игралиште јер можда нису можда 

кадровки оспособљени да аплицирају 

пројекте“, додала је Решићева. 

Према њеним ријечима, Министарство 

годишње за те пројекте издваја око 

10.000 КМ. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да је град одредио 

локацију и додијелио земљиште кад се 

Министарство појавило с овим 

пројектом. 

„Повољна је ситуација што је простор 

наткривен, па се може користити у 

разним временским приликама, а 

поготово је добро што се може 

обезбиједити да дјеца не излазе на 

цесте“, нагласио је Ђаковић. 

Он је навео да град настоји да 

распоређује оваква игралишта по 

градским и приградским насељима и да 

се у већим сеоским срединама о томе 

размишља.  

 

30.6. Битка на Козари-77.годишњица 

 
На Мраковици  је обиљежена 77 година 

од Битке на Козари.Вијенце  су на 

централно спомен-обиљежје на 

Мраковици положиле бројне делегације. 

Полагању вијенаца претходио је 

парастос свештенства бањалучке 

епархије, а потом је услиједило  

обраћање званичника и умјетнички 

програм. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је у свом обраћању на 

збору на Козари да је тешко повјеровати 

да постоје народи који су проживјели и 

преживјели више голгота у само сто 

година почев од балканских, преко 
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Првог и Другог свјетског рата, до 

посљедњег, отаџбинског рата. 

 

 
 

„Послије сваког од тих ратова остајале 

су ране, сузе и бол. Али, остајао је и 

неуништиви слободарски дух Козаре и 

Поткозарја и никада не смије бити 

заборављено страдање, чојство и 

јунаштво којим је овјенчана Козара, 

позната по јунаштву партизана који су 

је бранили од много јачег непријатеља, 

али и по страдању војника и цивила, 

поготово дјеце и нејачи“, истакао је 

Ђаковић у обраћању, додајући: 

„Слобода, за коју су се наши преци, али 

и ми, годинама борили, пише најљепше 

стихове и ствара најљепше звуке. Чак и 

када ћутимо у слободи, или о слободи, 

она је ту негдје око нас, као ваздух кога 

удишемо, као сунце које нас грије.А 

нема, сигуран  сам, љепшег мјеста да 

говоримо или ћутимо о слободи, од 

наше љепотице, Козаре. Овдје можете и 

ћутити и говорити и пјевати, а увијек ће 

мирис слободе  бити  око вас. Нека је 

свима онима који своје животе дадоше 

за слободу вјечна слава и 

хвала“закључио је градоначелник 

Ђаковић своје обраћање на Мраковици. 

 

Пола вијека Радио-Приједора 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић честитао је 50.рођендан Радио 

Приједору, локалној радио-станици, 

једној од најстаријих у БиХ  која 

тренутно  ради у саставу 

Информативно-пословног центра „ 

Козарски вјесник“. 

"Приједор је град који жели да се даље 

развија и да пружи бољи живот својим 

грађанима и у том смислу смо на истом 

задатку", рекао је Ђаковић, гостујући у 

празничној емисији Радио Приједора 

као једног од четири  медија који чине 

ову локалну медијску кућу.  

Он је додао да новинари "Козарског 

вјесника" редовно прате дешавања у 

граду на свим пољима живота и рада-

предузећа, институције образовања, 

културе, социјалне и здравствене 

заштите, спортске колектива и све оно 

што је огледало живота града.  

"  Наша је жеља да нађемо рјешење за 

изградњу РТВ дома и да овај медиј и 

кадровски ојачамо што би значило и 

већи квалитет и обим пласираног  

програма ", рекао је Ђаковић.  

Директор ИПЦ "Козарски вјесник" 

Зоран Совиљ је истакао да су радници 

ове медијске куће задовољни подршком 

и сарадњом коју имају са Градском 

управом, те да настоје да објективно и 

правовремено информишу грађане 

Приједора о свим дешавањима у граду.  

"Козарски вјесник" је основан 1969. 

године, тако што је општина основала 

Радио Приједор, а 1975. године почео је 

да излази седмични лист "Козарски 

вјесник". Телевизија Приједор почела је 

са радом 2000.године, а усклађујући 

облик организовања са важећим 

законским прописима од 25. децембра 

2006.године ИПЦ "Козарски вјесник" 

организован је као акционарско 

друштво са 90,80 одсто државног и 9,20 

одсто капитала ситних дионичара. ИПЦ 

"Козарски вјесник" је једина 

информативна кућа у БиХ која у свом 

саставу има радио, телевизију, те 

седмични лист и веб портал 

 
_________________________________ 
 Издавач:Град Приједор 

 


