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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за новембар 2016.године 

 

3.11.Камен темељац за нову зграду за 

социјалне категорије 

 

У приједорском насељу Пећани је 

полагањем камена темељца званично  

почела изградња прве  зграде са 50 

станова који су намијењени  

избјеглицама, расељеним лицима и 

повратницима, а у оквиру Регионалног 

програма стамбеног збрињавања. 

 

 
 

 
 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да Приједор већ има искуства у 

области непрофитног социјалног 

становања које ће и овдје примјењивати 

и да је вриједност ове зграде 1.018.000 

евра, а рок изградње почетак децембра 

2017. године.  

 „Поред ове зграде, на прољеће идуће 

године планирамо још једну, са 32 

стана, у насељу Рашковац, а по 

окончању стамбеног збрињавања, 

очекујемо даљу сарадњу са 

међународном заједницом на 

пројектима инфраструктуре и 

запошљавања“, рекао је Павић.  

Он је нагласио да је важно да су домаћи 

извођачи радова добили послове и да се 

зграде праве у граду, како би се станари 

тих зграда потпуно интегрисали са 

становницима града Приједора. 

Министар за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске Давор Чордаш 

рекао је да су будући станари ове зграде 

своје захтјеве послали још прије 3 

године, а да је на свим нивоима у БиХ 

било више од 26.000 захтјева. 

„Ми смо од града Приједора добили 

пројекат за ову зграду унапријед и 

очекујемо да ће тако бити и за нову 

зграду чија је вриједност милион и по 

марака. У склопу овог регионалног 

програма планирамо обновити још 44 

стамбене јединице у Приједору, тако да 

је то све укупно вриједно 5,2 милиона 

марака“, рекао је Чордаш. 

Замјеник министра за људска права и 

избјеглице БиХ Предраг Јовић 

подсјетио је да је Регионалним 

програмом стамбеног збрињавања 

планира обухватити 5.400 породица у 

БиХ, Хрватској, Србији и Црној Гори, 

да програм финансирају донатори и да 

су укупни трошкови 200 милиона КМ са 

локалним учешћем од 15 одсто. 

Представник ЦРС-а Марк Д`Силва 

честитао је руководству Приједора зато 

што је град Приједор прва локална 

заједница у Републици Српској која је 

усвојила стратегију социјалног 

становања и која је кренула са 

социјалним становањем у пракси, као и 

да ће ЦРС наставити партнерство и са 

градом и са министарствима и радити на 

економским и социјалним аспектима 

кроз разне пројекте“, додао је Д`Силва.  
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9.11.Нови градоначелник преузео 

дужност 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

предао је  након дванаест година 

дужност новоизабраном 

градоначелнику Приједора Миленку 

Ђаковићу. 

 

 
 

 
 

„Моје задовољство је двојако. С једне 

стране ,ослободићу се дужности и бићу 

с породицом, а са друге стране  дужност 

предајем колеги, партијском другу, 

човјеку у којег имам пуно повјерење и 

човјеку који ће заједно са члановима 

руководства нашег града наставити да 

гради Приједор у корист свих грађана и 

становника који овдје живе“, рекао је 

Павић. 

Он је навео да је испунио оно што би 

сваки човјек желио – да буде задовољан 

оним што је радио и урадио и да буде 

задовољан оним коме предаје дужност.  

„Лично сам убијеђен да град Приједор 

иде даље путем напретка и развоја у 

интересу свих нас“, додао је Павић. 

Нови градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић рекао је да је велика 

част преузети руковођење градом 

Приједором у којем је претходни 

градоначелник трасирао пут и створио 

визију којом су се сви његови 

сарадници руководили 12 година. 

„Настављамо све послове које су 

визијом успостављени. Нама је лакше 

сада него њему кад је почео јер је тада 

било бројних неусклађености. Циљ нам 

је одржати миран град у којем је могућ 

суживот и заједно ћемо радити све 

послове. Желимо да и за четири године 

овај град не буде исти као данас него 

љепши, већи и развијенији“, додао је 

Ђаковић. 

Кандидат ДНС-а за градоначелника 

Приједора Миленко Ђаковић на 

изборима 2. октобра 2016. године 

освојио је 60,76 одсто гласова, а 

кандидат Савеза за промјене Душан 

Берић 39,24.  

 

23.11.Конституисана Скупштина 

града 

 

Након  одржане конститутивне   

сједнице, Скупштину града  ће у 

наредне четири године чинити десет 

одборника ДНС-а, осам СНСД-а и један 

из СДП БиХ.Осим ове четири странке, у 

локалном парламенту ће бити и  СДС са 

пет одборника, СДА са три, ПДП са два 

и ДФ са једним одборником.На овој 

сједници је на мјесто замјеника 

градоначелника  изабран  Драго Тадић 

из СНСД-а са 24 гласа за и седам 

гласова против.Тадић је на ово мјесто 

дошао са мјеста посланика у Народној 

скупштини РС. Сеад Јакуповић 

поново је изабран за предсједника 

Скупштине града Приједора са 22 гласа, 

а  његов противкандидат Ајдин Мешић 

добио је пет гласова, док су четири 

гласа била неважећа. Јакуповић је члан 

СДП-а БиХ и ову дужност обављао и у 

протекле четири године. 
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За потпредсједника Скупштине града 

Приједора изабран је са 24 гласа за, 

четири против и три неважећа Горан 

Драгојевић из СНСД-а, који је био и 

једини кандидат. Ову дужност у 

протеклом мандату обављао је Далибор 

Грабеж из ПДП-а. 

 

 
 

 

 
 

За вршиоца дужности секретара 

Скупштине града Приједора именован 

је Жељко Шкондрић који ту дужност 

обавља више мандата, а за вршиоце 

дужности начелника одјељења градске 

управе сви начелници који су у 

протекле четири године обављали те 

дужности. 

Свечане заклетве положили су сви 

одборници, замјеник градоначелника и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је у свом програмском 

обраћању рекао да ће рад базирати на 

доброј организацији и стриктном 

поштовању закона, а не на прошлости и 

историцизму.  

„Нико не смије да заборави прошлост, 

али треба да опрости ради боље 

будућности те да треба искористити 

признања које град посједује као добро  

пословно окружење  за рјешавање 

највећег проблема , а то је 

незапосленост“, поручио је Ђаковић. 

Послије конститутивне, одржана  је и 

прва редовна сједница Скупштине града 

Приједора на којој је усвојен ребаланс 

буџета за 2016. годину у износу од 

40.727.093 КМ.  

Градоначелник Ђаковић разговарао 

са британским амбасадором  

              -Саопштење за јавност- 

У Приједору је  боравио амбасадор 

Велике Британије у БиХ Едвард 

Фергусон који је са градоначелником 

Приједора Миленком Ђаковићем 

размијенио мишљења о тренутним 

активностима и актуелном тренутку ове 

локалне заједнице. 

Градоначелник Ђаковић, који је  након 

локалних избора недавно преузео  ову 

дужност  , истакао је да је претходни 

градоначелник својом визијом водио 

овај град, који је  данас један отворен 

проевропски град. 

Градоначелник је потом упознао 

амбасадора са основним 

карактеристикама везаним за развој 

Приједора, његове демографске  

карактеристике стратешки развој 

Приједора кроз успостављање 

повољније  политичко- безбједносне  

климе за живот грађана и пословање, 

уређење буџета града и стабилност 

Скупштине града, развој 

инфраструктуре, привлачење страних и 

домаћих инвеститора, позитивном 

пословању страних  компанија и  

препознатом повољном пословном 
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окружење Приједора од стране 

међународних субјеката , те смањењу 

броја незапослених  и  унапређење 

културе, спорта и умјетности, отварање 

сарадње и партнерства са дијаспором. 

Градоначелник је навео да цијела БиХ 

има исти проблем, тако да је Град 

Приједор свјестан тога и  за фокус свог 

рада ставља економију и запошљавање. 

Развој инфраструктуре потребне 

инвеститорима, путева као што су 

аутопут Бања Лука – Приједор – Нови 

Град и брза цеста Приједор – Козарска 

Дубица ће умногоме помоћи страним 

инвеститорима да се одлуче 

инвестирати у Приједор, што ће утицати 

на развој економије.  

Градоначелник је нагласио и учешће 

Града Приједора на Трговинско-

економском форуму одржаном 2013. 

године у  Лондону као форуму сарадње 

Уједињеног краљевства  и БиХ. Многи 

високи функционери БиХ су узели 

учешће и понудили БиХ као земљу 

повољног пословног окружења. 

Приједор се такође представио као град 

повољног пословног окружења, што је 

резултирало бројним посјетама 

бизнисмена након форума. 

 

 
 

Амбасадор је званично честитао на 

побједи на изборима за мјесто 

градоначелника Приједора и   изразио  

лично задовољство фокусом и радом 

Градске управе, наводећи да су фокус  

Биртанске амбасаде и међународне 

заједнице управо економска питања и 

отварање нових радних мјеста. 

Он је додао да сматра да је потребно 

смањити бављење политичким 

питањима, а више радити на социо-

економским питањима, а посјетио је и  

британску компанију Арцелор Миттал 

која запошљава велики број грађана 

Приједора. 

 

3.11. Постхумна одликовања 

 

Предсједник Борачке организације 

Републике Српске  Миломир Савчић 

уручио је у Приједору постхумна 

одликовања породицама 19 погинулих 

бораца које је Медаљом заслуга за 

народ одликовао предсједник Српске 

Милорад Додик, од којих је десет 

бораца из Приједора, осам из Новог 

Града и један из Оштре Луке. Он је 

навео да је чин одликовања породица 

погинулих бораца знак да држава и 

народ нису заборавили своје погинуле 

саборце, да овај облик друштвеног 

признања у српској историји и 

традицији има врло велико значење, да 

су Срби увијек са поносом, поготово 

војничка признања, примали и поносили 

се тим признањима односно 

одликовањима. 

 

 
 

„Република није у могућности да се 

свима у исто вријеме одужи и покаже 

сјећање да нису заборављене жртве које 

су дате у посљедњем рату јер не постоји 

довољно средстава да се то уради 

одједном. Зато је БОРС опредијељења 

да се сваке године у поводу Видовдана, 

крсне славе Војске Републике Српске, 

постхумно одликује одређен број 

бораца, трудећи се да поштујемо једини 

критеријум за који смо се опредијелили, 
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а то је хронологија страдања“, навео је 

Савчић. 

Поводом Видовдана, крсне славе Војске 

Републике Српске, а на иницијативу 

Борачке организације Републике 

Српске, предсједник Републике 

Милорад Додик је указом одликовао 

250 бораца медаљом заслуга за народ.  

 

Обилазак радова у Улици Вука 

Караџића 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

обишао  је  градилиште   у центру града  

и радове који се изводе на 

реконструкцији Улице Вука Караџића  

који су почели средином августа  Он је 

том приликом изјавио  да је ово једна од 

најпрометнијих улица у граду и 

значајна јер  већина ученика на наставу 

долази баш овом улицом. 

„Када смо правили пројекат уређења 

ове улице онда смо то имали у виду и 

наши ученици ће када улица буде 

завршена моћи да  се овдје одморе, 

причају , размијене мишљења и слично 

“ рекао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да је циљ да улица буде 

завршена до краја године , а већ до краја 

овог мјесеца овај први дио према 

гимназији би требао бити  потпуно 

завршен. 

„Оно што нам је стварало потешкоће је  

питање инфраструктуре у улици, а то су 

водовод, канализација , топловод и 

телефонија и кабловска телевизија и 

практично смо све то реконструисали 

иако нисмо планирали и имаћемо 

потпуно нову инфраструктурну мрежу у 

овом дијелу града“казао је Павић. 

Он је додао да се нада да ће ова улица 

по својој љепоти бити можда и 

конкуренција главној градској улици, 

али је несумњиво да ће обе ове улице 

бити украс града. 

„Оно што је важније је да ће оне бити 

функционалне и служиће нашим 

грађанима“ рекао је Павић најављујући 

да ће поводом 100 година рударења у 

Приједору у једном дијелу ове улице  

бити постављен споменик који ће 

подсјећати на овај јубилеј. 

Радове  на уређењу  ове улице изводи 

предузеће „ Козара–путеви“ из Бања 

Луке чији је директор  Драган Чорокало   

истакао да је предузеће ангажовано у 

максималном капацитету и радови се 

одвијају пуном паром. 

„ Динамика иде отежано због наведених 

проблема са лошим инфраструктурним 

инсталацијама  које ни пројектант ни 

инвеститор  ни извођач нису могли 

предвидјети,  али трудимо се да 

испоштујемо  рок од четири мјесеца  и 

надамо се да ћемо сви бити задовољни 

обављеним послом“ рекао је Чорокало. 

Он је додао да су радови на рјешењу 

свих тих проблема при крају и да ће до 

краја новембра бити завршено 

асфалтирање, а до краја године и 

поплочавање улице и да ће посао бити 

завршен у року. 

Укупна вриједност пројекта чији је 

инвеститор град Приједор износи    

1.079.776 КМ. 

 

Отворена изложба поводом 25 година 

Нардоне скупштине РС 

 

Предсједник Народне скупштине 

Републике Српске Недељко Чубриловић 

у Приједору је отворио изложбу 

архивских докумената „25 година 

Народне скупштине Републике Српске 

1991-2016“ наводећи да је за ово 

вријеме  она донијела хиљаде закона и 

усвојила много одлука, резолуција и 

стратегија. 
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 „Ја се надам да је Народна скупштина 

Републике Српске, као највише 

законодавно тијело, испунила 

очекивања грађана Републике Српске. 

Надам се да ћемо наставити у том 

смислу, у смислу демократије и 

изналажења најбољих законских 

рјешења за грађане Републике Српске и 

да ће Република Српска и Народна 

скупштина Републике Српске трајати 

још дуги низ година“, рекао је 

Чубриловић. 

 Он је оцијенио да јубилеј од четврт 

вијека није мали временски период. 

 „То је можда један од најдужих 

периода да у оквирима одређене 

границе постоји један простор на 

Балкану, а да није мијењао своје 

границе. Ово је више него што је трајала 

стара Југославија која је трајала од 1918. 

до 1941. године“, навео је Чубриловић и 

додао да има много разлога да се 

обиљежава овај јубилеј и да се нада да 

ће Република Српска још дуго година 

обиљежавати своје јубилеје. 

 Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио је да је изложба 

присјећање на  времена кроз која је 

прошла Народна скупштина Републике 

Српске. 

 „Град Приједор био је један од градова 

гдје су се одржале двије сједнице 

Народне скупштине Републике Српске 

и у Приједору је данас отворена плоча у 

спомен на те догађаје“, рекао је 

Ђаковић. 

Аутори изложбе су Бојан Стојнић, 

директор Архива Републике Српске, и 

Верица Стошић и Горан Ђуран, 

стручњаци из ове институције. 

 

Конкурс за стипендије 

 

Град Приједор расписао је конкурс за 

додјелу 90 нових стипендија за школску  

2016/17. годину. Начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Љиљана Бабић 

потврдила је да је  ријеч  о 30 

стипендија за редовне студенте првог 

циклуса студија и 60 стипендија за 

ученике средњих школа. 

„ Ми имамо и 280 ученика и студената 

које настављамо да стипендирамо у овој 

години, тако да је то велики број 

ученика и студената који ће се 

стипендирати са те  буџетске ставке која 

је за 2016.годину износила 350 000 КМ“ 

истакла је Бабићева. 

Она је додала да су и ове године 

урађене све припремне радње, а то је 

консултовање привредног сектора , као 

и достављање података Фонда за 

запошљавање о дефицитарним 

кадровима и да је према томе расписан 

конкурс за студенте. 

Стипендије града Приједора додјељују 

се редовним студентима друге и виших 

година студија и ученицима другог и 

виших разреда средње школе. Студенти 

прве године, студенти апсолвенти и 

ученици првог разреда средње школе 

нису обухваћени овим 

конкурсом.Студентска стипендија је 

120, а ученичка 70 КМ.  

 

Опрема и механизација за 14 

корисника вриједна 23 000 КМ 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић уручио је пољопривредним 

произвођачима опрему и механизацију 

вриједну око 23.000 КМ у чијој су 

набавци са по 50 одсто средстава 

учествовали град Приједор и 

корисници. Он је овом приликом 

истакао да Градска управа наставља 

позитивну праксу подршке 

пољопривредним произвођачима. 
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„ Сматрамо да је ова активност  

изузетно корисна за ширење њихових  

послова и свакодневни рад, тако да ћемо 

то наставити и наредних година “, рекао 

је Ђаковић. 

 

 
 

 Шеф Одсјека за унапређење 

пољопривреде града Приједора Татјана 

Марић рекла је да се на јавни позив 

пријавило 27 пољопривредних 

произвођача од којих је 14 испунило 

услове и уплатило свој дио новца. 

„Сад преузимају уређаје за мужу, 

прикључке и механизацију за испомоћ у 

воћарској производњи и опрему за 

наводњавање. Укупна вриједност је око 

23.000 КМ, с тим да смо из ових 

средстава донирали дио новца 

Пољопривредној школи Приједор за 

набавку система за наводњавање“, 

навела је Марићева.  

 

Кључеви за десет породица 

повратника и расељених лица 

 

Десет породица повратника и 

расељених лица у Приједору  добило је   

кључеве кућа у оквиру пројекта 

„Подршка трајним рјешењима 

Ревидиране стратегије за проведбу 

Анекса 7 Дејтонског мировног 

споразума“. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да се ради о пет 

новоизграђених и пет реконструисаних 

стамбених објеката, а да је претходно 

овим корисницима додијељена и помоћ 

из економске компоненте пројекта.  

 

 
 

„ Ја  сам у име града  и корисника 

захвалио ЕУ и УНХЦР као донаторима 

и  Хилфсверку као имплементаторима 

овог пројекта и надам се да ће и у 

наредном периоду  бити обезбијеђени 

помоћ у грађевинском материјалу , а и 

економски дио компоненте, јер  

нажалост у Приједору је доста 

избјеглица и расељених лица који још 

увијек очекују овакве видове помоћи“, 

рекао је Ђаковић. 

Представник Хилфсверка Азема 

Авдушиновић рекла је да је у протекле 

три године у десет локалних заједница 

Хилфсверк изградио 151 стамбену 

јединицу и једну зграду социјалног 

становања са шест станова, додијелио 

188 грантова за породице расељених 

лица и повратника и подржао десет 

малих предузећа кроз која је креирано 

18 радних мјеста. 

„У Приједору је то 20 стамбених 

јединица са комплетном 

инфраструктуром, економска помоћ за 

15 породица и подршка за једно мало 

предузеће са два радна мјеста. 

Вриједност радова је 750.000 КМ и све 

то не бисмо могли без изузетне подршке 

града Приједора“, рекла је 

Авдушиновићева. 

 Портпарол УНХЦР-а за Југоисточну 

Европу Невен Црвенковић нагласио је 

изврсну сарадњу са градом Приједором 

као једном од десет приоритетних 

локалних заједница у БиХ у којима се 

пројекат проводи. 
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„Осим станоградње и економске 

подршке, ту су и друге компоненте 

попут пружања психосоцијалне заштите 

и бесплатне правне помоћи, повезивање 

пољопривредних произвођача са 

компанијама ради пласмана производа и 

друго. Циљ је да 2.400 људи, које смо 

одабрали у сарадњи са локалним 

властима, оствари шансу за бољи 

живот“, додао је Црвенковић.  

Пројекат „Подршка трајним рјешењима 

Ревидиране стратегије за проведбу 

Анекса седам Дејтонског мировног 

споразума“ ЕУ финансира са седам 

милиона евра, а УНХЦР са 1,1 милиона 

евра. 

 

Премијерно изведена представа„ 

Бунар“ 

 

Позориште Приједор премијерно је 

извело представу “Бунар” према тексту 

Радмиле Смиљанић, у режији Дарка 

Цвијетића. 

Породична драма између мајке, сина 

Милоша који се из рата враћа без ногу и 

снаје Јасмине која не успијева да 

затрудни, смјештена је у српско село, 

али проблематичан однос свекрве и 

снаје надјачава проблем мјешовитог 

брака. 

Режисер Дарко Цвијетић рекао је да је 

врло задовољан и да је игра била 

врхунска. 

“Ови људи су из себе вечерас извукли 

велики глумачки капацитет за који 

можда нису ни знали да га посједују”, 

рекао је Цвијетић након  премијере. 

У представи играју Срђан Књегињић, 

Злата Когелник, Сабина Халиловић, 

Деан Батоз и Мирела Предојевић. 

 

_________________________________     
Издавач: Град  Приједор 


