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Izdanje za maj 2017.godine 

 

9.5. Dan pobjede na fašizmom 

 

Polaganjem vijenaca na spomen obilježje 

borcima poginulim u Odbrambeno-

otadžbinskom ratu i na Partizanskom 

groblju poginulim borcima NOR-a u 

Omarskoj,  u Prijedoru je obilježen  9. maj, 

Dan pobjede nad fašizmom. Obilježavanje 

je počelo parastosom za sve poginule borce 

u crkvi Cara Lazara u Omarskoj, a 

nastavljeno prigodnim programom ispred 

spomenika za 60 poginulih boraca  NOR-a 

na Partizanskom groblju. 

 

 
 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

je ovom prilikom izjavio novinarima da je 

Prijedor  bio dio te   antifašističke koalicije 

i da ovaj grad  ponosno obilježava Dan 

pobjede nad fašizmom. 

„ Danas je i Dan Evrope i to je za nas 

dvostruko slavlje i mi nikada ne trebamo 

zaboraviti naše pretke i naše žrtve koje su 

pronijele našu slavu cijelom svijetu kao 

odlučni beskomprimisni borci za slobodu 

protiv fašizma“ kazao je Đaković. 

On je dodao da su ovakve godišnjice 

prilika da se okupe i  mladi ljudi koji 

istoriju  našeg naroda  najbolje mogu učiti 

na izvorima antifašističkog pokreta i 

revolucije.  

 

Česima  "Zlatna vila“ ,  nagrada publike  

„Jedinstvu“ 

  
Češki hor  „ Moravija hor“  iz Ostrave  

pobjednik je 17. Međunarodnog festivala 

horova "Zlatna vila", dok je nagradu 

publike dobilo SPD „ Jedinstvo“ iz Banja 

Luke kojem je pripalo i drugo mjesto na 

ovom festivalu po odluci žirija. 
 

 
 

 

 
 

Treće mjesto po žiriju pripalo je  Horu 

Kantemus Kamnik iz  Slovenije.  

Predsjednik žirija Zapro Zaprov je  izjavio 

da je žiri imao veoma težak posao jer je 

bilo puno kvalitetnih horova te da je bilo 

teško odvojiti one najbolje. On je dodao da 

je presudio opšti utisak, repertoar i 

izvođenje i da su to  bili ti segmenti koji su 

opredijelili nagrade. Inače , plaketu "Zlatna 

vila", kao  nagradu za vrhunske domete u 

horskom pjevanju prati novčana nagrada 

od 5.000 KM, a nagradu publike  prati 

novčani iznos od 1.500 KM, čiji je 
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ovogodišnji sponzor bila kompanija 

Arcelor Mital Prijedor. 

 

 
 

Žiri u čijem su  sastavu pored  Zaprova bili 

Tomislav Fačini iz Zagreba i Aljoša 

Novaković iz Prijedora dodijelio  je šest 

posebnih priznanja za neke od elemenata 

horskog pjevanja. Pokrovitelj  i izvršni 

organizator ovogodišnje "Zlatne vile" je 

grad Prijedor, pokrovitelj Ministarstvo 

prosvjete i kulture Republike Srpske i 

prijatelj festivala Fabrika keksa „ Mira“-

članica Kraš grupe. 

 

Počela rekonstrukcija Ulice Tode 

Švrakića  

 

U prisustvu mještana  prijedorskog naselja 

Tukovi zvanično je uvedeno u posao  

preduzeće „ Hidrokop“  iz Banja Luke kao 

izvođač radova na uređenju ulice Tode 

Švrakića u dužini od 1800 metara.  

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da je riječ o projektu „ Hitne 

mjere  oporavka od poplava“ koji se 

finansira putem kredita Svjetske banke , a 

koji obuhvata još nekoliko projekata 

kojima će se sanirati posljedice poplava iz 

2014.godine. 

„ U pitanju su projekti rekonstrukcije 

izvedenih radova zbog šteta od poplava u 

primarnom vodu kanalizacije u Tukovima, 

rekonstrukcija dijela Rudničke ulice u 

dužini od 500 metara, sanacija  puta  

Saničani – Rakelići i izgradnja primarnog 

voda za vodosnabdijevanje ulice Ive 

Andrića koja je bila izvan projekta rađenog 

u naselju Gomjenica. 

Rok za izvođenje radova , čija  je 

vrijednost 290.000 KM,  je 40 dana . 

Ukupna vrijednost svih pet projekata 

„Hitnih  mjere  oporavka od poplava“ u 

Prijedoru  je oko 1.040.000 KM.  

 

Prijem za najbolje učenike 

 

Gradonačelnik Prijedora  Milenko Đaković  

je priredio prijem povodom Dana grada  za  

22 najbolja učenika osnovnih i srednjih 

škola .  

On je tom prilikom istakao da je izuzetno 

radostan što je učenicima uručio skromna  

priznanja kao stimulans za ono što su 

uradili i kao putokaz  jer  su oni ti koji 

treba da sutra grade budućnost našeg grada 

i naše republike. 

 

 
 

„Ovo je ujedno dokaz da imamo omladinu 

koja je izuzetno posvećena sticanju novih 

znanja, a kroz taj period školovanja smo i 

mi prošli tako da vjerujemo da za našu 

budućnost ne treba da brinemo kada 

vidimo ove mlade ljude“ , rekao je 

Đaković. Najboljim prijedorskim 

učenicima uručena je  knjiga Ive Andrića „ 

Znakovi pored puta“ i novčana nagrada od 

po 100 KM. 

 

15.5. Zvanično puštena u saobraćaj  

rekonstruisana  Ulica  V. Karadžića  

 

Zvanično je puštena u saobraćaj  

rekonstruisana  Ulica  Vuka Karadžića u  

centru grada , a Grad Prijedor  kao 

investitor je obezbijedio finansijska 

sredstva u iznosu 1.079.776,51 KM. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 
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je istakao da je Prijedor dobio još jednu 

lijepu gradsku ulicu u uoči praznika Dana 

grada-16.maja. 

 

 
 

 
 

„ Mi radimo  planski na uređenju grada i 

uz obećanje da ćemo nastaviti sa daljim 

uređenjem našeg grada“, rekao je Đaković. 

Rekonstrukcija ove ulice , čiji je projektant 

bio Zavod za izgradnju grada Prijedor, a 

izvođač  radova preduzeće „ Kozara-

putevi“ iz Banja Luke, obuhvatila  je 

površinu od oko 7000 kvadratnih metara. 

Direktor preduzeća „Kozara putevi“ Dejan 

Gaković je istakao da je tokom 

rekonstrukcije akcenat stavljen na šetališnu 

zonu jer se njome kreće mnogo učenika na 

putu do škole odnosno kuće. 

„ Šetališna zona obuhvata preko 50 odsto 

ukupne površine sa mnogim pratećim 

sadržajima klupama, javnim česmama i 

trgom, a pored toga u sklopu radova izveli 

smo potpunu rekonstrukciju svih 

podzemnih instalacija što će doprinijeti 

dugovječnosti same ulice i urađena je nova 

ulična javna rasvjeta sa najnovijom led 

tehnologijom“ rekao je Gaković. 

U drugoj fazi rekonstrukcije biće 

obuhvaćena sekcija tri odnosno prostor od 

Ulice Nikole Pašića do Prote Mateje 

Nenadovića ukupne površine 3520 

kvadratnih metara. 

 

Obilježen 16.maj – Dan grada 

 

Prigodnim svečanostima Prijedor je 

obilježio Dan grada - 16.maj. Pored 

prijema za goste iz bratskih opština Bovec 

iz Slovenije i Manisa iz Turske, održana je 

i svečana akademija na kojoj su 

prisustvovali i ministri u Vladi RS Lejla 

Rešić, Dane Malešević i Neđo Trninić. 

Rešićeva je  izjavila da je ponosna na sve 

ono čime se može pohvaliti Prijedor, a  

prije svega pozitivnim poslovanjem i 

kvalitetnim projektima te da bez jakih 

lokalnih zajednica nema ni jake Republike 

Srpske. 

 

 
 

 
 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je obraćajući se gostima na svečanoj 

akademiji povodom Dana grada  istakao da 

je Prijedor uprkos turbulentnim vremenima 

postao bezbjedan grad, sa povoljnim 

poslovnim okruženjem i dobrim 

međunacionalnim odnosima. On je istakao 

i da je davno poslao poruku investitorima 
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da je grad  povoljan za investiranje i da su 

oni  u ovaj grad dobrodošli.  

„Suština je da je Prijedor stvorio, prije 

svega, povoljan ambijent za investiranje i 

da je mimo Republike i države uveo čitav 

niz podsticajnih mjera u poljoprivredi i u 

preduzetništvu koje je do sada redovno 

isplaćivao korisnicima“ istakao je Đaković. 

Na ovoj svečanosti  koja je održana u 

gradskom pozorištu, pored prigodnog 

umjetničkog programa dodijeljena su i  

najviša priznanja grada. 

Plaketa grada kao najviše priznanje grada 

uručena je  privrednom društvu „ Metal-

Mont Mijić“ iz Brezičana za poseban 

doprinos u razvoju privrede grada u 

2016.godini. 

 

 
 

Nacionalni park „ Kozara“ je  Nagradu 

grada , koja uključuje i novčani iznos od 

2000 KM, dobio za posebno vrijedne 

razultate u razvoju turizma i očuvanju i 

zaštiti prirodnih ljepota Kozare. Titulu 

počasnog građanina Prijedora  ponio je 

doskorašnji gradonačelnik Prijedora Marko 

Pavić. Pohvala kao javno priznanje grada  

uručena je Slobodanu Brdaru, predsjedniku 

Udruženja penzionera grada, a Zahvalnica 

Arcelor Mital Fondaciji Prijedor. 

U ime nagrađenih zahvalio se novi počasni 

građanin Prijedora  Marko Pavić ističući da 

je svako priznanje čovjeku drago i da onaj 

ko kaže da mu je svejedno, nije iskren. 

Obilježavanje Dana grada Prijedora  

uveličan je i  nastupom mališana Dječijeg 

vrtića „ Radost“ te  polaganjem vijenaca na 

spomenik „ Za krst časni“ i Oslobodiocima 

Prijedora  te svečanim prijemom  u Hotelu 

Prijedor. 

U večernjim časovima na Trgu majora 

Zorana Karlice nastupio  je poznati 

estradni umjetnik Haris Džinović.  

 
18.5. Potpredsjednica Federacije BiH o 

položaju povratnika u Prijedoru  

 
Aktuelna politička i ekonomska situacija, 

položaj povratnika u  Republici Srpskoj i 

Federaciji BiH , kao  i projekti koji se 

realizuju u Prijedoru, a tiču se ove 

populacije bile su teme sastanka 

gradonačelnika Prijedora Milenka 

Đakovića i potpredsjednice Federacije BiH 

Melike Mahmutbegović. 

Đaković je istakao da je počastvovan time 

što je grad Prijedor prepoznat kao dobar 

primjer kada su međunacionalni odnosi u 

pitanju.   

„Mi imamo jednu visoku tekovinu dobrog 

razumijevanja međunacionalnih odnosa u 

ovom gradu, a nastavićemo da rješavamo i 

otvorena pitanja koja još uvijek nisu 

razriješena, na zadovoljstvo i uz 

razumijevanje svih građana Prijedora“, 

izjavio je Đaković. 

 

 
 

Mahmutbegovićeva je istakla da je Prijedor 

grad sa najvećim brojem povratnika u BiH, 

te da je primjer uspješnog rada lokalne 

zajednice kada je briga o povratnicima u 

pitanju. 

„ Dotakli smo se i pitanja obrazovanja,  

problema korištenja jezika koji je prisutan i 

u RS i  FBiH.  Mi nosimo jednako 

određene probleme, naša budućnost mora 

biti na bazi razumijevanja, gajenja dobrih 

odnosa i da zajedno gradimo bolju 

budućnost „ rekla je Mahmutbegovićeva.  
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Na sastanku je konstatovano da se u 

uslovima u kojima se nalazimo, političkim 

i ekonomskim, mogu napraviti značajni 

iskoraci, kada su međunacionalni odnosi u 

pitanju. 

 

Održana 24.međunarodna atletska 

ulična trka ''Prijedor 2017'' 

 

Pobjednici Međunarodne ulične trke 

„Prijedor 2017“  su reprezentativka Srbije 

Amela Terzić i  kenijski atletičar Hilari 

Kiptum Majo Kimajo. 

Terzićevoj je ovo bio peti trijumf u 

Prijedoru, a ove godine je bila bolja  od 

Teodore Simović, takođe članice Atletskog 

kluba iz Novog Pazara i trećeplasirane  

Zite Kačar iz Mađarske. 

 

 
 

 
 

 
 

„ Vrijeme nas je poslužilo , a  ovdašnja  

publika me poznaje i bodrila me je  što je 

bio dodatni motiv da trčim što bolje i 

zadovoljna sam kao sam istrčala“ izjavila 

je Terzićeva. 

Kenijac Majo Kimajo je  u finišu pretekao 

prošlogodišnjeg pobjednika , Novopazarca  

Elzana Bibića, dok je treći kroz cilj prošao 

drugi Kenijac na trci u Prijedoru, Muindi 

Berbar Mateka. 

„Presrećan sam što sam pobijedio jer sam 

ovdje do sada dva puta osvajao drugo 

mjesto što mi je motiv da se ovdje vratim i 

dogodine“ , rekao je Mateka. 

 

 
 

Na 24. Uličnoj  trci u Prijedoru  održano je 

ukupno 26 trka  uz učešće oko 2.000 trkača 

od cicibana, preko učenika osnovnih i 

srednjih škola , djece sa posebnim 

potrebama i rekreativaca. 

Promoter trke je bio  Dragan Perić, 

nekadašnji rekorder Jugoslavije u bacanju 

kugle. koji je pozdravio ovakav vid 

popularizacije atletike i trčanja kao 

najznačajnije atletske discipline. 

 

 Potvrde BFC certifikata nakon 

provedenog nadzora 
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Grad Prijedor je nakon nadzorne provjere 

BFC certifikata /Pečat kvaliteta za 

povoljno poslovno okruženje/ koja je 

provedena u gradskoj administraciji  i koja 

je obuhvatila ključne kriterijume  kojima 

se definiše razvoj i upravljanje projektima,  

dobio pozitivan  izvještaj koji se konkretno 

odnosi na kvalitet poslovanja po 

zahtjevima investitora.  

Nadzorna posjeta je potvrdila da je Grad 

napredovao od perioda za koji je prošle 

godine recertifikovan BFC standardom, i 

to sa vrlo značajnim povećanjima od  95 

odsto ispunjenja. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je na konferenciji za medije tim povodom 

izjavio da je grad Prijedor na putu daljeg 

razvoja administrativnih procesa, 

unapređenja rada sa investitorima. 

„ Ovo je potvrda da naš rad ima kontinuitet 

razvoja i stalnih unapređenja, odnosno 

otklanjanja prepoznatih nedostataka tako 

da rezultat rada podrazumijeva odlučnost 

svih u procesu da građanima budu u 

potpunosti servis kakav zaslužuju, a sa 

druge strane da investitorima pružimo 

povoljno poslovno okruženje, uz već 

postojeće kapacitete procedura i procesa “ 

rekao je Đaković. 

 

 
 

On je  dodao da je Prijedor  prva lokalna  

uprava na području Republike Srpske, 

odnosno  BiH , koja je uvela novi standard 

upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 

9001:2015. 

„  Sada smo i prva uprava koja u proces 

recertifikacije BFC ulazi već drugi put i to 

podrazumijeva održavanje ovog standarda 

i svih propisanih zahtjeva u nizu od 

prethodnih 6 godina“ rekao je Đaković. 

On je dodao da  ove ocjene jasno govore o 

radu uprave i koliko napora  se ulaže da 

kao razvojno orijentisan grad , Prijedor 

postiže  rezultate koji ga čine 

konkurentnim u odnosu na gradove u 

regionu.  

Vođa tima za BFC  Mirjana Ostojić  

naglasila je da je okosnica ove nadzorne 

provjere bila lokalni razvoj i infrastrukturni 

projekti u cilju provjere nadogradnje ovog 

standarda . 

Grad je u procesu BFC-a od 2013 godine i 

u proces recertifikacije BFCa ulazi već 

drugi put što je vrlo specifično za 

gradove/opštine sa prostora Republike 

Srpske, odnosno BiH. 

________________________________     
Izdavač: Grad  Prijedor 
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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                              
ИНФОРМАТОР 

 

Издање за мај 2017.године 

 

9.5. Дан побједе на фашизмом 

 

Полагањем вијенаца на спомен 

обиљежје борцима погинулим у 

Одбрамбено-отаџбинском рату и на 

Партизанском гробљу погинулим 

борцима НОР-а у Омарској,  у 

Приједору је обиљежен  9. мај, Дан 

побједе над фашизмом. Обиљежавање је 

почело парастосом за све погинуле 

борце у цркви Цара Лазара у Омарској, 

а настављено пригодним програмом 

испред споменика за 60 погинулих 

бораца  НОР-а на Партизанском гробљу. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  је овом приликом изјавио 

новинарима да је Приједор  био дио те   

антифашистичке коалиције и да овај 

град  поносно обиљежава Дан побједе 

над фашизмом. 

„ Данас је и Дан Европе и то је за нас 

двоструко славље и ми никада не 

требамо заборавити наше претке и наше 

жртве које су пронијеле нашу славу 

цијелом свијету као одлучни 

бескомпримисни борци за слободу 

против фашизма“ казао је Ђаковић. 

Он је додао да су овакве годишњице 

прилика да се окупе и  млади људи који 

историју  нашег народа  најбоље могу 

учити на изворима антифашистичког 

покрета и револуције.  

 

Чесима  "Златна вила“ ,  награда 

публике  „Јединству“ 

  
Чешки хор  „ Моравија хор“  из Остраве  

побједник је 17. Међународног 

фестивала хорова "Златна вила", док је 

награду публике добило СПД „ 

Јединство“ из Бања Луке којем је 

припало и друго мјесто на овом 

фестивалу по одлуци жирија. 
 

 
 

 

 
 

Треће мјесто по жирију припало је  

Хору Кантемус Камник из  Словеније.  

Предсједник жирија Запро Запров је  

изјавио да је жири имао веома тежак 

посао јер је било пуно квалитетних 

хорова те да је било тешко одвојити оне 

најбоље. Он је додао да је пресудио 

општи утисак, репертоар и извођење и 

да су то  били ти сегменти који су 

опредијелили награде. Иначе , плакету 
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"Златна вила", као  награду за врхунске 

домете у хорском пјевању прати 

новчана награда од 5.000 КМ, а награду 

публике  прати новчани износ од 1.500 

КМ, чији је овогодишњи спонзор била 

компанија Арцелор Митал Приједор. 

 

 
 

Жири у чијем су  саставу поред  Запрова 

били Томислав Фачини из Загреба и 

Аљоша Новаковић из Приједора 

додијелио  је шест посебних признања 

за неке од елемената хорског пјевања. 

Покровитељ  и извршни организатор 

овогодишње "Златне виле" је град 

Приједор, покровитељ Министарство 

просвјете и културе Републике Српске и 

пријатељ фестивала Фабрика кекса „ 

Мира“-чланица Краш групе. 

 

Почела реконструкција Улице Тоде 

Швракића  

 

У присуству мјештана  приједорског 

насеља Тукови званично је уведено у 

посао  предузеће „ Хидрокоп“  из Бања 

Луке као извођач радова на уређењу 

улице Тоде Швракића у дужини од 1800 

метара.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је ријеч о 

пројекту „ Хитне мјере  опоравка од 

поплава“ који се финансира путем 

кредита Свјетске банке , а који обухвата 

још неколико пројеката којима ће се 

санирати посљедице поплава из 

2014.године. 

„ У питању су пројекти реконструкције 

изведених радова због штета од поплава 

у примарном воду канализације у 

Туковима, реконструкција дијела 

Рудничке улице у дужини од 500 

метара, санација  пута  Саничани – 

Ракелићи и изградња примарног вода за 

водоснабдијевање улице Иве Андрића 

која је била изван пројекта рађеног у 

насељу Гомјеница. 

Рок за извођење радова , чија  је 

вриједност 290.000 КМ,  је 40 дана . 

Укупна вриједност свих пет пројеката 

„Хитних  мјере  опоравка од поплава“ у 

Приједору  је око 1.040.000 КМ.  

 

Пријем за најбоље ученике 

 

Градоначелник Приједора  Миленко 

Ђаковић  је приредио пријем поводом 

Дана града  за  22 најбоља ученика 

основних и средњих школа .  

Он је том приликом истакао да је 

изузетно радостан што је ученицима 

уручио скромна  признања као 

стимуланс за оно што су урадили и као 

путоказ  јер  су они ти који треба да 

сутра граде будућност нашег града и 

наше републике. 

 

 
 

„Ово је уједно доказ да имамо омладину 

која је изузетно посвећена стицању 

нових знања, а кроз тај период 

школовања смо и ми прошли тако да 

вјерујемо да за нашу будућност не треба 

да бринемо када видимо ове младе 

људе“ , рекао је Ђаковић. Најбољим 

приједорским ученицима уручена је  

књига Иве Андрића „ Знакови поред 

пута“ и новчана награда од по 100 КМ. 
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15.5. Званично пуштена у саобраћај  

реконструисана  Улица  В. Караџића  

 

Званично је пуштена у саобраћај  

реконструисана  Улица  Вука Караџића 

у  центру града , а Град Приједор  као 

инвеститор је обезбиједио финансијска 

средства у износу 1.079.776,51 КМ. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је Приједор добио 

још једну лијепу градску улицу у уочи 

празника Дана града-16.маја. 

 

 
 

 
 

„ Ми радимо  плански на уређењу града 

и уз обећање да ћемо наставити са 

даљим уређењем нашег града“, рекао је 

Ђаковић. 

Реконструкција ове улице , чији је 

пројектант био Завод за изградњу града 

Приједор, а извођач  радова предузеће „ 

Козара-путеви“ из Бања Луке, 

обухватила  је површину од око 7000 

квадратних метара. 

Директор предузећа „Козара путеви“ 

Дејан Гаковић је истакао да је током 

реконструкције акценат стављен на 

шеталишну зону јер се њоме креће 

много ученика на путу до школе 

односно куће. 

„ Шеталишна зона обухвата преко 50 

одсто укупне површине са многим 

пратећим садржајима клупама, јавним 

чесмама и тргом, а поред тога у склопу 

радова извели смо потпуну 

реконструкцију свих подземних 

инсталација што ће допринијети 

дуговјечности саме улице и урађена је 

нова улична јавна расвјета са 

најновијом лед технологијом“ рекао је 

Гаковић. 

У другој фази реконструкције биће 

обухваћена секција три односно 

простор од Улице Николе Пашића до 

Проте Матеје Ненадовића укупне 

површине 3520 квадратних метара. 

 

Обиљежен 16.мај – Дан града 

 

Пригодним свечаностима Приједор је 

обиљежио Дан града - 16.мај. Поред 

пријема за госте из братских општина 

Бовец из Словеније и Маниса из Турске, 

одржана је и свечана академија на којој 

су присуствовали и министри у Влади 

РС Лејла Решић, Дане Малешевић и 

Неђо Трнинић. 

Решићева је  изјавила да је поносна на 

све оно чиме се може похвалити 

Приједор, а  прије свега позитивним 

пословањем и квалитетним пројектима 

те да без јаких локалних заједница нема 

ни јаке Републике Српске. 
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Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је обраћајући се гостима на 

свечаној академији поводом Дана града  

истакао да је Приједор упркос 

турбулентним временима постао 

безбједан град, са повољним пословним 

окружењем и добрим међунационалним 

односима. Он је истакао и да је давно 

послао поруку инвеститорима да је град  

повољан за инвестирање и да су они  у 

овај град добродошли.  

„Суштина је да је Приједор створио, 

прије свега, повољан амбијент за 

инвестирање и да је мимо Републике и 

државе увео читав низ подстицајних 

мјера у пољопривреди и у 

предузетништву које је до сада редовно 

исплаћивао корисницима“ истакао је 

Ђаковић. 

На овој свечаности  која је одржана у 

градском позоришту, поред пригодног 

умјетничког програма додијељена су и  

највиша признања града. 

Плакета града као највише признање 

града уручена је  привредном друштву „ 

Метал-Монт Мијић“ из Брезичана за 

посебан допринос у развоју привреде 

града у 2016.години. 

 

 
 

Национални парк „ Козара“ је  Награду 

града , која укључује и новчани износ 

од 2000 КМ, добио за посебно вриједне 

разултате у развоју туризма и очувању и 

заштити природних љепота Козаре. 

Титулу почасног грађанина Приједора  

понио је доскорашњи градоначелник 

Приједора Марко Павић. Похвала као 

јавно признање града  уручена је 

Слободану Брдару, предсједнику 

Удружења пензионера града, а 

Захвалница Арцелор Митал Фондацији 

Приједор. 

У име награђених захвалио се нови 

почасни грађанин Приједора  Марко 

Павић истичући да је свако признање 

човјеку драго и да онај ко каже да му је 

свеједно, није искрен. 

Обиљежавање Дана града Приједора  

увеличан је и  наступом малишана 

Дјечијег вртића „ Радост“ те  полагањем 

вијенаца на споменик „ За крст часни“ и 

Ослободиоцима Приједора  те свечаним 

пријемом  у Хотелу Приједор. 

У вечерњим часовима на Тргу мајора 

Зорана Карлице наступио  је познати 

естрадни умјетник Харис Џиновић.  

 
18.5. Потпредсједница Федерације 

БиХ о положају повратника у 

Приједору  

 
Актуелна политичка и економска 

ситуација, положај повратника у  

Републици Српској и Федерацији БиХ , 

као  и пројекти који се реализују у 

Приједору, а тичу се ове популације 

биле су теме састанка градоначелника 

Приједора Миленка Ђаковића и 

потпредсједнице Федерације БиХ 

Мелике Махмутбеговић. 

Ђаковић је истакао да је почаствован 

тиме што је град Приједор препознат 

као добар примјер када су 

међунационални односи у питању.   

„Ми имамо једну високу тековину 

доброг разумијевања међунационалних 

односа у овом граду, а наставићемо да 

рјешавамо и отворена питања која још 

увијек нису разријешена, на 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

задовољство и уз разумијевање свих 

грађана Приједора“, изјавио је Ђаковић. 

 

 
 

Махмутбеговићева је истакла да је 

Приједор град са највећим бројем 

повратника у БиХ, те да је примјер 

успјешног рада локалне заједнице када 

је брига о повратницима у питању. 

„ Дотакли смо се и питања образовања,  

проблема кориштења језика који је 

присутан и у РС и  ФБиХ.  Ми носимо 

једнако одређене проблеме, наша 

будућност мора бити на бази 

разумијевања, гајења добрих односа и 

да заједно градимо бољу будућност „ 

рекла је Махмутбеговићева.  

На састанку је констатовано да се у 

условима у којима се налазимо, 

политичким и економским, могу 

направити значајни искораци, када су 

међунационални односи у питању. 

 

Одржана 24.међународна атлетска 

улична трка ''Приједор 2017'' 

 

Побједници Међународне уличне трке 

„Приједор 2017“  су репрезентативка 

Србије Амела Терзић и  кенијски 

атлетичар Хилари Киптум Мајо Кимајо. 

Терзићевој је ово био пети тријумф у 

Приједору, а ове године је била боља  

од Теодоре Симовић, такође чланице 

Атлетског клуба из Новог Пазара и 

трећепласиране  Зите Качар из 

Мађарске. 

 

 
 

 
 

 
 

„ Вријеме нас је послужило , а  овдашња  

публика ме познаје и бодрила ме је  што 

је био додатни мотив да трчим што 

боље и задовољна сам као сам 

истрчала“ изјавила је Терзићева. 

Кенијац Мајо Кимајо je  у финишу 

претекао прошлогодишњег побједника , 

Новопазарца  Елзана Бибића, док је 

трећи кроз циљ прошао други Кенијац 

на трци у Приједору, Муинди Бербар 

Матека. 

„Пресрећан сам што сам побиједио јер 

сам овдје до сада два пута освајао друго 

мјесто што ми је мотив да се овдје 

вратим и догодине“ , рекао је Матека. 
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На 24. Уличној  трци у Приједору  

одржано је укупно 26 трка  уз учешће 

око 2.000 тркача од цицибана, преко 

ученика основних и средњих школа , 

дјеце са посебним потребама и 

рекреативаца. 

Промотер трке је био  Драган Перић, 

некадашњи рекордер Југославије у 

бацању кугле. који је поздравио овакав 

вид популаризације атлетике и трчања 

као најзначајније атлетске дисциплине. 

 

 Потврде БФЦ цертификата након 

проведеног надзора 

 

Град Приједор је након надзорне 

провјере БФЦ цертификата /Печат 

квалитета за повољно пословно 

окружење/ која је проведена у градској 

администрацији  и која је обухватила 

кључне критеријуме  којима се 

дефинише развој и управљање 

пројектима,  добио позитиван  извјештај 

који се конкретно односи на квалитет 

пословања по захтјевима инвеститора.  

Надзорна посјета је потврдила да је 

Град напредовао од периода за који је 

прошле године рецертификован БФЦ 

стандардом, и то са врло значајним 

повећањима од  95 одсто испуњења. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је на конференцији за медије 

тим поводом изјавио да је град 

Приједор на путу даљег развоја 

административних процеса, унапређења 

рада са инвеститорима. 

„ Ово је потврда да наш рад има 

континуитет развоја и сталних 

унапређења, односно отклањања 

препознатих недостатака тако да 

резултат рада подразумијева одлучност 

свих у процесу да грађанима буду у 

потпуности сервис какав заслужују, а са 

друге стране да инвеститорима 

пружимо повољно пословно окружење, 

уз већ постојеће капацитете процедура и 

процеса “ рекао је Ђаковић. 

 

 
 

Он је  додао да је Приједор  прва 

локална  управа на подручју Републике 

Српске, односно  БиХ , која је увела 

нови стандард управљања квалитетом 

BAS EN ISO 9001:2015. 

„  Сада смо и прва управа која у процес 

рецертификације БФЦ улази већ други 

пут и то подразумијева одржавање овог 

стандарда и свих прописаних захтјева у 

низу од претходних 6 година“ рекао је 

Ђаковић. 

Он је додао да  ове оцјене јасно говоре о 

раду управе и колико напора  се улаже 

да као развојно оријентисан град , 

Приједор постиже  резултате који га 

чине конкурентним у односу на градове 

у региону.  

Вођа тима за БФЦ  Мирјана Остојић  

нагласила је да је окосница ове надзорне 

провјере била локални развој и 

инфраструктурни пројекти у циљу 

провјере надоградње овог стандарда . 

Град је у процесу БФЦ-а од 2013 године 

и у процес рецертификације БФЦа 

улази већ други пут што је врло 

специфично за градове/општине са 

простора Републике Српске, односно 

БиХ. 

________________________________     
Издавач: Град  Приједор 


