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7.9.Ministar Čordaš u Prijedoru 

 

Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS 

Davor Čordaš obišao je sa 

gradonačelnikom Prijedora Milenkom 

Đakovićem radove na izgradnji zgrade u 

Prijedoru, koja se gradi u okviru 

potprojekta BH3 Regionalnog programa 

stambenog zbrinjavanja.  

Oni su izrazili zadovoljstvo dinamikom i 

kvalitetom radova koje izvodi kozorcijum 

firmi „ Prijedorputevi“ i „ MB Modul“. 

 

 
 

„ Vidimo da su radovi u završnoj fazi u 

zgradi koja će imati 50 stambenih jedinica“ 

izjavio je novinarima Čordaš. 

On je dodao da se prema riječima izvođača 

,radovi odvijaju po planu, te da će korisnici 

početkom slijedeće godine useliti u ove 

stanove. 

Prijedor je prvi grad u kome se gradi 

stambeni objekat sa 50 stanova, od devet 

lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, 

koje su obuhvaćene projektom,a vrijednost 

radova iznosi oko dva miliona maraka. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je izjavio da je Prijedor bio prvi spreman 

za implementaciju ovog projekta i  da brzo 

ponudi prostor i projekat. 

„ Ovo je od velikog značaja za izbjegla i 

raseljena lica kako bi , oni koji još uvijek 

nisu riješili stambeno pitanje, konačno i 

riješe budući da ih je većina bila u 

alternativnom smještaju“ rekao je Đaković. 

On je pojasnio da je u pitanju socijalno 

neprofitno stanovanje, tako da će ta lica 

plaćati samo jednu KM za kvadrat 

stambene jedinice, a stan će biti u 

vlasništvu grada Prijedora. 

 

Ugovori sa 37 korisnika 

 

Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS 

Davor Čordaš je u Prijedoru potpisao 

ugovore sa 37 korisnika, kojima se grade 

kuće u okviru potprojekta BH 2 

Regionalnog programa stambenog 

zbrinjavanja, ukupne vrijednosti oko 

1.025.000 KM. 

 

 
 

„ Ovo su stambeni objekti, kuće gdje se 

radi po sistemu `ključ u ruke` gdje nisu od 

getoizirane kuće sa tipskim projektom već 

se rade kuće kakve su bile i radi se sa 

malterom i sa fasadom“ rekao je Čordaš. 

On je dodao da je rok za izvođenje radova  

je 120 dana i izrazio nadu da će uskoro 

početi izgradnja još jedne zgrade sa 24 

stana za korisnike alternativnog smještaja  

i  zgrade za  32 jedinice za zbrinjavanje 
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najugroženijih kategorija izbjeglih i 

raseljenih lica. 

Čordaš je dodao da će u narednom periodu 

u Prijedoru biti izgrađeno 155 stambenih 

jedinica i to za sva tri naroda i ostale. 

„ Vrijednost svih tih radova i projekata je 

oko 6,6 miliona KM koje treba 

ministarstvo da implementira u gradu 

Prijedoru i svi su stanovi tipa socijalnog 

stanovanja čiji će vlasnik biti grad 

Prijedor“ , izjavio je Čordaš. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je izrazio zadovoljstvo potpisanim 

ugovorima za sugrađane bošnjačke i 

hrvatske nacionalnosti kojima je potrebno 

izgraditi ili rekonstruisati individualni 

stambeni objekat. 

 

Ministar Stevo Mirjanić posjetio 

Prijedor  

 
Ministar poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede RS Stevo Mirjanić se u 

Prijedoru  sastao sa gradonačelnikom 

Prijedora Milenkom Đakovićem i 

načelnicima opština prijedorske regije 

Oštra Luka, Krupa na Uni, Kostajnica, 

Kozarska Dubica i Novi Grad  i sa 

aktuelnom temom snabdijevanja drvnim 

sortimentima . Oni su   nedavno uputili 

pismo ministru  i istakli da traže da se 

poštuju zakonske odredbe i osnov od 10 

odsto koji se ne može premašiti kada je u 

pitanju prelijevanje drvnih sortimenta u 

druge regije. 

 

 
 

„ Dogovoreno je da radna grupa na čelu sa 

generalnim direktorom JP“ Šume Srpske“  

, pomoćnikom za šumarstvo, direktorom 

Šumskog gazdinstva Prijedor i izvršnim 

direktorom JP „Šume Srpske“ za 

komercijalna pitanja u petak u 

Ministarstvo donesu taj usaglašeni plan 

raspodjele“ , rekao je Mirjanić. 

On je dodao da se može reći da su nedavni 

zahtjevi koji su stigli sa sastanka 

gradonačelnika Prijedora i pet susjednih 

opština bili opravdani, a da je ovaj  

razgovor   bio  jedan pragmatičan 

razgovor , dogovor i pragmatično 

zaključivanje. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

se zahvalio  učesnicima ovog  sastanka čiji 

je cilj bio da se napravi optimalizacija 

odnosa  u okviru preduzeća „ Šume 

Srpske“ i da  svim zainteresovanim 

stranama bude obezbijeđeno drvo. 

 

20.9. Zasjedala Skupština grada 

 

Odbornici Skuštine grada Prijedora su na 

10. zasjedanju usvojili odluku o povećanju 

cijena odvoza smeća za osam odsto 

odnosno  u prosjeku za 1 KM po 

domaćinstvu. Ova odluka je donijeta  

tijesnom većinom od 17 glasova za, osam 

protiv i jedan uzdržan glas odbornika. 

 

 
 

Obrazlažući prijedlog za povećanje cijena 

odvoza smeća, načelnik Odjeljenja za 

privredu i poljoprivredu Rade Rosić je 

pojasnio da je Komunalno preduzeće 

tražilo povećanje od 14 odsto, a da je data 

saglasnost  uz podršku Savjeta potrošača 

grada za povećanje od osam odsto 

smatrajući da to prvenstveno neće previše 

opteretiti budžete domaćinstava. 
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Gradonačelnik Prijedora  Milenko Đaković 

je istakao da odbornici redovno na 

sjednicama hvale da je grad sve čistiji, a  

da bi se to obezbijedilo , potrebno  je 

izdvojiti određena sredstva. 

„Mi, ako želimo da nosimo status grada, to 

zahtijeva da obavljamo sve poslove sa 

maksimalnim angažmanom i razumijem 

one koji se protive povećanju cijena bilo 

koje usluge, ali smatram da  procjena da  

povećanje cijena  odvoza smeća u prosjeku 

za jedno domaćinstvo po  jednu KM nije 

tako tragično rješenje kako se pokušava 

predstaviti kod opozicionih odbornika“, 

rekao je Đaković. 

On je dodao da je to samo dio subvencije 

građana u komunalnoj čistoći  jer grad 

učestvuje sa značajnim finansiranjem 

njihovih poslova i da  je potrebno podržati 

Komunalno preduzeće i obnavljanje 

njegove opreme. 

Povećanje cijene odvoza smeća za 

domaćinstva od dosadašnjih 0,124 KM po 

kvadratnom metru iznosi 0,133 KM.  

Odbornici Skupštine grada Prijedora su na 

ovom zasjedanju većinom glasova usvojili 

izvještaj  o polugodišnjem  izvršenju 

budžeta  za 2017.godinu od 43,6 odsto 

sredstava. 

Načelnik Odjeljenja za finansije Prijedor 

Biljana Malbašić izjavila  je   da je 

usvojeni budžet za 2017.godinu u iznosu  

36.552.712 KM i da je za ovaj period kada 

su u pitanju prihodi izvršen za 15.919.231 

KM ili 43,6 odsto. 

„ Kada su u pitanju rashodi, izvršenje 

15.594.385 KM  ili 42,7 odsto“, izjavila je 

Malbašićeva. 

Ona je pojasnila da su najveća kategorija 

prihoda poreski prihodi koji nose gotovo 

70 odsto ukupnih budžetskih  prihoda, a da 

su rashodi  uglavnom bili  za tekuće 

namjene, onako kako je budžet i usvojen . 

Malbašićeva  je potvrdila da su prihodi 

ostvareni u nešto većem procentu nego 

rashodi i  da je kada je u pitanju osnovni 

fond koji se odnosi na usvojeni budžet 

ostvaren je suficit u iznosu od  324.846 

KM. 

 

Tripartitni sporazum 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

potpisao je sa predstavnicima federalnog  

Ministarstva  raseljenih osoba i izbjeglica  

tripartitni sporazum sa sedam  korisnika  

donacije građevinskog materijala. Riječ je 

o  kategoriji povratnika i izbjeglica koji u 

izabrani po javnom pozivu ovog 

ministarstva iz 2015.godine. 

 

 
 

„ Svaka pomoć ovim kategorijama ljudi je 

dobrodošla i mi sa ovim ministarstvom 

sarađujemo već dugi niz godina kako bi 

riješili problema trajnog smještaja“, rekao 

je Đaković. Predstavnik Federalnog 

ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 

Emira Mešić je potvrdila da se radi o 

paketima građevinskog materijala koji su 

različite vrijednosti u zavisnosti od potreba 

korisnika.Ona je dodala da je javni poziv 

raspisan 2015.godine i da je tada izabrano 

26 korisnika i da je do sada riješeno 

ukupno 14 korisnika.  

 

Završeno Kulturno ljeto 2017 

 

Gastro prezentacijom „Veče domaće 

kuhinje“ i nastupom kulturno-umjetničkih 

društva sa područja grada tokom „Večeri 

folklora“  završeno je  Kulturno ljeto 

„Prijedor 2017“. 

Na gastro prezentaciji se predstavilo osam 

udruženja, a u folklornom dijelu je  

nastupilo deset kulturno-umjetničkih 

društava sa područja Prijedora kao i 

mališani vrtića „Radost“. 
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Sve učesnike i goste na ovoj završnoj 

večeri pozdravio je gradonačelnik 

Prijedora Milenko Đaković. 

On se zahvalio svima koji su doprinijeli 

bogatstvu sadržaja koji je ponuđen tokom 

puna tri mjeseca trajanja ove manifestacije. 

Održano je 46 raszličitih sadržaja i to  : 

četiri koncerta, 12 izložbi, 17 folklornih 

nastupa, pet pozorišnih predstava, jedan 

književni i dva turistička programa i pet 

revija filmova.  

 

Održan Festival narodnih zanata Rusije 

 

Udruženje narodne umjetnosti i zanatstva S

ankt Petersburga i Lenjingradske regije 

„Dvorana Zanata“ organizator je Festivala 

narodnih zanata Rusije koji je  održan na 

malom gradskom trgu u Prijedoru. 

 

 
  

Na desetak štandova bili su  izloženi  

predmeti i ručni radovi dekorativne i 

primjenjene umjetnosti narodnog 

stvaralaštva i zanata Rusije.Prijedorčani  su 

mogli da vide i kupe svilene marame, 

ručno izrađeni nakit od srebra i ćilibara do 

raznih ukrasnih predmeta te neizbježnih  i 

najpoznatijih ruskih suvenira lutki 

„babuški“ odnosno „matrjoški“.  

 

Otvorena izložba radova sa Likovne 

kolonije 

 

U Galeriji `96 je otvorena izložba radova 

učesnika 12.Likovne kolonije Sreten 

Stojanović .Zamjenik gradonačelnika 

Prijedora  Aleksandar Miljuš se, otvarajući 

izložbu, zahvalio umjetnicima koji su u 

prethodnom periodu stvarali na Kozari i 

svoja djela  ovom priliko iznijeli pred 

prijedorsku publiku.„ Kozara je bila 

dovoljno inspirativna i raduje što će dio 

ovih radova krasiti i prostore zgrade 

gradske uprave , ali i obogatiti umjetničku 

zbirku Muzeja Kozare  što je praksa svake 

kolonije“ , izjavio je Miljuš. 

 

 
 

Na Kozari su od 8. do 13.avgusta stvarali 

Gabrijela Bulatović, Daniela Fulgosi,  

Milica Crnobrnja Vukadinović,Katarina 

Zarić, Radomir Knežević, Vesna Knežević, 

Saša Filipović, Ivana Flegar, Zoran 

Banović, kao selektor  i Mladen Karan kao 

specijalni gost kolonije. 

 

Dan bez automobila 

 

U Gradu Prijedoru je povodom 

obilježavanja Evropske kampanje „Dan 

bez automobila 2017“, čiji je cilj  

promovisanje  alternativnih vidova 

saobraćaja  kao što  su javni prevozi, bicikl 

i šetnje, a u svrhu očuvanja životne 

sredine, bio obustavljen saobraćaj za sva 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

motorna vozila u užoj gradskoj zoni u 

vremenu od 11- 14 časova.  

Dan bez automobila obilježen je i to tako 

što su najmlađi  Prijedorčani na biciklima  

ili pješice defilovali  ulicama grada  koje 

su pretvorili u pješačku zonu. 

Šef Odsjeka za saobraćaj i parkinge 

Aleksandar Jeftić je  izjavio da je osnovna 

ideja za obilježavanja ovog dana 

promovisanje alternativnih vidova 

saobraćaja, te ukazivanje na probleme koje 

automobili sa sobom nose, a to su 

saobraćajne nesreće, zagađenje vazduha ili 

buka.  

 

 
 

U obilježavanju „Dana bez automobila“ 

učestvovali su prijedorski osnovci i članovi 

sportskih klubova, a pridružila su im se i 

djeca iz vrtića koja su kredom oslikavala 

ulice Prijedora.  

Evropska sedmica mobilnosti, prema 

propisima Međunarodne povelje evropske 

inicijative, traje od 16. do 22. septembra, a 

pokrenuta je kao evropska inicijativa u 

koju su od 2002. godine uključeni 431 grad 

i mjesto. 

 

Obilježen Svjetski dan turizma 

 

Otvaranjem izložbe turističke fotografije 

pod nazivom “Putuj, uživaj, poštuj” i 

prigodnim programom u sali Kina Kozara , 

u Prijedoru je obilježen Svjetski dan 

turizma. Promovisanje kulturnih 

vrijednosti, raznovrsnosti i baštine, te 

međusobno razumijevanje, mir i 

bezbjednost osnovne su principi na kojima 

je utemeljeno obilježavanje  ovog dana , 

rekla je direktor Turističke organizacije  

Prijedor Amira Ganić. 

„Današnjom manifestacijom zaokružene su 

dvomjesečne aktivnosti koje je ova 

organizacija vodila sa ciljem obilježavanja 

ovog dana tokom kojih smo promovisali 

Nacionalni park “Kozara” i izviđaštvo, 

jedinstvo u raznolikosti angažujući i djecu 

sa posebnim potrebama i invalide“ kazala 

je Ganićeva. 

 

 
 

Ona je naznačila više prirodnih resursa koji 

su osnov  za razvoj turizma na području 

Prijedora, a prije svega planinu Kozaru i 

brojne ski, pješačke  i biciklističke staze 

koje nisu bogate sadržaje boravka na ovoj 

planini. 

Izložbu 28 fotografija čiji su autori 

prijedorski srednjoškolci  je posjetio i ovim 

aktivnostima  Turističke organizacije juče 

se pridružio i gradonačelnik Prijedora 

Milenko Đaković koji je istakao značaj 

turizma kao privredne grane.  

„Na nama je da razvijamo i činimo 

održivim turizam na ovim prostorima i da 

te turiste koji nam dođu imamo čime da 

dočekamo i pridobijemo da nam opet dođu 

i da se dobar glas o našem gostoprimstvu 

daleko čuje“, poručio je Đaković. 

Ovogodišnji Svjetski dan turizma, takođe 

pod sloganom “Putuj, uživaj, poštuj”, bio 

je posvećen  održivom turizmu. 

 

Dani meda 2017 

 

U Prijedoru je održana  izložbeno-prodajna 

manifestacija „ Dani meda 2017“ koja je 

okupila dvadesetak izlagača iz deset 
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gradova regije i iz Srbije. Ovaj svojevrstan 

sajam meda i ove godine je  organizovalo 

Udruženje pčelara „ Prva pčela“ iz 

Prijedora  sa ciljem promocije pčelarstva i 

pčelinjih proizvoda i ljekovitog bilja. 

Predsjednik ovog udruženja Đuro Kunić je  

izjavio da je godina  za pčelare bila teška te 

da raduje što je broj izlagača na sajmu ipak 

dovoljan da bi ponuda bila i bogata i 

kvalitetna. 

 

 
 

 „ Mi pčelari smo se potrudili da izaberemo 

kvalitetne proizvode i da će naši kupci biti 

zadovoljni“ rekao je Kunić. 

On je dodao da je cijena kilograma meda 

15 KM, a slična je situacija i sa ostalim 

pčelinjim proizvodima. 

Izlagače je posjetio i gradonačelnik 

Prijedora Milenko Đaković koji je istakao 

da je manifestacija važna jer okuplja 

proizvođače meda,a građanima omogućava 

da se snabdiju pčelinjim proizvodima.  

 

Pokloni za romsku djecu 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

uručio je u Udruženju Roma školske torbe 

i pribor za 45 osnovaca romske 

nacionalnosti.  

„Mi tradiconalno  na početku školske  

godine pomažemo romskoj djeci koja su u 

našim osnovnim školama i mi smo ponosni 

na to što većina romske djece pohađa školu 

i nadamo se da će nastaviti školovanje i u 

srednjim školama i time steći veće 

mogućnosti da dođu do posla“ izjavio je 

Đaković. 

On je dodao da su to uglavnom siromašne 

porodice , tako da ova naša pomoć pored 

olakšavanja školovanja treba da potakne i 

roditelje da razmišljaju u tom pravcu i 

omoguće im da pohađaju školu. 

Đaković je potvrdio da će narednih dana 

ova romska djeca  od 3-9.razreda dobiti i 

udžbenike kako bi u potpunosti bili 

spremni za pohađanje nastave u šolskoj 

2017/18.godini. 

 

 

 
 

Na pažnji koju gradska uprava poklanja  

romskoj djeci  , pogotovo osnovcima kada 

su u pitanju udžbenici i školski pribor 

zahvalio se predsjednik Udruženja Roma 

Ramo Salešević koji je potvrdio da 

osnovnu i srednju školu u Prijedoru  

pohađa oko 80 Roma.  

„ Romska djeca se ni po čemu ne odvajaju 

od druge djecu u gradu koja se školuju  što 

je važna stvar za njihovu integraciju u 

jednu društvenu zajednicu“ kazao je 

Salešević 

 

Počinje nova pozorišna sezona  

 

Nova pozorišna sezona u Pozorišu Prijedor 

otvoriće predstava „ Terapija“. Riječ je o 

kolažnoj predstavi u kojoj igra osam 

polaznika škole glume Dramskog studija „ 

Živko Desnica“. 

Glumac i voditelj škole glume Dean Batoz 

je  na konferenciji za novinare istakao da  

će predstava biti nešto drugačija nego 

predstave prethodnih generacija. 
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„ To je svakako kolaž glumačkih zadataka 

jer je jako teško naći dramski predložak 

teksta koji odgovara svima i po godinama i 

da svi budu podjednako zastupljeni pa smo 

opet napravili kolaž , ali smo to stavili u 

neke okolnosti tako da to ima formu 

predstave“ , najavio  je Batoz. 

On je dodao da se na audiciju početkom 

ljeta prijavilo 25 potencijalnih polaznika, 

ali da je na osnovu kriterijuma za prijem 

izabrano njih osam koji i čine okosnicu ove 

predstave. 

Batoz je istakao da se škola glume i 

organizuje da se popularizuje pozorišna 

umjetnost, da se približi mladim ljudima, 

ali i da se popuni postojeći ansambl te da 

vjeruje da prijedorsko pozorište i na ove 

mlade ljude u budućnosti može da računa. 

Direktor  Pozorišta Prijedor Zoran Baroš je 

najavio i premijeru predstave „ Sve o 

ženama“  po tekstu Mire Gavrana i u režiji 

Darka Cvijetića  koja će biti održana 

21.oktobra. 

„ U međuvremenu, 18.oktobra u Banja 

Luci će biti odigrana  premijera predstave 

koju radimo u koprodukciji sa Narodnim 

pozorište`Sabirni centar` , a sredinom  

novmebra i premijera predstave  `Laža i 

paralaža` po tekstu Jovana Sterije Popovića 

i u režiji Đurđe Tešić iz Beograda.“ , rekao 

je Baroš. 

 

Održano Veče nacionalnih manjina 

 

Četiri udruženja nacionalnih manjina iz 

Prijedora okupila su se po 13.put na 

tradicionalnom druženju pod nazivom  

“Veče nacionalnih manjina” . Domaćin 

ovogodišnjeg druženja  bilo je Udruženje 

Slovenaca „ Lipa“ koje je pripremilo 

prigodan  kulturo-umjetnički program sa 

degustacijom jela nacionalnih kuhinja 

Čeha, Roma , Ukrajinaca i Slovenaca  koji 

žive na području Prijedora. 

„Poznato je da je naša lokalna zajednica 

prva u BiH uvrstila u budžet stavku za 

manjine, pa iako uvijek može i bolje, mi 

smo zadovoljni onim što imamo“, rekla je 

Udučeva. 

Predsjednik Saveza nacionalnih manjina  

Republike Srpske Franji Rover rekao je da 

je ova manifestacija samo još jedan 

pokazatelj pozitivne prakse suživota u 

Prijedoru. 

 

 
 

 „Kao krovnoj organizaciji i udruženju od 

javnog interesa, manjine nam se obraćaju 

sa određenim zahtjevima, u nekim 

sredinama ima i diskriminacije, ali to 

nikako nije slučaj sa Prijedorom koji 

predstavlja primjer u RS i BiH kada je u 

pitanju odnos prema manjinskim 

narodima“ , izjavio je Rover.  

 

Književni susreti na Kozari  

 

Ovogodišnjem laureatu Književnih susreta 

na Kozari Milovanu Danojliću  je na 

svečanoj akademiji koja je održana u 

Pozorištu Prijedor  na otvaranju susreta 

uručena nagrada „Književni vijenac 

Kozare“. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je  tom prilikom istakao da su ovi susreti  

svojevrstan poetski pomen za Skendera 

Kulenovića. 

„ Pomen  za sve one koji su ostali na 

Kozari po zemunicama neotkriveni i koji 
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su ostali na vječnom braniku, za one koji 

su krenuli sa Kozare u pratnji bajoneta i 

pušaka na put  sa koga se nisu vratili , ovo 

je pomen za sve njih“ rekao je Đaković 

koji je ovogodišenjem lauretu uručio 

nagradu „ Književni vijenac Kozare“. 

 

 
 

 „ Stvari su zamenljive i propadljive, a reči 

ih nadživljuju i one  obeležavaju i čuvaju 

naše mesto i naše duhovno jedinstvo“, 

poručio je čuveni pjesnik, roomansijer, 

esejista, prevodilac i publicista Milovan 

Danojlić. 

 

 
 

Milovanu Danojliću  je na  centralnoj 

manifestaciji na Kozari, na Poetskom času 

uručena i statueta  LJubijski rudar“.  

 „Zahvalan sam mnogo i Prijedoru i Kozari 

i ovim divnim ljudima koji su me se sjetili 

i koji poštuju moj rad. Drago mi je što sam 

u ovom kraju kojeg volim i što sam sa 

ljudima kojima sam zahvalan za pažnju 

koju mi ukazuj“,  rekao je  tada Danojlić. 

Svoje stihove  na Kozari su govorili  

pjesnici Dragan Kolundžija, LJubivoje 

Ršumović, Đorđo Sladoje, Mošo Odalović, 

Ranko Preradović, Aleksandra Čvorović, 

Dejan Aleksić i Zdravko Miovčić.  

Poetskom času prethodilo je polaganje 

cvijeća na spomen-bistu Sken 

dera Kulenovića.  

Domaćin i organizator manifestacije 

“Književni susreti na Kozari” bio je  grad 

Prijedor, saorganizatori Ministarstvo 

prosvjete i kulture Republike Srpske, te 

opštine Novi Grad,  Laktaši, Srbac, 

Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica i 

grad Banjaluka. Sponzor nagrade  

„Književni vijenac  Kozare“  bila je  

kompanija “Arcelor Mital”.  

 

Tenis u bijelom  

 

Na terenima Teniskog kluba  „ Dr Mladen 

Stojanović“ održan Drugi  „Turnir u 

bijelom “, posvećen 85. godišnjici od 

osnivanja ovog kluba. 

 

 
 

 

 

_________________________________    
Izdavač: Grad  Prijedor 
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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   
ИНФОРМАТОР 
 

Издање за септембар  2017.године 

 

 

7.9.Министар Чордаш у Приједору 

 

Министар за избјеглице и расељена 

лица РС Давор Чордаш обишао је са 

градоначелником Приједора Миленком 

Ђаковићем радове на изградњи зграде у 

Приједору, која се гради у оквиру 

потпројекта БХ3 Регионалног програма 

стамбеног збрињавања.  

Они су изразили задовољство 

динамиком и квалитетом радова које 

изводи козорцијум фирми „ 

Приједорпутеви“ и „ МБ Модул“. 

 

 
 

„ Видимо да су радови у завршној фази 

у згради која ће имати 50 стамбених 

јединица“ изјавио је новинарима 

Чордаш. 

Он је додао да се према ријечима 

извођача ,радови одвијају по плану, те 

да ће корисници почетком слиједеће 

године уселити у ове станове. 

Приједор је први град у коме се гради 

стамбени објекат са 50 станова, од девет 

локалних заједница у Републици 

Српској, које су обухваћене пројектом,а 

вриједност радова износи око два 

милиона марака. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изјавио да је Приједор био 

први спреман за имплементацију овог 

пројекта и  да брзо понуди простор и 

пројекат. 

„ Ово је од великог значаја за избјегла и 

расељена лица како би , они који још 

увијек нису ријешили стамбено питање, 

коначно и ријеше будући да их је 

већина била у алтернативном 

смјештају“ рекао је Ђаковић. 

Он је појаснио да је у питању социјално 

непрофитно становање, тако да ће та 

лица плаћати само једну КМ за квадрат 

стамбене јединице, а стан ће бити у 

власништву града Приједора. 

 

Уговори са 37 корисника 

 

Министар за избјеглице и расељена 

лица РС Давор Чордаш је у Приједору 

потписао уговоре са 37 корисника, 

којима се граде куће у оквиру 

потпројекта БХ 2 Регионалног програма 

стамбеног збрињавања, укупне 

вриједности око 1.025.000 КМ. 

 

 
 

„ Ово су стамбени објекти, куће гдје се 

ради по систему `кључ у руке` гдје нису 
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од гетоизиране куће са типским 

пројектом већ се раде куће какве су 

биле и ради се са малтером и са 

фасадом“ рекао је Чордаш. 

Он је додао да је рок за извођење радова  

је 120 дана и изразио наду да ће ускоро 

почети изградња још једне зграде са 24 

стана за кориснике алтернативног 

смјештаја  и  зграде за  32 јединице за 

збрињавање најугроженијих категорија 

избјеглих и расељених лица. 

Чордаш је додао да ће у наредном 

периоду у Приједору бити изграђено 

155 стамбених јединица и то за сва три 

народа и остале. 

„ Вриједност свих тих радова и 

пројеката је око 6,6 милиона КМ које 

треба министарство да имплементира у 

граду Приједору и сви су станови типа 

социјалног становања чији ће власник 

бити град Приједор“ , изјавио је 

Чордаш. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изразио задовољство 

потписаним уговорима за суграђане 

бошњачке и хрватске националности 

којима је потребно изградити или 

реконструисати индивидуални стамбени 

објекат. 

 

Министар Стево Мирјанић посјетио 

Приједор  

 
Министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС Стево Мирјанић се у 

Приједору  састао са градоначелником 

Приједора Миленком Ђаковићем и 

начелницима општина приједорске 

регије Оштра Лука, Крупа на Уни, 

Костајница, Козарска Дубица и Нови 

Град  и са актуелном темом 

снабдијевања дрвним сортиментима . 

Они су   недавно упутили писмо 

министру  и истакли да траже да се 

поштују законске одредбе и основ од 10 

одсто који се не може премашити када 

је у питању прелијевање дрвних 

сортимента у друге регије. 

 

 
 

„ Договорено је да радна група на челу 

са генералним директором ЈП“ Шуме 

Српске“  , помоћником за шумарство, 

директором Шумског газдинства 

Приједор и извршним директором ЈП 

„Шуме Српске“ за комерцијална 

питања у петак у Министарство донесу 

тај усаглашени план расподјеле“ , рекао 

је Мирјанић. 

Он је додао да се може рећи да су 

недавни захтјеви који су стигли са 

састанка градоначелника Приједора и 

пет сусједних општина били оправдани, 

а да је овај  разговор   био  један 

прагматичан разговор , договор и 

прагматично закључивање. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић се захвалио  учесницима овог  

састанка чији је циљ био да се направи 

оптимализација односа  у оквиру 

предузећа „ Шуме Српске“ и да  свим 

заинтересованим странама буде 

обезбијеђено дрво. 

 

20.9. Засједала Скупштина града 

 

Одборници Скуштине града Приједора 

су на 10. засједању усвојили одлуку о 

повећању цијена одвоза смећа за осам 

одсто односно  у просјеку за 1 КМ по 

домаћинству. Ова одлука је донијета  

тијесном већином од 17 гласова за, осам 

против и један уздржан глас одборника. 
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Образлажући приједлог за повећање 

цијена одвоза смећа, начелник 

Одјељења за привреду и пољопривреду 

Раде Росић је појаснио да је Комунално 

предузеће тражило повећање од 14 

одсто, а да је дата сагласност  уз 

подршку Савјета потрошача града за 

повећање од осам одсто сматрајући да 

то првенствено неће превише 

оптеретити буџете домаћинстава. 

Градоначелник Приједора  Миленко 

Ђаковић је истакао да одборници 

редовно на сједницама хвале да је град 

све чистији, а  да би се то обезбиједило , 

потребно  је издвојити одређена 

средства. 

„Ми, ако желимо да носимо статус 

града, то захтијева да обављамо све 

послове са максималним ангажманом и 

разумијем оне који се противе повећању 

цијена било које услуге, али сматрам да  

процјена да  повећање цијена  одвоза 

смећа у просјеку за једно домаћинство 

по  једну КМ није тако трагично 

рјешење како се покушава представити 

код опозиционих одборника“, рекао је 

Ђаковић. 

Он је додао да је то само дио субвенције 

грађана у комуналној чистоћи  јер град 

учествује са значајним финансирањем 

њихових послова и да  је потребно 

подржати Комунално предузеће и 

обнављање његове опреме. 

Повећање цијене одвоза смећа за 

домаћинства од досадашњих 0,124 КМ 

по квадратном метру износи 0,133 КМ.  

Одборници Скупштине града Приједора 

су на овом засједању већином гласова 

усвојили извјештај  о полугодишњем  

извршењу буџета  за 2017.годину од 

43,6 одсто средстава. 

Начелник Одјељења за финансије 

Приједор Биљана Малбашић изјавила  је   

да је усвојени буџет за 2017.годину у 

износу  36.552.712 КМ и да је за овај 

период када су у питању приходи 

извршен за 15.919.231 КМ или 43,6 

одсто. 

„ Када су у питању расходи, извршење 

15.594.385 КМ  или 42,7 одсто“, 

изјавила је Малбашићева. 

Она је појаснила да су највећа 

категорија прихода порески приходи 

који носе готово 70 одсто укупних 

буџетских  прихода, а да су расходи  

углавном били  за текуће намјене, онако 

како је буџет и усвојен . 

Малбашићева  је потврдила да су 

приходи остварени у нешто већем 

проценту него расходи и  да је када је у 

питању основни фонд који се односи на 

усвојени буџет остварен је суфицит у 

износу од  324.846 КМ. 

 

Трипартитни споразум 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић потписао је са представницима 

федералног  Министарства  расељених 

особа и избјеглица  трипартитни 

споразум са седам  корисника  донације 

грађевинског материјала. Ријеч је о  

категорији повратника и избјеглица који 

у изабрани по јавном позиву овог 

министарства из 2015.године. 

 

 
 

„ Свака помоћ овим категоријама људи 

је добродошла и ми са овим 
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министарством сарађујемо већ дуги низ 

година како би ријешили проблема 

трајног смјештаја“, рекао је Ђаковић. 

Представник Федералног министарства 

расељених особа и избјеглица Емира 

Мешић је потврдила да се ради о 

пакетима грађевинског материјала који 

су различите вриједности у зависности 

од потреба корисника.Она је додала да 

је јавни позив расписан 2015.године и 

да је тада изабрано 26 корисника и да је 

до сада ријешено укупно 14 корисника.  

 

Завршено Културно љето 2017 

 

Гастро презентацијом „Вече домаће 

кухиње“ и наступом културно-

умјетничких друштва са подручја града 

током „Вечери фолклора“  завршено је  

Културно љето „Приједор 2017“. 

На гастро презентацији се представило 

осам удружења, а у фолклорном дијелу 

је  наступило десет културно-

умјетничких друштава са подручја 

Приједора као и малишани вртића 

„Радост“. 

 

 
 

Све учеснике и госте на овој завршној 

вечери поздравио је градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић. 

Он се захвалио свима који су 

допринијели богатству садржаја који је 

понуђен током пуна три мјесеца трајања 

ове манифестације. 

Одржано је 46 расзличитих садржаја и 

то  : четири концерта, 12 изложби, 17 

фолклорних наступа, пет позоришних 

представа, један књижевни и два 

туристичка програма и пет ревија 

филмова.  

 

Одржан Фестивал народних заната 

Русије 

 

Удружење народне умјетности и занатст

ва Санкт Петерсбурга и Лењинградске 

регије „Дворана Заната“ организатор је 

Фестивала народних заната Русије који 

је  одржан на малом градском тргу у 

Приједору. 

 

 
  

На десетак штандова били су  изложени  

предмети и ручни радови декоративне и 

примјењене умјетности народног 

стваралаштва и заната 

Русије.Приједорчани  су могли да виде 

и купе свилене мараме, ручно израђени 

накит од сребра и ћилибара до разних 

украсних предмета те неизбјежних  и 

најпознатијих руских сувенира лутки 

„бабушки“ односно „матрјошки“.  

 

Отворена изложба радова са Ликовне 

колоније 

 

У Галерији `96 је отворена изложба 

радова учесника 12.Ликовне колоније 

Сретен Стојановић .Замјеник 

градоначелника Приједора  Александар 

Миљуш се, отварајући изложбу, 

захвалио умјетницима који су у 

претходном периоду стварали на Козари 

и своја дјела  овом прилико изнијели 

пред приједорску публику.„ Козара је 

била довољно инспиративна и радује 

што ће дио ових радова красити и 
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просторе зграде градске управе , али и 

обогатити умјетничку збирку Музеја 

Козаре  што је пракса сваке колоније“ , 

изјавио је Миљуш. 

 

 
 

На Козари су од 8. до 13.августа 

стварали Габријела Булатовић, Даниела 

Фулгоси,  Милица Црнобрња 

Вукадиновић,Катарина Зарић, Радомир 

Кнежевић, Весна Кнежевић, Саша 

Филиповић, Ивана Флегар, Зоран 

Бановић, као селектор  и Младен Каран 

као специјални гост колоније. 

 

Дан без аутомобила 

 

У Граду Приједору је поводом 

обиљежавања Европске кампање „Дан 

без аутомобила 2017“, чији је циљ  

промовисање  алтернативних видова 

саобраћаја  као што  су јавни превози, 

бицикл и шетње, а у сврху очувања 

животне средине, био обустављен 

саобраћај за сва моторна возила у ужој 

градској зони у времену од 11- 14 

часова.  

Дан без аутомобила обиљежен је и то 

тако што су најмлађи  Приједорчани на 

бициклима  или пјешице дефиловали  

улицама града  које су претворили у 

пјешачку зону. 

Шеф Одсјека за саобраћај и паркинге 

Александар Јефтић је  изјавио да је 

основна идеја за обиљежавања овог 

дана промовисање алтернативних 

видова саобраћаја, те указивање на 

проблеме које аутомобили са собом 

носе, а то су саобраћајне несреће, 

загађење ваздуха или бука.  

 

 
 

У обиљежавању „Дана без аутомобила“ 

учествовали су приједорски основци и 

чланови спортских клубова, а 

придружила су им се и дјеца из вртића 

која су кредом осликавала улице 

Приједора.  

Европска седмица мобилности, према 

прописима Међународне повеље 

европске иницијативе, траје од 16. до 

22. септембра, а покренута је као 

европска иницијатива у коју су од 2002. 

године укључени 431 град и мјесто. 

 

Обиљежен Свјетски дан туризма 

 

Отварањем изложбе туристичке 

фотографије под називом “Путуј, 

уживај, поштуј” и пригодним 

програмом у сали Кина Козара , у 

Приједору је обиљежен Свјетски дан 

туризма. Промовисање културних 

вриједности, разноврсности и баштине, 

те међусобно разумијевање, мир и 

безбједност основне су принципи на 

којима је утемељено обиљежавање  овог 

дана , рекла је директор Туристичке 

организације  Приједор Амира Ганић. 

„Данашњом манифестацијом 

заокружене су двомјесечне активности 

које је ова организација водила са 

циљем обиљежавања овог дана током 

којих смо промовисали Национални 

парк “Козара” и извиђаштво, јединство 

у разноликости ангажујући и дјецу са 

посебним потребама и инвалиде“ казала 

је Ганићева. 
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Она је назначила више природних 

ресурса који су основ  за развој туризма 

на подручју Приједора, а прије свега 

планину Козару и бројне ски, пјешачке  

и бициклистичке стазе које нису богате 

садржаје боравка на овој планини. 

Изложбу 28 фотографија чији су аутори 

приједорски средњошколци  је посјетио 

и овим активностима  Туристичке 

организације јуче се придружио и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је истакао значај туризма 

као привредне гране.  

„На нама је да развијамо и чинимо 

одрживим туризам на овим просторима 

и да те туристе који нам дођу имамо 

чиме да дочекамо и придобијемо да нам 

опет дођу и да се добар глас о нашем 

гостопримству далеко чује“, поручио је 

Ђаковић. 

Овогодишњи Свјетски дан туризма, 

такође под слоганом “Путуј, уживај, 

поштуј”, био је посвећен  одрживом 

туризму. 

 

Дани меда 2017 

 

У Приједору је одржана  изложбено-

продајна манифестација „ Дани меда 

2017“ која је окупила двадесетак 

излагача из десет градова регије и из 

Србије. Овај својеврстан сајам меда и 

ове године је  организовало Удружење 

пчелара „ Прва пчела“ из Приједора  са 

циљем промоције пчеларства и 

пчелињих производа и љековитог биља. 

Предсједник овог удружења Ђуро 

Кунић је  изјавио да је година  за 

пчеларе била тешка те да радује што је 

број излагача на сајму ипак довољан да 

би понуда била и богата и квалитетна. 

 

 
 

 „ Ми пчелари смо се потрудили да 

изаберемо квалитетне производе и да ће 

наши купци бити задовољни“ рекао је 

Кунић. 

Он је додао да је цијена килограма меда 

15 КМ, а слична је ситуација и са 

осталим пчелињим производима. 

Излагаче је посјетио и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

истакао да је манифестација важна јер 

окупља произвођаче меда,а грађанима 

омогућава да се снабдију пчелињим 

производима.  

 

Поклони за ромску дјецу 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић уручио је у Удружењу Рома 

школске торбе и прибор за 45 основаца 

ромске националности.  

„Ми традицонално  на почетку школске  

године помажемо ромској дјеци која су 

у нашим основним школама и ми смо 

поносни на то што већина ромске дјеце 

похађа школу и надамо се да ће 

наставити школовање и у средњим 

школама и тиме стећи веће могућности 

да дођу до посла“ изјавио је Ђаковић. 

Он је додао да су то углавном 

сиромашне породице , тако да ова наша 

помоћ поред олакшавања школовања 

треба да потакне и родитеље да 

размишљају у том правцу и омогуће им 

да похађају школу. 
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Ђаковић је потврдио да ће наредних 

дана ова ромска дјеца  од 3-9.разреда 

добити и уџбенике како би у 

потпуности били спремни за похађање 

наставе у шолској 2017/18.години. 

 

 

 
 

На пажњи коју градска управа поклања  

ромској дјеци  , поготово основцима 

када су у питању уџбеници и школски 

прибор захвалио се предсједник 

Удружења Рома Рамо Салешевић који је 

потврдио да основну и средњу школу у 

Приједору  похађа око 80 Рома.  

„ Ромска дјеца се ни по чему не одвајају 

од друге дјецу у граду која се школују  

што је важна ствар за њихову 

интеграцију у једну друштвену 

заједницу“ казао је Салешевић 

 

Почиње нова позоришна сезона  

 

Нова позоришна сезона у Позоришу 

Приједор отвориће представа „ 

Терапија“. Ријеч је о колажној 

представи у којој игра осам полазника 

школе глуме Драмског студија „ Живко 

Десница“. 

Глумац и водитељ школе глуме Деан 

Батоз је  на конференцији за новинаре 

истакао да  ће представа бити нешто 

другачија него представе претходних 

генерација. 

 

 
 

„ То је свакако колаж глумачких 

задатака јер је јако тешко наћи драмски 

предложак текста који одговара свима и 

по годинама и да сви буду подједнако 

заступљени па смо опет направили 

колаж , али смо то ставили у неке 

околности тако да то има форму 

представе“ , најавио  је Батоз. 

Он је додао да се на аудицију почетком 

љета пријавило 25 потенцијалних 

полазника, али да је на основу 

критеријума за пријем изабрано њих 

осам који и чине окосницу ове 

представе. 

Батоз је истакао да се школа глуме и 

организује да се популаризује 

позоришна умјетност, да се приближи 

младим људима, али и да се попуни 

постојећи ансамбл те да вјерује да 

приједорско позориште и на ове младе 

људе у будућности може да рачуна. 

Директор  Позоришта Приједор Зоран 

Барош је најавио и премијеру представе 

„ Све о женама“  по тексту Мире 

Гаврана и у режији Дарка Цвијетића  

која ће бити одржана 21.октобра. 

„ У међувремену, 18.октобра у Бања 

Луци ће бити одиграна  премијера 

представе коју радимо у копродукцији 

са Народним позориште`Сабирни 

центар` , а средином  новмебра и 

премијера представе  `Лажа и паралажа` 

по тексту Јована Стерије Поповића и у 

режији Ђурђе Тешић из Београда.“ , 

рекао је Барош. 

 

Одржано Вече националних мањина 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

Четири удружења националних мањина 

из Приједора окупила су се по 13.пут на 

традиционалном дружењу под називом  

“Вече националних мањина” . Домаћин 

овогодишњег дружења  било је 

Удружење Словенаца „ Липа“ које је 

припремило пригодан  културо-

умјетнички програм са дегустацијом 

јела националних кухиња Чеха, Рома , 

Украјинаца и Словенаца  који живе на 

подручју Приједора. 

„Познато је да је наша локална 

заједница прва у БиХ уврстила у буџет 

ставку за мањине, па иако увијек може и 

боље, ми смо задовољни оним што 

имамо“, рекла је Удучева. 

Предсједник Савеза националних 

мањина  

Републике Српске Фрањи Ровер рекао је 

да је ова манифестација само још један 

показатељ позитивне праксе суживота у 

Приједору. 

 

 
 

 „Као кровној организацији и удружењу 

од јавног интереса, мањине нам се 

обраћају са одређеним захтјевима, у 

неким срединама има и 

дискриминације, али то никако није 

случај са Приједором који представља 

примјер у РС и БиХ када је у питању 

однос према мањинским народима“ , 

изјавио је Ровер.  

 

Књижевни сусрети на Козари  

 

Овогодишњем лауреату Књижевних 

сусрета на Козари Миловану Данојлићу  

је на свечаној академији која је одржана 

у Позоришту Приједор  на отварању 

сусрета уручена награда „Књижевни 

вијенац Козаре“. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је  том приликом истакао да су 

ови сусрети  својеврстан поетски помен 

за Скендера Куленовића. 

„ Помен  за све оне који су остали на 

Козари по земуницама неоткривени и 

који су остали на вјечном бранику, за 

оне који су кренули са Козаре у пратњи 

бајонета и пушака на пут  са кога се 

нису вратили , ово је помен за све њих“ 

рекао је Ђаковић који је овогодишењем 

лаурету уручио награду „ Књижевни 

вијенац Козаре“. 

 

 
 

 „ Ствари су заменљиве и пропадљиве, а 

речи их наџивљују и оне  обележавају и 

чувају наше место и наше духовно 

јединство“, поручио је чувени пјесник, 

роомансијер, есејиста, преводилац и 

публициста Милован Данојлић. 

 

 
 

Миловану Данојлићу  је на  централној 

манифестацији на Козари, на Поетском 

часу уручена и статуета  Љубијски 

рудар“.  
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 „Захвалан сам много и Приједору и 

Козари и овим дивним људима који су 

ме се сјетили и који поштују мој рад. 

Драго ми је што сам у овом крају којег 

волим и што сам са људима којима сам 

захвалан за пажњу коју ми указуј“,  

рекао је  тада Данојлић. 

Своје стихове  на Козари су говорили  

пјесници Драган Колунџија, Љубивоје 

Ршумовић, Ђорђо Сладоје, Мошо 

Одаловић, Ранко Прерадовић, 

Александра Чворовић, Дејан Алексић и 

Здравко Миовчић.  

Поетском часу претходило је полагање 

цвијећа на спомен-бисту Скен 

дера Куленовића.  

Домаћин и организатор манифестације 

“Књижевни сусрети на Козари” био је  

град Приједор, саорганизатори 

Министарство просвјете и културе 

Републике Српске, те општине Нови 

Град,  Лакташи, Србац, Градишка, 

Костајница, Козарска Дубица и град 

Бањалука. Спонзор награде  „Књижевни 

вијенац  Козаре“  била је  компанија 

“Арцелор Митал”.  

 

Тенис у бијелом  

 

На теренима Тениског клуба  „ Др 

Младен Стојановић“ одржан Други  

„Турнир у бијелом “, посвећен 85. 

годишњици од оснивања овог клуба. 

 

 
 

 

 

_________________________________    
Издавач: Град  Приједор 

 


