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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за октобар 2019.године
Скупштина града- Одбачен извјештај
о извршењу буџета за прву половину
године
Одборници Скупштине града Приједора
нису усвојили извјештај о извршењу
буџета за првих шест мјесеци ове
године.Против је било 18 одборника,
десет за, а један уздржан.
Начелница Одјељења за финансије
Биљана Малбашић рекла је новинарима
да није било ниједне значајније замјерке
на извјештај и да је његово неусвајање
политички акт.
„Обезбиједили
смо
финансијску
стабилност,
позитиван
резултат
пословања и несметан наставак рада до
краја године. То што одборници нису то
разумјели, или нису хтјели, то је њихово
право“, рекла је Малбашићева.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да је јако пуно
примјера да се у Скупштини града
Приједора дешавају нејасне,нерегуларне
и незаконите ствари.
„Ја сам изузетно задовољан да је у
овим сложеним условима рада град
Приједор и на пола године пословао у
суфициту са неких 189.000 КМ, да је све
што је било могуће извршено и према
корисницима буџета, а и у складу са
амандманима који су одборници у
скупштини донијели“, рекао је Ђаковић.
Одборници Скупштине града Приједора
смијенили су на овом засједању
директоре јавних установа Дом здравља
и Дјечији вртић „Радост“ и на те
позиције именовали вршиоце дужности.
За вршиоца дужности директора Дома
здравља Приједор именована је доктор
стоматолог Милица Марјановић која је

факултет завршила 2011. године, у овој
јавној установи је волонтирала, након
тога радила три године у приватној
пракси, а посљедње двије године
власница је стоматолошке ординације.
За
њено
именовање
гласало
је 18 одборника, четверо је било против,
а одборници ДНС-а нису учествовали у
гласању.
За
вршиоца
дужности
директора Дјечијег вртића „Радост“
Приједор именована је Бојана Кос која
је 2010. завршила први, а 2013. године
други циклус студија на Одсјеку за
предшколско васпитање и образовање
Филозофског факултета Универзитета у
Бањалуци, и која је од 2010. године у
овој установи запослена као васпитач.
За
њено
именовање
гласало
је 17 одборника, четверо је било против,
а одборници ДНС-а нису учествовали у
гласању, наводећи да процедура није у
складу са законом и подзаконским
актима.
Претходно је дужности разријешена
Гордана Јекић која је на челу ове јавне
установе
од
2017.
године,
уз
образложење
Клуба
самосталних
одборника, који је предложио смјену, да
су незадовољни радом установе и
руковођењем установом.
За разрјешење које је предложио Клуб
самосталних одборника, гласало је 18
одборника, а десетеро их је било
против.
Група радника Дјечијег вртића „Радост“
и група радника Дома здравља ушла је у
зграду Скупштине града Приједора
протестујући због одлука о смјени
директора
ових
установа.
Градоначелнику
и
руководству
скупштине предали су петиције против
смјене директорица.
Обновљен мост срушен у поплавама
Мост преко рјечице Бистрице у
Нишевићима један је од првих
инфраструктурних објеката који је
обновљен након поплава које су овај
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дио града Приједора погодиле у мају и
јуну ове године.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је обишао завршне радове на
овом инфраструктурном објекту за који
је из буџета града издвојено 13.000 КМ.
Он је подсјетио да је у мајским и
јунским поплавама страдало 20-ак
мостова и око 300 пропуста те да штета
процијењена
на инфраструктурним
објектима износи 1.360.000 КМ.
„Влада Републике Српске је помогла са
500.000 КМ, а остало ће морати
ријешити град Приједор“, рекао је
Ђаковић.
Он је додао да је ово један од првих
мостова који се обнављају, као и да му
је дат приоритет зато што је мост био
потпуно срушен и био је одсјечен читав
овај дио насеља који прелази преко
рјечице Бистрице.
Он је поздравио спремност грађана да
се и само укључе у санацију штета.
„На много мјеста прихватили су да им
само
обезбиједимо
грађевински
материјал за пропусте, а да ће они
урадити остали дио посла. Заједно са
нашим грађанима ћемо реконструисати
све што буде се могло реконструисати
од проблема који су остали послије ових
поплава“, рекао је Ђаковић и додао да је
преостало да се на овом мосту постави
још ограда.
Мјештанин Пламенко Анђић рекао је да
су поплаве 5. јуна уништиле постојећи
мост, да је пет домаћинстава на
подручју гдје се спајају катастарске
општине Нишевићи и Омарска било
одсјечено и да је градска управа
реаговала одмах други дан.
Недјеља дјетета
посјетио вртић

-

градоначелник

На позив малишана из Дјечијег вртића
„Радост“ градоначелник Приједора
Миленко Ђаковић је посјетио ову
предшколску установу.
„ Намјера нам је била да сагледамо
услове у којима овај вртић ради и да се

договоримо шта даље требамо радити за
стварање бољих услова за живот наше
дјеце у вртићима“,рекао је Ђаковић.
Он је додао да, иако вртићи у граду
примају око 600 дјеце, један број дјеце
сваке године остане и нема могућност
да борави у овој установи.
„Ми се трудимо да нађемо рјешење да и
остала дјеца нађу своје мјесто и
припремамо један од објеката да се то
деси“, истакао је Ђаковић.

Он је додао да је вртић једна од
најљепших институција у граду , а да су
дјеца највеће богатство нашег града.
„ Ми одрасли се морамо трудити да им
створимо што мирнији и што веселији и
здравији живот и да расту у нормалне,
образоване и вриједне особе у нашем
граду и ми се трудимо да то тако и
буде“, рекао је Ђаковић.
Директорица вртића Гордана Јекић је
истакла да је у Недјељи дјетета било
доста активности те да је ова посјета
била круна тих активности , а уједно се
захвалила на поклонима које су из
Градске управе уручени малишанима.
Приједору додијељено признање за
пласман међу три најбоље локалне
заједнице у другом циклусу Пројекта
МЕГ
У оквиру подршке партнерским
јединицама
локалне
самоуправе,
Пројекат општинског и економског
управљања (МЕГ) је организовао
дводневну конференцију на тему:
„Јачање сарадње са цивилним и
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приватним сектором, подизање нивоа
транспарентности у раду локалне
управе, социјална инклузија и родна
равноправност“.
На конференцији су учествовали
чланови Тима за имплементацију
Пројекта
МЕГ
Градске
управе
Приједор, на челу са градоначелником
Миленком Ђаковић и предсједником
Скупштине града Приједор, Ајдином
Мешић.

Циљ ове конференције је да се додатно
унаприједи сарадња са цивилним и
приватним сектором, транспарентност,
социјална
инклузија
и
родна
равноправност
у
партнерским
јединицама локалне самоуправе (ЈЛС),
кроз упознавање са најбољим праксама
из БиХ и региона, те актуелним
изазовима са којима се ЈЛС суочавају.
Циљ је да партнерске ЈЛС остваре
додатни напредак у оквиру система
управљања резултатима МЕГ пројекта,
што ће довести до бољег и
квалитетнијег
пружања
услуга
грађанима и подршке развоју привреде.
На конференцији су уручена и признања
за три најуспјешније јединице локалне
самоуправе у периоду 2018-2019.
година, од укупно 18 ЈЛС из цијеле
БиХ, које учествују у Пројекту МЕГ.
Град Приједор је освојио друго мјесто у
укупном поретку од 18 општина и
градова који, чиме је остварио право да,
поред редовног износа гранта од 90.000
швајцарских франака, добије и бонус на
остварени грант у износу од 70.000
швајцарских франака (укупно 160.000 .

Пласманом у топ 3 ЈЛС, Град Приједор,
који у пројекту МЕГ учествује од 2016.
године, је остварио изузетан напредак у
свом
свакодневном
раду,
раду
администрације, као и побољшање у
раду комуналног предузећа „Водовод“
а.д. Приједор.
Награда коју су добиле само три
најбоље пласиране ЈЛС износи 85.000
швајцарских франака за сваку ЈЛС, што
значи да је Град Приједор, у другом
циклусу додјеле финансијске помоћи у
оквиру пројекта МЕГ, остварио укупни
грант у износу од 245.000 ЦХФ или око
427.000 КМ. Ова средства ће бити
употребљена
за
реконструкцију
секундарне водоводне мреже и кућних
прикључака у улицама Иве Андрића и
6.Крајишке бригаде у насељу Гомјеница
и у дијелу насеља Чиркин Поље. Град
Приједор ће из буџета издвојити
додатних око 500.000 КМ у реализацију
ових пројеката, што укупно износи око
1 милион КМ.
Пројека
МЕГ
финансира
Влада
Швајцарске, а реализује Развојни
програм Уједињених Нација (УНДП) у
сарадњи са 18 партнерских ЈЛС.
Награда
за
креирање
пословног амбијента

доброг

Град Приједор је добио признање у
категорији
најбољих
локалних
заједница у 2019. години у области
креирања доброг амбијента за развој
предузетништва
у
средњој
и
југоисточној Европи „ Глобал локал“.
Признање је представницима града
Приједора додијељено на другом
Свјетском конгресу предузетништва
који је од 15-18.октобра одржан у
Скопљу под високим покровитељством
Владе Сјеверне Македоније, а са циљем
промоције значаја, сврхе и културе
предузетништва.Градоначелник је на
прес конференцији изјавио да је град
Приједор добитник још једног ласкавог
међународног признања на пољу
предузетништва које град Приједор
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препознаје на мапи цијелог свијета и
Европе.

Хрватске, Сјеверне Македоније и
Словеније.Из Републике Српске на
конгресу су награђене још и општине
Лакташи, Дервента и Гацко, град Брчко
и Министарство енергетике и рударства
Републике Српске.
Едиција "Овјенчани" представљена
на 64.Сајму књига у Београду

„ Овај Свјетски конгрес предузетништва
има за циљ континуиране активности
идентификовања и промоције оних
заједница које предњаче у тој области те
је стога и покренут пројекат „Глобал
локал“ са циљем промоције и
награђивања најбољих заједница за
креирање доброг амбијента за развој
предузетништва
и
средњој
и
југоисточној Европи“, рекао је Ђаковић.
Замјеник градоначелника Александар
Миљуш , који је примио ово признање у
Скопљу , изјавио је да му је била част
представљати град Приједор на додјели
овог признања.
„ Град Приједор је добио златни лауреат
у категорији и рангу са градовима
Марибор и Осијек. Кад упоредите број
становника који се налазе у тим
градовима и с обзиром на њихове
буџетске основе , мислим да је ово
велики успјех за наш град“, рекао је
Миљуш.
Савјетник градоначелника за економски
развој Мишо Рељић истакао је да је
значај овог признања за град Приједор,
као средину која настоји да створи
повољан пословни амбијент за рад
домаћих привредника и да привуче што
је могуће више инвестиција у различите
привредне секторе у томе што је то још
једно међународно признање које ће се
користити у промотивне сврхе у
комуникацији
са
заинтересованим
странама.
Приједор се тако нашао међу седам
локалних заједништва лауреата из

На 64. Сајму књига у Београду
представљено је пет нових књига из
едиције "Овјенчани" која обухвата
изабрана дјела добитника награда
"Скендер Куленовић" и "Књижевни
вијенац Козаре" чији је издавач Градска
управа Приједор.

Након прошлогодишњих првенаца и
објављивања књига Бранка Ћопића и
Милована Данојлића, ове године ријеч
је о пет књига, изабраних дјела
славодобитника Књижевних сусрета на
Козари и то
књижевника Матије
Бећковића,
Љубивоја
Ршумовића,
Драгана Колунџије, Милосава Тешића и
Љубомира Симовића.
Поред ових књижевника , промоцији
су присуствовали
и градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић, уредник
едиције Младенко Саџак , као и чланови
редакције
Андреја Марић и Горан
Максимовић , који су били и
приређивачи неких од књига ове
едиције.
Градоначелник Приједора је изјавио на
овој свечаној промоцији да долазак на
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Сајам књига у Београду за нас из
Републике Српске представља долазак
на светковину која не само да слави
књигу него и продубљује и учвршћује
везе
са
нашом
матицом.
" Посебно смо поносни што смо на ову
светковину дошли са пет нових издања
изабраних дјела великана
српске
књижевности,
добитника
награда
наших Књижевних сусрета на Козари ",
рекао је Ђаковић.
Уредник
издавачке
дјелатности
Књижевних сусрета Младенко Саџак је
изјавио раније да су све књиге имале
своје изборе различитих аутора.
„Негдје су их радили пјесници негдје
приређивачи, књиге су на неки начин
самосвојне, нису то избори које смо
могли видјети у досадашњим издањима
других издавачких центара па смо и на
тај начин покушали да дамо неки израз
који је личан и одражава Приједор“,
истакао је Саџак.
Академик Матија Бећковић је истакао
да се Приједор кроз издаваштво сврстао
у
велике
културне
центре.
"Овом едицијом коју представљамо на
Сајму књига, Приједор улази међу
највеће и најславније издаваче", рекао је
Бећковић.
Он је оцијенио и да је Приједор на овај
начин своју судбину везао за културу.
"Ко год види тих седам-осам књига које
су они објавили, ко их је уредио,
помислио би да је то изашло у некој
едицији плејаде у Паризу или код
наших издавача који су се прославили,
као што је Матица српска или Српска
књижевна задруга", рекао је Бећковић.
Наставак градње насипа на
Гомјеници
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић изјавио је да је наставак
изградње насипа на ријеци Сани за град
Приједор и посебно за мјештане насеља
Гомјеница велико олакшање и да су
данашњи дан дочекали с великим
задовољством.

"Ово ће у наредних неколико дана бити
завршено и тиме ће бити завршена
велика прича о дијелу насипа у
Гомјеници који није био завршен, али,
још једном наглашавам, није био
завршен због нерјешавања питања у
домену Републичке управе за геодетске
и имовинско-правне послове и судова, а
град је свој дио посла обавио", рекао је
Ђаковић.
Он је подсјетио да је првих 230 метара
насипа урађено 2014. и 2015. године, а
да преосталих 200 метара није урађено
због тада неријешених имовинских
односа.
"Поплавама 2014. године покренути су
сви
процеси
пред
надлежним
републичким органима и до овог
тренутка су ријешени сви и започео је
завршетак овог дијела круне насипа да
би се комплетирала ова дужина од 430
метара", рекао је Ђаковић.

Он је најавио да се ускоро очекује
састанак са представницима Вода
Републике Српке како би се сагледала
цјелина проблема осталих небрањених
дијелова Приједора, а потом и подршка
Владе за више пројеката, међу којима су
најважнији продубљивање дна односно
чишћење корита Сане од Оштре Луке до
Приједора и ка Новом Граду, те
подизање
парапетних
зидова
ка
Туковима.
"Има још доста посла и надам се
рјешењу у договорима са Владом и
`Водама Српске`", навео је Ђаковић
додајући да постоји процјена да би сви
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пројекти којима би се остварила
потпуна одбрана Приједора од поплава
коштали између 80 и 90 милиона
марака.
И Јавна установа "Воде Српске"
саопштила је да је у Приједору данас
настављена изградња насипа на ријеци
Сани, узводно од ушћа ријеке
Гомјенице.
Град Приједор је 16. септембра
обавијестио "Воде Српске", Фонд
солидарности
и
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде да су у потпуности
ријешени имовинско-правни односи у
дужини од 150 метара на предвиђеној
траси насипа, те да је у току судски
поступак одређивања накнаде за
експроприсане
некретнине
на
преосталој дужини од 50 метара, на
завршетку дионице насипа.

везу Приједора и Трента јер је с
настанком првог мурала и почела
сарадња двију локалних заједница.
"Очекујемо да ћемо и идуће године
заједно реализовати и нови, осми мурал
у Приједору", додао је Педроти.
Предсједник УЛУП-а Борис Еремић
рекао је да се Приједор туристички и
културно на мапи Европе брендирао као
град мурала што је некима прије седам
година можда звучало претенциозно и
преамбициозно.

Приједор добио седми градски мурал
У Приједору је отворен седми мурал у
оквиру пројекта "Приједор - град
мурала" који Удружење ликовних
умјетника Приједор реализује у сарадњи
са градском управом и Удружењем
Програм Приједор из града Трента.
Аутор мурала, архитекта и улични
умјетник Андреј Жикић Артез из
Београда, рекао је новинарима да његов
рад "Шта је унутра?" приказује читање
јер је то нешто што он лично воли, те да
је у позадини и неколико слика с којима
је он раније конкурисао за ову награду,
а
није
прошао.Градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић рекао је да
је осликавање мурала облик умјетности
које
оплемењује
зидове
зграда.
"Ми смо са пријатељима из Италије
започели ову активност и ми ћемо је
наставити јер и град позитивно реагује.
Оно на шта сам заиста поносан је да
није дошло до оштећења ниједног
мурала",
рекао
је
Ђаковић.
Предсједник
Удружења
Програм
Приједор из Трента Дарио Педроти
рекао је да овај пројекат представља

"То је један савремени бренд са великим
потенцијалом гдје туристи из цијелог
свијета долазе да се фотографишу поред
мурала",
рекао
је
Еремић.
Побједнички
рад
овогодишњег
конкурса за избор најбољег мурала
краси фасаду на стамбеној згради у
улици Николе Пашића између Музеја
Козаре и зграде Полицијске управе
Приједор.
Изабран је у конкуренцији од укупно 57
приједлога из 11 земаља Европе,
Африке и Јужне Америке.
_______________________________
Издавач: Град Приједор
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