Предсједник Скупштине разговарао са директорицом
канцеларије Амбасаде САД у Бања Луци
28.01.2021 - 16:00

Предсједник Скупштине Града Приједор, Мирсад Дуратовић,
разговарао је данас са Брианом Пауерс, директорицом
канцеларије Амбасаде САД у Бањој Луци.

Састанку је присуствовала и начелница Одјељења за друштвене дјелатности, Моња Касаловић.
Разговарало се о политичким, економским али и животним темама које су битне и актуелне у
нашем граду, о међнационалним односима у Приједору, сарадњи са дијаспором, активностима
пројекта "ПроБудућност", односима и сарадњи два органа Града, Градоначелника и Скупштине,
сарадњи градоначелника и предсједника Скупштине Града, те политичкој стабилности у Граду
Приједор.
Предсједник Скупштине је нагласио изузетно блиску и коректну сарадњу два органа Града и
сарадњу градоначелника и предсједника Скупштине, те рекао, да су и један и други посвећени

заједничком раду за добробит свих грађана Приједора. Истакао је и посвећеност Скупштине у
протеклом периоду ка унапрјеђењу сарадње са дијапором а коју је Скупштина показала и
формирањем Одбора за сарадњу са дијаспором. Одлука градоначелника, да се у у оквиру Градске
управе отвори и Канцеларија за сарадњу са дијаспором, је корак ка унапрјеђењу те сарадње.
Предсједник Скупштине се захвалио на помоћи коју је амерички народ, преко америчке амбасаде,
односно организације УСАИД, кроз разне пројекте, доставио у Приједор. Инфраструктурни
пројекти, пројекти демократизације друштва и пројекти који су имали за циљ успостављање
суживота и помирења, помогли су нормализацији односа и подизању квалитета живота у Приједору.
Директорица Пауерс је изразила своје задовољство што је упознала и имала прилику разговарати
са младим руководством града. Обећала је и наставак присуства УСАИД-а на овом терену, помоћ
америчког народа Приједору а посебно за пројекте који имају за циљ превазилажење ратних
траума, које су још увијек присутне у Приједору као и за пројекте који ће донијети добробит и
просперитет Граду Приједор.
На крају разговора предсједник Скупштине је преко директорице Пауерс упутио и позив
амбасадору САД у Босни и Херцеговини, Ерику Нелсону, да посјети Приједор
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