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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

 ИНФОРМАТОР 
 

Издање за август 2020.године 

 

Пријем за продуцента Бурака Јетера 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је организовао пријем за 

познатог  холандско-турског ди џеја и 

продуцента Бурака Јетера. Ђаковић је 

поздравио иницијативу госта да направи 

сет снимака о Националном парку 

Козара који ће бити емитован на 

његовом јутјуб каналу који је врло 

посјећен и гледан у свијету. 

 

 
 

„ Ми смо се договорили овдје и 

омогућили да се испуне сви услови који 

су били потребни , а то је да, уколико 

буде лијепо вријеме, неколико сати 

гости  не улазе у Национални парк“, 

рекао је Ђаковић. 

Он је додао да је обавијештен да је 

посао завршен у сарадњи са нашим 

пријатељима из Приједора и Бања Луке. 

„ Оцјена је да је материјал јако добар и 

да ће се моћи представити у 

једночасовној емисији на његовом 

јутјуб каналу , тако да очекујемо да ће 

то, прије свега, бити  у знаку добре 

промоције Националног парка и 

планине Козаре, а свакако и града 

Приједора чији су они дио“, рекао је 

Ђаковић. 

Бурак Јетер се захвалио на 

гостопримству и на љубазности свих 

оних који су учествовали у 

организацији снимања  овог видео 

материјала. 

„Жеља нам је била да прикажемо 

љепоте БиХ, а свакако је једна од 

незаобилазних локација и планина 

Козара. Преко пола милиона људи ће 

видјети овај видео и сматрам да је то 

најбољи приказ града Приједора и 

планине Козаре“, рекао је Јетер. 

Иначе , Бурак Јетер није непознат у 

нашем региону гдје често наступа, а био 

је најављен  као пратња уз још неколико 

ди-џејева чувеном Робину Шулцу  на 

главној бини овогодишњег „ Егзита“. 

 

Меморандум о разумијевању и 

сарадњи са Центром за омладински 

развој 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић потписао је са представницима 

Центра за омладински развој ПРОНИ 

Меморандум  о разумијевању и 

сарадњи. 

Градоначелник је појаснио да је ријеч о 

сарадњи  овог Центра са Омладинским 

савјетом и омладином града Приједора 

који ће се повезивати у домену 

омладинских политика града и то  у 

свим облицима развоја омладинског 

живота на подручју града. 

„ Биће отворен омладински клуб у 

простору који је, иначе,  дат на 

кориштење Омладинском савјету, а 

њихова интеракција ће бити 

осмишљавање свих пројеката и 

организацију живота за младе људе  као 

и помоћи у писању пројеката за 

обезбјеђивање донаторских и других 

средстава за квалитет живота и развој 

младих града Приједора“, рекао је 

Ђаковић. 

Генерални менаџер  ПРОНИ Центра за 

омладински развој  Јасмин Јашаревић је 
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појаснио да је ријеч о организацији из 

Брчког која је основана 1998.године.  

„ Већ пуне 22 године радимо на 

питањима младих, као што су 

омладинска политика, активизам, 

волонтеризам, међународна сарадња и 

слободно вријеме младих, здрави 

животни стилови и слично“, рекао је 

Јашаревић. 

Он је додао да је у том времену  

реализован  велики број пројеката  ,а да 

је  један од кључних - едукација за 

омладинске раднике. 

 

12.8. Усвојен Извјештај о извршењу 

буџета за 2019.годину 

 

Одборници Скупштине града 

Приједора усвојили су извјештај о 

извршењу буџета у прошлој години, 

расподјелу неутрошеног дијела буџета и 

измјену краткорочног кредитног 

задужења које је било усвојено на 

претходној сједници. 

 

 
 

Начелница Одјељења за финансије 

града Приједора Биљана Малбашић 

изјавила је да је 2019. година завршена 

са 372.845 КМ позитивне разлике у 

финансирању. 

„Самим тим сматрам да смо успјешно 

завршили годину с обзиром на то да је 

била јако тешка и оптерећена великим 

потешкоћама, поготово кад је 

приходовна страна у питању, а нисмо 

отишли у дефицит јер смо вршили 

рестрикцију у расходима“, рекла је 

Малбашићева. 

Она је појаснила да ова разлика не 

представља суфицит него су то 

намјенска средства и она се распоређују 

на средства Владе из Фонда 

солидарности и на средства за шуме и 

воде која нису утрошена у 2019. и биће 

предвиђена ребалансом буџета за 2020. 

годину. 

 „Ребаланс буџета би требао да буде на 

некој од наредних сједница, вјероватно 

у септембру“, најавила је Малбашићева. 

Према њеним ријечима, до измјена 

одлуке о краткорочном кредитном 

задужењу дошло је из техничких 

разлога. 

„Министарство финансија је 

захтијевало да раздвојимо главницу од 

камате и ми смо то и учинили. Главница 

је 1.650.000 КМ, умјесто првобитно 

планираних од 1.744.268 КМ, а тачан 

износ камате ће бити познат по 

завршетку тендерске процедуре“, 

додала је Малбашићева. 

 

Одржан Бланик-куп 

 

Ћазим Чамџић из Аеро-клуба  "Тузла " 

побједник је 15.Бланик купа „ Приједор 

2020“ , такмичења пилота једрилица у 

прецизном слијетању који је одржан на 

Аеродрому Урије у Приједору.Чамџић 

је свеукупни побједник у појединачној 

конкуренцији  и у конкуренији БиХ са 

930  бодова , док је  побједник у 

конкуренцији Републике Српске Огњан 

Петровић из АК "Приједор" са 1180 

бодова. 
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Побједници у екипној конкуренцији  на 

отвореном првенству су чланови  екипе 

"Трстеник“ са 2140 бодова, на 

првенству Републике Српске чланови 

АК ”Приједор 1” са  2530 бодова , а на 

првенствима Федерације  БиХ и  БиХ 

екипа АК ”Тузла 3” са 2260 бодова. 

Испред организатора Аеро-клуба „ 

Приједор“ Љубиша Араманда  је  рекао  

да је у овом такмичењу у прецизном 

слијетању једрилицом на аеродрому 

"Урије" учествовало 28 пилота , чланова 

девет  екипа из Србије, Републике 

Српске и БиХ. 

"Све је протекло у најбољем реду, а 

безбједност такмичара била је  

максимална", додао је Араманда. 

Ријеч је о такмичењу пилота, једином 

такве врсте у БиХ, у прецизном 

слијетању на двосједној вишенамјенски 

опремљеној једрилици "бланик Л-13", 

која се користи за обуку, тренажу, те 

спортско и акробатско летење. 

Циљ такмичења био је да се једрилицом 

слети што ближе замишљеној линији. 

Организатор 15. "Бланик купа" био је 

Аеро-клуб "Приједор", а покровитељи 

Град Приједор.Министарство породице, 

омладине и спорта и  Министарство 

управе и локалне самоуправе Републике 

Српске.  

 

Допутовала група дјеце са Косова 

 

У вишедневну посјету Приједору је 

допутовала група од четрдесетак  дјеце 

са посебним потребама , младих, 

родитеља и руководства из Удружења 

родитеља "Подржи ме" из Косовске 

Митровице. Посјету је организовао 

Одбор за помоћ Косову и Метохији из 

Републике Српске уз подршку Управе 

за дијаспору и сарадњу са Србима у 

региону Владе Србије и ЈУ  Центар 

„Сунце“ из Приједора. 

 

 
 

Предсједник  Одбора за помоћ Косову и 

Метохији из Републике Српске 

Милорад Арлов изјавио је новинарима 

да је ово један мали дио пројекта „ 

Спојимо дјецу Републике Српске и 

Косова и Метохије“. 

„ На овај начин показујемо да не 

одустајемо од овог пројекта и 

изражавамо велику подршку управо 

овој популацији који иначе имају 

тежину живота, а на Косову и Метохији 

посебно и на овај начин сматрамо да 

смо побиједили корона вирус и да 

настављамо овај наш пројекат“, рекао је 

Арлов. 

Предсједница Удружења „ Подржи ме“ 

из Косовске Митровице Ивана Ракић 

изјавила је да  ово удружење броји око 

150 чланова. 

„ Овдје смо трећи пут и кад дођемо 

овдје као да смо у свом граду, а довели 

смо дјецу од седам до 25 година. 

Упркос епидемиолошкој ситуацији било 

је тешко да не дођемо и видимо наше 

пријатеље“, рекла је Ракићева која и 

сама има дијете са потешкоћама у 

развоју. 

Директор ЈУ Центар „Сунце“ Слађана 

Радаковић потврдила је да ће њихов 

долазак бити уједно и прилика за 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

братимљење ове установе са 

Удружењем „ Подржи ме“ и да ће то 

бити неки врхунац њиховог 

пријатељства и дружења.Гости са 

Косова и Метохије  присуствовали су  

отварању хуманитарне изложбе у 

Музеју Козаре. 

 

Отворена хуманитарна продајна 

изложба за изградњу Дневног центра  

"Подржи ме - 9. јануар" у Косовској 

Митровици. 

 

 

У Приједору је отворена хуманитарна 

продајна изложба слика чији је приход 

намијењен за изградњу Дневног центра 

"Подржи ме - 9. јануар" у Косовској 

Митровици. У Музеју Козаре и фоајеу 

позоришта изложено је 25 ауторских 

радова 19 сликара из Републике Српске 

који су донирали своја дјела за потребе 

ове изложбе. Организатори су 

бањалучки Одбор за помоћ Косову и 

Метохији, Град Приједор и Музеј 

Козаре. Слике имају фиксну цијену од 

500 КМ. Предсједник бањалучког 

Одбора за помоћ Косову и Метохији, 

Милорад Арлов, рекао је да је око 70 

посто радова на Дневном центру 

урађено и да се нада његовом завршетку 

до краја године.  

 

 
 

- Објекат се простире на 714 квадратних 

метара, а укупна инвестиција је 

вриједна 280.000 евра. За завршетак је 

потребно још 80.000 евра - рекао је 

Арлов.  

 

 
 

Он је изразио захвалност Градској 

управи Приједор као локалној заједници 

која је прва прошле године уплатила 

5.000 КМ за изградњу Дневног центра 

"Подржи ме". Даљу сарадњу на 

хуманитарним активностима потврдио 

је Стевица Дроњак, шеф градског 

Одсјека за образовање, здравство и 

социјалну заштиту и НВО. 

Отварању изложбе присуствовало је 

двадесетак дјеце и младих са 

потешкоћама у развоју са својим 

родитељима, члановима и руководством 

Удружења "Подржи ме" из Косовске 

Митровице . 

 

Поклони за првачиће 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  је  и ове године пригодним 

поклон-пакетићима  обрадовао  

малишане који први пут сједају у 

школске клупе. 

Из Одјељења за друштвене дјелатности 

потврђено је да је број  од овогодишњих 

534 првачића  незнатно већи од 

прошлогодишњих 525. 

Ови поклон -пакетићи  прилагођени  су 

дјеци и њиховом првом контакту са 

школом, а чине га подлога за образовне 

игрице,  дидактичка сликовница „ Ја 

волим школу“ и  „ Чаробна бојанка“ као 

и  честитка градоначелника као 

дародавца са поруком за ђака првака.   
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Дистрибуција пакетића за ђаке прваке  

по школама увелико траје како би све 

било спремно за дочек првачића у 

школску 2020/2021.годину. 

 

Изложба радова Трећег међународног 

бијенала радова на папиру   

 

 У Музеју Козаре отворена је  изложба 

радова Трећег међународног бијенала 

радова на папиру „Приједор 2020“. На 

међународни конкурс пријавило се 126 

аутора из 21 државе свијета са укупно 

223 рада. 

 „Када је међународни карактер изложбе 

у питању, отишли смо корак даље. Сада 

заиста имамо учеснике из цијелог 

свијета, са свих континената, а овај пут 

су нам се придружили и Јужна Африка, 

Јужна Кореја и Русија“, рекао је 

новинарима у Приједор директор 

Музеја Козаре и иницијатор бијенала 

Зоран Радоњић. 

 

 
  

 
 

 

Жири у саставу Франциско Араја из 

Француске, Лепосава Милошевић 

Сибиновић из Србије и Предраг 

Марјановић из БиХ одабрао је за 

изложбу 172 рада 98 аутора, и то 121 

рад из категорије цртеж и графика, 45 

сликарских дјела и шест радова у 

области интермедије. 

 „Посебно радује чињеница да су аутори 

овај пут поклонили 109 квалитетних 

радова Музеју Козаре, чиме је збирка, 

рачунају ли се и претходна два 

бијенала, постала богатија за 350 

радова“, додао је Радоњић. 

 Три равноправне награде и новчане 

износе од по 500 евра освојили 

Љубомир Стахов из Хрватске за рад „Из 

природе 2“, Марија Луиса Естрада 

Санчес из Мексика за рад „Guardianas“ 

и Хорхе Ногес Ерера из Мексика за рад 

„Maniquie“. 

 „Све и један рад у финалу могао је бити 

награђен, јер заиста има врхунских 

мајстора. Награђена је спонтаност 

нашег Приједорчанина Љубомира 

Стахова који сад живи у Хрватској, 

врхунска графика мексичког аутора, а 

похвале су добили професори академија 

чији су радови могли освојити и прва и 

друга  мјеста. Одлуке жирија биле су 

једногласне“, рекао је члан жирија 

Предраг Марјановић. 
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