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Izdanje za mart 2017.godine 

 

15.3.   Skupština grada 

Usvojen Izvještaj gradonačelnika  

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

usvojili su izvještaj o radu Gradonačelnika 

i Gradske uprave za 2016. godinu. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

izjavio je da je i 2016. godina završena sa 

suficitom u budžetu i da grad nikome ništa 

ne duguje, ocjenjujući da su takve lokalne 

zajednice, nažalost, velika rijetkost. 

 

 
 

 „Gradska uprava balansirano se zadužuje 

samo u dijelu za strateške projekte gdje je 

neophodno i urađeno je jako puno 

infrastrukturnih projekata“, rekao je 

Đaković. 

 On je istakao  da je zadovoljan onim što je 

rukovodio prethodni gradonačelnik, da mu 

se zahvaljuje na tome i da nastavlja 

uravnotežen dalji rad, kao i projekte svih 

koji su započeti biće i nekih novih o 

kojima će se Skupština dogovarati u 

narednom periodu. 

 „Ono što želim posebno naglasiti su 

kvalitetni odnosi u Skupštini grada jer 

nastavljamo razgovarati samo o životnim 

temama od interesa za građane. Opozicija 

ima priliku da kaže svoja mišljenja i ona se 

mogu građanstvu upoređivati, a sve na 

kraju rezultira na izborima kad građani 

daju ocjenu koliko su zadovoljni 

urađenim“, dodao je Đaković. 

  

 

Poreska uprava 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je nakon razgovora  sa predstavnicima 

Poreske uprave , Područne jedinice 

Prijedor o mogućnostima pojačanog rada 

na terenu radi utvrđivanja pitanja odnosno 

statusa  nepokretne imovine i mogućnosti  

efikasnije naplate poreza na nepokretnosti, 

izjavio da Grad Prijedor daje punu  

podršku svim aktivnostima koje će u 

narednom periodu pokrenuti Poreska 

uprava, odnosno Područna jedinica ove 

uprave u Prijedoru. 

„ Ako se ima u vidu da  kompletan prihod 

od  naplate poreza  ide u budžet Grada , a 

da se od 26 000 poreskih računa  gotovo 

5000 putem pošte vrati na adresu Poreske 

uprave, onda je to već znak da je potrebno 

intenzivirati aktivnosti na ažuriranju 

podataka radi efikasnije naplate poreza“ 

izjavio je Đaković. 

 

 
 

On je dodao da će Grad Prijedor učiniti 

dodatne napore da preciziranjem imena 

ulica koje nedostaju olakša dostavu tih 

poštanskih pošiljki iz Poreske uprave, a sve 

sa ciljem pojačane naplate poreza na 

nepokretnosti i time poboljšanja punjenja 

budžeta Grada za 2017.godinu. 
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Promovisana nova vatrogasna pumpa 

 

U Prijedoru je promovisana nova  pumpa 

za vodu sa protokom od 20 000 litara u 

minuti , koja  je od sada  u sastavu 

Teritorijalne vatrogasne jedinice  Prijedor , 

a za čiju je nabavku Vatrogasni savez 

Republike Srpske izdvojio 400 000 KM.  

Starješina TVJ Prijedor Nebojša Miljuš je 

potvrdio da će pumpa biti korišćena za 

ispumpavanje velikih količina vode, koje 

su bile najveći problem u poplavama 

2014.godine. 

„Tada se pokazalo da ne možemo na 

adekvatan način da odgovorimo 

zahtjevnim zadacima ispumpavanja vode u 

depresijama i donjim etažama stambenih 

objekata“ naveo je Miljuš. 

 

 
 

 
 

Pumpu koju proizvodi holandski 

„Hajtrans“,  prva  je takve vrste u BiH,a 

Vatrogasni savez planira do kraja godine 

nabavku još jedne ovakve pumpe, koja bi 

bila stacionirana u Bijeljini.  

Predsjednik Vatrogasnog saveza RS Goran 

Stojaković je istakao da će na ovaj način 

biti pokrivena kompletna teritorija 

Republike Srpske.  

 „Prvi korak je ovim učinjen, pumpom 

kojom raspolaže TVJ Prijedor pokrivamo 

zapadni dio RS. Obaveza prijedorskih 

vatrogasaca je da, na poziv Vatrogasnog 

servisa RS, djeluju u svim opštinama u 

kojima se pokaže potreba“ rekao je  

Stojaković. 

Demonstraciji mogućnosti pumpe 

prisustvovao je i gradonačelnik Prijedora 

Milenko Đaković, koji je poručio da se 

nastavlja sa opremanjem TVJ Prijedor, 

podsjetivši da u narednom periodu treba da 

se počne sa rekontrukcijom Vatrogasnog 

doma. 

 „Sadašnji sastav jedinice garantuje 

spremnost u trenucima potrebe, i mi ćemo 

nastaviti sa rekontrukcijom doma, kako bi 

jedinica bila smještena na kvalitetan način, 

i kako bi bila na raspolaganju u svakom 

trenutku“ poručio je Đaković. 

 

20.3.Održani izbori za savjete MZ 

 

Predsjednik Gradske izborne komisije 

Željko  Škondrić  je objavio  da je na 

izbore za  članove savjeta u 49 mjesnih 

zajednica izašlo 13,98 odsto od ukupno 85 

682 građana Prijedora sa pravom glasa.On 

je dodao da je ocjena GIK-a da je bolja 

iuzlaznosz bila u ruralni8m dijelovima 

grada. 

 „Najbolji rezultat ostvario je  DNS  koji je 

od ukupno 307 pozicija osvojio 150 

pozicija u savjetima mjesnih zajednica, 

zatim slijedi SNSD sa 26 pozicija, SDA sa 

25 pozicija , razne grupe građana 25 

pozicija  i SDS sa 10 pozicija“ potvrdio je 

Škondrić. 

 

Održana manifestacija „ Pozdrav 

proljeću“ 

 

U organizaciji Planinarskog društva 

„Klekovača“ iz Prijedora i ove godine je na 

„krajiškoj ljepotici“ Kozari  održana 

manifestacija “Pozdrav proljeću”. 
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Predsjednik ovog Društva Dragan 

Romčević je potvrdio da je ovo postala 

tradicionalna manifestacija, koja je iz 

godine u godinu sve masovnija. 

„ Oko 1.700 zaljubljenika u prirodu ,   

planinara iz čak 74 planinarska  društva i 

osnovnih škola  iz Republike Srpske, 

Federacije BiH, Hrvatske, Slovenije i 

Srbije, prošli su ovaj planinarski pohod 

dobro uređenom stazom, od Rajkovića 

preko Kozaračkog kamena , Bešića poljane  

i Glavuše do Mrakovice“ rekao je 

Romčević. 

On je dodao da su uslovi za učešće na 

manifestaciji  bili samo  dobro zdravlje, 

fizička kondicija, psihička stabilnost, kao i 

odgovarajuća obuća i odjeća,a prije svega 

dobra volja za boravkom u prirodi i 

druženjem.  

Na planini Kozar je sa ljubiteljima prirode 

i planinarima bio  i, gradonačelnik Milenko 

Đaković koji je izjavio  da je Kozara 

turistički biser Potkozarja i da je ova 

manifestacija  za njega  odlična prilika za 

promociju njenih turističkih  potencijala. 

„Mi upravo i želimo da Kozara bude puna 

da se ljudi na njoj druže“, rekao je 

Đaković. 

Na kraju puta dugog  13 kilometara, na 

Mrakovici je za sve učesnike organizovan 

ručak i prigodan kulturno-zabavni program 

u kome su učestvovali članovi KUD 

„Kozara“ Prijedor. 

 

Udruženje Slovenaca-Prešernov dan 

 
Povodom Prešernovog dana i Dana žena u 

gradskom pozorištu  u Prijedoru  je održan  

tradicionalni koncert koji već 20 godina 

organizuje Udruženje Slovenaca „ Lipa“ iz 

Prijedora. U cjelovečernjem programu su 

učestvovali Pjevačka grupa “Kronce” iz 

Novog Mesta i Hor  “A-vista”  Srpskog 

kulturno-umjetničkog društva „ Dr Mladen 

Stojanović“  iz Prijedora. 

Predsjednik udruženja Alenka Uduč istakla 

je da  se 8.februar tradicionalno obilježava  

kao  slovenski kulturni praznik  jer je to 

dan kada je umro najveći slovenački 

pjesnik France Prešern. 

 

 
 

 „ Mi se Prešernovih stihova rado sjećamo 

i na našim časovima škole slovenskog 

jezika i slavimo ovaj dan  i ovdje izvan 

naše matice  toliko koliko postoji i  

Udruženje Slovenaca   u Prijedoru “ istakla 

je Udučeva. 

Ona je dodala  da je  Udruženje Slovenaca 

ovaj koncert  posvetilo i proslavi 

Međunarodnog dana žena. Ovaj kulturni 

događaj podržali su Biro Vlade Republike 

Slovenije za Slovence iza granica i u 

svijetu i Grad Prijedor. 

 

Obilježen Dan potrošača 

 

Ministarstvo trgovine i turizma Republike 

Srpske, je povodom obilježavanja 

Svjetskog dana prava potrošača, 

organizovalo  Konferenciju u Prijedoru na 

temu ''Uloga udruženja potrošača u radu 

Savjetodavnih tijela i Komisija za 

rješavanje reklamacija potrošača''. Ministar 

trgovine i turizma  Predrag Gluhaković je 

istakao da će uspjeh  konferencije zavisiti 

upravo od toga na koliko je kvalitetan 

način uspjela da promoviše potrošačka 

prava naših građana. 

 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

„Nama je cilj da zajedno sa pokretom 

zaštite potrošača u Republici Srpskoj i sa 

drugim institucijama radimo što više na 

promociji domaće proizvodnje sa 

sloganom ` Naše je bolje` i da kroz ove 

edukativne projekte stvorimo sliku da nije 

samo puka priča da potrošači imaju , ali ne 

znaju koja su to njihova prava“ kazao je 

Gluhaković. 

On je dodao da je ove godine ova 

kampanja još snažnija , kao i da 

Ministarstvo trgovine i turizma Republike 

Srpske za devet   udruženja potrošača 

dodjeljuje jedan grant za njihove projekte u 

iznosu od 100 000 KM“ istakao je 

Gluhaković. 

 

Izložba „ Mozaik praksis“ 

 

U Muzeju Kozare u Prijedoru je  otvorena 

izložba pod nazivom „ Mozaik praksis“ 

autora Dragana Vasića, Ivana Pavića i 

Olivere Gavrić Pavić  koja je i autor 

čitavog  projekta osmišljenog  kao podrška 

promociji knjige „ Mozaik u Srbiji 1950-

2015“. 

Otvarajući izložbu ,koju čini 19 mozaika, 

deset crteža-predložaka za mozaik i sedam 

printoiva,  direktor Muzeja Zoran Radonjić 

je izjavio da ona na  veoma ubjednjljiv i  

interesantan način donosi različite poetike 

više autora. 

 

 
 

Autor knjige  i projekta Olivera Gavrić 

Pavić je istakla da im je ovo prvi nastup  i 

predstavljanje u Republici Srpskoj. 

 

Plan integriteta na konferenciji o 

antikorupciji  

 

Konferencija o antikorupciji održana je 

14.marta u Parlamentarnoj skupštini BiH  u 

Sarajevu sa definisanim ciljevima 

unapređenja struktura za prevenciju 

korupcije, definisanja aktivnosti i potrebe 

za uvođenjima antikorupcijskih zakona.  

Gradonačelnik Prijedora  Milenko Đaković 

bio je predstavnik jedinog grada u 

Republici Srpskoj koji se predstavio sa 

izrađenim dokumentom u oblasti 

antikorupcije koji je osnova za prevenciju, 

Planom integriteta. 

Plan integriteta Grada Prijedora već je 

definisan strateškim , odnosno operativnim 

ciljevima i pojedini projekti koji se nalaze 

kao polazište realizacije antikorupcijskih 

aktivnosti  su u procesu realizacije, 

odnosno realizovani.  

„Grad Prijedor je pionir u oblasti borbe 

protiv korupcije“ naglasio je  Đaković u 

svom uvodnom obraćanju, te istakao 

značaj uvođenja standarda ISO i BFC kao 

važne početke uređenja sistema i 

povećanja transparentnosti rada, koji su 

neophodni kada se govori o smanjenju 

rizika od korupcije. 

Konferencija je definisala preko 20 

zaključaka za dalji rad na svim nivoima 

vlasti, te će se ovi zaključci objaviti javno 

nakon što ih Agencija za borbu protiv 

korupciije i koordinaciju borbe protiv 

korupcije objavi zvanično na web stranici,  

Grad Prijedor u narednom periodu objaviće 

sve realizovane projekte iz oblasti 

prevencije korupcijskih radnji i u skladu sa 

novim setom zakona, a odnose se direktno 

na prevenciju korupcijskih radnji, 

definisaće dalje smjernice rada kako bi se 

građani mnogo bolje upoznali sa svim 

aktivnostima koje Tim za borbu protiv 

korupcije provodi.  

Učešće na ovoj konferenciji još je jedan 

pokazatelj dobre prakse Gradske uprave u 

procesnom pristupu prevenciji korupcije. 

 

_______________    
 Izdavač: Grad  Prijedor 
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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   
ИНФОРМАТОР 
 

Издање за март 2017.године 

 

15.3.   Скупштина града 

Усвојен Извјештај градоначелника  

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су извјештај о раду 

Градоначелника и Градске управе за 

2016. годину. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио је да је и 2016. година 

завршена са суфицитом у буџету и да 

град никоме ништа не дугује, 

оцјењујући да су такве локалне 

заједнице, нажалост, велика ријеткост. 

 

 
 

 „Градска управа балансирано се 

задужује само у дијелу за стратешке 

пројекте гдје је неопходно и урађено је 

јако пуно инфраструктурних пројеката“, 

рекао је Ђаковић. 

 Он је истакао  да је задовољан оним 

што је руководио претходни 

градоначелник, да му се захваљује на 

томе и да наставља уравнотежен даљи 

рад, као и пројекте свих који су 

започети биће и неких нових о којима 

ће се Скупштина договарати у наредном 

периоду. 

 „Оно што желим посебно нагласити су 

квалитетни односи у Скупштини града 

јер настављамо разговарати само о 

животним темама од интереса за 

грађане. Опозиција има прилику да 

каже своја мишљења и она се могу 

грађанству упоређивати, а све на крају 

резултира на изборима кад грађани дају 

оцјену колико су задовољни урађеним“, 

додао је Ђаковић. 

  

 

Пореска управа 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је након разговора  са 

представницима Пореске управе , 

Подручне јединице Приједор о 

могућностима појачаног рада на терену 

ради утврђивања питања односно 

статуса  непокретне имовине и 

могућности  ефикасније наплате пореза 

на непокретности, изјавио да Град 

Приједор даје пуну  подршку свим 

активностима које ће у наредном 

периоду покренути Пореска управа, 

односно Подручна јединица ове управе 

у Приједору. 

„ Ако се има у виду да  комплетан 

приход од  наплате пореза  иде у буџет 

Града , а да се од 26 000 пореских 

рачуна  готово 5000 путем поште врати 

на адресу Пореске управе, онда је то већ 

знак да је потребно интензивирати 

активности на ажурирању података 

ради ефикасније наплате пореза“ 

изјавио је Ђаковић. 
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Он је додао да ће Град Приједор 

учинити додатне напоре да 

прецизирањем имена улица које 

недостају олакша доставу тих 

поштанских пошиљки из Пореске 

управе, а све са циљем појачане наплате 

пореза на непокретности и тиме 

побољшања пуњења буџета Града за 

2017.годину. 

 

  

Промовисана нова ватрогасна пумпа 

 

У Приједору је промовисана нова  

пумпа за воду са протоком од 20 000 

литара у минути , која  је од сада  у 

саставу Територијалне ватрогасне 

јединице  Приједор , а за чију је набавку 

Ватрогасни савез Републике Српске 

издвојио 400 000 КМ.  

Старјешина ТВЈ Приједор Небојша 

Миљуш је потврдио да ће пумпа бити 

коришћена за испумпавање великих 

количина воде, које су биле највећи 

проблем у поплавама 2014.године. 

„Тада се показало да не можемо на 

адекватан начин да одговоримо 

захтјевним задацима испумпавања воде 

у депресијама и доњим етажама 

стамбених објеката“ навео је Миљуш. 

 

 
 

 
 

Пумпу коју производи холандски 

„Хајтранс“,  прва  је такве врсте у БиХ,а 

Ватрогасни савез планира до краја 

године набавку још једне овакве пумпе, 

која би била стационирана у Бијељини.  

Предсједник Ватрогасног савеза РС 

Горан Стојаковић је истакао да ће на 

овај начин бити покривена комплетна 

територија Републике Српске.  

 „Први корак је овим учињен, пумпом 

којом располаже ТВЈ Приједор 

покривамо западни дио РС. Обавеза 

приједорских ватрогасаца је да, на 

позив Ватрогасног сервиса РС, дјелују у 

свим општинама у којима се покаже 

потреба“ рекао је  Стојаковић. 

Демонстрацији могућности пумпе 

присуствовао је и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић, који је 

поручио да се наставља са опремањем 

ТВЈ Приједор, подсјетивши да у 

наредном периоду треба да се почне са 

реконтрукцијом Ватрогасног дома. 

 „Садашњи састав јединице гарантује 

спремност у тренуцима потребе, и ми 

ћемо наставити са реконтрукцијом 

дома, како би јединица била смјештена 

на квалитетан начин, и како би била на 

располагању у сваком тренутку“ 

поручио је Ђаковић. 

 

20.3.Одржани избори за савјете МЗ 

 

Предсједник Градске изборне комисије 

Жељко  Шкондрић  је објавио  да је на 

изборе за  чланове савјета у 49 мјесних 

заједница изашло 13,98 одсто од укупно 

85 682 грађана Приједора са правом 
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гласа.Он је додао да је оцјена ГИК-а да 

је боља иузлазносз била у рурални8м 

дијеловима града. 

 „Најбољи резултат остварио је  ДНС  

који је од укупно 307 позиција освојио 

150 позиција у савјетима мјесних 

заједница, затим слиједи СНСД са 26 

позиција, СДА са 25 позиција , разне 

групе грађана 25 позиција  и СДС са 10 

позиција“ потврдио је Шкондрић. 

 

Одржана манифестација „ Поздрав 

прољећу“ 

 

У организацији Планинарског друштва 

„Клековача“ из Приједора и ове године 

је на „крајишкој љепотици“ Козари  

одржана манифестација “Поздрав 

прољећу”. 

Предсједник овог Друштва Драган 

Ромчевић је потврдио да је ово постала 

традиционална манифестација, која је из 

године у годину све масовнија. 

„ Око 1.700 заљубљеника у природу ,   

планинара из чак 74 планинарска  

друштва и основних школа  из 

Републике Српске, Федерације БиХ, 

Хрватске, Словеније и Србије, прошли 

су овај планинарски поход добро 

уређеном стазом, од Рајковића преко 

Козарачког камена , Бешића пољане  и 

Главуше до Мраковице“ рекао је 

Ромчевић. 

Он је додао да су услови за учешће на 

манифестацији  били само  добро 

здравље, физичка кондиција, психичка 

стабилност, као и одговарајућа обућа и 

одјећа,а прије свега добра воља за 

боравком у природи и дружењем.  

На планини Козар је са љубитељима 

природе и планинарима био  и, 

градоначелник Миленко Ђаковић који 

је изјавио  да је Козара туристички 

бисер Поткозарја и да је ова 

манифестација  за њега  одлична 

прилика за промоцију њених 

туристичких  потенцијала. 

„Ми управо и желимо да Козара буде 

пуна да се људи на њој друже“, рекао је 

Ђаковић. 

На крају пута дугог  13 километара, на 

Мраковици је за све учеснике 

организован ручак и пригодан 

културно-забавни програм у коме су 

учествовали чланови КУД „Козара“ 

Приједор. 

 

Удружење Словенаца-Прешернов дан 

 
Поводом Прешерновог дана и Дана 

жена у градском позоришту  у 

Приједору  је одржан  традиционални 

концерт који већ 20 година организује 

Удружење Словенаца „ Липа“ из 

Приједора. У цјеловечерњем програму 

су учествовали Пјевачка група 

“Кронце” из Новог Места и Хор  “А-

виста”  Српског културно-умјетничког 

друштва „ Др Младен Стојановић“  из 

Приједора. 

Предсједник удружења Аленка Удуч 

истакла је да  се 8.фебруар 

традиционално обиљежава  као  

словенски културни празник  јер је то 

дан када је умро највећи словеначки 

пјесник Франце Прешерн. 

 

 
 

 „ Ми се Прешернових стихова радо 

сјећамо и на нашим часовима школе 

словенског језика и славимо овај дан  и 

овдје изван наше матице  толико колико 

постоји и  Удружење Словенаца   у 

Приједору “ истакла је Удучева. 

Она је додала  да је  Удружење 

Словенаца овај концерт  посветило и 

прослави Међународног дана жена. Овај 

културни догађај подржали су Биро 

Владе Републике Словеније за Словенце 
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иза граница и у свијету и Град 

Приједор. 

 

Обиљежен Дан потрошача 

 

Министарство трговине и туризма 

Републике Српске, је поводом 

обиљежавања Свјетског дана права 

потрошача, организовало  

Конференцију у Приједору на тему 

''Улога удружења потрошача у раду 

Савјетодавних тијела и Комисија за 

рјешавање рекламација потрошача''. 

Министар трговине и туризма  Предраг 

Глухаковић је истакао да ће успјех  

конференције зависити управо од тога 

на колико је квалитетан начин успјела 

да промовише потрошачка права наших 

грађана. 

 

 
„Нама је циљ да заједно са покретом 

заштите потрошача у Републици 

Српској и са другим институцијама 

радимо што више на промоцији домаће 

производње са слоганом ` Наше је боље` 

и да кроз ове едукативне пројекте 

створимо слику да није само пука прича 

да потрошачи имају , али не знају која 

су то њихова права“ казао је 

Глухаковић. 

Он је додао да је ове године ова 

кампања још снажнија , као и да 

Министарство трговине и туризма 

Републике Српске за девет   удружења 

потрошача додјељује један грант за 

њихове пројекте у износу од 100 000 

КМ“ истакао је Глухаковић. 

 

Изложба „ Мозаик праксис“ 

 

У Музеју Козаре у Приједору је  

отворена изложба под називом „ Мозаик 

праксис“ аутора Драгана Васића, Ивана 

Павића и Оливере Гаврић Павић  која је 

и аутор читавог  пројекта осмишљеног  

као подршка промоцији књиге „ Мозаик 

у Србији 1950-2015“. 

Отварајући изложбу ,коју чини 19 

мозаика, десет цртежа-предложака за 

мозаик и седам принтоива,  директор 

Музеја Зоран Радоњић је изјавио да она 

на  веома убједњљив и  интересантан 

начин доноси различите поетике више 

аутора. 

 

 
 

Аутор књиге  и пројекта Оливера 

Гаврић Павић је истакла да им је ово 

први наступ  и представљање у 

Републици Српској. 

 

План интегритета на конференцији о 

антикорупцији  

 

Конференција о антикорупцији одржана 

је 14.марта у Парламентарној 

скупштини БиХ  у Сарајеву са 

дефинисаним циљевима унапређења 

структура за превенцију корупције, 

дефинисања активности и потребе за 

увођењима антикорупцијских закона.  

Градоначелник Приједора  Миленко 

Ђаковић био је представник јединог 

града у Републици Српској који се 

представио са израђеним документом у 

области антикорупције који је основа за 

превенцију, Планом интегритета. 
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План интегритета Града Приједора већ 

је дефинисан стратешким , односно 

оперативним циљевима и поједини 

пројекти који се налазе као полазиште 

реализације антикорупцијских 

активности  су у процесу реализације, 

односно реализовани.  

„Град Приједор је пионир у области 

борбе против корупције“ нагласио је  

Ђаковић у свом уводном обраћању, те 

истакао значај увођења стандарда ИСО 

и БФЦ као важне почетке уређења 

система и повећања транспарентности 

рада, који су неопходни када се говори о 

смањењу ризика од корупције. 

Конференција је дефинисала преко 20 

закључака за даљи рад на свим нивоима 

власти, те ће се ови закључци објавити 

јавно након што их Агенција за борбу 

против корупциије и координацију 

борбе против корупције објави званично 

на wеб страници,  

Град Приједор у наредном периоду 

објавиће све реализоване пројекте из 

области превенције корупцијских радњи 

и у складу са новим сетом закона, а 

односе се директно на превенцију 

корупцијских радњи, дефинисаће даље 

смјернице рада како би се грађани 

много боље упознали са свим 

активностима које Тим за борбу против 

корупције проводи.  

Учешће на овој конференцији још је 

један показатељ добре праксе Градске 

управе у процесном приступу 

превенцији корупције. 

 

_______________    
 Издавач: Град  Приједор 

 

 


