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Izdanje za juli  2017.godine 
 

19.7.Skupština grada- imenovan 

zamjenik gradonačelnika  

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora  su na 

ovom zasjedanju  sa 26 glasova „za“ 

izabrali dosadašnjeg odbornika SNSD-a 

Aleksandra Miljuša za novog zamjenika 

gradonačelnika. On je na tom mjestu 

zamijenio iznenada preminulog stranačkog 

kolegu Dragu Tadića. 

 

 
 

Mjesto zamjenika  gradonačelnika je  bilo 

upražnjeno od 22.maja kada je iznenada 

preminuo Drago Tadić. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je sa skupštinske govornice istakao da se, 

poštujući pravoslavne običaje, nije do sada 

ulazilo u pitanje izbora novog zamjenika. 

„ Nakon konsultacija koje su vođene 

prilikom formiranja ove skuštine , mjesto 

zamjenika gradonačelnika je pripadalo 

SNSD-u i nakon ovog perioda predložen je 

novi kandidat za zamjenika“ istakao je 

Đaković. 

Nakon tajnog glasanja i konačnog 

proglašenja rezultata, Aleksandar Miljuš  

je kao novi zamjenik gradonačelnika 

položio svečanu zakletvu. 

Prijedorska skupština je usvojila i odluku i 

raspisala javni oglas za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u svojini 

Republike Srpske što će, prema riječima 

gradonačelnika Milenka Đakovića, dati 

nov impuls razvoju agrarne proizvodnje u 

ovoj lokalnoj zajednici.  

 

4.7.Obilježena 75. godišnjica bitke na 

Kozari 

 

Na Kozari  je održan tradicionalni narodni 

zbor kojim je obilježena 75.godišnjica 

čuvene bitke na Kozari u organizaciji dva 

Odbora za njegovanje tradicije 

oslobodilačkih ratova Republike Srbije i 

Republike Srpske. Ispred spomen-krsta 

služen je parastos, a brojne delegacije 

položile su vijence na centralno spomen-

obilježje, gdje se nalazi 9.921 ime 

partizanskih boraca i civila poginulih u 

borbama na ovom području tokom Drugog 

svjetskog rata. 

 

 
 

Predsjednik Republike Srpske Milorad 

Dodik  je govoreći okupljenima na Kozari  

istakao da Srbi ne bi bili ubijani po Kozari, 

Jasenovcu i drugim logorima u BiH i 

Hrvatskoj da je Srpska postojala za vrijeme 

Drugog svjetskog rata 

„Kozara je  sinonim antifašističke borbe, 

gdje su njemački okupatori i ustaše htjeli 

da pobiju, protjeraju i pokrste Srbe, što je 

viđeno na mnogim područjima“ rekao je 

Dodik. 

Govoreći na istorijskom času na Kozari 
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gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je rekao da je Kozara mjesto gdje se čuje 

samo tišina. 

„ Na njoj huče vijekovi istorije i podsjećaju 

na stradanja , ali i junaštvo naroda Kozare i 

Potkozarja“ rekao je Đaković. 

 

 
 

On je sa legendarne Kozare poručio da 

vremena koja dolaze ne smiju da nose 

zaborav i da potomci nevinih žrtava 

moraju da nastave tradiciju sjećanja i da 

time upozoravaju svijet da se ovako nešto 

nikada više ne dogodi. 

Na memorijalnom zidu na Mrakovici 

upisana su imena 9.921 partizanskog borca 

poginulog u borbama na ovom području 

tokom Drugog svjet.rata.  

Prema podacima SUBNOR-a, u zbjegu je 

bilo 80.000 ljudi od kojih je 68.000 

završilo u logorima.  

 

U Prijedoru boravio počasni konzul BiH 

u Izmiru 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

ugostio je delegaciju privrednika iz Turske   

na čijem je čelu bio počasni generalni 

konzul BiH u Izmiru  Kemal 

Bajsak.Đaković  je nakon prijema izjavio 

da je ovo bila još jedna prilika da se 

potvrdi prijateljstvo grada Prijedora i 

turskog grada Manise, čijem je 

bratimljenju pomogao upravo Bajsak. 

„Teme razgovora su bile kulturna i  

sportska saradnja, ali i započeti razgovori o 

potencijalnoj privrednoj saradnji gdje 

bismo između naša dva grada, ali i Izmira 

uspostavili i ekonomske odnose i saradnju 

između privrednika“ rekao je Đaković. 

 

 
 

Počasni konzul Kemal Bajsak , inače 

privrednik, porijeklom iz Ljubinja koji  kao 

predstavnik četvrte generacije njegove 

porodice živi u Turskoj izjavio je da je u 

posjeti BiH, pa i Prijedoru bila jedna velika 

privredna delegacija koja se upoznala sa  

ovdašnjih ekonomskim prilikama. 

„ Ovdje smo da napravimo korak dalje u 

dosadašnjoj saradnji Prijedora i Manise i 

da se članovi delegacije upoznaju sa 

mogućnostima grada Prijedora i da  ih 

mogu što bolje predstaviti  kada se vrate u 

Tursku, a sve u cilju investirnja u ovdanju 

privredu“ rekao je Bajsak. 

U posjeti Prijedoru je  bila delegacija od  

pedesetak privrednika i članova Federacije 

udruženja kulture BiH u Turskoj.  

 

Letak dobrodošlice 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

i načelnik Policijske uprave Prijedor 

Dalibor Ivanić promovisali su letak 

dobrodošlice Prijedorčanima koji žive u 

inostranstvu i koji godišnji odmor provode 

u svom rodnom gradu. 

Promotivni letak koji će  biti dijeljen 

građanima koji dolaze u šalter salu 

Gradske uprave i info pultu u zgradi 

policije dio je aktivnosti Foruma za 

bezbjednost grada. na realizaciji „ Plana 

prevencije incidenata i krivičnih djela 

počinjenih iz mržnje i predrasuda na 

području grada Prijedora 

za period 2017-2021. godine. 
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Đaković je ovom prilikom istakao da je 

ovo promotivni materijal koji sadrži niz 

korisnih informacija koje mogu koristiti 

građanima kako bi svoj godišnji odmor što 

manje provodili na šalterima ,a više sa 

svojim porodicama. 

„ Nadamo se da smo na ovaj način olakšali 

građanima taj posao, a ujedno nam je želja 

da svim građanima obezbijedimo mirne 

uslove odmora“ , rekao je Đaković. 

Promotivni materijal koji je izradila 

Gradska uprava Prijedor sadrži osnovne 

informacije koje građanima mogu pomoći 

prilikom ostvarivanja svojih prava u 

pogledu podnošenja zahtjeva za određenu 

dokumentaciju ili izdavanje ličnih 

dokumenata, kao i tekst dobrodošlice svim 

građanima i licima iz inostranstva koja 

dolaze u Grad Prijedor.  

Načelnik Policijske uprave Prijedor 

Dalibor Ivanić je istakao da je ovo  još 

jedna u nizu preventivnih aktivnosti koje 

Policijska uprava Prijedor preduzima u 

partnerskom odnosu sa lokalnom 

administracijom, u cilju očuvanja dobrog 

stanja bezbjednosti na području grada 

Prijedora.  

 

Pomoć za opštinu Ljubinje 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

odobrio je dodjelu novčanu pomoć u 

iznosu od 10 000 KM iz budžeta grada 

Prijedora  opštini Ljubinje za sanaciju šteta 

prouzrokovanih požarima. Ova odluka  je 

donijeta , kako je saopšteno iz kabineta 

gradonačelnika ,  imajući u vidu izuzetno 

tešku situaciju u kojoj se nalaze građani 

Ljubinja čija je imovina ugrožena 

vatrenom stihijom koja  je pričinila  veliku 

materijalnu štetu.    

 „Pored novčanih sredstava opštini 

Ljubinje iz Prijedora  stiže i vatrogasno 

vozilo marke „ Lada Niva“ za Teritorijalnu 

vatrogasnu jedinicu Ljubinje“ navodi se u 

saopštenju iz kabineta gradonačelnika. 

Pomenuto vozilo, je kako je saopšteno , 

Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor 

naslijedila od Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Omarska , koje je prestalo sa 

radom. 

„Budući da  ovo vozilo nije u upotrebi, 

odlučeno je da se  kao donacija preda na 

upotrebu onima kojima je  prijeko 

potrebno i da obavlja funkciju za koju je  

namijenjeno odnosno gašenju požara za 

ruralne i teško pristupačne terene“ ,stoji u 

saopštenju iz kabineta gradonačelnika 

Prijedora. 

 

Obilježen Ivanjdan u Miskoj Glavi 

 

U Miskoj Glavi kod Prijedora je povodom 

Ivanjdana služen parastos i položeni 

vijenci na spomenik borcima odbrambeno-

otadžbinskog rata, spomen-ploču borcima 

Narodnooslobodilačkog rata i groblje 

žrtava fašističkog terora.  

Mještani se  svake godine na ovaj dan  

prisjećaju svih svojih sugrađana koji su 

život dali za slobodu, i to 17 boraca 

odbrambeno-otadžbinskog rata, 67 boraca 

NOR-a i 34 civila koji su bili žrtve 

fašističkog terora. 
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Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je  naglasio je da se ovdje prvenstveno i 

dalje njeguje tradicija antifašizma, ali i 

brine o budućem razvoju sela. 

„Grad kontinuirano ulaže u ovu mjesnu 

zajednicu jer njihova aktivnost i rad to 

zaslužuju“rekao je Đaković. 

On je  podsjetio da je gradska uprava 

riješila problem asfaltiranja puta između 

Miske Glave i Agića i ovu mjesnu 

zajednicu povezala sa susjednim 

Prijedorom i Novim Gradom. 

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice 

Miska Glava Milenko Bilbija  rekao je da 

je veliki ivanjdanski narodni zbor davno 

dobio status jednog od najvećih narodnih 

zborova na području grada Prijedora. Na 

području ove mjesne zajednice živi oko 

600 stanovnika što je upola manje nego 

preko 30 godina. 

 

Održan Padobranski kup 

 

Na sportskom Aerodromu Urije u  

Prijedoru održan je 22. Petrovdanski 

padobranski kup na kojem je učestvovalo 

65 sportskih padobranaca iz 13 klubova  iz 

Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne 

Gore, Italije, BiH i Makedonije. 

Kup je uvršten u zvanični kalendar 

svjetske Vazduhoplovne asocijacije, a 

samo takmičenje odvija se po strogim FAI 

pravilima, tako da se Petrovdanski 

padobranski kup po tome ne razlikuje od 

bilo koje druge svjetske padobranske 

manifestacije. 

Ovaj sportski događaj  proglašen je 

manifestacijom od posebnog značaja od 

strane Ministarstva porodice, omladine i 

sporta Vlade Republike Srpske i  kao takva 

jedinstvena je ne samo u gradu Prijedoru i 

prijedorskoj regiji, već i u Srpskoj. 

 

 
 

Takmičarski skokovi izvođeni su iz  

helikoptera UH-1 Oružanih snaga BiH, a 

padobranci su se  takmičili  u disciplini 

skok na cilj u serijama sa visine 1200 

metara  

Glavni sudija ovogodišnjeg, kao i 

prošlogodišnjeg kupa bio  je Samir 

Handanagić, sudija sa međunarodnom 

padobranskom licencom. 

Organizator ovogodišnje kupa  bio je 

Aero-klub “Prijedor”, a pokrovitelji su 

grad Prijedor i Ministarstvo porodice 

omladine i sporta Republike Srpske i 

Ministarstvo odbrane BiH. 

 

Otvoren  „ Park knjige“ 

 

Na prostoru ispred Turističke organizacije 

grada Prijedora otvoren je „ Park knjige“. 

Riječ je o projektu koji je Turistička 

organizacija realizovala od prihoda od 

boravišne takse i u  

u saradnji  sa Gradskom upravom, 

Narodnom  bibliotekom  „ Ćirilo i 

Metodije“ i Nacionalnim parkom „ 

Kozara“.Direktor Amira Ganić je istakla 

da je ovo jedinstven projekat na prostoru 

BiH koji podrazumijeva izradu i 

postavljanje devet „Info knjiga“ i „Foto 

knjige“. 
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„Svaka ta knjiga  je jedna tematska cjelina 

tako da njih devet čine sadržaji kao što su 

Turistički vodič grada Prijedora,  Biblion-

Književni susreti na Kozari, Vodič 

Nacionalnog parka Kozara, Aktivan odmor 

i rekreacija, Kulturno istorijsko nasljeđe 

grada Prijedora,`Flora i fauna  NP Kozara, 

Lovni i ribolovni potencijali grada 

Prijedora, Potkozarska trpeza i 

Fotomogorafija“ , rekla je Ganićeva. 

Ona je dodala da  svaka knjiga  ima 15-20 

listova zavisno o temi i može se listati.  

Ona je dodala da ovaj  projekat ima za cilj 

unapređenje sektora turizma, te promociju 

turističkih potencijala i kulturnog turizma 

grada Prijedora. 

 

Nagrade za Pozorište Prijedor 

 

Pozorište Prijedor je sa predstavom „ 

Bunar“ po tekstu  Radmile Smiljanić 

osvojilo četiri  nagrade na 36. Pozorišnim 

igrama  BiH u Jajcu  i to u konkurenciji 

sedam predstava po izboru selektora 

Almira Bašovića. 

Darko Cvijetić je osvojio nagradu stručnog 

žirija za najbolju režiju predstave “Bunar” , 

nagradu za najbolja glumačka ostvarenja 

osvojila je prijedroska glumica  Zlata 

Kogelnik za ulogu majke u istoj predstavi. 

Nagrada za najbolju scenografiju pripala je 

i Vladimiru Vanji Vlačini za scenografiju u 

predstavi “Bunar”, kao i plaketu koju je 

dobila Radmila Smiljanić, za najbolji 

dramski tekst savremenog autora. 

 

Završena akcija „ Uredi svoj vrt“ 

 

U ovoj akciji je , koju je po petnaesti  put 

organizovala GU Prijedor, bilo je  

prijavljeno četrdesetak kandidata.        

Gradonačelnik  Prijedora Milenko Đaković  

je , uručujući diplome i novčane nagrade, 

zahvalio svim učesnicima akcije  što su 

svojim trudom doprinijeli da prijedorska  

dvorišta i balkoni  izgledaju  lijepo i 

uredno.  

 

 
 

„Ovi ljudi koji su nagrađeni su se potrudili 

da njihova životna sredina izgleda lijepo i 

uredno i tako su doprinijeli ljepšem izgledu 

grada u cjelosti“  rekao je  Đaković. 

Priznanje za najljepše uređeno dvorište u 

ovogodišnjoj akciji  „ Uredi svoj vrt“  

dobila je    Ankica Ajdarić iz Čejreka dok 

je Mariji Stakić  iz  Prijedora   pripalo  

prvo mjesto u  kategoriji najljepše uređen 

balkon. 

Nagrada za najljepše školsko dvorište 

pripalo je OŠ „Branko Radičević“ iz 

Petrova, a Specijalna nagrada OŠ „ 

Kozarac“ iz Kozarca. 

 

Održani  „Dani šljive“ 

 

U organizaciji Udruženja voćara Prijedora 

na malom gradskom trgu je  organizovana 

privredno-turistička manifestacija „ Dani 

šljive“ . Predsjednik Udruženja Mladen 

Marjanović potvrdio je da  je  desetak 

voćara  ponudilo  svojim sugrađanima 

ovogodišnji rod šljive. 

„ Ove godine je rod šljive potpuno 

podbacio i zato smo ovaj sajam proširili sa 

izlagačima  i drugog voća i povrća“ rekap 

je Marjanović. 
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On je dodao da je za voćare veoma važan 

plasman i pored ponude trgovcima i 

otkupljivačima,  a ovo je prilika da se 

predstave i svojim sugrađanima. 

Izlagače je obišao i gradonačelnik 

Prijedora Milenko Đaković koji je istakao 

da grad pomaže voćare i da će  ove godine 

zbog velikih šteta od mraza na voćnjacima 

izdvojiti sredstva da se ta šteta bar donekle  

nadokadi.  

Inače, na  području Prijedora ima oko 40 

hektara intenzivnih zasada šljive koji, kada 

je godina rodna daju oko 25-30 tona šljive 

po hektaru.  
 

Festival crteža i muzike ove godine u 

znaku ikonopisa 

 

Festival crteža i muzike, koji je  po 

jedanaesti  put održan u Galeriji `96 ove 

godine nosio je  naziv „ Ikona“ .  

Na njemu se okupilo dvanaest  umjetnika  i 

to deset studenata Fakulteta primjenjenih 

umjetnosti iz Beograda i dva sa 

Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, 

odsjek ikonopisanje i zidno slikarstvo. 

 

 
 

Direktor Galerije Tihomir Ilijašević  je 

potvrdio da su u pitanju studenti sa treće i 

četvrte godine studija, magistranti i 

doktoranti.On je izjavio da je specifičnost 

ovog okupljanja umjetnika zadata tema ili 

tehnika kojom rade te da su se ove godine 

opredijelili za ikone. 

 „Svi učesnici naše kolonije su sa odsjeka 

restauracija, ikonopisanje i zidno 

slikarstvo“, istakao je Ilijašević. 

On je dodao da je ovo nastavak veoma 

uspješne saradnje sa Fakultetom 

primjenjenih umjetnosti iz Beograda i da je 

ovo već šesta ekipa studenata koja 

učestvuje na ovim festivalima crteža i 

muzike. 

 

 
 

„ Saradnja je veoma dobra i sa dekanima i 

profesorima što nam je samo omogućilo da 

svi dosadašnji susreti ovog puta budu 

kvalitetni“ rekao je Ilijašević. 

Radovi koji nastanu na ovom festivalu, bili 

su  izloženi na kraju festivala. 

 

 

„Kilometri prijateljstva“ 

 

U okviru manifestacije“ Kilometri 

prijateljstva“ grupa od tridesetak biciklista, 

različitih uzrasta i profesija boravila je u 

Prijedoru i na Kozari, a  stigli su  biciklima 

iz slovenačke opštine  Šenčur  u Prijedor. 

Riječ je o članovima  Biciklističkog kluba 

„Bam.bi”, čiji su članovi iz šest zemalja 

Evropske unije, a čije je sjedište u ovoj  

slovenačkoj opštini. 

 

 
 

Župan Šenčura  Ciril Kozjek, koji je i sam 

došao  biciklom iz Slovenije u Prijedor je 
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izjavio da je cilj ove posjete  bio da se 

upozna sa rukovodstvom Prijedora i da se 

pokušaju pronaći neke sinergije koje imaju 

ove dvije lokalne zajednice u oblasti 

privrede, turizma i izgradnje 

iunfrastrukture.U delegaciji je i Rok 

Šimenc  direktor Razvojne agencije 

Gorenjske koja povezuje 18 opština i 

obuhvata oko 200 000 stanovnika.On nije 

došao biciklom u Prijedor , ali smatra da 

upravo biciklizam i biciklističke staze 

mogu biti neki zajednički nivo za prijavu 

na neki evropski tender na tom planu. 

Značaj manifestacije je i u mogućnostima 

saradnje privrednika Prijedora sa kolegama 

iz Slovenije, promociji planine Kozare i 

Prijedora kao turističke destinacije za 

slovenačke turiste kao i promocija 

biciklizma i zdravog života uopšte. Ova 

delegacija je na Kozari imala susret sa 

gradonačelnikom Prijedora Milenkom 

Đakovićem, a organizovana je  promocija 

domaćih proizvoda potkozarskog kraja.   

 

Zlatne ruke Potkozarja 

 

Na  11.etno izložbi “Zlatne ruke Potkozarja 

2017“  tročlana stručna komisija za izbor 

najorginalnijeg eksponata odlučila je da 

zbog ujednačenog kvaliteta ponuđenih 

eksponata ravnopravno nagradi pet 

eksponata u novčanom iznosu po 100 KM.  

 

 
 

Nagrađeni   su goblen Bogorodica 

Trojeručica, rad Vesne Došen,članice Kola 

srpskih sestara, heklana haljina Rajke 

Kremić,  ručno izrađen nakit sa epoksi 

smolom , rad Dejane Vujinović, muška i 

ženska košulja  iz Ukrajinsko udruženje 

“Kozak” i rad u drvetu Mladena Stakića -

kraljevska stolica. 

Za najljepše uređenog štand,  komisija u 

sastavu  Milenko Radivojac, Mesud 

Hodžić i Stana Marinović nagradila  je 

Udruženje “Neven” i Zaštitnu radionicu 

Prijedor. 

Tradicionalna manifestacija „ Zlatne ruke 

Potkozarja“  ima za cilj očuvanje, 

njegovanje, podsticanje i promovisanje 

narodnih običaja i tradicionalnih 

vrijednosti naroda Potkozarja. 

_______________      

Izdavač: Grad Prijedor 
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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 

            ГРАДСКА УПРАВА  
_________________________________________                                                                                                                                       

ИНФОРМАТОР 

 
Издање за јули  2017.године 
 

19.7.Скупштина града- именован 

замјеник градоначелника  

 

Одборници Скупштине града Приједора  

су на овом засједању  са 26 гласова „за“ 

изабрали досадашњег одборника СНСД-

a Александра Миљуша за новог 

замјеника градоначелника. Он је на том 

мјесту замијенио изненада преминулог 

страначког колегу Драгу Тадића. 

 

 
 

Мјесто замјеника  градоначелника је  

било упражњено од 22.маја када је 

изненада преминуо Драго Тадић. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је са скупштинске говорнице 

истакао да се, поштујући православне 

обичаје, није до сада улазило у питање 

избора новог замјеника. 

„ Након консултација које су вођене 

приликом формирања ове скуштине , 

мјесто замјеника градоначелника је 

припадало СНСД-у и након овог 

периода предложен је нови кандидат за 

замјеника“ истакао је Ђаковић. 

Након тајног гласања и коначног 

проглашења резултата, Александар 

Миљуш  је као нови замјеник 

градоначелника положио свечану 

заклетву. 

Приједорска скупштина је усвојила и 

одлуку и расписала јавни оглас за 

давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске 

што ће, према ријечима градоначелника 

Миленка Ђаковића, дати нов импулс 

развоју аграрне производње у овој 

локалној заједници.  

 

4.7.Обиљежена 75. годишњица битке 

на Козари 

 

На Козари  је одржан традиционални 

народни збор којим је обиљежена 

75.годишњица чувене битке на Козари у 

организацији два Одбора за његовање 

традиције ослободилачких ратова 

Републике Србије и Републике Српске. 

Испред спомен-крста служен је 

парастос, а бројне делегације положиле 

су вијенце на централно спомен-

обиљежје, гдје се налази 9.921 име 

партизанских бораца и цивила 

погинулих у борбама на овом подручју 

током Другог свјетског рата. 

 

 
 

Предсједник Републике Српске 

Милорад Додик  је говорећи 

окупљенима на Козари  истакао да Срби 

не би били убијани по Козари, 

Јасеновцу и другим логорима у БиХ и 

Хрватској да је Српска постојала за 

вријеме Другог свјетског рата 

„Козара је  синоним антифашистичке 

борбе, гдје су њемачки окупатори и 
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усташе хтјели да побију, протјерају и 

покрсте Србе, што је виђено на многим 

подручјима“ рекао је Додик. 

Говорећи на историјском часу на 

Козари градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић је рекао да је Козара 

мјесто гдје се чује само тишина. 

„ На њој хуче вијекови историје и 

подсјећају на страдања , али и јунаштво 

народа Козаре и Поткозарја“ рекао је 

Ђаковић. 

 

 
 

Он је са легендарне Козаре поручио да 

времена која долазе не смију да носе 

заборав и да потомци невиних жртава 

морају да наставе традицију сјећања и 

да тиме упозоравају свијет да се овако 

нешто никада више не догоди. 

На меморијалном зиду на Мраковици 

уписана су имена 9.921 партизанског 

борца погинулог у борбама на овом 

подручју током Другог свјет.рата.  

Према подацима СУБНОР-а, у збјегу је 

било 80.000 људи од којих је 68.000 

завршило у логорима.  

 

У Приједору боравио почасни конзул 

БиХ у Измиру 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић угостио је делегацију 

привредника из Турске   на чијем је 

челу био почасни генерални конзул БиХ 

у Измиру  Кемал Бајсак.Ђаковић  је 

након пријема изјавио да је ово била 

још једна прилика да се потврди 

пријатељство града Приједора и турског 

града Манисе, чијем је братимљењу 

помогао управо Бајсак. 

„Теме разговора су биле културна и  

спортска сарадња, али и започети 

разговори о потенцијалној привредној 

сарадњи гдје бисмо између наша два 

града, али и Измира успоставили и 

економске односе и сарадњу између 

привредника“ рекао је Ђаковић. 

 

 
 

Почасни конзул Кемал Бајсак , иначе 

привредник, поријеклом из Љубиња 

који  као представник четврте 

генерације његове породице живи у 

Турској изјавио је да је у посјети БиХ, 

па и Приједору била једна велика 

привредна делегација која се упознала 

са  овдашњих економским приликама. 

„ Овдје смо да направимо корак даље у 

досадашњој сарадњи Приједора и 

Манисе и да се чланови делегације 

упознају са могућностима града 

Приједора и да  их могу што боље 

представити  када се врате у Турску, а 

све у циљу инвестирња у овдању 

привреду“ рекао је Бајсак. 

У посјети Приједору је  била делегација 

од  педесетак привредника и чланова 

Федерације удружења културе БиХ у 

Турској.  

 

Летак добродошлице 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и начелник Полицијске управе 

Приједор Далибор Иванић промовисали 

су летак добродошлице Приједорчанима 

који живе у иностранству и који 
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годишњи одмор проводе у свом родном 

граду. 

Промотивни летак који ће  бити дијељен 

грађанима који долазе у шалтер салу 

Градске управе и инфо пулту у згради 

полиције дио је активности Форума за 

безбједност града. на реализацији „ 

Плана превенције инцидената и 

кривичних дјела почињених из мржње и 

предрасуда на подручју града Приједора 

за период 2017-2021. године. 

 

 

 
 

Ђаковић је овом приликом истакао да је 

ово промотивни материјал који садржи 

низ корисних информација које могу 

користити грађанима како би свој 

годишњи одмор што мање проводили на 

шалтерима ,а више са својим 

породицама. 

„ Надамо се да смо на овај начин 

олакшали грађанима тај посао, а уједно 

нам је жеља да свим грађанима 

обезбиједимо мирне услове одмора“ , 

рекао је Ђаковић. 

Промотивни материјал који је израдила 

Градска управа Приједор садржи 

основне информације које грађанима 

могу помоћи приликом остваривања 

својих права у погледу подношења 

захтјева за одређену документацију или 

издавање личних докумената, као и 

текст добродошлице свим грађанима и 

лицима из иностранства која долазе у 

Град Приједор.  

Начелник Полицијске управе Приједор 

Далибор Иванић је истакао да је ово  

још једна у низу превентивних 

активности које Полицијска управа 

Приједор предузима у партнерском 

односу са локалном администрацијом, у 

циљу очувања доброг стања 

безбједности на подручју града 

Приједора.  

 

Помоћ за општину Љубиње 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић одобрио је додјелу новчану 

помоћ у износу од 10 000 КМ из буџета 

града Приједора  општини Љубиње за 

санацију штета проузрокованих 

пожарима. Ова одлука  је донијета , 

како је саопштено из кабинета 

градоначелника ,  имајући у виду 

изузетно тешку ситуацију у којој се 

налазе грађани Љубиња чија је имовина 

угрожена ватреном стихијом која  је 

причинила  велику материјалну штету.    

 „Поред новчаних средстава општини 

Љубиње из Приједора  стиже и 

ватрогасно возило марке „ Лада Нива“ 

за Територијалну ватрогасну јединицу 

Љубиње“ наводи се у саопштењу из 

кабинета градоначелника. 

Поменуто возило, је како је саопштено , 

Територијална ватрогасна јединица 

Приједор наслиједила од Добровољног 

ватрогасног друштва Омарска , које је 

престало са радом. 

„Будући да  ово возило није у употреби, 

одлучено је да се  као донација преда на 

употребу онима којима је  пријеко 

потребно и да обавља функцију за коју 

је  намијењено односно гашењу пожара 

за руралне и тешко приступачне терене“ 

,стоји у саопштењу из кабинета 

градоначелника Приједора. 

 

Обиљежен Ивањдан у Миској Глави 

 

У Миској Глави код Приједора је 

поводом Ивањдана служен парастос и 

положени вијенци на споменик борцима 

одбрамбено-отаџбинског рата, спомен-

плочу борцима Народноослободилачког 
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рата и гробље жртава фашистичког 

терора.  

Мјештани се  сваке године на овај дан  

присјећају свих својих суграђана који су 

живот дали за слободу, и то 17 бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата, 67 

бораца НОР-а и 34 цивила који су били 

жртве фашистичког терора. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је  нагласио је да се овдје 

првенствено и даље његује традиција 

антифашизма, али и брине о будућем 

развоју села. 

„Град континуирано улаже у ову мјесну 

заједницу јер њихова активност и рад то 

заслужују“рекао је Ђаковић. 

Он је  подсјетио да је градска управа 

ријешила проблем асфалтирања пута 

између Миске Главе и Агића и ову 

мјесну заједницу повезала са сусједним 

Приједором и Новим Градом. 

Предсједник Савјета мјесне заједнице 

Миска Глава Миленко Билбија  рекао је 

да је велики ивањдански народни збор 

давно добио статус једног од највећих 

народних зборова на подручју града 

Приједора. На подручју ове мјесне 

заједнице живи око 600 становника што 

је упола мање него преко 30 година. 

 

Одржан Падобрански куп 

 

На спортском Аеродрому Урије у  

Приједору одржан је 22. Петровдански 

падобрански куп на којем је 

учествовало 65 спортских падобранаца 

из 13 клубова  из Аустрије, Словеније, 

Хрватске, Србије, Црне Горе, Италије, 

БиХ и Македоније. 

Куп је уврштен у званични календар 

свјетске Ваздухопловне асоцијације, а 

само такмичење одвија се по строгим 

ФАИ правилима, тако да се 

Петровдански падобрански куп по томе 

не разликује од било које друге свјетске 

падобранске манифестације. 

Овај спортски догађај  проглашен је 

манифестацијом од посебног значаја од 

стране Министарства породице, 

омладине и спорта Владе Републике 

Српске и  као таква јединствена је не 

само у граду Приједору и приједорској 

регији, већ и у Српској. 

 

 
 

Такмичарски скокови извођени су из  

хеликоптера УХ-1 Оружаних снага БиХ, 

а падобранци су се  такмичили  у 

дисциплини скок на циљ у серијама са 

висине 1200 метара  

Главни судија овогодишњег, као и 

прошлогодишњег купа био  је Самир 

Ханданагић, судија са међународном 

падобранском лиценцом. 

Организатор овогодишње купа  био је 

Аеро-клуб “Приједор”, а покровитељи 

су град Приједор и Министарство 

породице омладине и спорта Републике 

Српске и Министарство одбране БиХ. 

 

Отворен  „ Парк књиге“ 

 

На простору испред Туристичке 

организације града Приједора отворен је 

„ Парк књиге“. Ријеч је о пројекту који 
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је Туристичка организација реализовала 

од прихода од боравишне таксе и у  

у сарадњи  са Градском управом, 

Народном  библиотеком  „ Ћирило и 

Методије“ и Националним парком „ 

Козара“.Директор Амира Ганић је 

истакла да је ово јединствен пројекат на 

простору БиХ који подразумијева 

израду и постављање девет „Инфо 

књига“ и „Фото књиге“. 

 

 
 

„Свака та књига  је једна тематска 

цјелина тако да њих девет чине 

садржаји као што су Туристички водич 

града Приједора,  Библион-Књижевни 

сусрети на Козари, Водич Националног 

парка Козара, Активан одмор и 

рекреација, Културно историјско 

насљеђе града Приједора,`Флора и 

фауна  НП Козара, Ловни и риболовни 

потенцијали града Приједора, 

Поткозарска трпеза и Фотомогорафија“ 

, рекла је Ганићева. 

Она је додала да  свака књига  има 15-20 

листова зависно о теми и може се 

листати.  

Она је додала да овај  пројекат има за 

циљ унапређење сектора туризма, те 

промоцију туристичких потенцијала и 

културног туризма града Приједора. 

 

Награде за Позориште Приједор 

 

Позориште Приједор је са представом „ 

Бунар“ по тексту  Радмиле Смиљанић 

освојило четири  награде на 36. 

Позоришним играма  БиХ у Јајцу  и то у 

конкуренцији седам представа по 

избору селектора Алмира Башовића. 

Дарко Цвијетић је освојио награду 

стручног жирија за најбољу режију 

представе “Бунар” , награду за најбоља 

глумачка остварења освојила је 

приједроска глумица  Злата Когелник за 

улогу мајке у истој представи. 

Награда за најбољу сценографију 

припала је и Владимиру Вањи Влачини 

за сценографију у представи “Бунар”, 

као и плакету коју је добила Радмила 

Смиљанић, за најбољи драмски текст 

савременог аутора. 

 

Завршена акција „ Уреди свој врт“ 

 

У овој акцији је , коју је по петнаести  

пут организовала ГУ Приједор, било је  

пријављено четрдесетак кандидата.        

Градоначелник  Приједора Миленко 

Ђаковић  је , уручујући дипломе и 

новчане награде, захвалио свим 

учесницима акције  што су својим 

трудом допринијели да приједорска  

дворишта и балкони  изгледају  лијепо и 

уредно.  

 

 
 

„Ови људи који су награђени су се 

потрудили да њихова животна средина 

изгледа лијепо и уредно и тако су 

допринијели љепшем изгледу града у 

цјелости“  рекао је  Ђаковић. 

Признање за најљепше уређено 

двориште у овогодишњој акцији  „ 

Уреди свој врт“  добила је    Анкица 

Ајдарић из Чејрека док је Марији 

Стакић  из  Приједора   припало  прво 
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мјесто у  категорији најљепше уређен 

балкон. 

Награда за најљепше школско двориште 

припало је ОШ „Бранко Радичевић“ из 

Петрова, а Специјална награда ОШ „ 

Козарац“ из Козарца. 

 

Одржани  „Дани шљиве“ 

 

У организацији Удружења воћара 

Приједора на малом градском тргу је  

организована привредно-туристичка 

манифестација „ Дани шљиве“ . 

Предсједник Удружења Младен 

Марјановић потврдио је да  је  десетак 

воћара  понудило  својим суграђанима 

овогодишњи род шљиве. 

„ Ове године је род шљиве потпуно 

подбацио и зато смо овај сајам 

проширили са излагачима  и другог воћа 

и поврћа“ рекап је Марјановић. 

Он је додао да је за воћаре веома важан 

пласман и поред понуде трговцима и 

откупљивачима,  а ово је прилика да се 

представе и својим суграђанима. 

Излагаче је обишао и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

истакао да град помаже воћаре и да ће  

ове године због великих штета од мраза 

на воћњацима издвојити средства да се 

та штета бар донекле  надокади.  

Иначе, на  подручју Приједора има око 

40 хектара интензивних засада шљиве 

који, када је година родна дају око 25-30 

тона шљиве по хектару.  
 

Фестивал цртежа и музике ове године 

у знаку иконописа 

 

Фестивал цртежа и музике, који је  по 

једанаести  пут одржан у Галерији `96 

ове године носио је  назив „ Икона“ .  

На њему се окупило дванаест  

умјетника  и то десет студената 

Факултета примјењених умјетности из 

Београда и два са Православног 

богословског факултета, одсјек 

иконописање и зидно сликарство. 

 

 
 

Директор Галерије Тихомир 

Илијашевић  је потврдио да су у питању 

студенти са треће и четврте године 

студија, магистранти и докторанти.Он је 

изјавио да је специфичност овог 

окупљања умјетника задата тема или 

техника којом раде те да су се ове 

године опредијелили за иконе. 

 „Сви учесници наше колоније су са 

одсјека рестаурација, иконописање и 

зидно сликарство“, истакао је 

Илијашевић. 

Он је додао да је ово наставак веома 

успјешне сарадње са Факултетом 

примјењених умјетности из Београда и 

да је ово већ шеста екипа студената која 

учествује на овим фестивалима цртежа 

и музике. 

 

 
 

„ Сарадња је веома добра и са деканима 

и професорима што нам је само 

омогућило да сви досадашњи сусрети 

овог пута буду квалитетни“ рекао је 

Илијашевић. 

Радови који настану на овом фестивалу, 

били су  изложени на крају фестивала. 
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„Километри пријатељства“ 

 

У оквиру манифестације“ Километри 

пријатељства“ група од тридесетак 

бициклиста, различитих узраста и 

професија боравила је у Приједору и на 

Козари, а  стигли су  бициклима из 

словеначке општине  Шенчур  у 

Приједор. Ријеч је о члановима  

Бициклистичког клуба „Бам.би”, чији су 

чланови из шест земаља Европске уније, 

а чије је сједиште у овој  словеначкој 

општини. 

 

 
 

Жупан Шенчура  Цирил Козјек, који је 

и сам дошао  бициклом из Словеније у 

Приједор је изјавио да је циљ ове 

посјете  био да се упозна са 

руководством Приједора и да се 

покушају пронаћи неке синергије које 

имају ове двије локалне заједнице у 

области привреде, туризма и изградње 

иунфраструктуре.У делегацији је и Рок 

Шименц  директор Развојне агенције 

Горењске која повезује 18 општина и 

обухвата око 200 000 становника.Он 

није дошао бициклом у Приједор , али 

сматра да управо бициклизам и 

бициклистичке стазе могу бити неки 

заједнички ниво за пријаву на неки 

европски тендер на том плану. 

Значај манифестације је и у 

могућностима сарадње привредника 

Приједора са колегама из Словеније, 

промоцији планине Козаре и Приједора 

као туристичке дестинације за 

словеначке туристе као и промоција 

бициклизма и здравог живота уопште. 

Ова делегација је на Козари имала 

сусрет са градoначелником Приједора 

Миленком Ђаковићем, а организована је  

промоција домаћих производа 

поткозарског краја.   

 

Златне руке Поткозарја 

 

На  11.етно изложби “Златне руке 

Поткозарја 2017“  трочлана стручна 

комисија за избор најоргиналнијег 

експоната одлучила је да због 

уједначеног квалитета понуђених 

експоната равноправно награди пет 

експоната у новчаном износу по 100 

КМ.  

 

 
 

Награђени   су гоблен Богородица 

Тројеручица, рад Весне Дошен,чланице 

Кола српских сестара, хеклана хаљина 

Рајке Кремић,  ручно израђен накит са 

епокси смолом , рад Дејане Вујиновић, 

мушка и женска кошуља  из Украјинско 

удружење “Козак” и рад у дрвету 

Младена Стакића -краљевска столица. 

За најљепше уређеног штанд,  комисија 

у саставу  Миленко Радивојац, Месуд 

Хоџић и Стана Мариновић наградила  је 

Удружење “Невен” и Заштитну 

радионицу Приједор. 

Традиционална манифестација „ Златне 

руке Поткозарја“  има за циљ очување, 

његовање, подстицање и промовисање 

народних обичаја и традиционалних 

вриједности народа Поткозарја. 

_______________      

Издавач: Град Приједор 


