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2.2.Неусвајањем дневног реда  

окончана 34.сједница Скупштине 

града   

  
Одборници Скупштине града Приједора 

нису усвојили дневни ред  34. сједнице, 

након чега је предсједник Скупштине 

Ајдин Мешић закључио засједање. 

„ Сједница је завршена тако што није 

усвојен дневни ред“, рекао је Мешић. 

У току расправе о дневном реду, Мешић 

је предложио, а одборници једногласно 

прихватили, уврштавање информације о 

пресудама Окружног суда у Приједору 

у корист двоје одборника који су 

тужили Скупштину града Приједора 

након што су разријешени дужности 

предсједника и члана Комисије за избор 

и именовање. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић повукао је с дневног реда двије 

тачке које су посредно биле у вези с 

Комисијом за избор и именовање, а на 

приједлог одборника Месуда Трњанина 

повукао је и Нацрт одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о именима улица и 

трговима. 

 Шеф Клуба одборника СНСД-а 

Далибор Павловић повукао је свих 

седам тачака које је овај клуб доставио 

као допуну, а које су се тицале 

разрјешења актуелног предсједника 

Скупштине града Ајдина Мешића и 

именовања новог, те продужења 

мандата вршиоцу дужности директора 

Агенције за економски развој града 

Приједора „ПРЕДА-ПД“ Александру 

Дрљачи. 

Образлажући повлачење допуна, 

Павловић је рекао да је непосредно 

прије сједнице сазнао за судске пресуде 

које је суд донио 28. и 29. јануара, а које 

су у медијима објављене 30. јанауара, и 

да жели избјећи ситуацију у којој би се 

евентуално кршио закон. 

Одборник Душко Милетић одустао је од 

допуне да се уврсти информација о 

путним правцима који ће се 

асфалтирати. 

Са дневног реда одборник Мирсад 

Дуратовић повукао је приједлог за 

именовање Одбора за дијаспору и 

одустао од своје допуне да се измијени 

састав Комисије за избор корисника 

буџетских средстава за подршку 

повратка. 

Одборник Далибор Грабеж затражио је 

да се са дневног реда повуче 

иницијатива за оснивање општине 

Козарац због, како је рекао, 

неусаглашености са законима и 

прописима, али је за његов приједлог 

гласало 14 одборника, а потребно је 16. 

Након повлачења тачака и додавања 

нових, на гласању о дневном реду „за“ 

је био само предсједник Скупштине 

Ајдин Мешић, док су сви остали били 

против. 

 

18.2.Посебна сједница Скупштине 

града 

 

Одборници Скупштине града 

Приједора усвојили су  све тачке које су 

биле на дневном реду посебне сједнице 

коју је група од 17 одборника сазвала 
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првенствено ради спровођења судских 

пресуда. 

Поништени су именовање сталних 

радних тијела и закључак којим је 

Скупштина града одредила да Комисија 

за избор и именовање спроведе 

конкурсну процедуру за избор и 

именовање директора Центра за 

социјални рад Приједор, што је 

наложено судским пресудама у корист 

одборника Оливере Брдар Мирковић 

против одлуке локалног парламента. 

Секретар Скупштине града Приједора 

Жељко Шкондрић рекао је да игром 

случаја није у дневни ред уврштена и 

пресуда у управном спору одборника 

Бране Радановића против Скупштине 

града, али да је и она обухваћена 

данашњим радом парламента будући да 

третира иста питања као и пресуда у 

корист Мирковићеве. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да је данашња 

сједница још један доказ да се у 

посљедњих годину дана у овом 

парламенту, континуирано и без обзира 

на упозорења, доносе одлуке супротне 

закону. 

 

 
 

„ Рад Скупштине не успорава онај који 

тужи Скупштину због незаконитих 

одлука него онај који те незаконите 

одлуке доноси, а управо је то стална 

замјена теза коју поједини одборници 

користе у медијским иступима”, рекао 

је Ђаковић у обраћању одборницима. 

Он је позвао скупштинску већину да 

схвати да је закон испред броја руку. 

“Иако се сматра да нико нема 

појединачне одговорности, колективна 

одговорност и одговорност према 

систему и законима биће и даље у овој 

скупштини за све што није урађено 

према закону”, поручио је Ђаковић. 

Мирковићева је рекла да је тужила 

Скупштину, не зато што је разријешена 

дужности предсједника Комисије за 

избор и именовања, него што је као 

разлог за разрјешење наведено да је 

приликом одлучивања била пристрасна, 

као и да се управо таквом замјеном теза 

систематски ради на обмањивању 

јавности. 

“То је увреда и то је повреда 

интегритета личности јер за то није 

наведен ниједан једини аргумент, а без 

ове судске пресуде остао би писани траг 

да то јесте тако. На то се не може 

ћутати, нити се смије дозволити да се на 

такав начин неко представља у 

јавности”, рекла је Мирковићева. 

Одборник Бране Радановић рекао је да 

ће након пресуде у своју корист тужити 

Скупштину и за нарушавање угледа, 

повреду части и наношење душевне 

боли и да ће накнаду штете по том 

основу преусмјерити у хуманитарне 

сврхе. 

Шеф Клуба одборника СНСД-а 

Далибор Павловић рекао је да је и 

Комисија за избор и именовање која је 

именована 2016. године, а чија је 

предсједница Мирковићева и члан 

Бране Радановић, такође није била у 

складу са законом. 

“Обећавам да ће врло брзо суд доносити 

и неке друге пресуде о кршењу закона, 

не овог дома, него Градске управе и 

оних који су одговорни за те ствари”, 

рекао је Павловић. 

Одборник СДС-а Славко Шврака рекао 

је да велику одговорност у бројним 

судским пресудама против одлука 

Скупштине сноси и секретар 

Скупштине због тога што није на 

вријеме указивао на незаконитости. 

Одборник ДФ-а Мирсад Дуратовић 

рекао је да се у свим демократским 
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друштвима поштује воља скупштинске 

већине. 

Шеф Клуба одборника ДНС-а Горан 

Предојевић рекао је да се прије воље 

скупштинске већине морају поштовати 

закони. 

Осим ових тачака, једногласно је  

усвојен Програм рада Скупштине за ову 

годину. 

Скупштина је усвојила одлуку о допуни 

Пословника, којом ће бити олакшан 

процес разрјешења чланова сталних 

радних тијела.  

На крају је услиједила расправа  о 

приједлогу Одлуке о одредивању 

путних праваца, њихове дужине, мјесне 

заједнице или насеља гдје ће се 

извршити асфалтирање путева, чији 

предлагач је самостални клуб 

одборника. 

Овом одлуком планирано је 

асфалтирање 17 путних праваца, у 

вриједности 392.000 КМ. Клуб 

одборника ДНС-а потом је предложио 

амандман на овај приједлог којим је 

предложено још неколико десетина 

путних праваца и улица. 

На крају су из ДНС-а повукли амандман 

на дораду. Одборница ове странке 

Оливера Брдар Мирковић напустила је 

салу приликом гласања о овој тачки, 

рекавши да јој морална начела не 

дозвољавају да гласа о акту којим се 

фаворизују једни, а запостављају други 

дијелови Приједора. 

 

28.2.Скупштина града- посебна 

сједница 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

именовали су  на посебној сједници 

нову Комисију за избор и 

именовање.Предсједник ове комисије 

је Далибор Грабеж из ПДП-а, његова 

замјеница је Горана Босанчић из СНСД-

а, а чланови су у Раденко Стијепић из 

СДС-а, те самостални одборници 

Душко Милетић и Ранко Колар. 

Шеф Клуба одборника СНСД-а 

Далибор Павловић који је био 

извјестилац по овој тачки дневног реда, 

рекао је да ДНС, СДА, СДП БиХ и ДФ 

нису доставили своје приједлоге 

кандидата за ову комисију. 

Одборник СДС-а Славко Шврака рекао 

је да ни Клуб одборника СДС-а није 

доставио свој приједлог и да Раденко 

Стијепић који је у име ове странке 

изабран у Комисију не представља СДС 

него СНСД јер  Стијепић не гласа у 

складу са одлукама Клуба. 

Одборник СДС-а Раденко Стијепић 

рекао је да је у ову комисију именован 

на приједлог Градског одбора СДС-а 

Приједор. 

Шеф Клуба одборника ДНС-а Горан 

Предојевић рекао је да ДНС неће 

учествовати у политикантству у овом 

кратком времену које је преостало до 

расписивања локалних избора. 

Одборници су претходно разријешили 

Комисију за избор и именовање чији 

састав је вриједио до 13. фебруара 

прошле године, када је то тијело 

разријешено мимо прописа, што је 

касније установио Окружни суд у 

Приједору. 

Одборници су усвојили и закључак 

којим се поништава закључак у вези са 

јавним конкурсом за именовање 

чланова Управног одбора Агенције за 

економски развој града Приједора 

„ПРЕДА-ПД“.  

 

Обиљежен Дан бораца РС 

 

Поводом Дана бораца  Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске у 

цркви Свете Тројице у Приједору 

служен је  парастос, а потом су 

положени вијенци и прислужене свијеће 

на централно спомен обиљежје " За крст 

часни". 

Предсједник градске Борачке 

организације Зоран Предојевић је тим 

поводом новинарима изјавио да је ово 

дан сјећања и евоцирања успомена на 

пут приједорских ратних јединица, а 

уједно и ликова сабораца који су 

уградили своје животе у темеље РС. 
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Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да су ови простори у 

којем је вијековима трајала борба  гдје 

је српски народ бранио своја огњишта и  

животе својих старина, дјеце и 

породица. То је и мирољубива  порука 

свима да српски народ жели да живи у 

миру и позивам све који размишљају на 

исти начин да се не понављају више 

ратови, да дјеца мирно расту и школују 

се  и да живе у слободи, а наши борци и 

њихови потомци су увијек  гаранти 

сигурности ових простора и нашим 

будућим генерацијама“, казао је 

Ђаковић. 

 

 

Поводом Дана бораца данас су одржане 

и радна и свечана сједница Скупштине 

Борачке организације града Приједора, 

на којој су  додијељена одликовања 

најзаслужнијим члановима Борачке 

организације града у реализацији 

програма рада ове органиазције, као и 

награде побједницима на конкурсу за 

литерарне и ликовне радове основних 

школа. 

 

О пројектима за побољшање услова 

живота Хрвата  

  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић разговарао је са 

новоименованим генералним конзулом 

Републике Хрватске у Бањалуци 

Зораном Пиличићем разговарао о 

потребама Хрвата који живе у 

Приједору. 

 „ Ово су први контакти послије  

именовања новог конзула , разговарали 

смо о проблематици Хрвата  и 

потребама на подручју града Приједора. 

Дефинисали смо оно шта је до сада 

рађено, дефинисали смо и планове тако 

да смо се сложили да заједно требамо и 

даље наставити поправљати услове 

живљења и Хрвата на подручју града 

Приједора, али и свих повратника који 

су у Приједору, али и у свим 

просторима гдје се такви људи налазе“, 

рекао је Ђаковић новинарима након 

разговора са Пиличићем. 

 

 
 

Он је додао да се коректни односи и 

сарадња настављају уз учешће и града 

Приједора, и ентитета Република 

Српска и Републике Хрватске која већ 

годинама исказује вољу да помогне 

становништву  које живи на овим 

просторима, па и у граду Приједору. 

Пиличић је рекао да је ово његова прва 

посјета Приједору као генералног 

конзула и да је са градоначелником 

Ђаковићем  разговарао о статусу и 

условима живота Хрвата на подручју 

Приједора и све оно што Приједор као 

јединица локалне самоуправе може 

урадити да побошља те услове. 

 „Мој утисак је да постоји добра воља и 

максимум добре воље да се учини све 

што је могуће и у том контексту 

разговарали смо о конкретним 

пројектима, инфраструктури, 

асфалтирању путева, доградњи, сјечи 

шуме и струји, као и о динамици 

реализације свих тих пројеката“, навео 

је Пиличић.  

Аутопут на увиду 
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Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је пријем за 

представнике  организатора „ ША 

феста“ односно чланове истоименог 

удружења грађана. 

Градоначелник Ђаковић  је изразио 

захвалност што је један овакав фестивал 

основан у Приједору који је , осим 

меморијалног и хуманитарног 

карактера, дао и један нови квалитет 

програму који Градска управа 

организује током љета под називом „ 

Приједорско љето културе“. 

Он је још једном поновио да се током 

прошлогодишњег Приједорског љета 

културе публика  посебно похвално 

изјаснила о “ША  фесту” који је у 

2019.години с низом садржаја изашао на 

градске улице и побрао све симпатије и 

добре коментаре посјетилаца, али и 

самих извођача. 

Гости су градоначелника  упознали  са 

најновијим информацијама  међу којима 

и  да се овогодишњи трећи по реду,  

умјетнички фестивал „ ША фест 

„одржава од 29. јула до 2. августа. 

На овом пријему  било је ријечи и о 

другим активностима које ће пратити 

овај јединствен  културни и музички 

догађај у граду на Сани. 

И ове године, као и претходне,  два дана 

пред концерте у Љетној башти, 

Приједорчанима ће бити поклоњене 

бројне културно-умјетничке активности 

на три локације у главној улици кроз 

програм ША Улице. Фестивалски 

програм шири се ове године  на још 

један стејџ, камп и фестивалске зоне 

које ће посјетиоцима понудити 24 –

часовне забавне, културне и едукативне 

активности. Овогодишњим „ША 

Фестом „ Приједор постаје засигурно 

фестивалски центар регије. 

 

Могућа сарадња са Великом 

Кладушом 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио је након сусрета  са 

начелником општине Велика Кладуша 

Фикретом Абдићем  да је могућа 

сарадња ове двије локалне заједнице на 

пројекту плантажне производње кестена 

који би се реализовао уз подршку 

фондова Европске уније.   

„Ради се великом пројекту и плановима 

које колеге из Велике Кладуше желе 

развијати са локалним заједницама из 

БиХ, Републике Српске, Хрватске и 

Црне Горе“, рекао је Ђаковић. 

Он је додао да ће у Великој Кладуши 22. 

фебруара бити одржан састанак челника 

локалних заједница које би требало да 

учествују у том пројекту. 

Шеф кабинета Фикрета Абдића и његов 

савјетник за корпоративно управљање и 

комуникације Ервин Абдић рекао је да 

ова општина има планове за дугорочни 

развој пољопривредне производње 

путем европских фондова. 

 

 
 

„Јако велике површине земљишта су 

запуштене и неискориштене у желимо 

их ставити у функцију и да на њима 

развијамо производњу на добробит 

локалних заједница и региона“, рекао је 

Абдић. 

Он је подсјетио да је са завршетком 

прошле године Велика Кладуша 

завршила пројекат заштите кестена од 

осе шишкарице у којем су учествовале 

БиХ и Хрватска, а који је са 590.000 

евра финансирала Европска унија. 

 „Ту смо доказали да можемо носити тај 

пројекат двије године и реализовали 

смо га“, додао је Абдић и навео да то 

квалификује општину Велика Кладуша 
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да буде иницијатор и носилац будућих 

сличних пројеката.  

 

Одржани 14.Дани зиме на Козари 

 

„Дани зиме на Козари“  окупили су   на 

Мраковици више хиљада љубитеља 

планине, гастрономије, спорта и 

рекреације. 

 

 
 

 
 

Отварајући ову привредно-туристичку 

манифестацију , градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић је рекао да 

се ова прелијепа манифестација 

одржава 14. пут и да је окупила људе из 

далеко ширег окружења од саме 

Крајине. 

„ Ова привредно туристичка  

манифестација сваке године биљежи све 

више посјетилаца. Сви су дошли и због 

личног задовољства и због изузетно 

чистог ваздуха у црногоричној шуми 

која нас окружује“, додао је Ђаковић. 

Министарка управе и локалне 

самоуправе РС  Лејла Решић рекла је да 

је ово министарство већ десет година 

поносни покровитељ ове манифестације 

која је јако важна и за све локалне 

заједнице које гравитирају Козари. 

„Ово је наш огроман потенцијал и све 

оно, наравно, што може помоћи нашим 

општинама и да се промовишу и да се 

развијају, ми ћемо увијек настојати да 

подржимо“, навела је Решићева. 

Министарка трговине и туризма 

Републике Српске Сузана Гашић рекла 

је да је лијепо видјети овако велики број 

и такмичара и посјетилаца. 

 „Овакве врсте манифестација су нешто 

што морамо подржати не само због 

такмичарског дијела него и због 

дружења јер многи желе да излазе на 

овако лијеп дан“, рекла је Гашићева. 

Званичном отварању манифестације 

претходило је полагање вијенаца у 

меморијалној зони споменика на 

Мраковици.  

Након цјелодневног дружења,спортских 

и гастро такмичења, услиједило је 

проглашење побједника и подјела 

награда. 

Средњошколци из Новог Града  

побједници су гастро такмичења 

средњошколаца.Они су, према оцјени 

жирија , били бољи у припреми чорбе 

од вршњака из Градишке односно 

Приједора. 

 

 
 

Међу ловачким удружењима најбољи  

су у припреми ловачког котлића били 

ловци Удружења „ Дрвар“ из Дрвара, 

док су друго и треће мјесто освојили 

чланови ловачких удружења „ Фазан „ 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Град  Приједор___ 

из Старе Пазове и „ Љубија“.  Међу 

извиђачима и планинарима најбољи 

кувари су били  чланови  Планинарског 

друштва „ Клековача“ из Приједора, 

који су били бољи од друштава „ Бобан“ 

из Масловара и „ Петар Кочић“ из 

Брода. 

У гастро такмичењу  укупно је 

учествовала  31 екипа и то: 6 екипа 

средњих школа, 14 екипа извиђача и 

планинара, и 11 екипа ловачких 

удружења. 

Такмичари  су били из Приједора, 

Козарске Дубице, Градишке, Бањалуке, 

Лакташа,  Оштре Луке, Костајнице, 

Новог Града, Српца, Петрова, 

Дрвара,Зенице, Масловара, Брода , 

Бијељине, Дервенте и Старе Пазове.  

У спортским такмичењима најбоља је 

била екипа из Козарске Дубице  , док је  

екипама из Приједора и Лакташа 

припало друго и треће место Укупно је 

било пријављено девет екипа , а 

такмичење се одвијало у шест забавних 

спортских дисциплина, као што су 

трчање парова са везаним ногама, 

набацивање обруча, ношење лопте на 

челу, скок у даљ из мјеста, рушење 

пирамиде и спојени голови.  

У културно-умјетничком програму  

наступили су  бенд  „Бећари“ и ди-џеј 

Владимир из Приједора, бенд „Савска 

ада“ из Градишке и етно група „Јабука“ 

из Козарске Дубице. 

Организатори манифестације су Град 

Приједор, туристичке организације 

Приједор, Козарска Дубица, Нови Град 

и Градишка, те Национални парк 

„Козара“. Покровитељ  14. „ Дана зиме 

на Козари „ био је Град Приједор, а 

организовање су помогли и 

Министарство управе и локалне 

самоуправе Републике Српске, као и 

пријатељи манифестације. 

 

Пријем за организаторе „ ША 

ФЕСТА“ 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је пријем за 

представнике  организатора „ ША 

феста“ односно чланове истоименог 

удружења грађана. 

Градоначелник Ђаковић  је изразио 

захвалност што је један овакав фестивал 

основан у Приједору који је , осим 

меморијалног и хуманитарног 

карактера, дао и један нови квалитет 

програму који Градска управа 

организује током љета под називом „ 

Приједорско љето културе“. 

 

 
 

Он је још једном поновио да се током 

прошлогодишњег Приједорског љета 

културе публика  посебно похвално 

изјаснила о “ША  фесту” који је у 

2019.години с низом садржаја изашао на 

градске улице и побрао све симпатије и 

добре коментаре посјетилаца, али и 

самих извођача. 

Гости су градоначелника  упознали  са 

најновијим информацијама  међу којима 

и  да се овогодишњи трећи по реду,  

умјетнички фестивал „ ША фест 

„одржава од 29. јула до 2. августа. 

На овом пријему  било је ријечи и о 

другим активностима које ће пратити 

овај јединствен  културни и музички 

догађај у граду на Сани. 

И ове године, као и претходне,  два дана 

пред концерте у Љетној башти, 

Приједорчанима ће бити поклоњене 

бројне културно-умјетничке активности 

на три локације у главној улици кроз 

програм ША Улице. Фестивалски 

програм шири се ове године  на још 

један стејџ, камп и фестивалске зоне 

које ће посјетиоцима понудити 24 –
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часовне забавне, културне и едукативне 

активности. Овогодишњим „ША 

Фестом „ Приједор постаје засигурно 

фестивалски центар регије. 

 

Пријем за  Ивону  Одицки и  Милицу 

Стијепић Ивић 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је данас пријем за 

Ивону Одицки и Милицу Стијепић 

Ивић, младе Приједорчанке које су 

оствариле запажен успјех на изборном 

такмичењу у БиХ за Међународни 

фестивал "Славјански базар".  

 

 
 

Он је након пријема изјавио да је град 

поносан на своје талентоване суграђане 

које је и до сада подржавао, а тако ће, 

како тврди, бити и убудуће. 

"Сматрам да је пред њима будућност, а 

град Приједор ће их подржати. Ми смо 

поносни на сваки успјех наших младих 

људи, који живе и раде на подручју 

града", истакао је Ђаковић. 

Никола Деретић, предсједник 

Словенског културног центра из 

Бањалуке, рекао је да је "Славјански 

базар" у бјелоруском граду Витебску 

један од највећих свјетских фестивала 

умјетности. 

Зато је, сматра он, велика част 

учествовати на таквој манифестацији. 

"То је нешто што би сви ми требали да 

копирамо, јер је то туристичка 

атракција и фестивал умјетности. Тај 

град је нешто мало већи од Бањалуке, 

град који 20 дана живи у знаку 

фестивала. Ријеч је о државном пројекту 

Русије и Бјелорусије, а отвара га 

предсједник Бјелорусије. Сав град се 

претвори у трговачка одредишта, 

продаје се све што краси производњу 

Бјелорусије. Почетни капитал који 

улажу Русија и Бјелорусија је 2.500.000 

евра и то тако траје већ 28 година", 

објаснио је Деретић.  

 

Познати учесници „ Златне виле“ 

 

На 19. међународном фестивалу хорова 

„Златна вила“ у Приједору учествоваће 

девет хорова из 7 земаља. 

На сајту овог фестивала објављено је да 

је Умјетнички савјет  чији су чланови  

Аљоша Новаковић, као предсједник  и 

чланови Горан Вулета и Небојша 

Алексић обавили селекцију од 24 

пријављена хора из неколико европских 

земаља. 

Такмичиће се два словеначка  хора и то 

Женски певски збор „Carmen Manet“ из 

Згорње Беснице и Мешани певски збор 

„Просавус“ из Трбовља. Два хора имаће 

и Пољска и то Choir of Maritime 

University of Szczecin из Шћећина и 

Warshaw University of Life Sciences – 

Chamber Choir из Варшаве. 

Остале земље имају по једног учесника: 

Камерни хор „Емануил“ из Ваљева, 

Concert Choir „Perezvony“ School of Art 

„Mihail Glinka“ из Санкт Петербурга, 

Мјешовити хор „Леге Артис“ из Тузле, 

Женски младински хор – МКЦ из 

Скопља и Пјевачки збор „Cum decore“ 

из Либереца. 

Организатор 19. Међународног 

фестивала хорова „Златна вила“, који ће 

се одржати од 7. до 9. маја, је Град 

Приједор. 

_______________      

Издавач: Град Приједор 


