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     ГРАД   ПРИЈЕДОР 

           ГРАДСКА УПРАВА 
_________________________________                             

 ИНФОРМАТОР 
        Издање за јуни  2020.године 

 

Одржана 9.посебна сједница 

Скупштине града 

 

Одржана је девета посебна сједница 

Скупштине града која је сазвана на 

захтјев натполовичне већине одборника. 

Скупштинска већина града Приједора, 

окупљена око ДНС, изабрала је Ајдина 

Мешића (СДА) за предсједника 

Скупштине.За Мешића је гласало 17 

одборника, а за Андрију Вукотића који је 

био приједлог СНСД-а гласало је 14 

одборника. Сједница  је почела  оставком 

Мирсада Дуратовића (ДФ) на мјесто 

предсједника Скупштине града , за чију 

је смјену иницијативу покренуло 16 

одборника окупљених око ДНС. 

 

 
 

Дуратовић је поручио да не прихвата ни 

један навод из иницијативе за његову 

смјену и потом дао оставку на мјесту 

предсједника чију је дужност обављао од 

11. марта. Мешић који је прије 

Дуратовића непуних годину дана био 

предсједник Скупштине, захвалио се на 

подршци и поручио да се нада да ће 

оправдати повјерење. Градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић је честитао 

Мешићу на избору. 

-Желим да се страсти политичке смире и 

да наставимо сви заједно радити, барем у 

овом периоду до избора, јер велики број 

проблема треба рјешавати у граду -

поручио је први човјек Приједора. 

-Даље се очекује рјешење осталих 

питања, очекујем да ће нова 

скупштинска већина које се у овој 

ситуацији окупила око ДНС врло 

озбиљно по завршетку тренутних 

питања кренути у послове санације 

посљедица епидемије вируса корона које 

су објективно велике, поготово у 

привредној сфери, али и многим другим 

областима живота, пред нама је пуно 

посла, ваља озбиљно засукати рукаве и 

покушати урадити што је могуће више 

посла јер је живот у појединим 

дијеловима био стао и многе ствари 

треба погурати поготово у домену 

привреде-закључио је Ђаковић. 

Поред тога што је ДНС вратио већину у 

локалној Скупштини и поставио новог 

предсједника, на дневном реду је  била и 

смјена секретара Скупштине Жељка 

Шкондрића, те начелнице одјељења за 

друштвене дјелатности Моње Касаловић 

и начелника Одјељења за привреду и 

пољопривреду Раде Росића који су кадар 

СНСД. 

За смјену Шкондрића гласало је 16 

одборника, 14 их је било против, а један 

суздржан. За именовање Милована 

Половине гласало је 17одборника, 13 је 

било против, а нико суздржан. 

Одборници су разријешили дужности 

начелника Одјељења за привреду и 

пољопривреду Раду Росића са 16 гласова 

за и 14 против, а начелницу Одјељења за 

друштвене дјелатности Моњу Касаловић 

са 16 гласова за, 14 против и једним 

уздржаним. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић ова разрјешења за 

скупштинском говорницом образложио 

је промјеном скупштинске већине. У 

писаном образложењу наводи се да није 

остварена сарадња између 

градоначелника и ових двоје начелника 

и да се то манифестовало кроз испољено 

дјеловање и провођење политике која 

није у складу са утврђеним ставовима 
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Градске управе и градоначелника 

односно кроз самовољу и иступање 

мимо утврђених ставова, те изношење 

личних ставова о раду одјељења. 

Он је навео да се не би изненадио да ДНС 

још повећа број одборника са тренутних 

16 који их подржавају и подсјетио да је и 

СНСД на почетку формирања 

скупштинске већине имао подршку 24 

одборника. 

 

Посјета  предузећу „ Мира“ а.д. 

Приједор 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је са руководством „ Мире“ 

а.д.Приједор обишао нови погон „ Мире“ 

на Свалама који је давно започео са 

изградњом, а у посљедњих годину-двије 

дана су завршене инвестиције на 

подручју овог објекта. 

 

 
 

„Ми смо данас имали договоре око 

основних потреба инфраструктуре које 

су неопходне , а то је прије свега водовод 

који није адекватно ријешен на овој 

локацији, а дио довода те 

инфраструктуре до граница предузећа је 

на Граду. У наредном периоду   

видјећемо када се Водовод изјасни зашто 

је то тако, а будући да је  Град Приједор 

за све своје инвеститоре спреман, па  ће 

тако и „ Мири“ помоћи у свим 

сегментима са обезбјеђивањем и 

пројектних варијанти, а и материјалних 

средстава која ће то обезбиједити, али 

морамо тачно знати на чему смо“, 

изјавио је Ђаковић. 

Он је додао да је упознат да је  намјера  „ 

Мире“ да комплетан  погон који се 

налази  у центру града премјести у ове 

производне погоне гдје ће бити простора 

за ширење нових производних линија, а 

простор  у граду ће  понудити на 

тржишту неком другом пословном 

партнеру да би он уселио са својим 

пословима. 

 

 
 

„  И то је добро за град јер ствара даље  

услове за отварање нових радних мјеста 

и то ћемо заједно , надам се, у догледно 

вријеме и урадити“, закључио је 

Ђаковић. 

 

 
 

Директор друштва „Мира“ а.д.,Приједор 

Марица Видаковић је истакла да је од  68 

000 квадратних метара земљишта на 

Свалама 28000 бруто разведене 

површине и да је  он  будући развој „ 

Мире“а.д. Приједор. 

„ Овдје имамо услове да преселимо  већи 

дио кексарског  бизниса Групе „ Краш“, 

поготово преселити „Миру Приједор“ и 
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наравно имамо могућност развијања 

даље будући да на локацији у улици 

Краља Александра не можемо ставити 

више ни једну модерну линију јер је то 

постао мали, узак и неадекватан простор 

“, казала је Видаковићева 

Она је додала да је што се тиче саме 

локације она  техничко-технолошки сада 

онемогућена за селидбу јер има лош 

притисак воде . 

 „Мира тренутно запошљава 350 радника 

и у ових пет мјесеци има и већу 

производњу и већу продају у односу на 

прошлу годину и врло је профитна 

компанија. Тренутно је „ Краш“ Загреб 

откупио све акције на тржишту и за који 

дан ће  Мира а.д.Приједор  бити 100 

одсто у власништву „ Краш „ Загреб “, 

закључила је Видаковићева. 

 

У Приједору боравио вицеконзул 

Конзулата Републике Србије 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић разговарао  је  са вицеконзулом 

Конзулата Републике Србије у Бања 

Луци Перицом Николићем. 

Састанак је био прилика да се  кратко 

размотри тренутна епидемиолошка 

ситуација у граду Приједору , као и 

актуелна тема припрема за 

парламентарне изборе у Републици 

Србији који ће 21.јуна бити 

организовани и у БиХ. 

 

 
 

Једно бирачко мјесто  ће бити отворено  

и у Приједору. 

То је био повод да вицеконзул Перица 

Николић упути позив свим грађанима 

Приједора који имају двојно 

држављанство  и право гласа да изађу на 

ове изборе и искористе ово своје 

демократско и грађанско право. 

Бирачко мјесто за гласање  у Приједору 

ће  бити отворено  21. јуна од 7 часова у 

просторијама Основне школе „ Десанка 

Максимовић“. 

 

Обиљежена слава града 

 

У  присуству већег броја вјерника , 

свјештенства те представника Градске 

управе  у Приједору је обиљежена слава 

града Приједор и цркве Света Тројица - 

Духови. 

Тим поводом у Цркви Свете Тројице 

служена   је света литургија , а  потом је 

освештан  славски колач. Потом је 

делегација градоначелника положила  

вијенац испред Споменика „За крст 

часни“. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је честитајући грађанима и 

вјерницима овај празник истакао да се 

Духови прослављају у условима 

епидемије вируса корона , што опет није 

спријечило Приједорчане да се окупе у 

храму Свете Тројице. 

„ Слава града је нешто што се не 

прекида, традиција под свим условима 

мора да се продужи уз наравно 

придржавање свих мјера које је 

прописао Институт за здравље 

Републике Српске“, рекао је Ђаковић. 
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Он је пожелио грађанима  да се сви 

заједно што прије ријешимо овог 

опасног вируса који хара цијелим 

свијетом и уз жељу да се проблеми са 

вирусом не понове у наредном периоду. 

 

 
 

Због тренутне епидемиолошке 

ситуације изостао је  традиционални 

славски ручак и пријем гостију, те 

духовски концерт који је сваке године 

уочи Духова организован у цркви. 

 

Градоначелник обишао приједорске 

тројке 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић посјетио је породицу Стојнић 

из Петровог Гаја која је прије три мјесеца 

добила три сина, Страхињу, Сергеја и 

Алексеја. 

Њихови родитељи, Наташа и Синиша 

Стојнић не крију одушевљење што су 

након Марије која има двије године и 

осам мјесеци, 20. фебруара ове године 

постали поносни родитељи још три 

дјечака. 

 

 
Наташа је захвалила градоначелнику 

Приједора Миленку Ђаковићу, који их је 

посјетио и обрадовао пригодним 

поклонима и колицима за тројке. 

-Много нам значи ова посјета. Исти дан 

када сам родила тројке градоначелник је 

позвао супруга и питао шта је 

најпотребније. Ми смо изразили жељу да 

нам купи колица, што је он одмах 

учинио, наручена су сљедећи дан, хвала 

му од срца на томе и овој посјети од 

породице Стојнић-рекла је поносна 

мајка. 

 

 
 

Одушевљење због среће коју само ретки 

доживе не крије ни отац тројки Синиша 

Стојнић. 

- Пресрећни смо! Јесте велика обавеза и 

има посла око њих, али хвала Богу, све је 

уреду, напредују, расту. Издржавати их 

јесте тешко и велика је обавеза, али иде 

некако-каже он. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић каже да су тројке у породици 

Стојнић једна од љепших информација 

за читав град на Сани. 

-Породица је срећна, али и ми грађани 

града Приједора смо изузетно срећни јер 

није честа прилика да се види да се у 

једној породици роде тројке, три 

прелијепа дјечака. У сваком случају, ми 

смо планирали посјету раније, али 

рођени су непосредно прије епидемије 

короне. Заиста је велика ствар и ретко се 

дешава да се тројке роде и зато цијелој 

породици, посебно малим дјечацима 

желим срећан и дуговјечан живот, да у 

здрављу и весељу расту  у својој 

породици, а да ово буде радост цијелог 

града Приједора-поручио је Ђаковић. 
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Пријем за бебе рођене за Дан и славу 

града 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је  пријем за мајке 

беба рођених на 16.мај – Дан града и 

7.јуни када је ове године обиљежена 

слава града-Света тројица Духови. 

Горана Марјановић је на Дан града 

16.мај родила сина Андреја. Она се 

након пријема захвалила на пажњи и 

поклонима које је добила за бебу 

додајући да је била изненађена овим 

позивом за пријем код градоначелника. 

„ Нисмо очекивали овај позив и поклоне 

и пријатно смо изненађени уз чињеницу 

да смо и ми на неки начин обиљежили 

овај празник града“, казала је 

Марјановићева. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је новинарима изјавио да се у 

вријеме пандемије вируса корона 

Градска управа враћа редовним  , али и 

лијепим  дужностима каква је била и ова 

активност. 

„ Наш обичај је био да сваке године 

одржимо Конференцију беба на нашем 

малом градском тргу, али у условима 

везаним за епидемију  то нисмо могли 

ове године урадити, али смо мајке, 

односно дјецу рођену на Дан града и 

славу даривали данас пригодним 

поклонима , какав нам је био обичај свих 

година уназад, а планирамо да то 

урадимо и везано за Видовдан“, рекао је 

Ђаковић. 

Он је бебама  и њиховим родитељима 

пожелио да мирно живе без обзира на 

епидемију која нам се дешава истичући 

да је ово једна од најљепших дужности и 

послова који се обављају у Градској 

управи. 

На пријему су биле и Милијана 

Вученовић, мајка Хелене рођене 16.маја 

и  Јована Гускић , мајка Нађе Дошеновић 

рођене 7.јуна на Духове. 
 

Састанак градоначелника и министра  

привреде и предузетништва са 

предузетницима 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и  министар привреде и 

предузетништва Републике Српске 

Вјекослав Петричевић  присуствовали су  

у Приједору  заједничкој сједници 

управних одбора Занатско-

предузетничке коморе Приједор и 

Занатско-предузетничког удружења 

Приједор.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је новинарима  да је циљ 

састанка био да се сагледа стање у 

предузетништву града Приједора. 

„Имамо 1.360  регистрованих предузетн

ичких послова и  Град  је у вријеме 

вируса короне прије свега издвојио  

200.000 КМ са намјенама да се покрију 

обавезе према Градској управи и 

трошкове које су имали према 

економским категоријама од гријања, 

канализације, водовода за привредне 

субјекте, а поред тога смо издвојили око 

500.000 КМ за подстицај даљње сјетве у 

пољопривреди, а сада смо сви на 

сабирању да видимо како даље“, изјавио 

је Ђаковић. 

Он је додао да привредници након тога 

периода имају малобројније послове 

него што су очекивали, а крај вируса и 

развој привреде и у ЕУ су на дугом 

штапу по многим  параметрима. 
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 „ Тако ће и наши привредници и 

предузетници имати успорен даљи 

развој, а то је велики проблем за све. И 

Влада и локалне управе морају сагледати 

шта могу у наредном периоду помоћи да 

би се одржало и сачувало 

предузетништво“, поручио је Ђаковић. 

Министар привреде и предузетништва 

Републике Српске Вјекослав 

Петричевић изјавио је  да ће период који 

долази бити привредницима можда и 

тежи него вријеме које је сада и које је 

прошло, те да ће Влада Републике 

Српске и даље поступати одговорно и у 

складу са договором са привредницима, 

послодавцима, предузетницима и 

занатлијама. 

 

Неусвајањем дневног реда  окончана  

35.сједница Скупшптине града 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

нису усвојили дневни ред данашње 

сједнице, након чега је предсједник 

Скупштине Ајдин Мешић закључио 

засједање.За дневни ред гласало је 14 

одборника од присутних 26, а потребних 

16.  

На предложеном дневном реду било је 

37 тачака, а току расправе о дневном 

реду било је предложено још пет допуна 

– три су биле на приједлог одборника 

ДФ-а Мирсада Дуратовића, а двије на 

приједлог градоначелника. 

Приједлози градоначелника односили су 

се на кадровска рјешења којима би 

кандидати СДС-а били именовани на 

дужност замјеника градоначелника и за 

вршиоца дужности начелника Одјељења 

за привреду и пољопривреду града 

Приједора. Ђаковићеве приједлоге данас 

је подржало 15 одборника.  

 

Градоначелник и начелник 

Полицијске управе пожељели 

грађанима добродошлицу 

  

  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и начелник Полицијске управе  

Приједор Сретоја Вујановић  су у поводу 

туристичке сезоне пожељели грађанима 

добродошлицу и угодан одмор током 

боравка у Приједору и промовисали 

писмо добродошлице. 

 Ђаковић је рекао да је због 

епидемиолошке ситуације ове године 

знатно мање грађана из дијаспоре. 

 „Можда ће се то повећати током љета. 

Наша жеља је увијек да радо прихватимо 

све људе који у свијету зарађују за свој 

живот, али с вољом долазе у Приједор, и 

зато им поручујемо увијек да се осјећају 

пријатно у свом граду, а ми смо овдје 

задужени да им обезбиједимо сигурност 

и миран боравак“, поручио је Ђаковић 

приликом представљања писма 

добродошлице. 

 Вујановић је подсјетио да ПУ Приједор, 

у складу са искуствима из претходних 

година, предузима мјере, како 

превентивне тако и репресивне, у циљу 

очувања повољног стања безбједности, 

као и да је специфичност ове године у 

усмјерености на мјере борбе против 

епидемије и кретање илегалних 

миграната, а не на велике јавне скупове 

и повећан број туриста. 

„Настављамо активности ПУ и Градске 

управе на провођењу Акционог плана 

превенције инцидената мотивисаних 

мржњом и предрасудама. Тај акт је 

нешто у чему град Приједор предњачи на 

подручју Републике Српске и цијеле 

БиХ. Писмо добродошлице осмислило је 

оперативно тијело основано Акционим 

планом. Биће дијељено на локацијама за 

издавање докумената у полицији и 

шалтер салама Градске управе гдје 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

грађани највише бораве“, додао је 

Вујановић. 

 
 

 
 Летак садржи основне информације које 

грађанима могу помоћи у остваривању 

својих права када је у питању издавање 

личних докумената и подношења 

захтјева за документацију. 

 Из ПУ Приједор саопштено је да је 

очување доброг стања безбједности за 

вријеме туристичке сезоне показатељ да 

су полицијски службеници спремни 

спријечити инциденте мотивисане 

мржњом и предрасудама у нашем граду 

и да ће предузети све потребне мјере и 

радње како би грађанима омогућили што 

угоднији одмор.  

 

Обиљежен Видовдан 

 

Полагањем вијенаца на спомен 

обиљежја борцима Одбрамбено 

отаџбинског рата и 

Народноослободлиачког рата у 

Приједору је обиљежен Видовдан  крсна 

слава Војске Републике Српске и Дан 

пробоја  обруча на Козари 1942. године. 

„И поред новонастале ситуације на 

пригодан начим желимо обиљежити 28. 

јун,  Видовдан,  који је истовремено и 

Дан крсне славе Војске РС, као и дан 

пробоја обруча на Козари у Другом 

свјетском рату. Тим поводом полажемо 

вијенце на Централном спомен 

обиљежју „За крст часни“ у Приједору , 

мјесном спомен обиљежју погинулим 

борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 

и НОБ-а у Горњим Орловцима  и  на 

локацијама великог покоља српског 

народа Поткозарја у Великом 

Паланчишту и спомен обиљежју 

борцима НОР-а на Патрији „  рекао је 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић додајући да се наставља 

традиција сјећања на погинуле борце 

који су свој живот дали за слободу 

народа овог дијела Поткозарја. 

У организацији Удружење резервних 

војних старјешина положен је  вијенац 

на централно спомен обиљежје „ За крст 

часни“.Предсједник овог Удружења 

Радован Рајлић је честитајући Видовдан 

истакао да се припадници ове 

организације уобичајено на овај дан 

организују марш резервних старјешина. 
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 „ Ове године због актуелне 

епидемиолошке ситуације нисмо били у 

могућности да организујемо тај догађај, 

али смо данас ту да положимо вијенце и 

запалимо свијеће у помен свим нашим 

погинулим старјешинама и саборцима 

ВРС и МУП-а и да им на овај начин још 

једном се захвалимо за све оно што су 

учинили у току овог рата- рекао је 

Рајлић. 

 

Обилазак радова на стадиону у 

Саничанима 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић обишао је  радове на изградњи  

помоћних просторија и свлачионица на 

стадиону у насељу Саничани. 

„ Ово је сада један мултифункционални 

објекат који може послужити у више 

намјена и овдје су мјештани били 

изузетно сложни у изградњи овог објекта 

, а и град је помогао  “рекао је Ђаковић. 

Он је додао да радује да ће објекат бити 

значајан како за спортисте тако и за 

грађане овог насеља истичући да је ово 

стадион гдје су прије неколико година 

гостовали фудбалери београдске Црвене 

звезде. 

 

 
 

Предсједник Фудбалског клуба „ Слога“  

из Саничана Горан Бујић је истакао да 

ове године клуб обиљежава 45. рођендан 

и да је ово велики дан када се под кров 

ставља објекат од 260 квадратних метара  

који чине свлачионице, службене 

просторије и сала за дружење и остале 

свечаности. 

„Поред овог објекта ми смо урадили и 

кућице за резервне играче  на терену и у 

наредном периоду имамо план да 

покријемо горњи дио са столаријом, 

доњи смо урадили тако да до почетка 

првенства 8.августа надамо се да ћемо 

све комплетирати и чак кренути у виши 

ранг такмичења“, истакао је Бујић. 

Он је додао да је процјена да је 

вриједност радова око 120.000 КМ  с тим 

да ни један мајстор није плаћен већ да су 

мјештани послије посла долазили на 

градилиште и радили на овом објекту. 

„ Градска управа је уложила око 22.000 

КМ , а остало смо ми сами понашли 

преко донатора и пријатеља клуба“, 

истакао је Бујић. 

Он је додао да се ФК „ Слога“  тренутно 

такмичи у регионалној лиги Републике 

Српске- група запад. 

 

 

 

Издавач : Град Приједор 


