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             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 

 
Издање за октобар  2018.године 

 

Пуштена вода са “Црног врела” 

 

Градоначелници Приједора и Бања 

Луке, Миленко Ђаковић и Игор 

Радојичић, пустили су  у пробни рад 

Фабрику воде, главно постројење 

водоводног система “Црно врело”.  

Овај систем је од изузетне важности, јер 

ће око 20.000 становника са рубних 

подручја Приједора и Бања Луке, 

добити питку воду.  

 

 
 

 
 

 
 

Конкретно, када је град Приједор у 

питању “Црно врело” обезбиједиће 

уредно снабдијевање за приједорска 

насеља Јелићка, Градина, Ламовита, 

Криваја, Бистрица, Марићка, Нишевићи, 

Омарска, Петров Гај, Камичани и 

Кевљани.  

„Ми смо у дијелу пројекта, када смо 

завршили примарни цјевовод према 

Приједору, завршили и секундарну 

мрежу, али Европска инвестициона 

банка, која је кредитирала пројекат, није 

дозволила да се ради терцијарна мрежа 

док систем не буде напуњен водом. 

Сада је то урађено, па смо расписали 

тендер за наставак градње терцијарне 

мреже и кућних прикључака, и чекамо 

тренутак да мјештани са тог подручја 

пусте воду на својим чесмама“,  рекао је 

Ђаковић. 

Ово је потпуно аутоматизована фабрика 

воде, из које ће бити дистрибуисана 

вода за четири планирана подсистема на 

рубним подручјима Бање Луке и 

Приједора. Подсистем „Звијезда“, који 

се тренутно гради, требало би да 

обезбиједи воду за око 1.800 

домаћинстава, односно више од 5.000 

корисника на подручју Бање Луке. 

„Захваљујући емисији градских 

обвезница, обезбијеђено је нешто више 

од милион КМ за радове на три крака 

подсистема „Звијезда“. Први ће добити 

воду становници који су на краку према 

Дедића локви, из заселака Дедићи, 

Дивјаци, Милојевићи, Јанковићи и 

други. Истовремено, ради се на још два 

крака, и то према резервоарима на 
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Ђурића главици и према Јанковића 

брду“, рекао је Радојичић. 

Средства у износу од два милиона КМ 

за завршетак фабрике воде, прошле 

године обезбиједила је Влада РС, а Град 

Бања Лука заједно са Градом 

Приједором, водио је цијелу 

инвестицију и пројекат. Радове је 

успјешно извело предузеће „Хидрокоп“. 

До сада је у изградњу „Црног врела“ 

уложено око 10 милиона КМ, без 

урачунате секундарне водоводне мреже. 

Процијењена вриједност свих 

потребних радова износи више од 20 

милиона КМ.  

Вода са “Црног врела” стигла је до 

једног од највећих резервоара у Горњој 

Ламовитој, који је  са сарадницима 

обишао градоначелник Приједора, 

Миленко Ђаковић.  

 

Камен темељац за школску дворану у 

Омарској  

 

У дворишту Основне школе „Вук 

Караџић“ у Омарској положен  је камен 

темељац за будућу спортску дворану. 

Потпредсједница Владе Републике 

Српске Сребренка Голић изразила је 

захвалност предсједнику Републике 

Српске и предсједнику Републике 

Србије који су обезбиједили средства у 

износу од 490.000КМ и усмјерили на 

изградњу нове спортске дворане у 

оквиру Основне школе „ Вук Караџић“ 

у  Омарској.  

 

 
 

 
 

Она је присуствовала пригодној 

свечаности поводом почетка радова на 

овом објекту и заједно са министром 

просвјете и културе Даном 

Малешевићем и градоначелником 

Приједора Миленко Ђаковићем 

положила камен темељац за нову 

дворану. 

 „Заиста сам срећна што данас почиње 

прва фаза изградње овог објекта чија је 

вриједност 1,8 милиона КМ  и надам се 

да ће у наредном периоду, а уз помоћ 

Владе Републике Српске овај објекат 

бити и завршен“, истакла је Голићева. 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Дане Малешевић 

изјавио је да је од великог значаја да  

школски објекти у сеоским срединама 

буду лијепо уређени јер  дјеца онда радо 

иду у такве објекте.Он је додао да је  

ово  велики дан за Омарску и за ову 

школу, уз посебну симболику  јер се 

5.октобар обиљежава као Дан учитеља.  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио је да је ово велики дан 

за град Приједор и Омарску и да је 

захвалан Влади Републике Српске која 

је обезбиједила почетни капитал од око 

488.000 КМ. Он је појаснио да је на 

тендеру изабрана фирма `Тектон` из 

Бања Луке са којом је потписан уговор 

за изградњу прве фазе овог објекта чија 

је вриједност 580.000 КМ. 

„Данас почиње прва  фаза изградње 

овог објекта, односно  почетни 

грађевински радови и они чине тек 
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четвртину будуће дворане па у 

наредном периоду морамо обезбиједити 

додатна средства за њен комплетан 

завршетак“, рекао је Ђаковић.Он је 

додао да ће за завршетак комплетног 

објекта бити потребно око два милиона 

КМ, те да се нада да ће се наћи рјешења 

и за њен комплетан завршетак. 

Директор Основне школе „ Вук 

Караџић“ у Омарској Бранко Бабић 

рекао је да ће овај дан бити посебно 

записан у историји Омарске, али и 

љетопису школе будући да је изградња 

ове дворане најављивана прије 40 

година. 

„ Дјеца су до сада физичко васпитање 

изводила у мало већој учионици и била 

је неусловна за одвијање многих 

спортова и ова нова дворана ће бити од 

користи и ученицима, рекреативцима и 

уопште свим грађанима Омарске“, 

изјавио је Бабић. 

Рок за завршетак договорених радова је 

шест мјесеци. 
 

 

Градоначелник организовао пријем 

за малишане поводом Недјеље дјетета 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је  поводом 

Недјеље дјетета , традиционални пријем 

за двије групе малишана Дјечијег 

вртића „ Радост“ и угостио их у 

просторијама Градске управе. 

„ Дјеца су највеће благо града 

Приједора и ми , први пут у посљедњих 

неколико година, имамо повећање 

новорођене дјеце за 40 , као и већи број 

дјеце уписаних у први разред што су 

охрабрујући подаци  и наша велика 

радост јер само тако има смисла све оно 

што радимо“, рекао је Ђаковић. 

Он је додао да су дјеца која се рађају, 

здраво одрастају и образују се  

гаранција будућности града. 

Директор Вртића „ Радост“ Гордана 

Јекић је новинарима изјавила да овај 

пријем значи много и за дјецу и за све 

запослене у овој установи. 

 

 
 

 „Сваке године ми имамо позив и 

бирамо које ће групе доћи у госте и 

овога пута смо се одлучили да то буду 

дјеца  из вртићких група   „ Палчић“ из 

Омарске и  „ Бамби“ из Козарца“, рекла 

је Јекићева. 

Она је додала да су градоначелнику 

захвални  на подршци коју ова установа 

, коју похађа 460 дјеце до предшколског 

узраста, има од Градске управе. 

Дјеца су градоначелнику поклонила 

своје  радове   и рецитације, а заузврат 

од градоначелника добили пригодне 

поклоне , слаткише и дидактички 

материјал. 

 

 Наставак радова на дворани на 

Уријама 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  обишао је објекат нове 

Спортске дворане на Уријама гдје је 

озваничен  почетак термоизолационих и 

радова на изградњи вањске фасаде и  

куглане.Градоначелник  је почетком 

овог  мјесеца потписао  два уговора о 

наставку изградње ове спортске дворане 

чија је укупна вриједност 1.568.617 КМ. 

„Уговор је потписан са предузећем 

`Максмара` из Бања Луке који ће 

изводити радове на вентилираној 

фасади , а уговорена цијена послова је 

877 746 КМ, док ће  предузеће` Тектон` 

изводити радове на куглани у оквиру 

ове дворане и вриједност овог уговора 

је 680.871 КМ“, изјавио је Ђаковић. Он 

је додао да су оба извођача изузетно 
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цијењена у граду Приједору и  да 

вјерује да ће радови бити изведени у 

складу са потписаним уговорима. Рок за 

извођење ова два посла на Дворани „ 

Урије“ је 120 дана. 

 

 
 

 
 

„Град Приједор наставља даље послове 

тако да ће ускоро бити расписан тендер 

и за остале дијелове ове дворане“, 

најавио је Ђаковић.Он је нагласио да је 

Град Приједор у дворану на Уријама до 

сада инвестирао 3,65 милиона марака 

властитих средстава, а да наставак 

радова на овом спортском објекту треба 

захвалити и донацији Владе РС у износу 

од 4 милиона марака. 

 

Дани воћа 2019 

 
На малом градском тргу   одржана је  

манифестација "Дани воћа 2018", а  

своје производе је изложило седамнаест 

пољопривредних произвођача из овог 

града. Градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић је , поздрављајући  

воћаре и посјетиоце овог сајма 

пољопривредних производа, 

прерађевина од воћа , меда  и љековитог 

биља  истакао да се може рећи да је 

година  , према понуђеним производима 

и њиховом квалитету, била добра. 

 

 
 

„Година је за воћаре била добра, осим 

на оним подручјима које је у јулу 

погодио град и понуда је као што 

видимо, изузетно добра и ове наше 

манифестације сматрам промоцијом 

здраве хране и великом природном 

апотеком  на отвореном“, рекао је 

Ђаковић. 

Он је додао да је значај ове 

манифестације, промоција воћарства и 

успостављање контаката са купцима , 

али и откупљивачима воћа.Ђаковић је 

нагласио и да је упознат да је велики 

проблем воћара складиштење воћа те да 

ће се у скорије вријеме и тај проблем 

ријешити. 

 

 
  

Шеф Одсјека за унапређење 

пољопривреде града Приједора Татјана 

Марић изјавила је новинарима да је ово 

пети сајам воћа у граду на Сани  те да су 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

изложене воћне врсте-шљива , крушка и 

јабука које су повучене из хладњача, 

али углавном индивидуалних које су 

произвођачи воћа саградили својим 

властитим средствима. 

„ Градска управа подржава воћаре и ове 

године планирамо око 60 000 КМ на 

име подстицаја за 80 воћара који се баве 

интензивном производњом воћа- 

произвођаче јабуке, крушке, шљиве, 

малине и јагоде. 

 

Кренули припремни радови на 

изградњи прве хале „Колектора 

CCL“ 

 

Почели су припремни радови на 

изградњи прве, од три производне хале, 

словеначког концерна ”Колектор ”, у 

Индустријској зони “Целпак”.  

На терен је изашао градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић, са 

сарадницима.  

 

 
 

– По најави представника ”Колектора 

ЦЦЛ”, планирано је да на овом 

локалитету, посао добије 500 радника. 

Будуће раднике очекују квалитетна 

радна мјеста, јер овдје су у питању нове 

технологије, које ће значити много и за 

послодавце и за раднике – рекао је 

Ђаковић.    

Предраг Зорић, директор "Колектора 

CCL" за Републику Српску рекао је да је 

план да се са производњом крене 

почетком фебруара идуће године.  

– Ми смо прве кораке већ направили, 

имамо људе које смо запослили и 

послали на обуку у Словенију, неки су 

ту код нас у Клашницама и већ у марту 

очекујемо реализацију једног великог 

пројекта, који ће сигурно довести до 

већег запослења радника – рекао је 

Зорић.  

Извођачи радова су предузеће “Унијат 

М” из Приједора и “Комотин” из Јајца, а 

пројектант је Завод за изградњу града 

Приједор. Рок за изградњу једне од три 

хале за потребе словеначког “Колектора 

ЦЦЛ” је 4. фебруар 2019. године, уз 

улагања од 1.318.000 КМ.    

 

 Премијера „Колубарске битке“ 

 

Ансамбл Позоришта  Приједор  

званично је отворио 66.позоришну 

сезону  премијером представе 

„Колубарска битка“, рађену по роману 

Добрице Ћосића „Време смрти“ и 

драматизацији Борислава Михајловића 

Михиза, у режији Александра 

Дунђеровића. 

Директор Зоран Барош је изјавио 

новинарима након премијере да је , ако 

је судити према реакцијама публике, 

представа више него добра на свим 

пољима  од глумачке  игре, до свих 

елемената видео и музичке продукције 

и ефеката, будући да је ово један 

мултимедијални пројекат. 

 

 
 

„ Велику захвалност, као кућа, дугујемо 

режисеру Александру Дунђеровићу који 

је тај пројекат реализовао овдје код нас 

и надам се да ће ` Колубарска битка` 

бити дуго играна на даскама позоришта 

, као и на гостовањима“, рекао је Барош. 

Режисер представе , иначе  професор на 

Краљевској академији за позориште у 
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Бирмингему у Великој Британији 

Александар Дунђеровић рекао је да је у 

питању ансамбл-пројекат и заједнички 

рад свих у позоришту. 

„ Ово је један мултимедијални пројекат 

, комбинација звука, свјетла, глумачке 

игре што  ја  стално радим у Енглеској и 

овај ансамбл је сјајно одговорио на то  

са великим ентузијазмом и 

професионализмом“, рекао је 

Дунђеровић. 

Глумац Горан Јокић игра лик Живојина 

Мишића, генерала , а касније војводе и 

најпознатијег српског војсковође из 

Првог свјетског рата. Он сматра да је 

направљена представа о којој ће се 

причати и која ће бити веома гледана и 

популарна. 

„Све је било онако како смо се 

договорили и режирали. Мој лик је био 

захтјеван и лик из наше историје о којем 

знамо и не знамо пуно тога. Играо сам у 

овом позоришту награђивану представу 

`Српска драма` и вјерујем да ће ова 

представа имати исти такав успјех “, 

рекао је Јокић. 

У представи играју Горан Јокић, 

Мирела Предојевић, Деан Батоз, 

Слободан Ћустић, Александар 

Стојковић, Бранко Јанковић, Желимир 

Ривић, Жељко Касап, Синиша 

Вучићевић, Димитрије Вокић, Јелена 

Сексен, Зорица Јојић, Милован Срдић и 

Василије Пачариз.  

Представа ће се 11. новембра играти у 

Београдском драмском позоришту у 

Београду у оквиру обиљежавања 

стогодишњице завршетка Великог рата 

који је окончан тога дана 1918. године.  

 

Нови свјетлосни и тонски парк 

 

На почетку премијерног извођења 

представе „ Колубарска битка“ 

директор Позоришта Зоран  Барош 

захвалио је  градоначелнику и Градској 

управи Приједор на помоћи у 

комплетној замјени  свјетлосног и 

тонског парка у згради позоришта, 

опреми која је била стара 40 година. 

Градоначелник је , симболичним чином 

пуштања у рад нове опреме обећао да ће 

Град и даље чврсто стајати иза ове 

установе културе, која је презентије 

Приједор широм Републике Српске, 

БиХ  и региона. 

„Након надоградње и покривања објекта 

Позоришта, ово је друга велика 

инвестиција Града Приједора у наше и 

Ваше позориште, које је то својим 

радом и резултатима заиста заслужило“, 

нагласио је Ђаковић. 

 

Пријем за учеснике Културног љета 

 

Градоначелник  Приједора  Миленко 

Ђаковић захвалио се  на пригодном 

пријему  представницима  установа 

културе , културно–умјетничких  

друштава,  туристичке организације  и 

невладиних организација које су 

учествовале у креирању овогодишње  

манифестације „ Културно љето 2018“. 

Он је том приликом истакао да је 

дугогодишња сарадња  на организацији 

ове манифестације ове године дошла до 

пуног изражаја у представљању 

културних и традиционалних 

вриједности града. 

 

 
 

 „ Култура је нешто што се у Приједору 

његује и развија и што се презентује и 

ван подручја града  , тако да онима  који 

су заслужни за то морамо бар на овај 

начин  одати  признање и то како  

професионалним установама, аматерима 

и појединцима  “ изјавио  је Ђаковић. 
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Он је додао   да  ће градска управа и 

даље његовати ову манифестацију која 

се показала као изузетна и по садржају и 

по броју учесника. 

„ Ово је било јубиларно , десето издање 

манифестације и договорили смо се да 

оснујемо  једно неформално тијело које 

ће радити на унапређењу ове  

манифестације и свега оно што је у 

најбољем свјетлу приказивано током 

њеног трајања“, нагласио је  Ђаковић. 

Приједорско Културно љето почело је 1. 

јуна и трајало до  2. септембра. У том 

периоду  одржано је 78 различитих 

садржаја у 46 различитих програма на 

градским трговима и просторима 

установа културе у граду и руралним 

подручјима. 

Учесницима  пријема подијељен је и 

каталог манифестације , као и пригодна 

захвалница и књига из едиције 

„Овјенчани“ библиотеке Књижевних 

сусрета на Козари. 

 

Промоција издавачких првенаца 

града Приједора на  63. Сајму књига 

у Београду 

 

У оквиру 63. Сајма књига у Београду 

публици су представљене двије нове 

књиге "Ћопић" и "Данојлић" из едиције 

"Овјенчани", издавачки првенац 

Градске управе Приједор. Ово су прве 

књиге из библиотеке Књижевних 

сусрета на Козари.  

 

 
 

Као домаћин  промоције ових издања на 

штанду Републике Српске, 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изјавио да је овај град 

поносан што на ову светковину књиге 

није дошао празних руку и што се на 

овај начин може представити и 

престижна манифестација какви су 

Књижевни сусрети на Козари.  

"Изабрана дјела Ћопића и Данојлића 

наш су допринос обиљежавању 

четрдесете годишњице од смрти 

Скендера Куленовића и успостављања 

награде са његовим именом, а 

`Овјенчани`, једна је од три едиције 

којом ћемо настојати да књижевни 

сусрети на Козари и добитници награда 

имају и свој писани траг стваралаштва", 

рекао је Ђаковић.  

 

 
 

Академик Матија Бећковић, као један 

од добитника награде Скендер 

Куленовић и почасни грађанин 

Приједора, изјавио је да се до скоро није 

знало да из овог града поријекло воде 

многи познати српски сликари, 

скулптори и пјесници, као и 

многобројне културне манифестације.  

"Овдје смо у прилици да, поред књига 

из библиотеке Књижевних сусрета на 

Козари, проговоримо и о граду 

Приједору као једном новооткривеном 

великом културном српском центру", 

рекао је Бећковић.  
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Он је додао да је град учинио и искорак 

промовишући добитнике књижевне 

награде на Козари.  

„Објављено је много књига Бранка 

Ћопића и Миће Данојлића, али сматрам 

да су од свих, ове урађене најозбиљније 

и најтемељније. Ако се тако настави, да 

се ти сусрети овјековече у једној 

библиотеци, имаћемо колекцију која 

превазилази и те сусрете и тај град и 

постаје једна велика драгоцјеност нашег 

издаваштва", истакао је Бећковић 

 

 

.  

Приређивач оба издања Младенко 

Саџак представио је идеју о 

успостављању издавачке дјелатности 

Књижевних сусрета и најавио да ће 

бити објављене укупно три едиције, као 

својеврсна историја града и цијеле 

регије.  

"Осим едиције `Овјенчани`, гдје ће бити 

објављене књиге 33 добитника награде 

на Козари, биће ту и едиције `Трагови` о 

писцима који су учествовали на 

Књижевним сусретима на Козари и 

`Свједочења` која ће бити посвећена 

неким књижевним и културним 

догађајима који нису директно везани за 

ове сусрете, али су значајне у нашој 

свеколикој културној баштини", истакао 

је Саџак.  

 

 

 

Он је најавио да се већ за сљедеће 

сусрете 2019. припремају књиге четири 

академика, добитника награда 

књижевне Козаре и то Милосава 

Тешића, Љубомира Симовића, 

Љубивоја Ршумовића и Матије 

Бећковића, те књига Драгана 

Колунџије.  

Овом промоцијом град Приједор се 

нашао међу 1.000 издавача учесника 63. 

Сајма књига у Београду.  

 

Штете од невремена 

 

Штете на пољопривредним 

газдинствима од олујног невремена  и 

града који су захватили дијелове 

Приједора у јулу ове године 

процијењене су на  преко 4 милиона КМ 

на  пољопривредним газдинствима. 

Начелник Одјељења за привреду и 

пољопривреду Раде Росић је изјавио да 

је велика материјална штета посебно 

причињена у воћњацима те да је штету 

на терену процијенила стручна комисија 

коју је одмах након невремена 

формирала Градска управа Приједор. 
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„Од почетка августа до средине 

септембра комисија је утврдила стање у 

пољопривредној производњи, и 

идентификовала штету на око 760 

пољопривредних газдинстава. Укупно је 

процијењена штета у вриједности 

4.316.000 КМ“ , потврдио  је Росић.  

Он је додао да су подаци које је 

комисија прикупила, те анализа штете, 

прослијеђени су Министарству 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 

Подаци из Приједора наћи ће се пред 

Владом Републике Српске, заједно са 

извјештајима из других локалних 

заједница, након чега би требало да се 

донесе одлука о начину исплате штете, 

будући да Град Приједор  није имао 

планирана средства за ову намјену у 

овој години.  

„У протеклој години исплатили смо 

значајна средства за штете настале од 

мраза и надамо се да ће ресорно 

министарство и Влада помоћи, иако већ 

јесу, јер је обезбијеђено 2 милиона КМ 

за штету која је настала на објектима на 

подручју Приједора“,  навео је Росић. 

 

 

Изложба поводом славе Музеја Козаре 

 

У Музеју Козаре је поводом славе ове 

установе  отворена изложба под 

називом “Српска револуција и стварање 

модерне српске државе 1804-1878”. 

Ријеч је о изложби фотографија коју је 

приредила Секција фотографа Друштва 

конзерватора Србије у оквиру 

обиљежавања великог јубилеја 200 

година од почетка Другог српског 

устанка . 

Предсједник  ове Секције Снежана 

Неговановић је истакла да изложба 

обухвата период од  74 године и  чине је 

фотографије данашњег изгледа 

меморијалних мјеста везаних за ток 

Првог и Другог српског устанка, 

догађаје из српске револуције , а потом 

и истакнутих личности  и значајних 

дешавања тога времена. 

 

 
 

„ Ту су и фотографије   првих  

институција  које су водиле ка стварању 

и осамостаљивању модерне српске 

државе, представљених из угла службе 

заштите непокретног културног 

насљеђа Србије , потом фотографије 

спомен обиљежја, грађевина, 

манастирских комплекса , богатог 

споменичког наслеђа које је сачувано, а 

сведочи о вишедеценијској борби 

српског  народа ка стицању државе и 

самосталности“, истакла је 

Неговановићева. 

Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 

је потврдио да је  изложба отворена 

поводом обиљежавања крсне славе 

музеја Светог  Луке који је по многима  

оснивач хришћанског иконописа. 

„ Изложба је примјерена овом догађају  

која нам на веома илустративан начин, 

кроз фотографије меморијалних мјеста 

и историјских дешавања на њима 

подсјећа на свијетле тачке и пут ка 

самосталности и слободи након 

средњевјековног ропства током којег је 

српски народ успио да сачува свој 
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идентитет, традицију и језик“ , рекао је 

Радоњић. 

 

 
 

Отварању изложбе и славским 

свечаностима ове установе 

присуствовао је и кум Музеја Драго 

Драгић, који сваке године овим поводом 

долази из Франциуске, гдје  живи и 

ради већ 50 година. 

„ Увијек ми је драго да дођем овдје иако 

не живим овдје 50 година, а поготово 

волим да дођем на овакве свечаности да 

својим колегама и пријатељима музеја 

пожелим успјешан рад и просперитет“, 

рекао је Драгић. 

                                                                         

Избори 2018 

 

Градска изборна комисија  Приједор је  

након завршетка  уноса свих података 

са свих бирачких мјеста констатовала да 

је на Опште изборе у Приједору изашло 

39.686 гласача. 

Предсједник ГИК Приједор Жељко 

Шкондрић потврдио је новинарима да је 

за члана Предсједништва БиХ највише 

гласова ,20.116 добио је Милорад 

Додик, док је Младен Иванић добио 

15.194 гласова. 

„ За Парламентарну скупштину БиХ , 

Демократски народни савез /ДНС/ је 

освојио 11.193 гласа, а СНСД 10.181 

глас“, изјавио је Шкондрић на  

конференцији за новинаре. 

 

 

 
 

Он је додао да је за предсједника 

Републике Српске највећи број односно  

, 18.185 гласова  освојила  Жељка 

Цвијановић , док је Вукота Говедарица 

освојио 12.470 гласова, 

Шкондрић је изјавио да је за Народну 

скупштину Републике Српске ДНС 

освојио 12.735 гласова, а СНСД 8.196 

гласова, те СДС са 4.582 гласа и ПДП 

Младен Иванић са 2.865 гласова. 

„ Ово су резултати које је ГИК Приједор 

пребројао са 131 бирачког мјеста и у 

току је паковање изборног материјала за 

Сарајево у Центар за бројање гласова“, 

нагласио је Шкондрић. 

На подручју Приједора  било је 

регистровано 86.946 бирача за гласање 

на Општим изборима.  

 

 
 

___________________________ 

 

Издавач: Град Приједор 


