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             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
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   ИНФОРМАТОР 

 
Издање за децембар  2016.године 

 

Градоначелник Бања Луке у  Приједору 

 

Градоначелници Приједора и Бањалуке 

Миленко Ђаковић и Игор Радојичић 

најавили су скору деблокаду 

заједничког пројекта изворишта Црно 

Врело којим би више хиљада 

домаћинстава двају градова добила 

квалитетно водоснабдијевање. 

 

 
  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић подсјетио је да је пројекат 

блокиран 2012. године када се појавио 

непредвиђени дио објеката које је 

требало изградити те  недостатак новца. 

 

 
 

 „У међувремену су се наши 

претходници договорили да се пројекат 

настави, обезбијеђена су средства, 

извршена арбитража и направљен анекс 

уговора. За град Бањалуку је у Влади РС 

обезбијеђено око два милиона КМ, а за 

град Приједор 1.310.000 КМ, тако да 

смо се ми договорили о оперативним 

стварима за наставак пројекта за који 

очекујемо да ће се врло брзо наставити 

и да ћемо га довести до краја“, рекао је 

Ђаковић новинарима у Приједору.Он је 

подсјетио да ће Бањалука користити 60 

одсто изворишта Црно Врело, а 

Приједор 40 одсто.   

 „Град Приједор нешто предњачи у 

дијелу секундарне мреже која је већ 

завршена на подручју села око Омарске. 

Док завршимо овај заједнички дио 

пројекта, наша села ће добити воду, а 

Бањалука ће морати обезбиједити 

средства за завршетак њиховог дијела 

цјевовода и снабдијевање бањалучких 

села“, додао је Ђаковић. 

Градоначелник Бањалуке Игор 

Радојичић рекао је да је град Бањалука у 

буџету за ову годину има планираних 

два милиона марака из програма 

капиталних инвестиција које треба да 

дозначи Влада РС. 

 „На недавном састанку са 

предсједницом и делегацијом Владе 

Републике Српске у Градској управи у 

Бањалуци обећано је да ће ова средства 

бити дозначена још у току ове године, 

што ће нам омогућити да колико сутра, 

кад ова средства буду оперативна, буде 

деблокиран овај пројекат и да се на бази 

анекса уговора, који је опет на бази 

арбитраже, настави са радовима који су 

изузетно важни за већи дио насеља 

града Бањалука и дио насеља града 

Приједора“, рекао је Радојичић. 

Он је навео да би овим била завршена 

примарна мрежа. 

 „Град Бањалука би даље морао 

наставити развој секундарне и 

терцијарне мреже. Град Приједор је ту 

нешто више урадио, али за нас је у овом 

моменту важно да се што прије настави 

изградња примарног водовода и да се 

овај капитални пројекат у оба града што 

прије заврши“, додао је Радојичић, 
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Он је напоменуо да је  ова његова 

посјета Приједору прва званична 

посјета ван Бањалуке, што, како је 

рекао, свједочи о значају који жели да 

да сарадњи двају сусједних градова и 

сарадњи са градоначелником 

Ђаковићем.  

 

Наставак успјешне сарадње Градске 

управе и ОЕБС-а 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ 

Џонатан Мур договорили су се да 

наставе успјешну сарадњу каква је била 

и до сада. 

 

 
 

 „Град Приједор је град који 12 година 

има суфицит у буџету. То је град у 

којем се о свим темама разговара на 

коректан начин у Скупштини града и 

гдје се договара већина странака које су 

у коалицији за сарадњу на елементима 

даљег развоја“, рекао је Ђаковић. 

Он је најавио да ће Градска управа 

наставити сарадњу ка што бољим 

условима за све грађане Приједора. 

„Стратешки ћемо размишљати о 

економском развоју града и стварању 

нових услова за запошљавње као 

основном предуслову за бољи и 

квалитетнији живот грађана Приједора“, 

додао је Ђаковић. 

Џонатан Мур је новинарима изјавио  да 

је са новим градоначелником Приједора 

разговарао о разним темама из 

прошлости, садашњости и будућности. 

 „Ми смо већ деценијама партнери 

Приједорчана.Ми можемо успјешно са 

нашим стручним тимом пратити 

догађаје у овом граду и у цијелој БиХ и 

захвални смо на сарадњи и 

гостопримству свих Приједорчана“, 

додао је Мур. 

 

Буџет за  2017.годину  36.552.712 КМ 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су данас буџет за 2017. годину 

у износу од 36.552.712 КМ са 23 гласа 

за, седам против и без уздржаних. 

 „Постигнут је висок степен сагласности 

и морам рећи да смо заиста темељно 

радили на свим амандманима који су 

пристигли на нацрт буџета и резултат 

тога рада је овакав исход“, рекла је 

начелник Одјељења за финансије града 

Приједора Биљана Малбашић 

новинарима у Приједору. 

 

 
 

Она је појаснила да је у односу на нацрт 

буџета, у данас усвојеном приједлогу 

буџетски оквир увећан за 242.000 КМ 

по основу одлуке о продаји имовине у 

града Приједора у Земљорадничкој 

задрузи „Пољопромет“ Омарска на 

приходовној страни, а по основу одлуке 

о прихватању обавеза ове задруге према 

Пореској управи РС на расходновној 

страни. 

„Кроз расправу са грађанима и 

буџетским корисницима, као и 

уважавањем амандмана одборника на 

нацрт буџета за 2017. годину извршена 

је измјена и допуна буџетских ставки у 

укупном износу од 169.000 КМ“, навела 

је Малбашићева. 
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 Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је у обраћању 

одборницима да су доношење 

најважнијег документа пратили висок 

степен разумијевања, схватање 

реалности времена и рационалност и 

власти и опозиције. 

 „То је знак да са опозицијом може бити 

коректна сарадња ако рационално 

размишљамо и ова скупштина ће се 

трудити да покуша усвојити све реалне 

приједлоге без обзира на то ко је у 

питању, не с намјером да се улагује 

опозицији него да се научимо да 

функционишемо на рационалан начин и 

онда су ствари могуће“, поручио је 

Ђаковић. 

Он је додао да амандмани који нису 

директно уврштени у нови буџет на 

неки начин у њему већ постоје или ће се 

за њих отворити или повећати простор и 

приликом утврђивања суфицита у 

овогодишњем буџету и приликом 

ребаланса буџета за идућу годину. 

Амандманским дјеловањем, између 

осталог, повећана је ставка за подршку 

повратку са 60.000 КМ на 90.000 КМ, 

субвенције ђачког превоза са 10.000 КМ 

на 20.000 КМ, суфинансирање јавних 

кухиња са 55.000 КМ на 70.000 КМ, 

санацију споменика из Другог свјетског 

рата са 2.000 КМ на 10.000 КМ, 

стипендије студентима и ученицима са 

350.000 КМ до 400.000 КМ и за 

социјална и хуманитарна удружења са 

33.000 КМ на 53.000 КМ. 

 Отворене су нове буџетске ставке, и то 

за Светосавску академију 10.000 КМ, за 

Светосавски бал 8.000 КМ, за изборе у 

мјесним заједницама 50.000 КМ и за 

уџбенике дјеци у стању социјалне 

потребе 10.000 КМ.  

 

Форум за безбједност у заједници –

најбољи и најпродуктивнији у 

Српској 

 

Начелник ЦЈБ Приједор Далибор 

Иванић изјавио је да је Приједор на 

вријеме препознао да су безбједносни 

проблеми проблеми сваког појединца, а 

не само полиције, и да су Форум за 

безбједност заједнице града Приједора и 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске и међународне 

институције оцијениле као најбољи и 

најпродуктивнији у Републици Српској 

и БиХ. 

 „Резултат рада Форума, заједно са 

активношћу полиције, јесте добро и 

стабилно стање безбједности на 

подручју града Приједора“, рекао је 

Иванић. 

 Он се захвалио члановима Форума што 

помажу полицији својим радом и 

честитао успјешно провођење мисије 

безбједног града за сваког појединца. 

 „Ово тијело дјелује и проактивно. 

Питање недостајућег видео надзора 

актуелизовао је управо овај форум и 

резултат тога је да сада поново имамо 

функционалан видео надзор који нам 

помаже и у превенцији и у репресији“, 

навео је Иванић у обраћању члановима 

Форума.  

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да ово неформално, 

ванполитичко и мултидисциплинарно 

тијело броји 32 члана из организација, 

институција, владиног и невладиног 

сектора који имају савјетодавну улогу у 

питањима безбједности. 

 „Град Приједор је задовољан радом 

нашег форума јер је сигурно 

безбједносна ситуација боља са 

закључцима који се доносе на њиховим 

сједницама и достиже се ниво 
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безбједности по жељи и потреби 

грађана Приједора“, рекао је Ђаковић 

новинарима у Приједору прије данашње 

сједнице Форума. 

 На овој  сједници поново је 

актуелизовано питање бескућника и 

ментално болесних лица која се у свако 

доба дана могу срести на улицама 

Приједора, посебно што је зимско 

вријеме и што су могуће жртве 

смрзавања, те што међу њима има 

потенцијално опасних и по себе и по 

друге. 

Замјеник предсједавајућег Форума 

Драшко Ђенадија рекао је да су у току 

активности на изради Акционог плана 

превенције инцидената и кривичних 

дјела почињених из мржње и 

предрасуда на подручју града Приједора 

за период 2017-2021. 

Форум за безбједност заједнице града 

Приједора основан је 2003. године и 

чине га представници градске управе, 

полиције, образовних институција, 

здравствених установа, вјерских 

заједница, националних мањина, Центра 

за социјални рад, Територијалне 

ватрогасне јединице, мјесних заједница, 

привредних субјеката, невладиних 

организација, инспекцијких органа, 

комуналне полиције и медија 
 

Обилазак  радова у Улици Вука 

Караџића 

 

Тим стручњака израдио је студију о 

заштити дрвореда у Улици Вука 

Караџића чија је реконструкције у току, 

а по оовм документу постојећи дрворед 

америчког јавора требало би да 

замијени дрворед брекиње. 

 „Лош избор је направљен на почетку у 

садњи. Ради се о америчком јавору који 

је неподесан за садњу у дрвореду. То је 

била својевремено некаква мода која 

стварно ствара послије проблеме. Они 

су склони сњеголому, вјетроломима, 

значи прва олуја и они угрожавају 

људе“, рекла је данас новинарима у 

Приједору Јелена Кадић, коаутор 

студије. 

 Према њеним ријечима, јавори су 

потпуно изгубили и естетску функцију, 

а реконструкција улице је прилика да се 

обезбиједе квалитетни услови за садњу 

нових стабала која би за седам до осам 

година остварила своју и естетску и 

еколошку функцију. 

 

 
 

 „Ми смо се одлучили за врсту сорбус 

торминалис. Зову га брекиња. У јесен 

донаси фине, мале плодове, тако да је 

посебно атрактиван и не ствара 

превелику крошњу. По нашем пројекту, 

ови празни простори би били попуњени, 

али би било добро и да зановимо читаву 

страну“, додала је Кадићева. 

 Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да су стручњаци из 

Приједора и Бањалуке, са којима је 

данас посјетио улицу у реконструкцији, 

оцијенили да је један дио постојећег 

дрвореда не одговара својом поставком 

новом изгледу улице, а и оштећене је. 

 „Данас смо се договорили да 

замијенимо тај дио дрвореда новим који 

би био прилагођен новом шеталишту и 

новом изгледу улице“, рекао је 

Ђаковић. 

 Он је нагласио да је битније да радови 

буду квалитетни него кад ће бити 

завршени. 

 „Ово ће бити једна од најљепших улица 

у граду и на неки начин понос града и 

пријатна за шетаче и све госте који дођу 

у наш град. Наша је намјера да и даље 

наставимо реконструкцију улица у 
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граду са промјеном подземних 

инсталација да на миру можемо 

завршити уређење горње подлоге тако 

да имамо дуговјечне улице и да се 

стално не прекопава асфалт“, додао је 

Ђаковић. 

 Радови на реконструкцији Улице Вука 

Караџића почели су 12. августа, а рок за 

завршетак радова био је 120 дана. 

Потешкоће у реконструкцији стварала 

је дотрајала или неодговарајућа 

инфраструктура, те су водовод, 

канализација, топловод, телефонија и 

кабловска телевизија реконструисани, 

иако то није било првобитно планирано. 

Из буџета града за овај посао издвојено 

је 1.079.776 КМ. 
 

 Зоран Бановић именован за  новог 

селектора Ликовне колоније 

 

Организациони одбор Ликовне колоније 

„ Сретен Стојановић“ именовао је на  

свом засједању  Зорана Бановића, 

професора  Академије умјетности у 

Бања Луци  за селектора ове колоније ,  

која ће се средином  2017.године по 

дванаести пут одржати у Приједору. 

„ Мени је припала част да ове године 

предложим сазив учесника ликовне 

колоније која је од старта поставила 

високе стандарде и утолико је моја 

дужност значајнија и тежа да тај 

стандард , ако не унаприједим , оно бар 

одржим на истом нивоу“ рекао је 

Бановић. 

 

 
 

Он је  био учесник , а у два мандата  и 

селектор ове колоније  те је  истакао да 

је поновни  избор за селектора , за њега 

изазов више. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић потврдио је да су  избором 

селектора створени сви предуслови да 

се крене у организацију ове 

манифестације. 

Покровитељ колоније, која  носи име 

једног од највећих и најпознатијих  

приједорских умјетника , академика 

Сретена Стојановића  и чији су циљеви 

његовање и чување ликовне традиције, 

стваралаштва и едукација младих 

генерација је , Град  Приједор. 

Иначе ова колонија се од 2015.године 

одржава бијенално и умјесто ње по први 

пут је ове године одржан Међународни 

бијенале радова на папиру. 

 

 Избор спортисте Приједора 

 

У традиционалној, 47. по реду акцији 

„Избор спортисте града Приједора 

2016“  лауреат је шестаестогодишња 

Милица Ступар , чланица Теквондо 

клуба „ Козара“. Ова Приједорчанка 

титулу најбољег спортисте Приједора за 

2016.годину понијела је на основу петог 

мјеста на овогодишњем првенству 

Балкана  и као освајач медања и 

побједник турнира у  Републици 

Српској и БиХ  у теквондоу. 

„Осјећај је диван и јако сам срећна и 

драго ми је што се мој труд исплатио“ 

казала је Ступарева. 
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Најуспјешнији млади перспективни 

спортистеиа је стонотенисерка  Марија 

Гњатић /13/, чланица Стонотениског 

клуба„ Приједор“ коју је , као и још 

десет перспективних спортских нада 

наградила компанија Арцелор Миттал 

Приједор.За најбољу  мушку екипу је 

проглашена екипа Кошаркашког клуба „ 

Приједор“ , а  у категорији жена Женски 

рукометни клуб  „Мира“. 

Најбољи спортски радник је Мишо 

Родић предсједник ТК „Др Младен 

Стојановић“ за свеукупан допринос 

раду , развоју и напретку  Клуба, а 

најуспјешнији спортски тренер   је 

Данило Палалић  из Кошаркашког 

клуба  „Приједор“.    

На овој свечаности у част најбољих 

спортиста града Приједора додијељена 

су и специјална признања и то за 40 

година успјешног рада ЈУ Дворана 

„Младост“  и ФК „Гомјеница“,те 

Теквондо клубу „Љубија“ за 20 година 

успјешног рада и КК  „Хантерс“ и 

Фудбалској  спортској  асоцијацији 

Приједор за 10 година успјешног рада. 

Посебна признања добили су и Милан 

Томаш-Кик бокс клуб  „Приједор“ као  

најбољи мајстор свијета  у кик боксу у 

Кући славних Барселона 2016. и 

Драгиња Топић „Топ данце“ Приједор  

за промоцију и  развој спортског плеса у  

2016.години. Спортисте и бројне госте у 

препуној сали Позоришта Приједор 

поздравили су директор Информативно-

пословног центра „Козарски вјесник“ 

Зоран Совиљ у име организатора ове 

спортске  приредбе , а  у име 

покровитеља градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић, који је предао пехар 

и  медаље најбољим спортистима града 

Приједора. 

„ Наши спортисти су и ове године 

блистали на спортским теренима , мада 

сматрам да  самим тим што се баве 

спортом они су већ побједници. 

 

Пакетићи за дјецу из Горње Равске 

 

Представници градске управе Приједор 

подијелили су пакетиће за 30 дјеце у 

Горњој Равској, једном од 

најудаљенијих и најсиромашнијих села 

на територији Приједора. 

Шеф Одсјека за мјесне заједнице града 

Приједора Раде Алексић рекао је да је 

ово трећа година како градска управа 

дарује дјецу Горње Равске о 

празницима. 

 „Надамо се да ће то прећи у традицију 

и добро је да градска управа препознаје 

овакве средине удаљене од града. 

Видите њихову раздраганост и весеље и 

мислим да је то добар знак сарадње и 

подршке овој мјесној заједници, дјеци и 

младости, што и јесте најбитније у 

друштву“, додао је Алексић. 

 

 
  

Тања Рајлић, учитељица Основне школе 

„Младен Стојановић“ Љубија, подручно 

одјељење Горња Равска, рекла је да овај 

чин јако пуно значи дјеци која живе 

далеко од града. 

 „Оно су јако срећни и радосни и нама је 

драго да су им на овај начин уљепшани 

празници. Надамо се да ће се то 
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наставити и да ће бити пракса сваке 

године“, додала је Рајлићева.  

 

Новогодишњи пријеми 

 

Новогодишњи пријем за новинаре 

  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић изјавио је  да је поносан што, 

без обзира на чињеницу што је још 

увијек кризно вријеме, град Приједор 

годину на измаку завршава успјешно и 

позитивно. 

 „Урађено је јако пуно развојних и 

пројеката на уређењу града, те на 

стварању амбијента за живот и рад. 

Испоштоване су све обавезе према 

буџетским корисницима. И ову ћемо 

годину завршити са суфицитом, а град 

Приједор је једна од ријетких локалних 

заједница у БиХ која има позитиван 

биланс свих показатеља“, рекао је 

Ђаковић на традиционалном 

новогодишњем пријему за новинаре. 

 

 
 

 Он је најавио да ће се суфицит из ове 

године пренијети у наредну годину с 

циљем реализације даљих инвестиција и 

развоја града Приједора. 

 „Новинари су у свему томе учествовали 

и коректне информације из града 

Приједора су доспијевале до публике и 

ту праксу треба наставити и даље. Ми 

смо овдје сви заједно једна генерација 

људи гдје свако на свој начин помаже 

реализовању локалне развојне 

стратегије“, рекао је Ђаковић. 

Он је позвао новинаре да се „устегну од 

сензационализма“ ако није примјерен 

реалној ситуацији и објективним 

околностима и да извјештавају 

рационално ради стварања доброг 

амбијента и развоја града. 

 

За СУБНОР 

 

 
 

За МЗ 

 

 
 

Новогодишња бајка 
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Дјечија Нова година 

 

 
 

Издавач: Град Приједор 


