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Пригодним свечаностима данас је у Приједору обиљежен Дан
града- 16.мај.

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић изјавио је да је традиционално обиљежавање Дана
града ове године скромније организовано, будући да су ову средину поново задесиле велике
поплаве, као што је то било и на данашњи дан 2014.године.
"Вјерујемо да ће ове недаће са поплавама врло брзо постати само ружна прошлост и надамо се да
ћемо у бољем расположењу идуће године обиљежити Дан града", поручио је Ђаковић.
Повеља почасног грађанина за посебан допринос у развоју атлетике и промоције града додијељена
је Соњи Столић, која је у име добитника захвалила и подсјетила да је у Приједор дошла први пут
1999. године када је био рат у Србији и бомбардовање.
"Веома сам срећна што сам овдје и данас послије 20 година и што приједорска улична трка и даље
траје и да је, колико сам јуче видјела, јача него што је икада била", рекла је Столићева.
Награде града додијељене су постхумно Драги Тадићу за посебан труд, рад и напоре за добробит

свих грађана Приједора, а примио ју је његов син Драшко, као и Далибору Поповићу Микши за
изузетне резултате постигнуте у области културе и промоције града Приједора, а уручена је његовој
супрузи Адријани.
Плакета града, као највеће јавно признање града Приједора, додијељена је предузећима "УнијатМ" и "Кромекс" за изузетне резултате у привреди.
Похвале су додијељене листу "Козарски вјесник", Планинарском друштву "Мраковица" и
предсједнику Борачке организације града Приједора Зорану Предојевићу, а захвалнице
Ватрогасном друштву Козарац и Хуманитарној организацији "ИГФМ" из Њемачке.
Свечаној академији присуствовали су министар управе и локалне самоуправе Републике Српске
Лејла Решић, градоначелник Бањалуке Игор Радојичић и бивши градоначелник Приједора Марко
Павић, те око три стотине званица из јавног, привредног и културног живота града и сусједних
општина.
У пратећем програму наступили су Српско пјевачко друштво "Вила", Јасмин Мујкановић, ученик
хармонике у Музичкој школи "Саво Балабан", глумци Деан Батоз, Татјана Бињаш Батоз, Војин
Ћетковић и Нела Михаиловић, солисти Милица Стијепић и Анета Макањић Шурлан, те
фолклористи и тамбурашки оркестар Српског културно-умјетничког друштва "Доктор Младен
Стојановић".
Академији су претходили пријеми за делегације словеначких и српских градова Бовец, Ново
Место, Кикинда и Крагујевац, те за генералног конзула Србије у Бањалуци Владимира Николића,
који су, такође, присуствовали академији.
Наступали су и малишани вртића "Радост" Приједор, а положени су и вијенци на споменике
борцима погинулим у одбрамбено-отаџбинском рату и у Другом свјетском рату.
Дан града Приједора је 16. мај, што је датум првог ослобођења града у Другом свјетском рату,
1942. године.
Поводом Дана града у Приједору су боравиле делегације братсских и пријатељских градова
Кикинде, Новог Места, Бовеца и Крагујевца.
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