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4.6. Obilježena Slava grada 

 

Lomljenjem slavskog kolača i slavskim 

ručkom grad Prijedor i Crkva Svete Trojice 

proslavili su krsnu slavu Svetu Trojicu – 

Duhove. Čestitajući krsnu slavu, 

gradonačelnik  Prijedora  Milenko Đaković  

je građane pozvao da zajednički još 

uspješnije grade  svoj grad  

 

 
 

„. Jedino radom i zajedničkim snagama 

može se korektno živjeti u jednoj lokalnoj 

zajednici i doći do bolje budućnosti za naše 

potomke“ , rekao je Đaković. 

 

 
 

Slavskoj svečanosti u Prijedoru 

prisustvovala je i ministar uprave i lokalne 

samouprave Lejla Rešić koja je istakla da 

su ovakve večanosti prilika da se sublimira 

sve ono što se tokom godine radilo  i  šta se 

planira dalje raditi. 

 „ Prijedor je uvijek jako dobro mjesto u 

kojem možete naći dobre ideje i prakse 

koje se ovdje već primjenjuju, ali i način 

kako da ih prenesete u ostale lokalne 

zajednice“ kazala je Rešićeva. 

Slavskim svečanostima prisustvovali su i 

arhimandrit solunski Partenios, kao i gosti  

iz opština prijedorske regije te predstavnici  

privrednog i društveno-političkog života 

Prijedora. 

Povodom krsne slave grada i sabornog 

hrama održan je i koncert duhovne muzike 

na kome su učestvovali braća Teofilovići i  

Crkveno pjevačko društvo „Vila“. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zasjedala Skupština grada 

 

Pred odbornicima Skupštine grada 

Prijedora se na  ovom zasjedanju, našlo 

šest tačaka dnevnog reda. Među 
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najznačajnijom je Izvještaj o izvršenju 

budžeta Grada Prijedora za 2016. godine, 

koji je usvojen sa 21 glasom za, jednim 

protiv i šest uzdržanih. Odbornike je sa 

izvještajem upoznala Biljana Malbašić, 

načelnik Odjeljenja za finansije koja  je 

navela da je budžet za prošlu godinu 

usvojen u iznosu od 40.727.093 KM, a da 

je realizovano 91% planiranog budžeta sa 

prihodovne strane, odnosno 37.071.235 

KM. Rashodi su izvršeni 89,9% u odnosu 

na planirani budžet, to jest 37.047.28 KM, 

što znači da je ostvarena pozitivna razlika 

u iznosu 23.977 KM. Finansijskim 

bilansom zadovoljan je i Milenko Đaković, 

gradonačelnik Prijedora naročito kad se 

osvrne na stanje u okolini. 

 „ Bez obzira na teška vremena i dalje se 

riješavaju svi problemi građana. Budžet je 

stabilan, budžet je sa suficitom i mi 

nastavljano dalje da radimo na rješavanju 

pitanja od značaja za naše građane“,  

poručio je Đaković. 

Odbornici Skupštine grada Prijedora  

jednoglasno su usvojili program upotrebe 

sredstava od naknada po Zakonu o zaštiti 

od požara kojom je predviđena obnova 

ovdašnjeg vatrogasnog doma, te planirana 

nabavka specijalnog vozila za potrebe 

spasavanja na velikim visinama i 

dubinama – takozvane autoljestve s 

korpom.Starješina TVJ  Prijedor Nebojša 

Miljuš rekao je da je postojeća 

autoljestva stara 43 godine i da 

je nesigurna i tehnički 

prevaziđena„Nabavka ovog vozila 

zahtijeva znatna finansijska sredstva, kako 

iz namjenskih sredstava Grada tako i iz 

sredstava Vatrogasnog saveza Republike 

Srpske, tako da je početak realizacije 

nabavke ove opreme potrebno predvidjeti 

za 2018. godinu“, rekao je Miljuš u 

obraćanju odbornicima. 

  

Sredstva za pokretanje biznisa pet žena  

 

U gradskoj upravi Prijedor potpisani su  

ugovori  za dodjelu 60 000 KM za  pet 

korisnica Programa  Američke organizacije 

za razvoj /USAID/ „Razvoj biznisa 

marginalizovanih grupa žena“, a sredstva 

su  obezbijeđena  sufinansiranjem od 

strane USAID -a i Grada Prijedora. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da je cilj ovog programa 

ekonomsko jačanje žena, iz reda 

nezaposlenih marginalizovanih grupa, u 

svrhu rješavanja problema 

samozapošljavanja,pokretanjem 

preduzetničke djelatnosti. 

 

 
 

„ U ovakvim projektima treba učestvovati 

jer omogućavaju da do posla dođu žene 

koje se bave određenim djelatnošću , a 

koje nisu u mogućnosti da pokrenu vlastiti 

biznis kako bi time obezbijedile 

egzistenciju svojoj porodici“ izjavio je 

Đaković. 

Konsultant Programa podrške 

marginalizovanim grupama Amila Dedić je 

potvrdila da će  USAID putem ovom 

programa u devet lokalnih zajednica u BiH  

do kraja oktobra dodijeliti ukupno 680 000 

KM za razvoj malih i srednjih preduzeća. 

„ Od ovog projekta u Prijedoru očekujemo 

da će pet odličnih biznis programa  za 

početak omogućiti posao za pet žena i dati 

mogućnost za proširenje njihove 

djelatnosti i novo zapošljavanje“, kazala je 

Dedićeva. 

Po javnom pozivu za realizaciju ovog 

programa  pristiglo je ukupno 13 prijava. 

 

Javna rasprava o Strategiji razvoja 

lokalne samouprave 

 

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja 

lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 
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period  2017-2021. godina održana je  u 

Prijedoru za sve jedinice lokalne 

samouprave koje gravitiraju Prijedoru. 

Pomoćnik ministra uprave  u Vladi 

Republike Srpske Milanka Šopin je izjavila  

da ovaj strateški dokument ima za cilj da 

podstakne razvoj jedinica lokalne 

samouprave i  da se stvori efikasnu 

administraciju. 

„ Kroz pravilno upravljanje lokalnim 

razvojem i poboljšanjem kvaliteta usluga 

na lokalnom nivou  ova strategija bi trebala 

da doprinesae  uravnoteženom razvoju 

RS“,  rekla je Šopinova. 

Ona je istakla da je ovim dokumentom 

vizija razvoja predviđena  kroz šest 

strateških i niz operativnih ciljeva sa preko 

80 aktivnosti kojima se oni mogu ostvariti. 

„ Planirano je  uspostavljanje Savjeta za 

razvoj lokalne samouprave i Kancelarije za 

lokalni razvoj pri uprave i Ministarstvu 

lokalne samouprave“ , dodala je Šopinova. 

Inače , ovo nije prvi strateško dokument 

koje je donijelo ovo ministarstvo, a 

prethodna Strategija razvoja kojha je 

donijeta 2009.godine prestala je da važi 

2015.godine. 

 

 

Akcija Uredi svoj vrt 

 

U cilju ljepšeg izgleda grada i okoline, 

gradska uprava Prijedor je  i ove godine 

pokrenula  je  akciju „Uredi svoj vrt“. Cilj 

akcije je da se propagira  uređenje životnog 

i radnog postora u gradu i prigradskim 

naseljima , te buđenje svijesti stanovnika 

grada i okoline za stvaranje navika o 

uređenju svog životnog prostor. Kao i 

ranijih godina raspisan je konkurs koji će 

biti otvoren do 19.juna , do kada bi trebale 

da pristignu  prijave svih zainteresovanih  

za učešće u ovoj akciji.  Komisija 

formirana od strane nadležnog gradskog 

odjeljenja vršiće izbor najljepših dvorišta i 

balkona, kao i školskih dvorišta, po 

prijavama zainteresovanih građana i škola, 

a prema kriterijumima koje će utvrditi 

komisija.Za vlasnike najljepšeg dvorišta, 

balkona, školskog dvorišta  predviđene su  

novčane nagrade, a za najuređeniji prostor 

oko stambene zgrade predviđena je robna 

nagrada u iznosu koji je predviđen 

Programom, a čija namjena je isključivo za 

uređenje dvorišta.  

Svi zainteresovani građani, škole i 

zajednice etažnih vlasnika svoje učešće 

mogu prijaviti  na telefon br. 245-187. 

 

Nagrađene učeničke predstave 

 

Predstava “ Razmaženi princ” učenika 

prijedorske Osnovne škole “Petar Kočić“ 

najbolja je  učenička predstava na 

konkursu koji je po sedmi put raspisalo 

Pozorište Prijedor. Ovo je ujedno bila i 

najbolje režirana predstava koju  potpisuju 

učiteljice   ove škole Dijana Grbić i 

Dragana Stojanović. 

Nagrađena predstava na konkursu za 

najbolje predstave dramskih sekcija 

osnovnih škola,  javno je izvedena u sali 

Pozorišta Prijedor, a potom su uručene 

nagrade i priznanja svim nagrađenim o 

kojima je odlučivao žiri u sastavu Mirela 

Predojević, Muhidin Šarić i Dean Batoz. 

Nagrada za tekst i adaptaciju pripala je 

učiteljici Vesni Zekanović za predstavu “ 

Kraljica za jedan dan”, a specijalna 

nagrada za ljepotu govora pripala je 

akterima  predstave „ Vuk u sudnici“  , 

učenicima  OŠ “ Dositej Obradović”. 

Dodijeljene su  i nagrade za najbolju 

žensku i mušku glavnu i sporednu ulogu , 

za scenografiju, kostim i nagrada za lutke. 

 

 
 

Direktor Pozorišta Prijedor Zoran Baroš 

potvrdio je da je riječ o jedinstvenoj smotri 

dječijeg dramskog stvaralaštva kojima se 
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pomaže rad dramskih sekcija prijedorskih 

škola. 

“Na ovogodišnji konkurs prijavilo se  šest 

škola sa osam predstava, čime smo mi 

zaista  zadovoljni, a što je samo pokazatelj 

da se u prijedorskim školama kvalitetno 

radi sa djecom”, rekao je Baroš. 

On je dodao da su i ovog puta uručene 

diplome školama  kao zahvalnice za 

popularizaciju pozorišne umjetnosti.  

 

Ministar prosvjete RS uručio didaktički 

materijal 

 

Ministar prosvjete i kulture Republike 

Srpske Dane Malešević  uručio je   u 

Prijedoru   Javnoj ustanovi Centar „Sunce“ 

, predstavnicima ove i još tri ustanove koje 

se bave vaspitavanjem djece sa posebnim 

potrebama pakete didaktičkog materijala 

za rano učenje. Ministar Malešević je 

izjavio da je riječ o materijalu koji je 

specijalno osmišljen upravo za rad sa 

ovom djecom i da se nada  da će biti od 

koristi u sve četiri ove obrazovne ustanove 

i da će to uspješno koristiti u radu sa 

djecom. 

On je dodao da će Ministarstvo prosvjete i 

kulture nastojati da i ubuduće ovim 

školama poklanja posebnu pažnju i da nađe 

načina da obezbijedi određena sredstva 

koja će im olakšati učenje i rad. 

Inače, didaktički materijal za rano  učenje 

posvećen djeci sa posebnim potrebama 

uručen je  osim „ Centru Sunce“ i Centru 

za obrazovanje i vaspitavanje i 

rehabilitaciju slušanja i govora iz Banja 

Luke, Javnoj ustanove Centar „ Zaštiti me“ 

iz Banja Luke i Zavodu za slijepe iz 

Dervente. 

Svečanosti u Prijedoru prisustvovala je i 

ministar uprave i lokalne samouprave Lejla 

Rešić koja je istakla da je Prijedor uvijek 

bio dobar domaćin i vodio računa o svim 

građanima i njihovim potrebama. 

„ Ovo je samo još jedan primjer onoga što 

Prijedor radi i naš je interes da to 

promovišemo i da pokažemo svim 

lokalnim zajednicama“ , istakla je 

Rešićeva. 

 

 
 

Na vrijednim poklonima se, u ime četiri 

ustanove zahvalila domaćin svečanosti i  

direktor JU Centar „ Sunce“ Slađana 

Radaković koja je istakla da će donirana 

didaktička sredstva pomoći da se 

unaprijedi  vaspitno-nastavni proces i u 

radu sa štićenicima ovih ustanova. 

 

 

Prodajom dječijih rukotvorina počelo 

Kulturno ljeto 2017 

 

Na malom gradskom trgu organizovana je  

izložba dječijeg stvaralaštva pod nazivom „ 

Kad se male ruke slože “. Izložbu je 

organizovao Dječiji vrtić „ Radost“ , a 

izloženi su ručni radovi nastali u brojnim 

aktivnostima vaspitača sa mališanima. 

Direktor  vrtića Dušanka Božić je potvrdila 

da je ovo tradicionalna manifestacija u 

kojoj ove godine učestvuje devet vaspitnih 

grupa od  kojih je pet grupa predškolaca. 

„ Radovi su uglavnom od prirodnih 

materijala nastalih u okviru radionica 

vaspitača  sa djecom i  roditeljima, tako da 

su u pitanju originalni ručni radovi“ kazala 

je Božićeva. 

Ona je dodala da je izložba bila prodajnog 

karaktera i da će sva sredstva biti 

namijenjena za poboljšanje uslova rada u  

svih  šest vrtićkih objekata u gradu. 

Izložbu je simboličnim puštanjem 

golubova sa trga zajedno sa mališanima  

otvorio gradonačelnik Prijedora Milenko 

Đaković , 

„ Djeca se na ovaj način uče da budu 

kreativni, ali i korisni jer će svojim 

radovima koje danas kupuju građani 

Prijedora obezbijediti sredstva za kupovinu 
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igračaka i uređenje vrtića“ kazao je 

Đaković. 

Sa ovim izložbom najmlađih Prijedorčana  

ujedno je počela  tromjesečna 

manifestacija Prijedorsko kulturno ljeto 

koje će trajati do 2.septembra i koja sadrži 

četrdesetak različitih programskih sadržaja.   

„ Tokom cijelog ljeta na gradskim 

trgovima i u izložbenim prostorima  biće 

prilike da vidimo kulturu i tradiciju našeg 

kraja i da time obogatimo turističku 

ponudu tokom ljetnih mjeseci“ rekao je 

Đaković. 

 

 
 

Ljetna škola kaligrafije 

 

U Prijedoru je završena petodnevna 

radionica „ Ljeto sa kaligrafijom“ koju je 

za  dvadesetak ljubitelja lijepog pisanja i 

ove godine vodila čuveni kaliograf iz 

Beograda Silvana Ručnov. Polaznicima 

škole su uručene diplome, a oni će to što su 

naučili predstaviti na izložbi radova koja 

će biti organizovana u holu Muzeja 

Kozare. 

„ Budući da je ovo bila moja druga škola 

kaligrafije u ovom gradu  veoma se 

iznenađena brojem zainteresovanih 

polaznika i kvalitetom njihovog rada na 

ovom polju lijepog pisanja“ rekla je 

Ručnov. 

 

 
 

Ona je dodala da je očekuje da ukoliko oni 

nastave rad, Prijedor može dobiti jednu 

novu grupu hobista kaligrafije.  

Inače, riječ je  o umjetnici koja je 

diplomirala na Akademiji lepih umetnosti 

u Beogradu i koja  je u umjetnosti 

kaligrafije profesionalno aktivna od 

2000.godine kao stvaralac, predavač i 

menadžer. 

Ljetnu školi kaligrafije i ovoga puta je u 

Prijedoru   organizovala Matična biblioteka 

„ Ćirilo i Metodije“  a manifestacija je dio 

ovogodišnjeg Kulturnog ljeta u gradu. 

 

Raspisan konkurs za novi mural 

 

Udruženje likovnih umjetnika Prijedora 

raspisalo je i ove godine međunarodni 

konkurs za nagradu „Paola de Manjinkor“ 

za najbolji mural u Prijedoru. 

Ovo će biti ujedno i peti gradski  mural u 

okviru projekta "Prijedor grad murala", a 

odabrana lokacija murala je fasada OŠ 

„Desanka Maksimović“. 

Konkurs će biti otvoren 30 dana i iz 

Udruženja likovnih umjetnika Prijedor  

pozivaju sve umjetnike da šalju svoje 

najbolje radove uz napomenu da ove 

godine neće biti produženja roka konkursa. 

Grad Prijedor unazad  dvije decenije 

sarađuje sa italijanskim gradom Trento,  iz 

pokrajine Trentino. Ova saradnja se 

nastavlja i na projektu "Prijedor grad 

murala" kojeg od 2013. godine  realizuje 

ULU Prijedora.  

 

Javni poziv za dodjelu podsticaja 
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Grad Prijedor je objavio javne pozive za 

dodjelu podsticajnih sredstava za 

zapošljavanje, samozapošljavanje, podršku 

ženskom preduzetništvu i sertifikaciju, za 

šta će  iz budžeta grada biti izdvojeno 

247.000 KM. 

Za samozapošljavanje i zapošljavanje 

novih radnika  predviđeno je po 100.000 

KM, za zapošljavanje mladih 

visokoobrazovanih kadrova 25.000 KM, za 

podršku uvođenju standarda kvaliteta 

13.000 KM i za podršku ženskom 

preduzetništvu 9.000 KM. 

Iznos podsticaja predviđen za 

zapošljavanje radnika sa visokom 

stručnom spremom je 2.500 KM , a 

visokokvalifikovane i radnike sa višom 

školskom spremom 2.000 KM, a 1.500 

KM za ostale radnike. 

Kada je riječ o samozapošljavanju i 

podršci ženskom preduzetništvu podsticaji 

iznose do 4000 KM, dok je podsticaj za 

sertifikaciju 3.000 KM po korisniku. 

Prijave na ovaj konkurs se mogu 

dostavljati do 31.oktobra.  

Gradska uprava Prijedor je u periodu od 

2009-2016.godine realizovala ukupno 

1.681.066 KM podsticajnih sredstava u 

ovim projektima.  

 

Uručene diplome polazicima Škole 

slovenačkog jezika 

 

Polaznicima  škole dopunskog učenja 

slovenačkog jezika su u Udruženju 

Slovenaca „ Lipa“ u Prijedoru uručene 

diplome o uspješno završenoj školskoj 

godini . 

 

 

 

Predsjednik Udruženja  “Lipa” Alenka 

Uduč je istakla da je do diplome o 

uspješno završenoj školi došlo dvadesetak 

polaznika, iako ih je na početku školske 

godine  bilo više. 

„ Ovo je bila 14. škola dopunskog učenja 

slovenačkog jezika  u 20. godišnjici rada 

Udruženja “ kazala je Udučeva. 

Ona je dodala da su polaznici bili 

uglavnom članovi porodica čije je 

porijeklo  slovenačko, ali i budući studenti 

i radnici koji traže mjesto za studiranje i 

posao u Sloveniji. 

Svečanosti uručivanja diploma je 

prisustvovala i slovenačka glumica  i 

književnica Saša Pavček , prvakinja 

Narodnog teatra drame u Ljubljani. 

Inače, rad škola slovenačkog jezika u BiH , 

pa i ovu u Prijedoru, finansira Ministarstvo 

za školstvo Republike Slovenije, 

Kancelarija Vlade Slovenije za Slovence u 

inostranstvu i Zavod za školstvo Slovenije.  

 

Prijem za ekipe prve pomoći 

 

 Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

organizovao  je prijem za dvije školske 

ekipe  prve pomoći koje su osvojile druga  

mjesta  na republičkom takmičenju iz 

poznavanja  prve pomoći. Ovo je bila 

prilika da im čestita na dosadašnjim 

rezultatima i da im poželi uspješan nastup 

na prvenstvu BiH na koje su se plasirali. 

 

 
 

„ Ekipe prve pomoći  iz našeg grada  

postižu veoma dobre rezultate na raznim 

takmičenjima što samo pokazuje da se 
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veoma dobro radi sa mladim ljudima , a 

ujedno  ovo je jedna podloga za volontere 

koji će se ubuduće baviti dobrovoljnim 

radom, i to ovim humanim, na korist naših 

sugrađana", rekao je Đaković . 

Sekretar Gradske organizacije Crvenog 

krsta Prijedor Zoran Veselinović istakao  je 

da je ekipe Srednjoškolskog centra Prijedor 

u konkurenciji omladine i Osnovne škole „ 

Petar Kočić“  u kategoriji podmlatka 

osvojile druga mjesta  na republičkom 

takmičenju iz programa ukazivanja  prve 

pomoći uz realistički prikaz  prikaz 

povreda , stanja i oboljenja čime su 

ostvarile pravo učešća na takmičenju na 

nivou BiH. 

 

 

Obilježen Svjetski dan muzike 

 

Učenici osnovne i srednje muzičke škole „ 

Savo Balaban“ su prigodnim koncertom u 

šetališnoj zoni ispred Galerije `96 dali svoj 

doprinos obilježavanju Svjetskog dana 

muzike. Na ovaj način se Prijedor  četvrtu 

godinu za redom svrstao u grupu od preko 

140 gradova svijeta i bio  dio ove  

jedinstvene manifestacije, slaveći dolazak 

ljeta sa muzikom na otvorenom prostoru. 

 

 
 

Profesor klarineta Aleksandar Jovanović  

je izjavio da je ideja pokretača ovakvog 

događaja u svijetu bila da muzika bude 

besplatna i da bude dostupna svima.  

„ Publici su se predstavili najuspješniji 

učenici naše muzičke škole koji su tokom 

godine bili uspješni na raznim 

takmičenjima“ , rekao je Jovanović. 

On je dodao i da je ovo bio neobavezan , a 

veoma reprezentativan koncert . Pred 

mnogobrojnom publikom  ovog najdužeg 

dana u godini su  nastupili solisti sa 

duvačkog, gudačkog, klavirskog i odsjeka 

harmonike, kao i dva orkestra i kamerni 

ansambli. 

 

 

 

 

Obilježena  50. godišnjica Nacionalnog 

parka Kozara 

 

Ministar za prostorno uređenje, 

građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić  

je na Kozari izjavila da je ovo ministarstvo  

nedavno iz projekta „GEF“ zelenog Fonda 

za zaštitu životne sredine obezbijedilo 

određena sredstva kojima je  tehnički 

opremljen  Nacionalni park „ Kozara“. 

„ Ovaj Nacionalni park  slavi samo prvih 

50 godina postojanja, istakla je Golićeva 

koja je danas na Mrakovici pprisustvovala 

svečanom prijemi povodom 50 godina od 

proglašenja Nacionalnog parka Kozara 

Ona je novinarima izjavila  da tehnička 

opremljenost podrazumijeva mogućnost 

oživljavanja nacionalnog parka u 

turističkom smislu.   

„ To se odnosi na određena osnovna 

sredstva, na GPS uređaje, osmatračnicu, 

rade se putevi u okviru nacionalnog parka 

kako bi  park  u turističkom smislu oživio“ 

kazala je Golićeva. 

Ona je dodala da je na Narodnoj skupštini 

usvojen Prostorni plan za područja posebne 

namjene upravo za ovaj Nacionalni park i 

to je putokaz kojim se ovaj park treba 

razvijati. 

„ Glavni pravci razvoja su turizam, zatim  

istorijski značaj ovog nacionalnog parka „ 

istakla je Golićeva. 

Ona je dodala da se Nacionalni park 

finansira i iz granta koje Vlada kroz budžet  

doznači nacionalnim parkovima Sutjesci i 

Kozari i Nacionalni park Kozara u ovoj 

godini ima iz granta 760 000 KM. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da je Nacionalni park smješten u  
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prelijepom ambijentu planine Kozare i da 

se u njemu svake godine dešavaju 

pozitivne promjene. 

„ Želim da čestitam jubilej i pozivan sve 

građane iz šire regije da redovno posjećuju 

ovaj Nacionalni park koji je svojevrsna 

vazdušna banja izuzetno zdrava za sve 

geenracije“ rekao je Đaković. 

 

 
 

Direktor Nacionalnog parka Kozara  

Dragan Rončević je izjavio da je ova park 

osnovan 1967.godine  i od tada do danas je 

preživio brojne transformacije. 

„ U vrijeme kada je proglašen nacionalnim 

parkom postojala  dirigovana obaveza da 

se park redovno posjećuje, i to  kako škole 

tako institucije i preduzeća“ rekao je 

Rončević. 

On je dodao da je  Park tokom decenija 

očuvao sjećanje na sve ono što se na 

Kozari dešavalo tokom Drugog svjetskog 

rata i žrtve i stradanje koje je Kozara i njen 

narod tada podnio. Nacionalni park Kozara 

zauzima prostor od 4000 hektara i do danas 

je u njemu  registrovano oko 900 biljnih 

vrsta kjao  i da se i dalje vrše istraživanja 

na tom planu. 

 

_________________________________ 
 Izdavač:Grad Prijedor 
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    ГРАД   ПРИЈЕДОР 

           ГРАДСКА УПРАВА 

_________________________________                             

 ИНФОРМАТОР 

        Издање за јуни  2017.године 

 

4.6. Обиљежена Слава града 

 

Ломљењем славског колача и славским 

ручком град Приједор и Црква Свете 

Тројице прославили су крсну славу 

Свету Тројицу – Духове. Честитајући 

крсну славу, градоначелник  Приједора  

Миленко Ђаковић  је грађане позвао да 

заједнички још успјешније граде  свој 

град  

 

 
 

„. Једино радом и заједничким снагама 

може се коректно живјети у једној 

локалној заједници и доћи до боље 

будућности за наше потомке“ , рекао је 

Ђаковић. 

 

 
 

Славској свечаности у Приједору 

присуствовала је и министар управе и 

локалне самоуправе Лејла Решић која је 

истакла да су овакве вечаности прилика 

да се сублимира све оно што се током 

године радило  и  шта се планира даље 

радити. 

 „ Приједор је увијек јако добро мјесто у 

којем можете наћи добре идеје и праксе 

које се овдје већ примјењују, али и 

начин како да их пренесете у остале 

локалне заједнице“ казала је Решићева. 

Славским свечаностима присуствовали 

су и архимандрит солунски Партениос, 

као и гости  из општина приједорске 

регије те представници  привредног и 

друштвено-политичког живота 

Приједора. 

Поводом крсне славе града и саборног 

храма одржан је и концерт духовне 

музике на коме су учествовали браћа 

Теофиловићи и  Црквено пјевачко 

друштво „Вила“. 
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Засједала Скупштина града 

 

Пред одборницима Скупштине града 

Приједора се на  овом засједању, нашло 

шест тачака дневног реда. Међу 

најзначајнијом је Извјештај о извршењу 

буџета Града Приједора за 2016. године, 

који је усвојен са 21 гласом за, једним 

против и шест уздржаних. Одборнике је 

са извјештајем упознала Биљана 

Малбашић, начелник Одјељења за 

финансије која  је навела да је буџет за 

прошлу годину усвојен у износу од 

40.727.093 КМ, а да је реализовано 91% 

планираног буџета са приходовне 

стране, односно 37.071.235 КМ. Расходи 

су извршени 89,9% у односу на 

планирани буџет, то јест 37.047.28 КМ, 

што значи да је остварена позитивна 

разлика у износу 23.977 

КМ. Финансијским билансом задовољан 

је и Миленко Ђаковић, градоначелник 

Приједора нарочито кад се осврне на 

стање у околини. 

 „ Без обзира на тешка времена и даље 

се ријешавају сви проблеми грађана. 

Буџет је стабилан, буџет је са 

суфицитом и ми настављано даље да 

радимо на рјешавању питања од значаја 

за наше грађане“,  поручио је Ђаковић. 

Одборници Скупштине града Приједора  

једногласно су усвојили програм 

употребе средстава од накнада по 

Закону о заштити од пожара којом је 

предвиђена обнова овдашњег 

ватрогасног дома, те планирана набавка 

специјалног возила за потребе 

спасавања на великим висинама и 

дубинама – такозване аутољестве с 

корпом.Старјешина ТВЈ 

 Приједор Небојша Миљуш рекао је да 

је постојећа аутољества стара 43 године 

и да је несигурна и технички 

превазиђена„Набавка овог возила 

захтијева знатна финансијска средства, 

како из намјенских средстава Града тако 

и из средстава Ватрогасног савеза 

Републике Српске, тако да је почетак 

реализације набавке ове опреме 

потребно предвидјети за 2018. годину“, 

рекао је Миљуш у обраћању 

одборницима. 

  

Средства за покретање бизниса пет 

жена  

 

У градској управи Приједор потписани 

су  уговори  за додјелу 60 000 КМ за  

пет корисница Програма  Америчке 

организације за развој /USAID/ „Развој 

бизниса маргинализованих група жена“, 

а средства су  обезбијеђена  

суфинансирањем од стране USAID -а и 

Града Приједора. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је циљ овог 

програма економско јачање жена, из 

реда незапослених маргинализованих 

група, у сврху рјешавања проблема 

самозапошљавања,покретањем 

предузетничке дјелатности. 

 

 
 

„ У оваквим пројектима треба 

учествовати јер омогућавају да до посла 

дођу жене које се баве одређеним 

дјелатношћу , а које нису у могућности 

да покрену властити бизнис како би 

тиме обезбиједиле егзистенцију својој 

породици“ изјавио је Ђаковић. 

Консултант Програма подршке 

маргинализованим групама Амила 

Дедић је потврдила да ће  USAID путем 

овом програма у девет локалних 

заједница у БиХ  до краја октобра 

додијелити укупно 680 000 КМ за развој 

малих и средњих предузећа. 

„ Од овог пројекта у Приједору 

очекујемо да ће пет одличних бизнис 
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програма  за почетак омогућити посао 

за пет жена и дати могућност за 

проширење њихове дјелатности и ново 

запошљавање“, казала је Дедићева. 

По јавном позиву за реализацију овог 

програма  пристигло је укупно 13 

пријава. 

 

Јавна расправа о Стратегији развоја 

локалне самоуправе 

 

Јавна расправа о Нацрту Стратегије 

развоја локалне самоуправе у 

Републици Српској за период  2017-

2021. година одржана је  у Приједору за 

све јединице локалне самоуправе које 

гравитирају Приједору. Помоћник 

министра управе  у Влади Републике 

Српске Миланка Шопин је изјавила  да 

овај стратешки документ има за циљ да 

подстакне развој јединица локалне 

самоуправе и  да се створи ефикасну 

администрацију. 

„ Кроз правилно управљање локалним 

развојем и побољшањем квалитета 

услуга на локалном нивоу  ова 

стратегија би требала да допринесае  

уравнотеженом развоју РС“,  рекла је 

Шопинова. 

Она је истакла да је овим документом 

визија развоја предвиђена  кроз шест 

стратешких и низ оперативних циљева 

са преко 80 активности којима се они 

могу остварити. 

„ Планирано је  успостављање Савјета 

за развој локалне самоуправе и 

Канцеларије за локални развој при 

управе и Министарству локалне 

самоуправе“ , додала је Шопинова. 

Иначе , ово није први стратешко 

документ које је донијело ово 

министарство, а претходна Стратегија 

развоја којха је донијета 2009.године 

престала је да важи 2015.године. 

 

 

Акција Уреди свој врт 

 

У циљу љепшег изгледа града и 

околине, градска управа Приједор је  и 

ове године покренула  је  акцију „Уреди 

свој врт“. Циљ акције је да се пропагира  

уређење животног и радног постора у 

граду и приградским насељима , те 

буђење свијести становника града и 

околине за стварање навика о уређењу 

свог животног простор. Као и ранијих 

година расписан је конкурс који ће бити 

отворен до 19.јуна , до када би требале 

да пристигну  пријаве свих 

заинтересованих  за учешће у овој 

акцији.  Комисија формирана од стране 

надлежног градског одјељења вршиће 

избор најљепших дворишта и балкона, 

као и школских дворишта, по пријавама 

заинтересованих грађана и школа, а 

према критеријумима које ће утврдити 

комисија.За власнике најљепшег 

дворишта, балкона, школског дворишта  

предвиђене су  новчане награде, а за 

најуређенији простор око стамбене 

зграде предвиђена је робна награда у 

износу који је предвиђен Програмом, а 

чија намјена је искључиво за уређење 

дворишта.  

Сви заинтересовани грађани, школе и 

заједнице етажних власника своје 

учешће могу пријавити  на телефон бр. 

245-187. 

 

Награђене ученичке представе 

 

Представа “ Размажени принц” ученика 

приједорске Основне школе “Петар 

Кочић“ најбоља је  ученичка представа 

на конкурсу који је по седми пут 

расписало Позориште Приједор. Ово је 

уједно била и најбоље режирана 

представа коју  потписују учитељице   

ове школе Дијана Грбић и Драгана 

Стојановић. 

Награђена представа на конкурсу за 

најбоље представе драмских секција 

основних школа,  јавно је изведена у 

сали Позоришта Приједор, а потом су 

уручене награде и признања свим 

награђеним о којима је одлучивао жири 

у саставу Мирела Предојевић, Мухидин 

Шарић и Деан Батоз. 
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Награда за текст и адаптацију припала 

је учитељици Весни Зекановић за 

представу “ Краљица за један дан”, а 

специјална награда за љепоту говора 

припала је актерима  представе „ Вук у 

судници“  , ученицима  ОШ “ Доситеј 

Обрадовић”. Додијељене су  и награде 

за најбољу женску и мушку главну и 

споредну улогу , за сценографију, 

костим и награда за лутке. 

 

 
 

Директор Позоришта Приједор Зоран 

Барош потврдио је да је ријеч о 

јединственој смотри дјечијег драмског 

стваралаштва којима се помаже рад 

драмских секција приједорских школа. 

“На овогодишњи конкурс пријавило се  

шест школа са осам представа, чиме смо 

ми заиста  задовољни, а што је само 

показатељ да се у приједорским 

школама квалитетно ради са дјецом”, 

рекао је Барош. 

Он је додао да су и овог пута уручене 

дипломе школама  као захвалнице за 

популаризацију позоришне умјетности.  

 

Министар просвјете РС уручио 

дидактички материјал 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Дане Малешевић  

уручио је   у Приједору   Јавној 

установи Центар „Сунце“ , 

представницима ове и још три установе 

које се баве васпитавањем дјеце са 

посебним потребама пакете 

дидактичког материјала за рано учење. 

Министар Малешевић је изјавио да је 

ријеч о материјалу који је специјално 

осмишљен управо за рад са овом дјецом 

и да се нада  да ће бити од користи у све 

четири ове образовне установе и да ће 

то успјешно користити у раду са дјецом. 

Он је додао да ће Министарство 

просвјете и културе настојати да и 

убудуће овим школама поклања 

посебну пажњу и да нађе начина да 

обезбиједи одређена средства која ће им 

олакшати учење и рад. 

Иначе, дидактички материјал за рано  

учење посвећен дјеци са посебним 

потребама уручен је  осим „ Центру 

Сунце“ и Центру за образовање и 

васпитавање и рехабилитацију слушања 

и говора из Бања Луке, Јавној установе 

Центар „ Заштити ме“ из Бања Луке и 

Заводу за слијепе из Дервенте. 

Свечаности у Приједору присуствовала 

је и министар управе и локалне 

самоуправе Лејла Решић која је истакла 

да је Приједор увијек био добар 

домаћин и водио рачуна о свим 

грађанима и њиховим потребама. 

„ Ово је само још један примјер онога 

што Приједор ради и наш је интерес да 

то промовишемо и да покажемо свим 

локалним заједницама“ , истакла је 

Решићева. 

 

 
 

На вриједним поклонима се, у име 

четири установе захвалила домаћин 

свечаности и  директор ЈУ Центар „ 

Сунце“ Слађана Радаковић која је 

истакла да ће донирана дидактичка 

средства помоћи да се унаприједи  

васпитно-наставни процес и у раду са 

штићеницима ових установа. 
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Продајом дјечијих рукотворина 

почело Културно љето 2017 

 

На малом градском тргу организована је  

изложба дјечијег стваралаштва под 

називом „ Кад се мале руке сложе “. 

Изложбу је организовао Дјечији вртић „ 

Радост“ , а изложени су ручни радови 

настали у бројним активностима 

васпитача са малишанима. Директор  

вртића Душанка Божић је потврдила да 

је ово традиционална манифестација у 

којој ове године учествује девет 

васпитних група oд  којих је пет група 

предшколаца. 

„ Радови су углавном од природних 

материјала насталих у оквиру 

радионица васпитача  са дјецом и  

родитељима, тако да су у питању 

оригинални ручни радови“ казала је 

Божићева. 

Она је додала да је изложба била 

продајног карактера и да ће сва средства 

бити намијењена за побољшање услова 

рада у  свих  шест вртићких објеката у 

граду. 

Изложбу је симболичним пуштањем 

голубова са трга заједно са малишанима  

отворио градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић , 

„ Дјеца се на овај начин уче да буду 

креативни, али и корисни јер ће својим 

радовима које данас купују грађани 

Приједора обезбиједити средства за 

куповину играчака и уређење вртића“ 

казао је Ђаковић. 

Са овим изложбом најмлађих 

Приједорчана  уједно је почела  

тромјесечна манифестација 

Приједорско културно љето које ће 

трајати до 2.септембра и која садржи 

четрдесетак различитих програмских 

садржаја.   

„ Током цијелог љета на градским 

трговима и у изложбеним просторима  

биће прилике да видимо културу и 

традицију нашег краја и да тиме 

обогатимо туристичку понуду током 

љетних мјесеци“ рекао је Ђаковић. 

 

 
 

Љетна школа калиграфије 

 

У Приједору је завршена петодневна 

радионица „ Љето са калиграфијом“ 

коју је за  двадесетак љубитеља лијепог 

писања и ове године водила чувени 

калиограф из Београда Силвана Ручнов. 

Полазницима школе су уручене 

дипломе, а они ће то што су научили 

представити на изложби радова која ће 

бити организована у холу Музеја 

Козаре. 

„ Будући да је ово била моја друга 

школа калиграфије у овом граду  веома 

се изненађена бројем заинтересованих 

полазника и квалитетом њиховог рада 

на овом пољу лијепог писања“ рекла је 

Ручнов. 

 

 
 

Она је додала да је очекује да уколико 

они наставе рад, Приједор може добити 

једну нову групу хобиста калиграфије.  

Иначе, ријеч је  о умјетници која је 

дипломирала на Академији лепих 

уметности у Београду и која  је у 

умјетности калиграфије професионално 
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активна од 2000.године као стваралац, 

предавач и менаџер. 

Љетну школи калиграфије и овога пута 

је у Приједору   организовала Матична 

библиотека „ Ћирило и Методије“  а 

манифестација је дио овогодишњег 

Културног љета у граду. 

 

Расписан конкурс за нови мурал 

 

Удружење ликовних умјетника 

Приједора расписало је и ове године 

међународни конкурс за награду „Паола 

де Мањинкор“ за најбољи мурал у 

Приједору. 

Ово ће бити уједно и пети градски  

мурал у оквиру пројекта "Приједор град 

мурала", а одабрана локација мурала је 

фасада ОШ „Десанка Максимовић“. 

Конкурс ће бити отворен 30 дана и из 

Удружења ликовних умјетника 

Приједор  позивају све умјетнике да 

шаљу своје најбоље радове уз напомену 

да ове године неће бити продужења 

рока конкурса. Град Приједор уназад  

двије деценије сарађује са италијанским 

градом Тренто,  из покрајине Трентино. 

Ова сарадња се наставља и на пројекту 

"Приједор град мурала" којег од 2013. 

године  реализује УЛУ Приједора.  

 

Јавни позив за додјелу подстицаја 

 

Град Приједор је објавио јавне позиве за 

додјелу подстицајних средстава за 

запошљавање, самозапошљавање, 

подршку женском предузетништву и 

сертификацију, за шта ће  из буџета 

града бити издвојено 247.000 КМ. 

За самозапошљавање и запошљавање 

нових радника  предвиђено је по 

100.000 КМ, за запошљавање младих 

високообразованих кадрова 25.000 КМ, 

за подршку увођењу стандарда 

квалитета 13.000 КМ и за подршку 

женском предузетништву 9.000 КМ. 

Износ подстицаја предвиђен за 

запошљавање радника са високом 

стручном спремом је 2.500 КМ , а 

висококвалификоване и раднике са 

вишом школском спремом 2.000 КМ, а 

1.500 КМ за остале раднике. 

Када је ријеч о самозапошљавању и 

подршци женском предузетништву 

подстицаји износе до 4000 КМ, док је 

подстицај за сертификацију 3.000 КМ 

по кориснику. 

Пријаве на овај конкурс се могу 

достављати до 31.октобра.  

Градска управа Приједор је у периоду 

од 2009-2016.године реализовала 

укупно 1.681.066 КМ подстицајних 

средстава у овим пројектима.  

 

Уручене дипломе полазицима Школе 

словеначког језика 

 

Полазницима  школе допунског учења 

словеначког језика су у Удружењу 

Словенаца „ Липа“ у Приједору уручене 

дипломе о успјешно завршеној 

школској години . 

 

 
 

Предсједник Удружења  “Липа” Аленка 

Удуч је истакла да је до дипломе о 

успјешно завршеној школи дошло 

двадесетак полазника, иако их је на 

почетку школске године  било више. 

„ Ово је била 14. школа допунског 

учења словеначког језика  у 20. 

годишњици рада Удружења “ казала је 

Удучева. 

Она је додала да су полазници били 

углавном чланови породица чије је 

поријекло  словеначко, али и будући 

студенти и радници који траже мјесто за 

студирање и посао у Словенији. 
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Свечаности уручивања диплома је 

присуствовала и словеначка глумица  и 

књижевница Саша Павчек , првакиња 

Народног театра драме у Љубљани. 

Иначе, рад школа словеначког језика у 

БиХ , па и ову у Приједору, финансира 

Министарство за школство Републике 

Словеније, Канцеларија Владе 

Словеније за Словенце у иностранству и 

Завод за школство Словеније.  

 

Пријем за екипе прве помоћи 

 

 Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао  је пријем за двије 

школске екипе  прве помоћи које су 

освојиле друга  мјеста  на републичком 

такмичењу из познавања  прве помоћи. 

Ово је била прилика да им честита на 

досадашњим резултатима и да им 

пожели успјешан наступ на првенству 

БиХ на које су се пласирали. 

 

 
 

„ Екипе прве помоћи  из нашег града  

постижу веома добре резултате на 

разним такмичењима што само показује 

да се веома добро ради са младим 

људима , а уједно  ово је једна подлога 

за волонтере који ће се убудуће бавити 

добровољним радом, и то овим 

хуманим, на корист наших суграђана", 

рекао је Ђаковић . 

Секретар Градске организације Црвеног 

крста Приједор Зоран Веселиновић 

истакао  је да је екипе Средњошколског 

центра Приједор у конкуренцији 

омладине и Основне школе „ Петар 

Кочић“  у категорији подмлатка 

освојиле друга мјеста  на републичком 

такмичењу из програма указивања  прве 

помоћи уз реалистички приказ  приказ 

повреда , стања и обољења чиме су 

оствариле право учешћа на такмичењу 

на нивоу БиХ. 

 

 

Обиљежен Свјетски дан музике 

 

Ученици основне и средње музичке 

школе „ Саво Балабан“ су пригодним 

концертом у шеталишној зони испред 

Галерије `96 дали свој допринос 

обиљежавању Свјетског дана музике. 

На овај начин се Приједор  четврту 

годину за редом сврстао у групу од 

преко 140 градова свијета и био  дио ове  

јединствене манифестације, славећи 

долазак љета са музиком на отвореном 

простору. 

 

 
 

Професор кларинета Александар 

Јовановић  је изјавио да је идеја 

покретача оваквог догађаја у свијету 

била да музика буде бесплатна и да буде 

доступна свима.  

„ Публици су се представили 

најуспјешнији ученици наше музичке 

школе који су током године били 

успјешни на разним такмичењима“ , 

рекао је Јовановић. 

Он је додао и да је ово био необавезан , 

а веома репрезентативан концерт . Пред 

многобројном публиком  овог најдужег 

дана у години су  наступили солисти са 

дувачког, гудачког, клавирског и 

одсјека хармонике, као и два оркестра и 

камерни ансамбли. 
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Обиљежена  50. годишњица 

Националног парка Козара 

 

Министар за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Сребренка 

Голић  је на Козари изјавила да је ово 

министарство  недавно из пројекта 

„ГЕФ“ зеленог Фонда за заштиту 

животне средине обезбиједило одређена 

средства којима је  технички опремљен  

Национални парк „ Козара“. 

„ Овај Национални парк  слави само 

првих 50 година постојања, истакла је 

Голићева која је данас на Мраковици 

пприсуствовала свечаном пријеми 

поводом 50 година од проглашења 

Националног парка Козара 

Она је новинарима изјавила  да 

техничка опремљеност подразумијева 

могућност оживљавања националног 

парка у туристичком смислу.   

„ То се односи на одређена основна 

средства, на ГПС уређаје, 

осматрачницу, раде се путеви у оквиру 

националног парка како би  парк  у 

туристичком смислу оживио“ казала је 

Голићева. 

Она је додала да је на Народној 

скупштини усвојен Просторни план за 

подручја посебне намјене управо за овај 

Национални парк и то је путоказ којим 

се овај парк треба развијати. 

„ Главни правци развоја су туризам, 

затим  историјски значај овог 

националног парка „ истакла је 

Голићева. 

Она је додала да се Национални парк 

финансира и из гранта које Влада кроз 

буџет  дозначи националним парковима 

Сутјесци и Козари и Национални парк 

Козара у овој години има из гранта 760 

000 КМ. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је Национални 

парк смјештен у прелијепом амбијенту 

планине Козаре и да се у њему сваке 

године дешавају позитивне промјене. 

„ Желим да честитам јубилеј и позиван 

све грађане из шире регије да редовно 

посјећују овај Национални парк који је 

својеврсна ваздушна бања изузетно 

здрава за све геенрације“ рекао је 

Ђаковић. 

 

 
 

Директор Националног парка Козара  

Драган Рончевић је изјавио да је ова 

парк основан 1967.године  и од тада до 

данас је преживио бројне 

трансформације. 

„ У вријеме када је проглашен 

националним парком постојала  

диригована обавеза да се парк редовно 

посјећује, и то  како школе тако 

институције и предузећа“ рекао је 

Рончевић. 

Он је додао да је  Парк током деценија 

очувао сјећање на све оно што се на 

Козари дешавало током Другог 

свјетског рата и жртве и страдање које 

је Козара и њен народ тада поднио. 

Национални парк Козара заузима 

простор од 4000 хектара и до данас је у 

њему  регистровано око 900 биљних 

врста кјао  и да се и даље врше 

истраживања на том плану. 

 

_________________________________ 
 Издавач:Град Приједор 

 
 

 

 


