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       ГРАД ПРИЈЕДОР 

       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________                                                                
ИНФОРМАТОР 
Издање за март  2018.године 

 

1.3. Градоначелник на конференцији у 

Бечу "Одрживи и инклузивни развој у 

Југоисточној Европи - Градови за 

људе" 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић боравио је почетком мјесеца у 

Бечу гдје је учествовао у раду дводневне 

конференције под називом  "Одрживи и 

инклузивни развој у Југоисточној 

Европи - Градови за људе" у 

организацији Свјетске банке.  

"Суштина конференције је била  да од 

развијених и већих европских градова 

добијемо одговоре како су они 

разријешили одређене проблеме током 

развоја својих средина, било да је ријеч о 

мањим општинама или градовима на 

пољу инфраструктуре и урбаног 

планирања, планирања развоја градова, 

како су управљали финансијама и 

повећавали властите изворне приходе и 

развој рјешења у правцу такозваних 

`паметних градова`", рекао је 

градоначелник Ђаковић. 

Током конференције фокус је био  

усмјерен на области изградње, 

успостављању што већег броја зелених 

површина и планирању транспорта и 

превоза људи у градовима с циљем 

смањења кориштења возила. 

"Размотрани су  начини како  да се 

поспијеши јачање јавног превоза и 

увођење принципа `бајк шеринга`, 

односно вожње бицикала и пјешачких 

зона и на конференцији  се могло чули 

доста добрих  и корисних рјешења", 

рекао је Ђаковић. 

Конференцији "Одрживи и инклузивни 

развој у Југоисточној Европи - Градови 

за људе" окупила је 120 начелника и 

градоначелника из цијеле Југоисточне 

Европе. 

 

Опрема за кабинет за куваре 

 

Јавној установи Центар „ Сунце“  

уручена  је опрема за кабинет  за куваре 

у оквиру  пројекта „Практична настава 

на радном мјесту- ПРАКСА 2“ . Ријеч је 

о пројекту који финансира Влада 

Швајцарске кроз програм Прилика Плус, 

а  имплементира Републичка агенција за 

развој малих и средњих предузећа и 

Агенција „ПРЕДА“ Приједор. 

Директор Центра „ Сунце“ Слађана 

Радаковић је , захваљујући се на 

донацији , истакла да је опрема веома 

значајна за полазнике ове школе којима 

је преко 60 одсто практична настава. 

„ Опремање школских радионица је од 

изузетне важности јер се на тај начин 

повећава њен квалитет и тиме 

оспособљавамо наше ученике за будућа 

занимања“ ,рекла је Радаковићева. 

Ова установа броји 116 ученика, а 

практичну наставу  у средњошколском 

образовању похађају за радно 

оспособљавање за  куваре, кројаче и 

браваре. 

 

 
 

Пројект менаџер Милена Гњатовић 

Симатовић  потврдила је да је Пројектом 

ПРАКСА 2  набављена професионална 

опрема за кухињу, односно кабинет за 

куваре чиме су  створени  услови за 

додатно оспособљавање дјеце  са 

посебним потребама за припрему 

различитих врста једноставнијих јела, те 

побољшање квалитета њихових живота.   
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„ Преко 80 одсто  дјеце која похађају 

Центар долази из социјално угрожених 

категорија становништва и два  оброка 

које добију у центру су једини оброци 

које имају у току дана и  све оброке 

припремају управо ученици ове школе 

под сталним надзором и упутствима 

наставника и професионалног кувара“, 

истакла је Гњатовићева. 

Момир Ширко из Републичке агенције  

за развој малих и средњих предузећа је 

истакао да је ријеч о пројекту који је 

фокусиран на спајање образовног 

сектора и сектора привреде. 

„Оно о чему посебно водимо рачуна је та 

инклузивност због чега смо ушли и у ову 

установу јер је важно да ученици ,када 

заврше школовање у овој школи, буду на 

тржишту рада једнако добри као и 

ученици из  осталих школа“, рекао је 

Ширко. 

Овој свечаности је присуствовао и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је поздравио донаторе у 

овом пројекту који су омогућили  јачање 

капацитета за извођење практичне 

наставе  дјеци са посебним потребама. 

Пројекат „ ПРАКСА 2“  ће се проводити 

до септембра 2018. године, а укупна 

вриједност пројекта је  276.437  КМ, док 

је укупна вриједност набављене опреме 

за Центар „Сунце“ 33.560,28 КМ.Поред 

набављене опреме, пројектом ће се 

обезбиједити и заштитна опрема за дјецу 

која се оспособљавају за смјер кувара.  

 

7.3. Усвојен Извјештај о раду 

градоначелника 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су извјештај о раду 

градоначелника и градске управе за 

2017. годину. Градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић је обраћајући се 

одборницима, рад током претходне 

године оцијенио успјешним. 

 

 
 

„ Успјели смо да буџет  буде социјални и 

развојни, а да је  поред тога бројним 

подстицајним средствима  и издвајањем 

из градског буџета омогућено отварање 

нових радних мјеста“, рекао је Ђаковић . 

Он је додао да се градска управа у овом 

периоду ангажовала да Приједор 

постане град привлачан за инвеститоре и  

град у којем се рјешавају сва актуелна 

питања  како  из области инфраструктуре  

тако и из свих области друштвеног 

живота. 

„Градска управа је редовно сервисирала 

све доспјеле обавезе према добављачима 

и то кредитним ставкама, а плате 

буџетских корисника биле су редовне 

тако да можемо констатовати да смо 

били  добри  домаћини у својој кући и 

тако ћемо се и убудуће  понашати“, рекао 

је Ђаковић. 

На  15. скупштинском  засједању усвојен 

је и Програм рада градоначелника и 

градске управе за 2018.годину за коју је 

Ђаковић најавио већу динамику послова 

и конкретније активности на реализацији 

пројеката предвиђених Стратегијом 

развоја града до 2024.године, као и  

активности на привлачењу страних 

инвеститора и отварању нових радних 

мјеста. 
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Одборницима су усвојили и одлуку о 

новом кредитном задужењу  ради 

реализације капиталних пројеката у 

износу од 3,3 милиона КМ. Средства ће 

бити утрошена за завршетак доградње и 

реконструкције Ватрогасног дома, за 

набавку специјалног ватрогасног возила 

за спашавање са великих висина , те 

изградњу објекта до конструктивне фазе 

у којем ће се вршити производња 

комутатора, машина и алата и изградњу 

паркинг простора у улици Мухарема 

Суљановића. 

У образложењу ове одлуке , 

одборницима је  предочено  да ће , 

усвајањем ове одлуке, град Приједор 

бити задужен  кредитним средствима у 

укупном  износу од око 14 одсто, док је 

законски оквир за задужење једне 

локалне заједнице у Републици Српској 

18 одсто износа буџета за прошлу 

годину. 

 

Амбасадор  Хрватске у БиХ боравио у  

Приједору 

 

Амбасадор Хрватске у Босни и 

Херцеговини, Иван Дел Векио  боравио 

је  у радној посјети Приједору, гдје је са  

градоначелником  Миленком Ђаковићем 

разговарао о садашњој и унапређењу 

будуће сарадње. 

Градоначелник Миленко Ђаковић је 

рекао да је било ријечи и о будућим 

заједничким пројектима као и о 

положају хрватског становништва на 

овом подручју. 

“Било је ријечи и о међудржавној,  

односно сарадњи регија које су на 

граничном подручју Републике 

Хрватске и Републике Српске. Ми већ 

имамо сарадњу наших агенција за 

економски развој, тако ћемо наставити и 

даље са сарађујемо. Морам, нагласити да 

имамо заиста коректну сарадњу са 

Амбасадом Хрватске у БиХ “, изјавио  је 

Ђаковић новинарима након пријема.   

Амбасадор Хрватске у БиХ, Иван Дел 

Векио рекао је да је са градоначелником 

прецизно дефинисао сљедеће кораке 

који се тичу привреде и повратка 

хрватског становништва Приједор.  

 

 
 

 „ Ријеч је о пројекту који смо зацртали 

заједно, то је насипање 800 метара пута 

према гробљу и Цркви Свете Ане. Тај 

пројекат и многи други о којима смо 

данас разговарали важни су за повратак 

Хрвата у овај град. За нас је то питање од 

изузетног значаја, зато ћемо наставити 

нашу сарадњу онако каква је била и до 

сада”,  додао је Дел Векио.  

Састанку у Приједору присуствовао је 

генерални конзул Републике Хрватске у 

Бањој Луци Златко Крамарић.  

 

Уручена награда Финанциал Тимес 

 

Републици Српској у Кану је уручена 

награда Фајненшл Тајмса за једну од 10 

малих регија будућности за 2018/2019. 

годину. 

Овом наградом Српска је сврстана у 10 

малих регија будућности за 2018/2019. 

годину за стратегију привлачења 

страних улагања. Додјелу награда 

организовао је ФДИ магазин, који издаје 

Фајненшл тајмс. 
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Награда је уручена представнику 

Министарства за економске односе и 

регионалну сарадњу Немањи 

Ковачевићу. 

Подаци су прикупљени за 489 локације 

(градова у регија) у пет категорија: 

економски потенцијал, трошковна 

ефикасност, људски капитал, 

инфраструктура и пословно окружење. 

Поред тога, оцјењивана је и шеста 

категорија- стратегија привлачења 

страних улагања. У овој категорији 

биране су најбоље локације за 

инвестирање између 146 апликација. 

Из Министарства за економске односе и 

регионалну сарадњу саопштено је да ова 

награда представља значајну промоцију 

Републике Српске на међународној мапи 

локација за инвестирање и резултат је 

континуираних активности које 

спроводи Министарство у сарадњи са 

осталим министарствима и јединицама 

локалне самоуправе. 

Признања су у својим категоријама 

добили и градови Бијељина и Зворник 

(за трошковну ефикасност) и Приједор 

(за трошковну ефикасност и стратегију), 

које су чланице Сарадничке мреже 

Министарства. Путем те мреже 

спроводи се програм постинвестиционе 

подршке инвеститорима, који има за 

циљ отклањање препрека у пословању и 

подстицање постојећих инвеститора на 

реинвестирање, наводе из 

Министарства. 

 

Модерна опрема за куваре и конобаре 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Дане Малешевић је 

изјавио да  ће ово министарство 

настојати да искористи све могућности 

промовисања занимања кроз школовање 

трећег степена стручности и тиме 

испуни пројектовану уписну политику за 

ову школску годину од 30 одсто ученика 

за упис управо за овај степен стручности. 

Он је новинарима у Приједору изјавио да 

ово министарство  сваке године настоји 

да због привредника који потенцирају , и 

то с разлогом , да им недостаје одређене 

радне снаге да са њима заједно креира 

уписну политику и да се повећа број 

ученика у трогодишњим занимањима , 

да би на неки начин задовољили њихове 

поптребе за радном снагом. 

 

 
 

„ На нама је , али и на основним и 

средњим школама да покушамо да 

презентујемо трогодишња занимања која 

ће ученицима омогућити да по 

завршетку школовања  раде и да не иду 

преко Саве према Европи него да остају 

овдје“, изјавио је Малешевић. 

Он је  као дјеловање у том правцу  

најавио сајам занимања који  ће  бити 

одржан у Приједору 30.марта. 

„ Ту  ћемо настојати да заједно са 

школама презентујемо дјеци  та 

трогодишња занимања и  да они  виде 

шта се све у средњим школама може 

направити и научити и сигуран сам да ће 

ова презентација допринијети да један 

број ученика који се није одлучио за 

одређено занимање на овом сајму 

„преломити“  и да ће отићи у занимања 

трогодишњег степена“, рекао је  

Малешевић. 

Он је нагласио да ће многе школе у 

Приједору  имати шта да покажу  јер се у 

њима доста квалитетно ради тако да ће  

се ученицима прибилижити нека 

занимања трећег степена и да  се 

постигне  проценат од 30 одсто ученика 

уписаних у трећи степен образовања  

како је предвиђено  овогодишњим 

планом уписне политике. 

Министар Данко Малешевић 

присуствовао је  у Приједору свечаности 

примопредаје кабинета практичне 
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наставе за куваре и конобаре у 

Угоститељско-економској школи.  

 

Такмичење угоститељских школа 

 

Угоститељско–економска школа у 

Приједору била је домаћин такмичења 

угоститељских и туристичких школа 

Републике Српске на којем учествује 

више од 50 ученика из тринаест средњих 

школа из Републике Српске, које 

школују ученике за ова два занимања. 

 

 
 

Помоћник министра за предшколско, 

основно и средње образовање Радмила 

Коцић Ћућић , која је присуствовала 

отварању овог такмичења изјавила је  

новинарима да оваква такмичења за циљ 

имају да ученике подстакну да буду 

креативни, али и да буду прилагодљиви, 

будући да ће се такмичити у њима 

непознатом простору. 

„ Циљ министарства је да  учини да 

практична настава буде оно што је 

потребно привреди и сама струка 

угоститељство и туризам су тренутно 

атрактивна занимања, а ово такмичење  

допринос  је  стицању нових знања, 

дружењу и размјени позитивних 

искустава међу ученицима“, казала је 

Коцић Ћућић. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изјавио да је град Приједор 

препознат на мапи школа као град који 

доста пажње посвећује одвијању 

практичне наставе  

занатских занимања. 

„ Створили смо добре услове за наше 

средњошколце и отуда и одлука да ми  

будемо домаћини овог републичког 

такмичења и овдје смо да их подржимо , 

али и да даље радимо на стварању услова 

да што боље уче кроз практичан рад и 

припреме се за будуће послове којима ће 

се у животу бавити  “, рекао је Ђаковић. 

Такмичење организује Агенција за 

економски развој града Приједора 

„Преда“ у оквиру пројекта „Практична 

настава на радном мјесту – фаза ИИ“, 

који финансира Влада Швајцарске  кроз 

програм „Прилика плус“, а посредством 

Републичке агенције  за развој малих и 

средњих предузећа. 

 

 
 

Момир Ширко као представник ове 

агенције је изјавио да се ово такмичење 

уклапа у  намјере агенције да повежу 

сектор привреде и сектор образовања 

поготово када је у питању провођење 

практичне наставе и едукација ученика и 

њихово оспособљавање за послове 

којима ће се бавити након завршене 

школе. 

Ученици се такмиче у три дисциплине и 

то конобари, кувари и туристички 

техничари, а најбољи су добили и 

пригодне награде. 

 

Поздрав прољећу 

 

У организацији Планинарског друштва 

„Клековача“ из Приједора и ове године 

је на „крајишкој љепотици“ Козари  

одржана манифестација “Поздрав 

прољећу”. Предсједник овог Друштва 

Драган Ромчевић је потврдио да је ово 
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постала традиционална манифестација, 

која је из године у годину све масовнија. 

„ Око 1.700 заљубљеника у природу ,   

планинара из чак 74 планинарска  

друштва и основних школа  из 

Републике Српске, Федерације БиХ, 

Хрватске, Словеније и Србије, прошли 

су овај планинарски поход добро 

уређеном стазом, од Рајковића преко 

Козарачког камена , Бешића пољане  и 

Главуше до Мраковице“ рекао је 

Ромчевић. 

Он је додао да су услови за учешће на 

манифестацији  били само  добро 

здравље, физичка кондиција, психичка 

стабилност, као и одговарајућа обућа и 

одјећа,а прије свега добра воља за 

боравком у природи и дружењем.  

 

 
 

На планини Козари је са љубитељима 

природе и планирима био  и 

градоначелник Миленко Ђаковић који је 

изјавио  да је Козара туристички бисер 

Поткозарја и да је ова манифестација  за 

њега  одлична прилика за промоцију 

њених туристичких  потенцијала. 

„Ми управо и желимо да Козара буде 

пуна да се људи на њој друже“, рекао је 

Ђаковић. 

На крају пута дугог  13 километара, на 

Мраковици је за све учеснике 

организован ручак и пригодан културно-

забавни програм у коме су учествовали 

чланови КУД „Козара“ Приједор. 

 

Чордаш и Јерковић код 

градоначелника 

 

Министар за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске Давор Чордаш рекао 

је да ће у овој години на подручју 

Приједора бити завршена или започета 

изградња 166 стамбених јединица 

вриједности 6,5 милиона КМ. 

"Ово је један од начина развоја привреде 

у неком граду јер ако неко уложи на овај 

начин, што донаторских што кредитних 

средстава у висини од 6,5 милиона КМ, 

то је онда лијепа инвестиција", рекао је 

Чордаш, који је са потпредсједником 

Српске из реда хрватског народа 

Јосипом Јерковићем посјетио Приједор и 

разговарао са руководством.  

Чордаш је најавио да ће већ у мају бити 

завршена зграда са 50 стамбених 

јединица за избјеглице и расељена лица.  

"Приједор је био први када је ријеч о 

проблематици социјалног становања, а 

први је и у допунском дијелу овог 

пројекта, гдје је у поступку тендер за 

изградњу зграде са још 32 стамбене 

јединице чија ће изградња ускоро 

почети, као и зграде са још 20 станова у 

оквиру пројекта распуштања 

колективних центара", навео је Чордаш.  

 

 
 

Он је рекао да је у овом тренутку на 

нивоу БиХ још 60.000 захтјева за 

рјешавање питања стамбеног 

збрињавања.  

Јерковић је истакао да су са 

руководством града вођени веома важни 

и корисни разговори о питањима 

повратка и обнове породичних кућа на 

ширем подручју Приједора.  

"Акценат је био на повратку Хрвата, 

иако је то само један дио када је ријеч о 

рјешавању проблема обнове стамбених 

објеката", кажеЈерковић.  
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Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић нагласио је да је на састанку 

било ријечи не само о стамбеном 

збрињавању, него и о социјално 

одрживом повратку путем рјешавања 

питања из Закона о социјалном 

становању.  

"Ово је била прилика да се размијене 

мишљења и сагледају тренутна стања по 

пројектима, па се надамо да ћемо током 

ове и наредне године ријешити знатан 

дио проблема ових категорија 

становника", напоменуо је Ђаковић. 

 

Наставља се пројекат Помоћ за 

самопомоћ   

 

Градоначелник  Приједора Миленко 

Ђаковић и  представници Удружења“ 

Прогрес из Сарајева потписали су 

Уговор о заједничкој имплементацији 

пројекта „ Про посо“ са циљем 

практичне дообуке , стручног 

оспособљавања и запошљавања код 

послодаваца са подручја града осам 

младих, тренутно незапослених лица. 

Ријеч је о пројекту  који се на подручју 

Приједора проводи од 2012.године од 

када је практичну дообуку обавило 48 

радника, од којих је преко 70 одсто 

остало у сталном радном односу.У истом 

периоду је учешће у пројекту имало и 

око 25 послодаваца. 

„ Данас смо потписали уговор за дообуку 

још  осам младих људи из Приједора 

који ће  доћи до свог личног образовања, 

а надамо се и до запослења код четири 

послодаваца за пет различитих занимања 

, а управо са намјером да смањимо 

незапосленост „ казао је Ђаковић. 

 

 
 

Он је потврдио  да овај пројекат 

суфинансирају град Приједор и њемачка 

фондација „Wингс оф хопе“ / Крила 

наде/из Минхена са по  9600 КМ  

односно 4800 еура. 

Представник  Удружења „ Прогрес“ и 

координатор пројекта „ Про посо“ Елвир 

Чаушевић потврдио је  да је циљ овог 

пројекта  да се младима пружи  прилика 

да се дообуче или преквалификују и за 

шест мјесеци стекну квалификације како 

би били конкурентни на тржишту рада. 

 „ Ми на овај начин никоме не дајемо 

посао, али стварамо услове да након 

ових шест мјесеци добију одређене 

квалификације и створе додатне услове 

за запошљавање“ рекао је Чаушевић. 

Циљ пројекта је да се помогну не само 

полазници него и послодавци, да се да 

прилика људима од 18 до 35 година који 

активно траже посао да  уз менторство 

прођу неформалну и садржајну 

практичну обуку за занатска занимања  и 

остану код тих послодаваца у радном 

односу или да буду конкурентни на 

тржишту рада. 

Чаушевић  је додао да су данас 

потписани уговори и  са двије 

приједорске средње школе и три 

послодавца о стипендирању практичне 

наставе за шест ученика са око 150 КМ 

мјесечно. 

„ Поред средстава за дообуку осам 

младих људим стипендирање практичне 

наставе за шест ученика , у овом  

пројектном циклусу биће уложено и 

додатних  7000 КМ за реализацију мини 

едукативног сајма за занатска и техничка 

занимања које ће у сарадњи са Развојном 
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агенцијом `Преда ` и Електро-техничком 

школом бити организован у мају у 

Приједору“рекао је Чаушевић. 

Иначе, пројекат се проводи у десет 

регија на простору цијеле БиХ, односно 

у Републици Српској  проводи се  у 

Сребреници, Фочи и Приједору. 

 

30.3. Историјски час посвећен др  

Младену Стојановићу  

 

Поводом 122. годишњице рођења и 76. 

годишњице погибије народног хероја 

доктора Младена Стојановића у 

Приједору је одржан традиционални 

историјски час и положени  вијенци на 

споменик  овог легендарног 

партизанског команданта. 

Предсједник градског одбора  СУБНОР-

а Вељко Родић рекао је окупљенима да је 

Младен као  организатор устанка на 

Козари који је  својим дјелом заслужио 

да се спомиње годинама, деценијама и 

вијековима. 

 

 
 

 "Велико повјерење у народу је стекао и 

као омладинац и као вођа устанка против 

фашистичког окупатора  и заслужио је да 

се његово име изговара са највећим 

пијететом“, казао је Родић. 

Замјеник  градоначелника  Приједора 

Александар Миљуш  је обраћајући се 

присутнима на овом историјском часу 

истакао  да је Младен  био  човјек за 

примјер, револуционар  од најраније 

младости па до краја живота, 

најпопуларнија личност устанка на 

Козари, Крајини и много шире и један од 

најхрабријих бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. 

„ И док год буде Козаре , Приједора  и   

Приједорчана пјеваће се пјесме и 

причаће се приче о доктору Младену , 

човјеку какви ће људи тек бити . Кад год 

се спомене његово име и дјело , шаље се 

порука да се воли човјек  и љуби слобода 

“ истакао је Миљуш . 

Сјећање  на овог легендарног јунака 

Козаре обиљежава  се сваке године 

испред  бронзаног споменика који је 

1952.године подигнут бронзани 

споменик доктору Младена 

Стојановића, дјело његовог брата, вајара 

Сретена Стојановића. 
 

Одржан Сајам занимања 

 

Сајам занимања Републике Српске који 

по трећи пут организује Министарство 

просвјете и културе Републике Српске у 

сарадњи са Републичком агенцијом за 

развој малих и средњих предузећа, 

Програм „ Прилика плус“  који је јулче 

одржан у Приједору  окупио је 10 000 

ученика деветих разреда из 130 школа из  

Републике Српске. 

 

 
 

Помоћник министра за предшколско, 

основно и средње образовање Радмила 

Коцић Ћућић је новинарима изјавила да 

је Приједор,град домаћин сајма, примјер 

добре праксе како успоставити сарадњу 

између образовања и тржишта рада. 

„ Наш циљ је да ученицима деветог 

разреда пружимо све потребне 

информације да би уписали оно 

занимање које ће им омогућити како 
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сигурно запослење тако и да буду 

најбољи  у свом послу“, казала је 

Коцићева. 

На Сајму занимања је  представљен  и 

Конкурс за израду андроид апликације 

под називом „ Водич за занимања“ који 

Министарство расписује са циљем да се 

занимања што више приближе 

ученицима завршних разреда основних 

школа и да им се олакша избор и упис у 

средње школе у Републици Српској. 

 

 
 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је изјавио да је Приједор већ 

дужи период препознао проблематику 

потреба привреде и путем градске 

развојне агенције „ Преда“ и директора 

средњих школа посветио се увођењу 

практичне наставе у средње школе. 

„Данас нам је намјера да будућим 

средњошколцима укажемо на потребу 

школовања производних и 

дефицитарних занимања  у складу са 

потребама наше привреде„ казао је 

Ђаковић. 

Предсједник Привредне коморе 

Републике Српске Борко Ђурић је 

изјавио да је овај сајам примјер 

конкретизације свих настојања да се 

образовање увеже са привредом што ће 

сигурно бити један нови замајац у 

развоју Републике Српске. 

Директор Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Маринко Ђукић је 

говорећи о значају сајма истакао да ће 

ученици бити у прилици да на лицу 

мјеста виде шта то све нуде школе и да 

изаберу оно што највише одговара 

њиховим афинитетима, али и потребама 

привреде. 

 

 
 

На штандовима  у Дворани „ Младост“ у 

Приједору   представљена су сва  

занимања школа приједорске, бањалучке 

и добојске регије, а поред штандова 

средњих школа, заступљени су  и 

штандови Привредне коморе Републике 

Српске , Занатске коморе, Завода за 

запошљавање, Града Приједора те 

бројних привредних субјеката. 

 

Град Приједор 
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1.3. Gradonačelnik na konferenciji u 

Beču "Održivi i inkluzivni razvoj u 

Jugoistočnoj Evropi - Gradovi za ljude" 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

boravio je početkom mjeseca u Beču gdje je 

učestvovao u radu dvodnevne konferencije 

pod nazivom  "Održivi i inkluzivni razvoj u 

Jugoistočnoj Evropi - Gradovi za ljude" u 

organizaciji Svjetske banke.  

"Suština konferencije je bila  da od 

razvijenih i većih evropskih gradova 

dobijemo odgovore kako su oni razriješili 

određene probleme tokom razvoja svojih 

sredina, bilo da je riječ o manjim opštinama 

ili gradovima na polju infrastrukture i 

urbanog planiranja, planiranja razvoja 

gradova, kako su upravljali finansijama i 

povećavali vlastite izvorne prihode i razvoj 

rješenja u pravcu takozvanih `pametnih 

gradova`", rekao je gradonačelnik Đaković. 

Tokom konferencije fokus je bio  usmjeren 

na oblasti izgradnje, uspostavljanju što 

većeg broja zelenih površina i planiranju 

transporta i prevoza ljudi u gradovima s 

ciljem smanjenja korištenja vozila. 

"Razmotrani su  načini kako  da se pospiješi 

jačanje javnog prevoza i uvođenje principa 

`bajk šeringa`, odnosno vožnje bicikala i 

pješačkih zona i na konferenciji  se moglo 

čuli dosta dobrih  i korisnih rješenja", rekao 

je Đaković. 

Konferenciji "Održivi i inkluzivni razvoj u 

Jugoistočnoj Evropi - Gradovi za ljude" 

okupila je 120 načelnika i gradonačelnika iz 

cijele Jugoistočne Evrope. 

 

Oprema za kabinet za kuvare 

 

Javnoj ustanovi Centar „ Sunce“  uručena  je 

oprema za kabinet  za kuvare u okviru  

projekta „Praktična nastava na radnom 

mjestu- PRAKSA 2“ . Riječ je o projektu 

koji finansira Vlada Švajcarske kroz 

program Prilika Plus, a  implementira 

Republička agencija za razvoj malih i 

srednjih preduzeća i Agencija „PREDA“ 

Prijedor. 

Direktor Centra „ Sunce“ Slađana 

Radaković je , zahvaljujući se na donaciji , 

istakla da je oprema veoma značajna za 

polaznike ove škole kojima je preko 60 

odsto praktična nastava. 

„ Opremanje školskih radionica je od 

izuzetne važnosti jer se na taj način 

povećava njen kvalitet i time 

osposobljavamo naše učenike za buduća 

zanimanja“ ,rekla je Radakovićeva. 

Ova ustanova broji 116 učenika, a praktičnu 

nastavu  u srednjoškolskom obrazovanju 

pohađaju za radno osposobljavanje za  

kuvare, krojače i bravare. 

 

 
 

Projekt menadžer Milena Gnjatović 

Simatović  potvrdila je da je Projektom 

PRAKSA 2  nabavljena profesionalna 

oprema za kuhinju, odnosno kabinet za 

kuvare čime su  stvoreni  uslovi za dodatno 

osposobljavanje djece  sa posebnim 

potrebama za pripremu različitih vrsta 

jednostavnijih jela, te poboljšanje kvaliteta 

njihovih života.   

„ Preko 80 odsto  djece koja pohađaju 

Centar dolazi iz socijalno ugroženih 

kategorija stanovništva i dva  obroka koje 

dobiju u centru su jedini obroci koje imaju 

u toku dana i  sve obroke pripremaju upravo 

učenici ove škole pod stalnim nadzorom i 

uputstvima nastavnika i profesionalnog 

kuvara“, istakla je Gnjatovićeva. 
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Momir Širko iz Republičke agencije  za 

razvoj malih i srednjih preduzeća je istakao 

da je riječ o projektu koji je fokusiran na 

spajanje obrazovnog sektora i sektora 

privrede. 

„Ono o čemu posebno vodimo računa je ta 

inkluzivnost zbog čega smo ušli i u ovu 

ustanovu jer je važno da učenici ,kada 

završe školovanje u ovoj školi, budu na 

tržištu rada jednako dobri kao i učenici iz  

ostalih škola“, rekao je Širko. 

Ovoj svečanosti je prisustvovao i 

gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

koji je pozdravio donatore u ovom projektu 

koji su omogućili  jačanje kapaciteta za 

izvođenje praktične nastave  djeci sa 

posebnim potrebama. 

Projekat „ PRAKSA 2“  će se provoditi do 

septembra 2018. godine, a ukupna 

vrijednost projekta je  276.437  KM, dok je 

ukupna vrijednost nabavljene opreme za 

Centar „Sunce“ 33.560,28 KM.Pored 

nabavljene opreme, projektom će se 

obezbijediti i zaštitna oprema za djecu koja 

se osposobljavaju za smjer kuvara.  

 

7.3. Usvojen Izvještaj o radu 

gradonačelnika 

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

usvojili su izvještaj o radu gradonačelnika i 

gradske uprave za 2017. godinu. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je obraćajući se odbornicima, rad tokom 

prethodne godine ocijenio uspješnim. 

 

 
 

„ Uspjeli smo da budžet  bude socijalni i 

razvojni, a da je  pored toga brojnim 

podsticajnim sredstvima  i izdvajanjem iz 

gradskog budžeta omogućeno otvaranje 

novih radnih mjesta“, rekao je Đaković . 

On je dodao da se gradska uprava u ovom 

periodu angažovala da Prijedor postane 

grad privlačan za investitore i  grad u kojem 

se rješavaju sva aktuelna pitanja  kako  iz 

oblasti infrastrukture  tako i iz svih oblasti 

društvenog života. 

„Gradska uprava je redovno servisirala sve 

dospjele obaveze prema dobavljačima i to 

kreditnim stavkama, a plate budžetskih 

korisnika bile su redovne tako da možemo 

konstatovati da smo bili  dobri  domaćini u 

svojoj kući i tako ćemo se i ubuduće  

ponašati“, rekao je Đaković. 

Na  15. skupštinskom  zasjedanju usvojen je 

i Program rada gradonačelnika i gradske 

uprave za 2018.godinu za koju je Đaković 

najavio veću dinamiku poslova i 

konkretnije aktivnosti na realizaciji 

projekata predviđenih Strategijom razvoja 

grada do 2024.godine, kao i  aktivnosti na 

privlačenju stranih investitora i otvaranju 

novih radnih mjesta. 

 

 
 

Odbornicima su usvojili i odluku o novom 

kreditnom zaduženju  radi realizacije 

kapitalnih projekata u iznosu od 3,3 miliona 

KM. Sredstva će biti utrošena za završetak 

dogradnje i rekonstrukcije Vatrogasnog 

doma, za nabavku specijalnog vatrogasnog 

vozila za spašavanje sa velikih visina , te 

izgradnju objekta do konstruktivne faze u 

kojem će se vršiti proizvodnja komutatora, 

mašina i alata i izgradnju parking prostora u 

ulici Muharema Suljanovića. 

U obrazloženju ove odluke , odbornicima je  

predočeno  da će , usvajanjem ove odluke, 

grad Prijedor biti zadužen  kreditnim 
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sredstvima u ukupnom  iznosu od oko 14 

odsto, dok je zakonski okvir za zaduženje 

jedne lokalne zajednice u Republici Srpskoj 

18 odsto iznosa budžeta za prošlu godinu. 

 

Ambasador  Hrvatske u BiH boravio u  

Prijedoru 

 

Ambasador Hrvatske u Bosni i 

Hercegovini, Ivan Del Vekio  boravio je  u 

radnoj posjeti Prijedoru, gdje je sa  

gradonačelnikom  Milenkom Đakovićem 

razgovarao o sadašnjoj i unapređenju 

buduće saradnje. 

Gradonačelnik Milenko Đaković je rekao 

da je bilo riječi i o budućim zajedničkim 

projektima kao i o položaju hrvatskog 

stanovništva na ovom području. 

“Bilo je riječi i o međudržavnoj,  odnosno 

saradnji regija koje su na graničnom 

području Republike Hrvatske i Republike 

Srpske. Mi već imamo saradnju naših 

agencija za ekonomski razvoj, tako ćemo 

nastaviti i dalje sa sarađujemo. Moram, 

naglasiti da imamo zaista korektnu saradnju 

sa Ambasadom Hrvatske u BiH “, izjavio  je 

Đaković novinarima nakon prijema.   

Ambasador Hrvatske u BiH, Ivan Del 

Vekio rekao je da je sa gradonačelnikom 

precizno definisao sljedeće korake koji se 

tiču privrede i povratka hrvatskog 

stanovništva Prijedor.  

 

 
 

 „ Riječ je o projektu koji smo zacrtali 

zajedno, to je nasipanje 800 metara puta 

prema groblju i Crkvi Svete Ane. Taj 

projekat i mnogi drugi o kojima smo danas 

razgovarali važni su za povratak Hrvata u 

ovaj grad. Za nas je to pitanje od izuzetnog 

značaja, zato ćemo nastaviti našu saradnju 

onako kakva je bila i do sada”,  dodao je Del 

Vekio.  

Sastanku u Prijedoru prisustvovao je 

generalni konzul Republike Hrvatske u 

Banjoj Luci Zlatko Kramarić.  

 

Uručena nagrada Financial Times 

 

Republici Srpskoj u Kanu je uručena 

nagrada Fajnenšl Tajmsa za jednu od 10 

malih regija budućnosti za 2018/2019. 

godinu. 

Ovom nagradom Srpska je svrstana u 10 

malih regija budućnosti za 2018/2019. 

godinu za strategiju privlačenja stranih 

ulaganja. Dodjelu nagrada organizovao je 

FDI magazin, koji izdaje Fajnenšl tajms. 

Nagrada je uručena predstavniku 

Ministarstva za ekonomske odnose i 

regionalnu saradnju Nemanji Kovačeviću. 

Podaci su prikupljeni za 489 lokacije 

(gradova u regija) u pet kategorija: 

ekonomski potencijal, troškovna efikasnost, 

ljudski kapital, infrastruktura i poslovno 

okruženje. Pored toga, ocjenjivana je i šesta 

kategorija- strategija privlačenja stranih 

ulaganja. U ovoj kategoriji birane su 

najbolje lokacije za investiranje između 146 

aplikacija. 

Iz Ministarstva za ekonomske odnose i 

regionalnu saradnju saopšteno je da ova 

nagrada predstavlja značajnu promociju 

Republike Srpske na međunarodnoj mapi 

lokacija za investiranje i rezultat je 

kontinuiranih aktivnosti koje sprovodi 

Ministarstvo u saradnji sa ostalim 

ministarstvima i jedinicama lokalne 

samouprave. 

Priznanja su u svojim kategorijama dobili i 

gradovi Bijeljina i Zvornik (za troškovnu 

efikasnost) i Prijedor (za troškovnu 

efikasnost i strategiju), koje su članice 

Saradničke mreže Ministarstva. Putem te 

mreže sprovodi se program postinvesticione 

podrške investitorima, koji ima za cilj 

otklanjanje prepreka u poslovanju i 

podsticanje postojećih investitora na 

reinvestiranje, navode iz Ministarstva. 

 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

Moderna oprema za kuvare i konobare 

 

Ministar prosvjete i kulture Republike 

Srpske Dane Malešević je izjavio da  će ovo 

ministarstvo nastojati da iskoristi sve 

mogućnosti promovisanja zanimanja kroz 

školovanje trećeg stepena stručnosti i time 

ispuni projektovanu upisnu politiku za ovu 

školsku godinu od 30 odsto učenika za upis 

upravo za ovaj stepen stručnosti. 

On je novinarima u Prijedoru izjavio da ovo 

ministarstvo  svake godine nastoji da zbog 

privrednika koji potenciraju , i to s 

razlogom , da im nedostaje određene radne 

snage da sa njima zajedno kreira upisnu 

politiku i da se poveća broj učenika u 

trogodišnjim zanimanjima , da bi na neki 

način zadovoljili njihove poptrebe za 

radnom snagom. 

 

 
 

„ Na nama je , ali i na osnovnim i srednjim 

školama da pokušamo da prezentujemo 

trogodišnja zanimanja koja će učenicima 

omogućiti da po završetku školovanja  rade 

i da ne idu preko Save prema Evropi nego 

da ostaju ovdje“, izjavio je Malešević. 

On je  kao djelovanje u tom pravcu  najavio 

sajam zanimanja koji  će  biti održan u 

Prijedoru 30.marta. 

„ Tu  ćemo nastojati da zajedno sa školama 

prezentujemo djeci  ta trogodišnja 

zanimanja i  da oni  vide šta se sve u 

srednjim školama može napraviti i naučiti i 

siguran sam da će ova prezentacija 

doprinijeti da jedan broj učenika koji se nije 

odlučio za određeno zanimanje na ovom 

sajmu „prelomiti“  i da će otići u zanimanja 

trogodišnjeg stepena“, rekao je  Malešević. 

On je naglasio da će mnoge škole u 

Prijedoru  imati šta da pokažu  jer se u njima 

dosta kvalitetno radi tako da će  se 

učenicima pribiližiti neka zanimanja trećeg 

stepena i da  se postigne  procenat od 30 

odsto učenika upisanih u treći stepen 

obrazovanja  kako je predviđeno  

ovogodišnjim planom upisne politike. 

Ministar Danko Malešević prisustvovao je  

u Prijedoru svečanosti primopredaje 

kabineta praktične nastave za kuvare i 

konobare u Ugostiteljsko-ekonomskoj 

školi.  

 

Takmičenje ugostiteljskih škola 

 

Ugostiteljsko–ekonomska škola u Prijedoru 

bila je domaćin takmičenja ugostiteljskih i 

turističkih škola Republike Srpske na kojem 

učestvuje više od 50 učenika iz trinaest 

srednjih škola iz Republike Srpske, koje 

školuju učenike za ova dva zanimanja. 

 

 
 

Pomoćnik ministra za predškolsko, 

osnovno i srednje obrazovanje Radmila 

Kocić Ćućić , koja je prisustvovala 

otvaranju ovog takmičenja izjavila je  

novinarima da ovakva takmičenja za cilj 

imaju da učenike podstaknu da budu 

kreativni, ali i da budu prilagodljivi, budući 

da će se takmičiti u njima nepoznatom 

prostoru. 

„ Cilj ministarstva je da  učini da praktična 

nastava bude ono što je potrebno privredi i 

sama struka ugostiteljstvo i turizam su 

trenutno atraktivna zanimanja, a ovo 

takmičenje  doprinos  je  sticanju novih 

znanja, druženju i razmjeni pozitivnih 

iskustava među učenicima“, kazala je Kocić 

Ćućić. 
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Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je izjavio da je grad Prijedor prepoznat na 

mapi škola kao grad koji dosta pažnje 

posvećuje odvijanju praktične nastave  

zanatskih zanimanja. 

„ Stvorili smo dobre uslove za naše 

srednjoškolce i otuda i odluka da mi  

budemo domaćini ovog republičkog 

takmičenja i ovdje smo da ih podržimo , ali 

i da dalje radimo na stvaranju uslova da što 

bolje uče kroz praktičan rad i pripreme se za 

buduće poslove kojima će se u životu baviti  

“, rekao je Đaković. 

Takmičenje organizuje Agencija za 

ekonomski razvoj grada Prijedora „Preda“ u 

okviru projekta „Praktična nastava na 

radnom mjestu – faza II“, koji finansira 

Vlada Švajcarske  kroz program „Prilika 

plus“, a posredstvom Republičke agencije  

za razvoj malih i srednjih preduzeća. 

 

 
 

Momir Širko kao predstavnik ove agencije 

je izjavio da se ovo takmičenje uklapa u  

namjere agencije da povežu sektor privrede 

i sektor obrazovanja pogotovo kada je u 

pitanju provođenje praktične nastave i 

edukacija učenika i njihovo 

osposobljavanje za poslove kojima će se 

baviti nakon završene škole. 

Učenici se takmiče u tri discipline i to 

konobari, kuvari i turistički tehničari, a 

najbolji su dobili i prigodne nagrade. 

 

Pozdrav proljeću 

 

U organizaciji Planinarskog društva 

„Klekovača“ iz Prijedora i ove godine je na 

„krajiškoj ljepotici“ Kozari  održana 

manifestacija “Pozdrav proljeću”. 

Predsjednik ovog Društva Dragan 

Romčević je potvrdio da je ovo postala 

tradicionalna manifestacija, koja je iz 

godine u godinu sve masovnija. 

„ Oko 1.700 zaljubljenika u prirodu ,   

planinara iz čak 74 planinarska  društva i 

osnovnih škola  iz Republike Srpske, 

Federacije BiH, Hrvatske, Slovenije i 

Srbije, prošli su ovaj planinarski pohod 

dobro uređenom stazom, od Rajkovića 

preko Kozaračkog kamena , Bešića poljane  

i Glavuše do Mrakovice“ rekao je 

Romčević. 

On je dodao da su uslovi za učešće na 

manifestaciji  bili samo  dobro zdravlje, 

fizička kondicija, psihička stabilnost, kao i 

odgovarajuća obuća i odjeća,a prije svega 

dobra volja za boravkom u prirodi i 

druženjem.  

 

 
 

Na planini Kozari je sa ljubiteljima prirode 

i planirima bio  i gradonačelnik Milenko 

Đaković koji je izjavio  da je Kozara 

turistički biser Potkozarja i da je ova 

manifestacija  za njega  odlična prilika za 

promociju njenih turističkih  potencijala. 

„Mi upravo i želimo da Kozara bude puna 

da se ljudi na njoj druže“, rekao je Đaković. 

Na kraju puta dugog  13 kilometara, na 

Mrakovici je za sve učesnike organizovan 

ručak i prigodan kulturno-zabavni program 

u kome su učestvovali članovi KUD 

„Kozara“ Prijedor. 

 

Čordaš i Jerković kod gradonačelnika 

 

Ministar za izbjeglice i raseljena lica 

Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da 

će u ovoj godini na području Prijedora biti 

završena ili započeta izgradnja 166 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

stambenih jedinica vrijednosti 6,5 miliona 

KM. 

"Ovo je jedan od načina razvoja privrede u 

nekom gradu jer ako neko uloži na ovaj 

način, što donatorskih što kreditnih 

sredstava u visini od 6,5 miliona KM, to je 

onda lijepa investicija", rekao je Čordaš, 

koji je sa potpredsjednikom Srpske iz reda 

hrvatskog naroda Josipom Jerkovićem 

posjetio Prijedor i razgovarao sa 

rukovodstvom.  

Čordaš je najavio da će već u maju biti 

završena zgrada sa 50 stambenih jedinica za 

izbjeglice i raseljena lica.  

"Prijedor je bio prvi kada je riječ o 

problematici socijalnog stanovanja, a prvi je 

i u dopunskom dijelu ovog projekta, gdje je 

u postupku tender za izgradnju zgrade sa još 

32 stambene jedinice čija će izgradnja 

uskoro početi, kao i zgrade sa još 20 stanova 

u okviru projekta raspuštanja kolektivnih 

centara", naveo je Čordaš.  

 

 
 

On je rekao da je u ovom trenutku na nivou 

BiH još 60.000 zahtjeva za rješavanje 

pitanja stambenog zbrinjavanja.  

Jerković je istakao da su sa rukovodstvom 

grada vođeni veoma važni i korisni 

razgovori o pitanjima povratka i obnove 

porodičnih kuća na širem području 

Prijedora.  

"Akcenat je bio na povratku Hrvata, iako je 

to samo jedan dio kada je riječ o rješavanju 

problema obnove stambenih objekata", 

kažeJerković.  

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

naglasio je da je na sastanku bilo riječi ne 

samo o stambenom zbrinjavanju, nego i o 

socijalno održivom povratku putem 

rješavanja pitanja iz Zakona o socijalnom 

stanovanju.  

"Ovo je bila prilika da se razmijene 

mišljenja i sagledaju trenutna stanja po 

projektima, pa se nadamo da ćemo tokom 

ove i naredne godine riješiti znatan dio 

problema ovih kategorija stanovnika", 

napomenuo je Đaković. 

 

Nastavlja se projekat Pomoć za 

samopomoć   

 

Gradonačelnik  Prijedora Milenko Đaković 

i  predstavnici Udruženja“ Progres iz 

Sarajeva potpisali su Ugovor o zajedničkoj 

implementaciji projekta „ Pro poso“ sa 

ciljem praktične doobuke , stručnog 

osposobljavanja i zapošljavanja kod 

poslodavaca sa područja grada osam 

mladih, trenutno nezaposlenih lica. 

Riječ je o projektu  koji se na području 

Prijedora provodi od 2012.godine od kada 

je praktičnu doobuku obavilo 48 radnika, od 

kojih je preko 70 odsto ostalo u stalnom 

radnom odnosu.U istom periodu je učešće u 

projektu imalo i oko 25 poslodavaca. 

„ Danas smo potpisali ugovor za doobuku 

još  osam mladih ljudi iz Prijedora koji će  

doći do svog ličnog obrazovanja, a nadamo 

se i do zaposlenja kod četiri poslodavaca za 

pet različitih zanimanja , a upravo sa 

namjerom da smanjimo nezaposlenost „ 

kazao je Đaković. 

 

 
 

On je potvrdio  da ovaj projekat 

sufinansiraju grad Prijedor i njemačka 

fondacija „Wings of hope“ / Krila nade/iz 

Minhena sa po  9600 KM  odnosno 4800 

eura. 
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Predstavnik  Udruženja „ Progres“ i 

koordinator projekta „ Pro poso“ Elvir 

Čaušević potvrdio je  da je cilj ovog 

projekta  da se mladima pruži  prilika da se 

doobuče ili prekvalifikuju i za šest mjeseci 

steknu kvalifikacije kako bi bili 

konkurentni na tržištu rada. 

 „ Mi na ovaj način nikome ne dajemo 

posao, ali stvaramo uslove da nakon ovih 

šest mjeseci dobiju određene kvalifikacije i 

stvore dodatne uslove za zapošljavanje“ 

rekao je Čaušević. 

Cilj projekta je da se pomognu ne samo 

polaznici nego i poslodavci, da se da prilika 

ljudima od 18 do 35 godina koji aktivno 

traže posao da  uz mentorstvo prođu 

neformalnu i sadržajnu praktičnu obuku za 

zanatska zanimanja  i ostanu kod tih 

poslodavaca u radnom odnosu ili da budu 

konkurentni na tržištu rada. 

Čaušević  je dodao da su danas potpisani 

ugovori i  sa dvije prijedorske srednje škole 

i tri poslodavca o stipendiranju praktične 

nastave za šest učenika sa oko 150 KM 

mjesečno. 

„ Pored sredstava za doobuku osam mladih 

ljudim stipendiranje praktične nastave za 

šest učenika , u ovom  projektnom ciklusu 

biće uloženo i dodatnih  7000 KM za 

realizaciju mini edukativnog sajma za 

zanatska i tehnička zanimanja koje će u 

saradnji sa Razvojnom agencijom `Preda ` i 

Elektro-tehničkom školom biti organizovan 

u maju u Prijedoru“rekao je Čaušević. 

Inače, projekat se provodi u deset regija na 

prostoru cijele BiH, odnosno u Republici 

Srpskoj  provodi se  u Srebrenici, Foči i 

Prijedoru. 

 

30.3. Istorijski čas posvećen dr  Mladenu 

Stojanoviću  

 

Povodom 122. godišnjice rođenja i 76. 

godišnjice pogibije narodnog heroja 

doktora Mladena Stojanovića u Prijedoru je 

održan tradicionalni istorijski čas i položeni  

vijenci na spomenik  ovog legendarnog 

partizanskog komandanta. 

Predsjednik gradskog odbora  SUBNOR-a 

Veljko Rodić rekao je okupljenima da je 

Mladen kao  organizator ustanka na Kozari 

koji je  svojim djelom zaslužio da se 

spominje godinama, decenijama i 

vijekovima. 

 

 
 

 "Veliko povjerenje u narodu je stekao i kao 

omladinac i kao vođa ustanka protiv 

fašističkog okupatora  i zaslužio je da se 

njegovo ime izgovara sa najvećim 

pijetetom“, kazao je Rodić. 

Zamjenik  gradonačelnika  Prijedora 

Aleksandar Miljuš  je obraćajući se 

prisutnima na ovom istorijskom času 

istakao  da je Mladen  bio  čovjek za 

primjer, revolucionar  od najranije mladosti 

pa do kraja života, najpopularnija ličnost 

ustanka na Kozari, Krajini i mnogo šire i 

jedan od najhrabrijih boraca i rukovodilaca 

Narodnooslobodilačke  borbe. 

„ I dok god bude Kozare , Prijedora  i   

Prijedorčana pjevaće se pjesme i pričaće se 

priče o doktoru Mladenu , čovjeku kakvi će 

ljudi tek biti . Kad god se spomene njegovo 

ime i djelo , šalje se poruka da se voli čovjek  

i ljubi sloboda “ istakao je Miljuš . 

Sjećanje  na ovog legendarnog junaka 

Kozare obilježava  se svake godine ispred  

bronzanog spomenika koji je 1952.godine 

podignut bronzani spomenik doktoru 

Mladena Stojanovića, djelo njegovog brata, 

vajara Sretena Stojanovića. 
 

Održan Sajam zanimanja 

 

Sajam zanimanja Republike Srpske koji po 

treći put organizuje Ministarstvo prosvjete i 

kulture Republike Srpske u saradnji sa 

Republičkom agencijom za razvoj malih i 
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srednjih preduzeća, Program „ Prilika plus“  

koji je julče održan u Prijedoru  okupio je 

10 000 učenika devetih razreda iz 130 škola 

iz  Republike Srpske. 

 

 
 

Pomoćnik ministra za predškolsko, 

osnovno i srednje obrazovanje Radmila 

Kocić Ćućić je novinarima izjavila da je 

Prijedor,grad domaćin sajma, primjer dobre 

prakse kako uspostaviti saradnju između 

obrazovanja i tržišta rada. 

„ Naš cilj je da učenicima devetog razreda 

pružimo sve potrebne informacije da bi 

upisali ono zanimanje koje će im omogućiti 

kako sigurno zaposlenje tako i da budu 

najbolji  u svom poslu“, kazala je Kocićeva. 

Na Sajmu zanimanja je  predstavljen  i 

Konkurs za izradu android aplikacije pod 

nazivom „ Vodič za zanimanja“ koji 

Ministarstvo raspisuje sa ciljem da se 

zanimanja što više približe učenicima 

završnih razreda osnovnih škola i da im se 

olakša izbor i upis u srednje škole u 

Republici Srpskoj. 

 

 
 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je izjavio da je Prijedor već duži period 

prepoznao problematiku potreba privrede i 

putem gradske razvojne agencije „ Preda“ i 

direktora srednjih škola posvetio se 

uvođenju praktične nastave u srednje škole. 

„Danas nam je namjera da budućim 

srednjoškolcima ukažemo na potrebu 

školovanja proizvodnih i deficitarnih 

zanimanja  u skladu sa potrebama naše 

privrede„ kazao je Đaković. 

Predsjednik Privredne komore Republike 

Srpske Borko Đurić je izjavio da je ovaj 

sajam primjer konkretizacije svih nastojanja 

da se obrazovanje uveže sa privredom što će 

sigurno biti jedan novi zamajac u razvoju 

Republike Srpske. 

Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih 

preduzeća Marinko Đukić je govoreći o 

značaju sajma istakao da će učenici biti u 

prilici da na licu mjesta vide šta to sve nude 

škole i da izaberu ono što najviše odgovara 

njihovim afinitetima, ali i potrebama 

privrede. 

 

 
 

Na štandovima  u Dvorani „ Mladost“ u 

Prijedoru   predstavljena su sva  zanimanja 

škola prijedorske, banjalučke i dobojske 

regije, a pored štandova srednjih škola, 

zastupljeni su  i štandovi Privredne komore 

Republike Srpske , Zanatske komore, 

Zavoda za zapošljavanje, Grada Prijedora te 

brojnih privrednih subjekata. 

 

Grad Prijedor 

 

 


