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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за октобар  2016.године 

 

Локални избори- У Приједору 

гласало 46,46 одсто бирача 

 

У Приједору је  на локалним изборима 

2.октобра гласало 38.826 грађана или 

46,46 одсто, потврдио је предсједник 

Градске изборне комисије  Жељко 

Шкондрић. „Највећа излазност је била  

у Марићкој – 90,31 одсто, а најмања на 

гласачком мјесту Козарац 1 – 18,34 

одсто“, рекао је Шкондрић. 

 

Окружни суд, Окружни привредни 

суд и Окружно тужилаштво  од 

1.јануара  2017.године у Приједору 

  

У Приједору би 1. јануара 2017. године 

с радом требало да почну три нове 

правосудне институције окружног 

нивоа – суд, тужилаштво и привредни 

суд, најавили су градоначелник 

Приједора Марко Павић и предсједник 

Високог судског тужилачког савјета  

БиХ Милан Тегелтија. 

 

 
 

„Било је велико задовољство данас 

разговарати зато што су наши ставови 

приближно идентични и што 

разговарамо о стварима које би требало 

да унаприједе живот овдје у Приједору, 

али донијети и дио правне сигурности и 

код грађана и код привредних субјеката 

и на сваком мјесту“, рекао је Павић. 

Он је навео да град заједно са 

Министарством правде Републике 

Српске има обавезу проналажења 

простора за рад и да већ постоје идеје 

како да се то ријеши. 

„Сагласни смо да од 1. јануара у 

функцију иду све ове три институције. 

Има ту обавити пуно процедура и на 

ВСТС-у је доста посла ова два и по 

мјесеца“, додао је Павић. 

Предсједник ВСТС-а БиХ Милан 

Тегелтија рекао је да је постигнута 

потпуна сагласност о потреби оснивања 

ових трију правосудних институција у 

Приједору и да је 1. јанаур реалан датум 

до којег се могу завршити потребне 

процедуре. 

„Влада Републике Српске је донијела 

одлуку о испуњавању услова за почетак 

рада ових нових институција и упутила 

је то ВСТС-у и одмах по добијању тога 

ми ћемо покренути потребне процедуре 

како бисмо утврдили потребан број 

носилаца правосудних функција у свим 

овим институцијама и расписали 

конкурсе за те позиције“, рекао је 

Тегелтија. 

 

 
 

Он је навео да би на овај начин требало 

да буде запослено око 50 нових људи и 

да је важно обезбиједити 

инфраструктуру потребну за почетак 
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рада окружног суда, окружног 

тужилаштва и окружног привредног 

суда у Приједору. 

Градска власт у Приједору годинама 

заговара концепт регионализације 

односно Приједора као центра нове 

регије, а не припадности тако велике и 

густо насељене територије бањалучкој 

регији, као што је то био случај. 

Реализација овог концепта започела је 

отварањем канцеларије Привредне 

коморе Републике Српске у Приједору и 

поновним оснивањем Центра јавне 

безбједности Приједор 2013. године, а 

наставља се најављеним оснивањем 

трију правосудних институција 

окружног нивоа.  

 

Посао за 109 радника 

 

Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   потписао  је уговоре   о додјели  

207 500  КМ  бесповратних 

подстицајних средстава   са 68  

предузетника , а којима ће до радних 

мјеста доћи 109 радника. Ово је уједно 

осма година како град Приједор даје 

подстицаје да би унаприједио пословни 

амбијент, а посебно да би се смањила 

незапосленост. 

„ Данас смо имали прилику да 

додијелимо подстицајна средства и сама 

чињеница да се међу њима налази и 15 

лица којима су додијељена подстицајна 

средства за самозапошљавње,  значи да 

је отворено исто толико нових фирми“ 

рекао је Павић. 

Он је додао да је у протеклих осам 

година овај пројекат додјеле 

подстицајних средстава дао изузетне 

резултате и да је само  у задњих пет 

година број незапослених на 

приједорском бироу  са 13 010  пао на 6 

920  што у овој свјетској економској 

кризи представља изузетан резултат. 

„Привреда Приједора позитивно послује 

и извозно је оријентисана што значи да 

смо оспособили нашу привреду да се 

може ухватити у коштац са 

конкуренцијом на западу што је 

изузетно позитивно“ рекао је Павић. 

Начелница Одјељења за привреду и 

пољопривреду Зинајда Хошић је 

истакла да је по овом пројекту укупно 

поднесено 172 пријаве за запошљавање 

161 радника , али да је због ограничених 

буџетских средстава и због одређеног 

броја послодаваца који су средства по 

истом основу добили и од Владе 

Репулике Српске путем Завода за 

запошљавања , подстицаји су 

додијељени за 52 послодавца и 

запослено је укупно 94 радника, од 

којих је 20 са високом стручном 

спремом односно и три приправника . 

„По овом основу послодавци су у 

2016.години добили 159 500 КМ, а исти 

случај  је и са 15 самозапошљавања за 

шта је издвојено укупно  45 000 КМ и 

међу њима се налазе три жене“ 

потврдила је Хошићева. 

 

 
 

Осим за запошљавање и 

самозапошљавање,подстицаји су 

додијељени и за сертификовање 

предузећа, гдје ће за једно предузеће 

бити  издвојено 3.000 КМ. 

Град Приједор је током протеклих осам 

година колико је проводио  ових пет 

пројеката: подстицај запошљавању 

нових радника, нових 

високообразованих радника, 

запошљавању жена , самозапошљавању 

и додјели средстава за сертификацију 

предузећа издвојио укупно 1.685.566 

КМ за   отварање 196 предузетничких 

радњи и привредних друштава  од чега 

су 22 жене , а запослено је укупно 393 
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радника код послодаваца од тога  њих 

333 квалификованих радника и 60 са 

високом стручном спремом, док је 31 

предузеће добило подршку у 

сертификацији властите производње. 

 

Министар Антон Касиповић у 

Приједору 

  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и министар правде Републике Српске 

Антон Касиповић разговарали су о 

обезбјеђењу простора за три нове 

правосудне институције окружног 

нивоа – суда, тужилаштва и привредног 

суда, које би град на Сани требало да 

добије 1. јануара идуће године.  

„Ми смо констатовали да има 

обезбјеђен простор за привремени рад 

ових институција и да он може од 1. 

јануара да се користи, али да је 

неопходно обезбиједити за убудуће 

један нормалан, адекватан простор у 

државном власништву“, рекао је Павић. 

 

 
 

Он је подсјетио да је у буџету 

Републике Српске за ову годину 

обезбијеђен дио новца за почетак рада 

трију нових правосудних институција у 

Приједору почев од 1. јуна 2016. године, 

али да то неће бити утрошено те би се 

могло употријебити за куповину 

простора. 

Министар правде Републике Српске 

Антон Касиповић рекао је да у 

реализацији ове идеје учествују Влада 

Републике Српске и Министарство 

правде Републике Српске, Високи 

судски и тужилачки савјет БиХ и град 

Приједор и да је најважније да су 

обезбијеђени услови да три нове 

институције у Приједору почну са 

радом првог радног дана идуће године 

на добробит грађана регије. 

 „У току наредне године ћемо доћи до 

коначног, дуговјечног и дугорочног 

рјешења“, рекао је Касиповић. 

 

21.10. Потписан уговор између 

Градске управе и синдиката  

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

потписао је  нови колективни уговора и 

са синдикатом Градске управе и том 

приликом изјавио да се противи било 

каквом смањењу плата и других 

радничких примања. 

 „Приједор је  међу првим локалним 

заједницама у Републици Српској које 

су потписале нове колективне уговоре 

са својим синдикатима о овај уговор ће 

у неким сегментима давати и већа права 

радницима него њихов грански уговор, 

али принцип рада Градске управе 

Приједор је да се права радника не 

смањују“ казао је Павић. 

 

 
 

Он је нагласио да се та права могу само 

повећавати, јер лични дохоци и друга 

давања у граду Приједору нису 

превелика и не одударају од просјека 

привреде нашег града. 

Он је оцијенио да је 12 година, колико 

је на челу Приједора, имао одличне 

односе са синдикатом, да је град 

измиривао све своје обавезе према 

синдикату, а да је синдикат својим 

радом и односом према обавезама које 
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стоје пред радницима оправдао све то 

што је Град радио. 

 

 
 

Предсједник Синдикалне организације 

Градске управе Приједор Драшко 

Калинић рекао је да је потписани уговор 

далеко бољи у смислу радничких права 

у односу на колективни уговор који је 

на снази од 2008. године и да су 

одређена права повећана у односу на 

прошли уговор.  

Он је подсјетио да синдикат има по 

трећи пут подршку од 100.000 КМ за 

побољшање услова становања радника, 

да послодавац има разумијевања за све 

потребе радника, почев од лијечења до 

учешћа на спортским играма и да би све 

локалне заједнице требало да слиједе 

примјер Приједора и у овој области.  

 

27.10. Министар финансија РС Зоран 

Тегелтија у Приједору 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је након разговора са 

министром финансија у Влади 

Републике Српске Зораном Тегелтијом 

да ће нове правосудне институције 

окружног нивоа – суд, привредни суд и 

тужилаштво, које би у Приједору 

требало да почну функционисати 1. 

јануара идуће године, привремено бити 

смјештене у згради Пошта Српске, а да 

ће трајни смјештај добити шест до 

седам мјесеци након тога.  

 „У Министарству финансија односно 

буџету /Републике Српске/ има милион 

марака остављен за финансирање 

управо ових институција и то је почетни 

капитал с којим ће кренути опремање 

новог простора ових институција“, 

рекао је Павић. 

Он је најавио да ће представници 

Министарства правде Републике Српске 

још једном прегледати све објекте који 

се нуде, а који би могли бити трајно 

рјешење за смјештај окружних судова и 

тужилаштва.  

 Министар финансија у Влади 

Републике Српске Зоран Тегелтија 

рекао је да ово министарство треба да у 

припреми будућег буџета планира 

средства за простор и опремање 

институција правосуђа. 

 „Наше становиште је да то Влада треба 

да уради заједно са Градом , да Влада 

обезбиједи највећи или готово сав износ 

средстава, дио да обезбиједи град 

Приједор и да бира локацију за 

институције“, рекао је Тегелтија. 

Градоначелник Павић изјавио је да 

привредници Приједора нису добили 

средства из Фонда и да ће ускоро бити 

вођени разговори према процјенама и 

пријавама штета привредника из 

Приједора да се процијени колико од 

укупне масе која је прикупљена, будући 

да се гаси 31. децембра, треба припасти 

привредницима Приједора. 

 

 
  

Министар финансија у Влади Републике 

Српске Зоран Тегелтија рекао је да је 

Управни одбор Фонда солидарности 

Републике Српске раније већ донио 

одлуку да се дио средстава издвоји за 

град Добој и општину Шамац и да ће 

дио средства бити обезбијеђен за 

градове Приједор, Бањалуку и Бијељину 
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и неке општине у Републици Српској по 

истом принципу као и до сада.Он је 

додао да се сва средства Фонда 

солидарности налазе на једној позицији 

и за реконструкцију и за 

водоснабдијевање и за путеве и за 

подршку привреди. 

 „Ми ћемо, кад процијенимо колико још 

имамо радова уговорених, а 

незавршених, и колико имамо 

уговорених, а које треба платити, 

процијенити колико имамо средстава на 

располагању и онда договорити 

критеријуме расподјеле по општинама“, 

навео је Тегелтија. 

 

Пријем у Фабрици кекса „ Мира“ 

 

Свечаним пријемом који је организован 

у просторијама приједорске кексаре  „ 

Мира“ високим званицама Републике 

Српске и града представљено је  

улагање „Краша“ у развој овог 

предузећа веће од пет милиона марака.  

Директор „Мире“ Марица Видаковић 

рекла је да пословни резултати „Мире“ 

омогућавају нове инвестиције будући да 

су у односу на прошлу годину 

производња и продаја веће за 14 одсто, 

да је за првих девет мјесеци ове године 

остварено више од 1,1 милиона марака 

нето добити и да се за идућу годину 

планира раст производње и продаје од 

20 одсто. 

 

 
 

„Више од хиљаду тона кекса само у овој 

години биће извезено на ново `Мирино` 

тржиште -  у Саудијску Арабију. План 

за идућу годину за ово перспективно 

тржиште је хиљаду и по тона или 

више“, навела је Видаковићева. 

Она је подсјетила да „Мира“ извози 

више од 80 одсто своје производње на 

тржишта од Аустралије, преко Азије и 

Ервопе до Канаде и Америке и да има 

девизни суфицит, а примања радника и 

неке друге показатеље изнад 

републичког просјека. 

 

 
 

Видаковићева је додала да су прије 

мјесец дана ријешени имовинско-

правни односи „Мириних“ постројења у 

приједорском насељу Свале, да је 

локација у власништву „Мире“ и да 

више нема никаквих спорова, али да 

инвестиције у тај дио не зависе само од 

„Краша“. 

„Све је ријешено на добробит и града и 

`Мире` јер смо, између осталог, 

уговорно нешто ми препустили граду, а 

град нешто нама. Потребан је низ 

предуслова да се може инвестирати у 

Свале. То значи инфраструктура која у 

овом тренутку не постоји. Имамо само 

техничку воду, немамо плин, немамо 

канализаицју, немамао низ 

најкључнијих енергената који су 

потребни за покретање производње“, 

рекла је Видаковићева. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је „Мира“ највећи извозник 

из Приједора и да град Приједор то 

изузетно цијени. 

Министар трговине и туризма у Влади 

Републике Српске Предраг Глухаковић 

рекао је да је од представника „Мире“ 

сазнао да немају примједби на законску 

регулативу из области трговине, али да 
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има неколико ствари које треба 

заједнички урадити на нивоу БиХ. 

„Морамо наше прописе хармонизовати, 

јер они извозе и у Федерацију БиХ и 

лидер су на тржишту Републике Српске, 

да покушамо заједно наћи неке ствари, 

поготово код пореских дажбина, да то 

уједначимо, да они немају бар те 

проблеме код формирања цијена, јер 

сами знате да код формирања цијена све 

утиче на цијену“, рекао је Глухаковић. 

Потпредсједник Републике Српске 

Јосип Јерковић рекао је да је у 

Приједору лијепо видјети да економија, 

запошљавање и бољи живот не познају 

границе. 

Загребачки „Краш“ приједорску „Миру“ 

преузео је 2003. године и до данас у ову 

фабрику уложио више од 30 милиона 

марака.  

 

Похорине –мјесто за сјећање 

 

На партизанском гробљу и гробљу 

жртава фашистичког терора на 

Похоринама у Великом Паланчишту 

код Приједора одржан је  

традиционални народни збор на којем 

су поред полагања вијенаца на спомен 

костурницу, евоциране успомене на  367  

цивила жртава из овог, као и сусједних 

села Црна Долина и  Божићи који су 

убијени прије 74 године, као и на  борце 

страдале са овог подручја током Другог 

свјетског рата који су на том мјесту 

сахрањени  као безимени борци. 

 

 
 

Предсједник градске  организације 

СУБНОР-а Вељко Родић је обраћајући 

се присутнима истакао да је ово сјећање 

на жртве  над којима су усташе у ноћи 

22.на 23. октобар 1942. године 

извршили стравичан покољ додајући да 

је тих октобраских дана  била друга 

офанзива непријатељске војске на 

Козари. 

„Фашистичке снаге су и у овој 

офанзиви насрнуле на голоруки народ 

иако им је примарни циљ био борба 

против козарачких партизана. Ово је 

један од најмонструознијих злочина 

који је за вријеме Другог свјетског рата 

извршен на Козари јер је те октобарске  

ноћи убијено без иједног пуцња више 

стотина становника, међу којима је 226 

дјеце у селу Паланчишту и Горњем 

Јеловцу узраста до 17 година“ , казао је 

Родић. 

У тим догађајима из октобра 

1942.године потпуно су  угашена 

огњишта 26 породица, а  у 23 породице 

преживео је само по један члан те 

породице. 

 

25.10. Потписани трипартитни 

уговори о додјели градјевинског 

материјала повратницима 

 

У Приједору су  потписани  

трипартитни уговори о донацији 

грађевинског материјала за обнову и 

реконструкцију стамбених јединица у 

циљу повратка за десет корисника са 

подручја града Приједора и општине 

Нови Град чија је укупна вриједност 155 

000 КМ. 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је изјавио да је овим 

уговорима настављена добра сарадња 

овог министарства и града Приједора . 

„Седам корисника са подручја 

Приједора добило  је грађевински 

материјал и могућност да заврше своје 

стамбене објекте како би могли да живе 

квалитетније“ рекао је Ђаковић. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
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Замјеник начелника општине Нови Град 

Зоран Старчевић је истакао да ова 

помоћ много значи за становнике Новог 

Града, а посебно за ове три породице 

које су на овај начин добиле помоћ. 

„ Општина Нови Град је задовољна 

сарадњом са овим министарством кроз 

чије пројекте је доста улагано у 

стамбене објекте и инфраструктуру и 

очекујемо да ће се та добра сарадња и 

наставити“ рекао је Старчевић. 

Ријеч је о пројекту федералног 

Министарства расељених особа и 

избјеглица у оквиру имплементације 

„Програма обнове стамбених јединица 

додјелом грађевинског материјала и 

средстава за уградњу“ и „Програма 

обнове стамбених јединица по систему 

„кључ у руке“ избјеглицама из Босне и 

Херцеговине, расељеним особама у 

Федерацији БиХ и повратницима из 

Федерације БиХ“ за који су средства 

осигурана из Буџета Федерације БиХ 

која су у висини од 391 627 КМ ове 

године издвојена за укупно 36 

корисника  са подручја регије Приједор. 

Федерални министар Един Рамић је 

истакао изузетну сарадњу са 

руководством ових општина на 

имплементацији овог пројекта који по 

њему требају да допринесу 

квалитетнијем животу повратника на 

овом  подручју. 

 

Програмирање окупило 

средњошколце из три државе  

 

Сајам иновација и међународно 

такмичење средњих школа у 

програмирању Лего робота у Приједору 

окупили су око стотину учесника из 

Словеније, Србије и БиХ. Ријеч  је о 

иновативној активности ученика 

средњих школа из Велења, Приједора, 

Теслића, Тешња, Крагујевца и Зајечара 

коју организује Агенција за економски 

развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ уз 

финансијску подршку града Приједора 

и америчке амбасаде у БиХ. 

 

 
 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности града Приједора Љиљана 

Бабић рекла је да град Приједор прати 

савремене токове у школству и помаже 

средње и основне школе и да никад не 

изостаје подршка града, посебно кад је 

ријеч о иновацијама, а да су школе то и 

заслужиле јер са свих такмичења доносе 

вриједна признања. 

„Сајам иновација и такмичење у 

програмирању Лего робота доприносе и 

иновирању наставног програма, што је 

врло важно у данашњем свијету 

технологија. Овим младим људима 

заиста треба помоћи, треба да остану у 

Приједору и да својим знањем 
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допринесу развоју овог града“, рекла је 

Бабићева. 

Професор Мјешовите средње школе из 

Тешња Мујо Зеничанин рекао је да су 

ученици ове и приједорске Машинске 

школе у заједничком пројекту „Неw 

аге“ под покровитељством америчке 

амбасаде направили иновацију 

намијењену за колективне смјештаје 

старијих лица. 

Сајам иновација и такмичење у 

програмирању Лего робота, који се два 

дана  одржавају у Приједору , 

комбинација су два пројекта које је 

Агенција „ПРЕДА-ПД“ започела прије 

неколико година у сарадњи са градом 

Приједор и прошле године у сарадњи са 

школом из Тешња, а све са циљем 

унапређења средњошколског 

образовања  кроз  употребу  савремених 

хардверских и софтверских алата у 

настави и потреба модернизације 

наставних процеса. 

 

Пријем за учеснике Културног љета 

 

Градоначелник  Приједора  Марко 

Павић организовао је пријем за 

представнике установа културе , 

културно–умјетничких  друштава,  

туристичке организације  и невладиних 

организација које су учествовале у 

креирању овогодишње  манифестације „ 

Културно љето 2016“. 

Он је том приликом изразио захвалност 

за дугогодишњу сарадњу која је  и ове 

године дошла до пуног изражаја у 

представљању културних вриједности 

града. 

 „Култура је нешто што се у Приједору 

његује и развија и што се презентује и 

ван подручја града  , тако да онима  који 

су заслужни за то морамо бар на овај 

начин  одати  признање“ изјавио  је 

Павић. 

 

 
 

„ Ово је била прилика да им захвалим на 

свему ономе што су учинили на 

подизању нивоа културних садржаја јер 

је тај директан контакт ствараоца и 

публике најбољи начин да се представи 

њихов рад“ рекао је Павић. 

Он је истакао  да  ће Градска управа и 

даље његовати ову манифестацију која 

се показала као изузетна и по садржају и 

по броју учесника. 

Приједорско културно љето 2016.године  

организовано је по осми пут, почело је 

1.јуна и  завршено 31.октобра, а 

обиљежили су га  маскенбал,  ревија 

дјечијих филмова, концерти, изложбе, 

вечери фолклора и  књижевне вечери и 

окупили више стотина Приједорчана на 

градским трговима, лапидарујуму и 

другим градским  установама културе. 

 

26.10. Отворен мини зоолошки врт   

 

У Јавној установи Центар „Сунце“ 

свечано је  отворен мини зоолошки врт, 

а резултат је  добре сарадње са 

Спортским друштвом за узгој и заштиту 

ситних животиња „Голуб”из Приједора.  

Директор Центра Слађана Радаковић 

рекла је да је ово доказ да установе и 

удружења на подручју града могу 

успјешно да сарађују.  

„Донедавно неискориштени простор у 

дворишту Јавне установе Центар 

“Сунце”, уз мало улагања и много 

маште и идеја, од данас је постао мјесто 

гдје ће ученици овог центра и љубитељи 

животиња радо и често боравити“ 

казала је Радаковићева. 
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Она је додала да је ово  примјер добре 

праксе, јер свака сарадња може да има 

неки вид доприноса локалној заједници.  

 „Оно што нашим ученицима годи јесте 

што ће овај зоо врт за њих 

представљати један вид рехабилитације 

и опуштања” казала је Радаковићева.  

 

 
 

У мини зоолошком врту који је 

смјештен ван и унутар просторија овог 

центра, су посебне врсте живине, дар 

Спортског друштва за узгој  и  заштиту 

ситних животиња  „Голуб” чији је 

предсједник  Младен Гороњић за 

прољеће најавио  проширење зоо врта 

одређеним врстама животиња. 

„У мини зоолошком врту који је 

смјештен ван и унутар просторија овог 

центра, су посебне врсте живине, од 

грилца, неколико раса голубова, 

патуљастих кока и украсних птица“ 

рекао је Гороњић.  

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је истакао да градска 

управа подржава установе у њиховим 

идејама за добробит свих  грађана.  

„Ово ће посебно бити интересантно 

дјеци са посебним потребама који  ће 

сада имати прилику да се брину  о 

њима, а можда се код неких од њих 

роди идеја да их узгајају и код куће“ 

рекао је Ђаковић.  

Овај пројекат подржао је и расадник 

украсног дрвећа “Црна Долина” и 

Пољопривредна апотека “Пољо-НЕТ” 

из Приједора.   

Јавна установа Центар “Сунце”  има и 

еко-парк, који је отворен прије неколико 

мјесеци. 

 

Традиционални пријем за малишане 

код градоначелника 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

приредио је  пријем за малишане из 

Дјечијег вртића „Радост“ чиме је 

настављена традиција обиљежавања  

Дјечије  недјеље која се ове године у 

Републици Српској обиљежава под 

мотом „Породица на првом мјесту“. 

 

 
 

Павић је рекао да долазак дјеце уноси 

радост у зграду Градске управе и да 

нема веће радости за градоначелника 

него кад му у посјету долазе млади и 

дјеца. 

 „Онда видимо да град има будућност и 

да дјеца овог града имају будућност. 

Ово јесте недјеља дјетета, али ми у 

Градској управи трудимо се да то не 

буде само ова седмица, него да је дијете 

важно сваки дан у години“, рекао је 

Павић. 

 Он је препоручио малишанима да 

слушају тете и родитеље јер ће тако 

лакше учити, више радити и бити бољи 

ђаци. 

Директор Дјечијег вртића „Радост“ 

Приједор Душанка Божић рекла је да је 

ово једна у низу дугогодишњих посјета 

или вртића Градској управи или 

градоначелника вртићу. 

 „Дјеца једва чекају ово и пуно очекују 

од градоначелника: да их поштује, да им 

омогући да остваре своја права и да што 

више дјеце буде у вртићу“, истакла је 

Божићева. 
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Она је навела да вртић у овој години 

похађа 458 малишана у свим објектима. 

Малишани су приредили пригодан 

програм и уручили поклоне 

градоначелнику, а градоначелник је 

обезбиједио слаткише за све малишане 

у свим вртићким објектима.  

 

Маскенбал поводом Дјечије недјеље  

  

Дјечији вртић „Радост“ Приједор 

приредио је маскенбал на улицама града 

у поводу Дјечије недјеље која се низом 

манифестација обиљежава у првој 

седмици октобра. 

 

 
 

Маскенбалску колону предводила је 

предшколска група дјеце маскиране у 

вилењаке, а међу њима је био Деда 

Мраз који је суграђанима дијелио 

слаткише. 

Маске су сачинили васпитачи, 

родитељи и дјеца на заједничкој 

радионици у вртићу, будући да такав 

начин комуникације и рада има 

вишеструк значај и за дјецу и за 

родитеље и за предшколску установу. 

Осим вилењака, у колони су се нашли 

љекари, морнари, полицајци, шумске 

виле, шерифи, дивље животиње, ликови 

из цртаних филмова и бајки. Међу 

дјечацима су као и увијек доминирали 

костими Спајдермена, Супермена и 

Бетмена, а међу дјевојчицама је 

најпопуларнији лик принцезе Елзе из 

цртаног филма Залеђено краљевство.  

 

Министар Малешевић : 

Пољопривредна школа међу 

најбољима у  Српској 

  

Министар просвјете и културе у Влади 

Републике Српске Дане Малешевић 

изјавио је да је Пољопривредно-

прехрамбена школа Приједор једна од 

најбољих пољопривредних школа и да 

је примјер добре праксе. 

 „Отишли су испред прије можда десет-

једанаест година кад су кренули у неке 

пројекте, кад је постављан пластеник, и 

нисам тада вјеровао гдје ће и докле ће 

стићи, а на сајму занимања у Бањалуци 

могли смо се увјерити докле су стигли 

професори ове школе заједно са својим 

ученицима и наставницима практичне 

наставе“, рекао је Малешевић  у 

Приједору гдје је посјетио ову школу. 

 Према његовим ријечима, ученици ове 

школе по завршетку било којег 

занимања могу кренути у свој бизнис, а 

не чекати на запошљавање годинама, те 

од знања које стекну у овој школи могу 

итекако добро живјети. 

 „Ова школа може послужити као 

примјер другим пољопривредним 

школама, али и другим школама. Ако се 

довољно ангажује управа школе и 

комплетан колектив и ако поставе себи 

циљ шта хоће, то се може остварити“, 

навео је Малешевић. 

Он је истакао да  има простора за 

практичну наставу у свим занимањима у 

Републици Српској, иако, како је рекао, 

неки недовољно упућени у планове 

заговарају дуални систем образовања 

који вриједи и Њемачкој, Аустрији и 

Швајцарској, не гледајући какви су 

економија, привреда и степен развоја 

тамо. 

 „Ако се правилно организује, а то 

доказује ова школа, ученици заиста 

могу постићи пуно, само се треба 

ангажовати и примијенити оно што 

пружа наставни план и програм да 30 

одсто сама школа уз учешће привреде 

на локалном нивоу може да измијени 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

односно прилагоди садржај наставног 

плана и програма“, рекао је Малешевић. 

 

 
 

Директор Пољопривредно - 

прехрамбене школе Приједор Младен 

Дражић рекао је да ученици ове школе 

ветеринарску праксу имају изван школе 

и кондиторску у кексари „Мира“, да се 

дио праксе одвија у самој школи, а 

ратарска и расадничка производња на 

три хектара, повртларство у пластенику 

на 600 квадрата и воћарство на 0,2 

хектара. 

Он је навео да ученици производе сир, 

гљиве, паприке, краставце, јабуке и 

шипак, а прерађују производе у киселе 

паприке и краставце, мармеладе и 

пекмезе, сушену јабуку и шипак, те 

хладно цијеђене сокове. 

 „Зарадом покривамо и трошкове 

екскурзије социјално угрожених 

ученика“, додао је Дражић. 

Пољопривредно-прехрамбена школа 

има четири техничка и два занатска 

занимања: пољопривредни, 

ветеринарски, прехрамбени и 

агротуристички техничар, те пекар и 

прехрамбени прерађивач.  

 

Музни уређаји за  18 пољ. 

газдинстава 

  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

уручио је  музне уређаје  за жене  из 18 

пољопривредних газдинстава са 

подручја Приједора у оквиру пројекта 

родно одговорног буџетирања, а с 

циљем побољшања положаја жена на 

селу. 

Шеф Одсјека за унапређење 

пољопривреде Татјана Марић рекла је 

да је вриједност донираних музних 

уређаја 17.500 КМ. 

Скупштина града Приједор прошле 

године усвојила је акциони план за 

родно одговорно буџетирање. 

Организација УН жене /УН wомен/ је 

граду Приједору, као локалној 

заједници у којој је спроведена друга 

фаза пројекта “Родно одговорно 

буџетирање”, даровала 36.000 КМ и 

надлежна комисија одлучила је да пола 

тог новца иде у унапређење женског 

спорта, а пола у пољопривреду. 

Међународна организација УН жене и 

Мисија ОЕБС-а у БиХ раније су одале 

признање граду Приједору и општинама 

Лукавац, Оџак и Шамац које су почеле 

процес примјењивања родно одговорног 

буџетирања.  

Родно одговорно буџетирање 

представља методологију планирања, 

програмског дјеловања и буџетирања 

која доприноси већој равноправности 

полова и остварењу људских права 

жена.  

___________________________     
Издавач: Град  Приједор 


