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Izdanje za decembar  2017.godine 

 

Ministri prosvjete Sarbije i Srpske u 

posjeti Prijedoru 

 

Delegacija Ministarstva prosvete, nauke i 

tehnološkog razvoja Srbije, koju je  

predvodio ministar Mladen Šarčević i 

njegov domaćin ministar prosvjete i 

kulture Republike Srpske Dane Malešević 

posjetila je  Poljoprivredno-prehrambenu 

školu u Prijedoru.  

Delegacija iz Srbije je ovom prilikom 

prisustvovala prezentaciji dobre prakse 

kada je u pitanju odvijanje praktične 

nastave u ovoj prijedorskoj školi, a obišla 

je kabinete praktične nastave u kojima 

tokom cijele godine nastaju razni 

prehrambeni artikli. 

 

 
 

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog 

razvoja Srbije Mladen Šarčević je nakon 

obilaska škole izrazio zadovoljstvo 

postignutim nivoom kvaliteta praktične 

nastave. 

„Ovo što smo vidjeli ovdje je nešto slično 

kao i kod nas u Srbiji gdje su 

poljoprivredne škole  jako dobre, čak i 

bolje od gimnazija jer svi imaju spoljna 

vrednovanja i visoke ocene tako da  smo 

kolegama ovde preporučili još neke škole 

za saradnju osim Futoga i Pirota, kao što su 

škole u Šapcu, Valjevu, Zrenjaninu, 

Svilajncu  i to nam je možda najbolji 

resurs“, rekao je  Šarčević. 

Ministar prosvjete i kulture Republike 

Srpske Dane Malešević je novinarima 

izjavio da je ova posjeta bila u funkciji 

prezentovanja svijetlih primjera kako se 

angažovanjem nastavnika, rukovodstva 

škole, učenika  i privrednika može postići 

puno ako se žele postići određeni rezultati i 

kvalitet. 

„ Povod je i to da je sve veći zahtjev 

privrednika za uvođenjem tzv.dualnog 

sistema obrazovanja mada smo mi i sada u 

dualnom sistemu zato što  mnogi učenici 

već izvode nastavu i u preduzećima“, rekao 

je Malešević. 

On je najavio povećanje obima praktične 

nastave i u trogodišnjim školama i čime će 

se dati mogućnost da učenici više vremena 

provode u preduzećima. 

„ Cilj je da učenici steknu više iskustva i 

da se nakon školovanja bez problema 

uključe u proizvodnju i da privrednici neće 

biti nezadovoljni ističući da smo iz škole 

poslali djecu koja ništa ne znaju“,  rekao je 

Malešević.  

Direktor Poljoprivredno-prehrambene 

škole Mladen Dražić  je izrazio 

zadovoljstvo posjetom visoke delegacije 

Srbije i Republike Srpske ističući da je ova 

škola specifična upravo po tome da se 

gotovo 80 odsto  praktične nastave  odvija 

u školi i to kako u poljoprivredi tako i u 

prehrani. 

„ Naša  učenička proizvodnja je prepoznata 

u lokalu , sada smo dobili priznanje i sa 

nivoa ministarstva i mi smo ponosni na 

našu praktičnu nastavu koja je 

samoodrživa jer sve  što učenici proizvedu 

to se i plasira , proda i sredstva ponovo 

vrate u proces nastave kroz nabavku 

sirovina“, naglasio je Dražić. 

U delegaciji je bio i gradonačelnik 

Prijedora Milenko Đaković  koji je istakao 

da je grad odavno prepoznao značaj 

praktične nastave u svih šest prijedorskih 

srednjih škola. 

„ Đaci tako postaju spremni za zasnivanje 

radnog odnosa i presretan sam što je ova 
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visoka delegacija izabrala baš ovaj ogledni 

primjer naše poljoprivredne škole , kako bi 

i drugi u regiji  mogli da razvijaju svoje 

školstvo u ovom smjeru kvalitetnije 

pripreme za buduće radno mjesto“ , rekao 

je Đaković. 

Ove dvije delegacije su posjetu Prijedoru 

nastavile obilaskom Ekonomsko-

ugostiteljske škole gdje svakodnevno 

praktičnu nastavu imaju konobari i kuvari. 

 

21.12.Budžet za iduću godinu veći od 40 

miliona KM  

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

usvojili su budžet grada za 2018. godinu u 

iznosu od 40.677.696 KM sa 22 glasa za i 

sedam protiv. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

rekao je da grad Prijedor , kao malo koja 

lokalna zajednica u BiH, godinu završava 

bez duga prema bilo kojem budžetskom 

korisniku, pa i prema odbornicima.  

 

 
 

 
 

"Imam utisak da neko od diskutanata nije 

ni pročitao ovaj najvažniji dokument kada 

je bilo govora o, na primjer, ulaganju u 

školstvo ili u privredu. Upravo smo u 

obrazovanje i privredu usmjerili sve svoje 

kapacitete. Ne može se ući sa neistinom i 

na tome graditi realnost, uz sve poštovanje 

opozicije", rekao je Đaković u obraćanju 

odbornicima na ovom zasjedanju.  

On je ocijenio da se nastavlja praksa 

dobrog i domaćinskog odnosa gradske 

vlasti prema budžetu. 

"Usvojeni budžet je dijelom razvojni, a 

dijelom socijalni i sve oblasti života koje 

treba da se njime pokriju su pokrivene, uz 

naglasak da zaista razumijem i one koji bi 

željeli da to bude i više sredstava, ali mi 

smo ograničeni okvirima koje propisuje 

Ministarstvo finansija Republike Srpske i 

uz dodatak reformske agende koja, kao 

politički dokument, utiče na usvajanje 

budžeta", istakao je Đaković. 

On je dodao da budžetu grada Prijedora 

republički budžet trenutno duguje milion 

maraka i da je to za kraj godine uobičajena 

pojava jer je to vrijeme svođenja računa. 

"Mi da imamo još 20 miliona maraka 

uvijek bi se našlo još oblasti kojima 

nedostaje novac. I kad putujem po mnogo 

razvijenijim zemljama čujem od kolega da 

iste kritike iz opozicije doživljavaju i ja se 

zahvaljujem svima na diskusijama", 

poručio je Đaković. 

 

Promovisan Prvi tom Enciklopedije 

Republike  Srpske 

 

Enciklopedija Republike Srpske 

predstavlja naučni dokument u kojem je 

obrađeno 1.330 odrednica u vezi sa 

procesima, događajima i ličnostima važnim 

za istoriju Srpske, izjavio je predsjednik 

Akademije nauka i umjetnosti Republike 

SrpskeRajko Kuzmanović u Prijedoru  na 

promociji prvog toma Enciklopedije 

Republike Srpske 

„Osnovni zadatak Enciklopedije je da 

prikaže i pokaže prošlost, sadašnjost, ali i 

da anticipira budućnost Republike Srpske i 

ovih krajeva u kojima egzistira srpski, ali i 

drugi narodi koji su u njoj i koji su ostavili 

pozitivan trag“, rekao je Kuzmanović. 

On je dodao da je Enciklopedija 

najznačajniji  republički projekat  koji se 
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realizuje u  preko 28  oblasti kao što su  

nauka, kultura, umjetnost , obrazovanje, 

religija, ekonomija, sport, vojska i sve ono 

što je najbitnije za jednu državotvornu 

jedinicu kao što je Republika Srpska. 

„Ona je kao dokument i lična karta 

Republike Srpske  i do sada smo  ukupno 

utvrdili više od 11 000 odrednica i one će 

biti razvrstane u pet tomova i nakon ovog 

prvog, sukcesivno će se svake godine 

objavljivati slijedeći tom“, dodao je 

Kuzmanović. 

 

 
 

 

 
 

On je , kada je riječ o zastupljenosti 

Prijedora u ovom dokumentu, dodao da je 

Prijedor grad , ali i regionalno područje 

koje zauzima značajno mjesto  u 

Enciklopediji Republike Srpske te da je 

dogovoreno da se angažovanje ovog grada  

na daljoj izradi Enciklopedije nastavi jer su 

za pojedine oblasti kao što su naseljena 

mjesta trebali  ljudi koji će detaljno to 

uraditi i dostaviti stručnom timu 

Akademije nauka i umjetnosti. 

„ Enciklopedija je i  naučno i stručno i 

umjetničko  djelo  i nju nikada ne piše 

pojedinac već jedno naučno i stručno tijelo 

i  mi smo u tom smislu angažovali 25 

stručnjaka koji se bave tim poslom i još 

oko 300 saradnika koji rade na 

Enciklopediji“ istakao je Kuzmanović. 

Prije javne promocije koja je održana u 

Kinu  „ Kozara“ predsjednik ANURS –a 

Rajko Kuzmanović te generalni sekretar 

ANURS-a Dragoljub Mirjanić i dopisni 

član ANURS-a Vitomir Popović su 

gradonačelniku Prijedora Milenku 

Đakoviću uručili primjerak  prvog toma 

Enciklopedije Republike Srpske. 

„Enciklopedija je jedna velika lična karta 

jednog velikog entiteta i u ovom prvom 

tomu se grad Prijedor se spominje na 181 

mjestu i to kako pojedinci tako i  drutšveni, 

sportski i kulturni kolektivi te se nadam da 

će mnogima biti interesantno da imaju 

primjerak ovog djela na svojim policama“, 

rekao je Đaković.  

 

Slovenci u posjeti Prijedoru 

 

Predstavnici slovenačke kompanije 

Kolektor posjetili su grad Prijedor i tom 

prilikom je upriličen sastanak u Gradskoj 

upravi sa gradonačelnikom Prijedora, g. 

Đakovićem i njegovim saradnicima.Posjeta 

je organizovana u cilju razmatranja 

mogućnosti poslovne saradnje između 

Kolektor-a i Gradske uprave, što je rezultat 

ranije započetih pregovora i poslovnih 

planova na nivou koncerna Kolektor u 

smislu širenja kapaciteta na području 

Bosne i Hercegovine. 

U proizvodnom programu Kolektor-a se 

između ostalog nalaze komutatori za 

automobilsku industriju, komutatori za 

ručne i kućanske aparate i 

elektrokomponente, kao što su prigušnice i 

komutatori.  

Na nivou Grupacije zaposleno je preko 

4500 radnika, dok svoje proizvodne 

kapacitete u BiH već imaju u Laktašima, 

Klašnicama i odskoro u Srpcu, gdje je 

zaposleno preko 450 radnika. 

U narednom periodu aktivno će se raditi na 

stvaranju uslova za realizaciju poslovnih 

aktivnosti na području Prijedora. 
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Konferencija o brendiranju 

 

Ministar trgovine i turizma Republike 

Srpske Predrag Gluhaković je  otvarajući 

konferenciju na temu " Brendiranje 

domaćih proizvoda -Naše je bolje" u 

Prijedoru izjavio da ovaj grad ima resurse 

koji treba da budu promovisani i da 

proizvodi pojedinih privrednika, 

prepoznatljivi  na tržištu , treba da budu 

brendirani. 

On je  dodao da je cilj ovog  skupa  i bio da 

se omogući privrednicima da  čuju i vide 

šta je potrebno da u tom pravcu  unaprijede 

svoju proizvodnju za iduću godinu. 

„ Privrednicima  je predočeno koji su to 

koraci i šta treba da urade da poboljšaju 

svoju proizvodnju i da njihov  proizvod 

bude prihvatljiviji na tržištu“, izjavio je 

Gluhaković novinarima. 

 

 
 

On je dodao da je organizovanje nekoliko 

konferencija  po regijama na ovu temu u 

prethodnom periodu  pokazalo da 

Republika Srpska ima mogućnosti da neke 

od autohtonih  proizvoda sa ovog  prostora 

prepozna kao moguće proizvode koji se 

mogu brendirati. 

„ Ono što je još važnije je da se svi ti 

proizvodi koji se plasiraju u naše tržne 

centre imaju svoje mjesto i da ga zadrže , a 

kad se nešto  puno kupuje , to i  vrijedi i to 

je put ka brendiranju“, rekao je 

Gluhaković. 

Direktor  Područne privredne komore 

Banja Luka Goran Račić istakao je da će se 

na temu brendiranja održavati još dosta 

konferencija  koje će u budućnosti imati za 

cilj da proizvođačima daju potrebna znanja 

na koji način se stiče epitet brenda jednog 

domaćeg proizvoda  i koje sistemske mjere 

treba preduzeti da bi za jedan proizvod 

moglo da se kaže da je to brend. 

 

 
 

 „ Tržište govori šta je brend, a šta nije i da 

je pokazatelj to kad jedna robna marka 

postane sinonim za jedan proizvod, to je 

onda brend“, izjavio je Račić. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

je izjavio da je  brendiranje proizvoda  

veoma aktuelno u svijetu te da nema 

proizvođača koji ne bi volio da njegov 

proizvod bude prepoznatljiv na tržištu. 

„Mi imamo proizvode koji su 

prepoznatljivi u svijetu kao što je keks, 

rakija, ali podržavamo  raznim 

podsticajima i druge proizvođače  koji 

treba da ovoj temi posvete pažnju kako bi 

njihovi proizvodi kvalitetom postali 

prepoznatljivi na tržištu“,rekao je Đaković. 

 

Otvoren biznis inkubator 

 

U Poslovnom centru Prijedor  su završeni 

radovi na adaptaciji prostora u okviru  

projekta “Razvojem preduzetničke 

infrastrukture do boljeg poslovnog 

okruženja” . Opšti cilj  ovog projekta čija 

je ukupna vrijednost oko 133.200 KM je 

poboljšanje poslovnog okruženja na 

području grada Prijedor dok je specifični 

cilj podsticanje samozapošljavanja i 

unaprijeđenje  konkurentnosti malih i 

srednjih preduzeća   kroz razvoj poslovne 

infrastrukture na području grada Prijedora. 

Sredstva u iznosu  od 33.579  KM 

obezbijedio je Grad Prijedor dok  ostalo 

predstavljaju bespovratna sredstva 

obezbijeđena od strane Evropske unije 
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putem projekta Lokalni integrisani razvoj 

(LIR), koji implementira UNDP BiH i 

Vlada Republike Srpske putem 

Ministarstva finansija. 

Vođa projektnog tima  Zinajda Hošić je 

novinarima izjavila da je u okviru ovog 

projekta uređeno oko 232 kvadratna metra 

poslovnih prostora koji su raspoređeni u 12 

kancelarija i jednom velikom salom za 

sastanke i edukacije i namijenjene su 

privrednim subjektima iz oblasti kreativne  

i inovativne industrije. 

„ Za ovaj biznis inkubator , koji je potpuno 

infrastrukturno opremljen, predviđeno je 

donošenje pravilnika za ulazak u ovaj 

centar koji treba da propiše uslove pod 

kojima će privredni subjekti koristiti 

poslovne prostorije u ovom centru“, 

izjavila je Hošićeva. 

Ona je potvrdila da će visina zakupnine za 

početnike  u prvoj godini biti 35 odsto, a  u 

drugoj 40 odsto  od  devet KM kolika je 

cijena prostora po metru kvadratnom u 

ovoj poslovnoj zoni. 

 

 
 

 „ Ovim projektom su uređene kancelarije 

koje će iznajmljivanjem pod povoljnim 

uslovima omogućiti aktiviranje kreativne 

industrije na području grada i mi ćemo 

podržavati sve aktivnosti koje se dalje 

budu ovdje provodile po razvojnim 

ciklusima“ , izjavio je gradonačelnik 

Prijedora Milenko Đaković. 

Implementator projekta je Grad Prijedor, a 

podržan je bespovratnim sredstvima 

Finansijskog mehanizma za finansiranje 

projekata integrisanog i održivog lokalnog 

razvoja u Republici Srpskoj 2016/2017.  

U ovom prostoru će se organizovati  

edukacije za zainteresovane subjekte iz 

oblasti inovativnog menadžmenta, 

upotrebe IT alata u biznisu, dostupnih 

programa za razvoj inovacija i kreativne 

industrije. 

 

Otvoren kabinet za CNC tehničare 

 

Ministar prosvjete i kulture Republike 

Srpske Dane Malešević  i gradonačelnik 

Milenko Đaković  otvorili su  u Mašinskoj 

školi u Prijedoru kabinet praktične nastave 

za tehničare CNC tehnologija. Riječ je o 

projektu „ Praktična nastava na radnom 

mjestu – PRAKSA 2“ koji je provela 

Agencija za lokalni ekonomski razvoj „ 

Preda-PD“ , a finansira Vlada Švajcarske 

kroz program  „Prilika Plus“.  

 

 
 

„ Ovo nije dualno obrazovanje koja 

podrazumijeva praksu van škole već  

odvijanje kvalitetne prakse u školama na 

mašinama koje se koriste u preduzeću  i mi 

podržavamo ovakve projekte  koji jačaju 

kapacitete za izvođenje praktične nastave u 

školskim radionicama, kabinetima i u 

preduzećima koja učestvuju u organizaciji 

praktične nastave “ , izjavio je ministar 

Dane Malešević. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

je istakao da je ova lokalna zajednica 

odavno prepoznala potrebu prilagođavanja 

školstva potrebama tržišta rada i da kroz 

procese edukacija djeca budu spremna za 

odlazak na radno mjesto poslije 

školovanja. 

" Ovo je  prilika da se pokaže da smo u 

tome dobrim dijelom uspjeli i da bismo 
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provodili projekti kojima dovodimo 

poslodavce u naš grad koji ne traže jeftinu 

nego kvalifikovanu radnu snagu  ", rekao 

je Đaković. 

Kabinet za  CNC tehničare je obuhvatio  

adaptaciju kabineta (uspostavljanje 

adekvatnog umrežavanja) nabavku  CNC 

mašine, softver, te nabavku 13 računara 

odgovarajućih performansi, ukupne 

vrijednosti 80.000 KM.  

Direktor Republičke agencije za razvoj 

malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić 

je istakao da jaka privreda zahtijeva dobar 

obrazovni sistem koji će da proizvodi 

kadrove koji su potrebni za naša 

preduzeća. 

"Ovaj projekat je vrijedan oko šest miliona 

evra, a mi smo do sada u srednje stručne 

škole u Prijedoru do sada nabavili opreme   

u vrijednosti  oko 650 000 KM", rekao je 

Đukić. 

Projektom je pored  modernizacije i 

osposobljavanja tri kabineta praktične 

nastave u ovoj školi  slična aktivnost 

provedena  i u Ekonomskoj školi  kroz  

modernizaciju kabineta praktične nastave  

za konobare i kuvare i kabineta za kuvare u 

Centru „ Sunce“ te kabineta za varioce u 

Srednjoj mašinskoj školi „Nikola Tesla“ 

Kozarska Dubica. 

 

Gradonačelnik obišao pogon za 

proizvodnju pločastog namještaja 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

obišao je  novootvoreni pogon  preduzeća 

za proizvodnju  pločastog namještaja 

odnosno `boks spring` kreveta „ NAPKO“ 

u Brezičanima kod Prijedora. Riječ je o 

holandskoj kompaniji koja je proizvodnju 

u BiH počela  još 2011.godine u Petrovu  

gdje zapošljava preko 400 radnika i danas 

je najveći izvoznik u toj opštini.  

„Pogon u Prijedoru je dio planskog 

proširenja proizvodnje i već je posao 

dobilo 50 radnika, a plan im je da prime 

još oko 250 radnika u budućem razvojnom 

ciklusu budući da je roba koju proizvode 

jako tražena i dnevno odavde ode šleper 

robe na evropsko tržište“, rekao je 

Đaković. 

On je dodao da gradska uprava podržava 

sve investitore koji zapošljavaju  i ima 

korektan odnos prema radnicima te da će u 

slučaju ovog investitora pokušati da 

pomognu oko snižavanja cijene zakupnine 

poslovnog prostora gdje je pogon smješten. 

Direktor i vlasnik kompanije „NAPKO“ 

Denis Kornelisen je novinarima izjavio da 

u Prijedoru namjerava da proširi 

proizvodnju i primi novu kvalifikovanu 

radnu snagu. 

 

 
 

„ U Prijedor sam došao zbog povoljne 

poslovne klime i u  planu nam je da 

proizvodimo tri šlepera robe dnevno  na 

tržište Holandije, NJemačke i Austrije i rok 

za  realizaciju ove poslovne ideje je 

najkasnije juli iduće godine“, rekao je 

Kornelisen. 

Direktor Agencije za lokalni ekonomski 

razvoj „PREDA-PD“ Mišo Reljić je 

potvrdio da je ovo 16. strani investitor koji 

je otvorio proizvodni pogon na području 

Prijedora. 

„ Jako nam je značajno da ovakve fabrike 

dolaze, pogotovo ova koja radi u drvnom 

sektoru  i zaposliće 300 radnika, koliko sva 

ostala preduzeća u ovom sektoru 

zapošljavaju“ , rekao je Reljić. 

On je dodao i da „ PREDA-PD“ radi na 

dovođenju fabrike peleta koja bi zaposlila 

oko 50 radnika , kao i  jedne fabrike u 

metalskom sektoru sa  planom 

zapošljavanja još oko 300 radnika. 
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Podsticajima do posla 

 

Gradonačelnik  Prijedora Milenko Đaković   

potpisao  je    ugovore  kojima je 

dodijeljeno  240.000  KM  bespovratnih 

podsticajnih sredstava za 88 odobrenih 

prijava  poslodavaca  kojima će do radnih 

mjesta doći 149 radnika.  

Riječ je o bespovratnim  podsticajima 

kojima će 35 lica dobiti posao na osnovu 

projekta samozapošljavanja, među kojima 

je osam žena za šta će biti izdvojeno 

109.000 KM.  Za zapošljavanje novih 114 

radnika od čega je 12 radnika sa visokom 

stručnom spremom biće izdvojeno ukupno 

125.000 KM,a za jedno preduzeće 

dodijeljeno je 3.000 KM  na ime porške 

uvpđenju standarda kvaliteta. 

 

 

 
 

 „Smatram da je ovo  dobar način da se 

priredni subjekti podstaknu da zapošljavaju 

nove radnike i što je još važnije da mlade  

podstaknemo da oni kao jedan od načina 

zapošljavanja vide  u samozapošljavanju 

kako bi vlastitim radom i sredstvima  

obezbijedili  budućnost za  sebe i svoje 

porodice“ kazao je Đaković. 

On je podsjetio da grad Prijedor od 

2009.godine kontinuirano realizuje 

projekte podsticaja privrednim subjektima 

sa ciljem poboljšanja privrednog ambijenta 

, povećanja broja privrednih subjekata, 

povećanja zaposlenosti i smanjenja 

nezaposlenosti. 

Na konkurs za dodjelu podsticaja  koji je 

trajao do kraja oktobra ove godine pristiglo 

je  111 prijava  što je pokazatelj da je za 

ove podsticaje vladalo veliko 

interesovanje. 

 

Uručena oprema za tri osnovne škole 

 

U Agenciji za lokalni ekonomski razvoj „ 

Preda-PD“ organizovana  je svečanost 

primopredaje  opreme nabavljene kroz 

projekat „ Poboljšanje kvaliteta nastave u 

osnovnim školama“.  

Koordinator projekta Milena Gnjatović je 

istakla da projekat predstavlja zajedničku 

aktivnost Gradske uprave  Kompanije 

„Arcelor Mital Prijedor „ i Agencije „ 

Preda“ koja se provodi već duži niz godina 

i usmjerena je  na unapređenje kvaliteta 

osnovnog obrazovanja. 

 

 
 

„ Konkretno ovaj projekat  je vrijedan  oko 

10 000 KM i odnosi se na opremanje 

kabineta, biblioteka , nabavku didaktičkih 

sredstava i instruktivni materijal koji je od 

značaja za obezbjeđenje uslova da škole 

mogu da prate razvojne trendove i koriste 

inovacije u radu sa djecom“, rekla je 

Gnjatovićeva. 

Načelnik Odjeljenja  za društvene 

djelatnosti Monja Kasalović je novinarima 

izjavila da je ovaj projekat  još jedan 

primjer dobre prakse  sa poslovnim 

okruženjem, a sve u cilju poboljšanja 

kvaliteta rada sa učenicima i praćenje 

trenda obrazovanja  sa modernim 

informacionim tehnologijama. 

Rukovodilac službe opštih poslova  u 

kompaniji Arcelor Mital Prijedor Predrag 

Šorga je istakao da su ih pozitivna iskustva 

iz prethodnih projekata za unapređenje 

nastavnog procesa u srednjim školama  
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opredijelila da se i ove godine uključe u 

ovaj projekat. 

„Naš cilj je razvoj obrazovanja i zajedno sa 

našim partnerima želimo da unaprijedimo 

nastavni proces i u osnovnim školama 

kako bismo im stvorili bazu za što 

uspješnije dalje školovanje“, istakao je 

Šorga. 

Projekat „Poboljšanje kvaliteta nastave u 

osnovnim školama“ obuhvatio je osnovne 

škole: „ Petar Kočić“, „ Petar Petrović 

NJegoš“ i „ Desanka Maksimović“. 

 

Cijeli svijet  jedan hor 

 

Revijom horova pod nazivom "Cijeli svijet 

- jedan hor" grad Prijedor je  po  prvi put 

obilježio Međunarodni dan horskog 

pjevanja u Pozorištu Prijedor. U 

cjelovečernjem programu nastupili su  

horovi osnovne i srednje Muzičke škole 

"Savo Balaban", Kulturno-umjetničko 

društvo "Osman DŽafić" Prijedor, Srpsko 

pjevačko društvo "Višnjić" Kozarska 

Dubica, Mješoviti hor "Una" Novi Grad, 

prijedorski horovi "A Vista" i SPD "Vila".  

Reviju je otvorio gradonačelnik Prijedora 

Milenko Đaković koji je istakao da je bilo 

samo pitanje dana kada će se i Prijedor 

uključiti u obilježavanje Međunarodnog 

dana horskog pjevanja. 

 

 
 

„ Tradicija horske muzike ovdje je duga 

preko jednog vijeka, tako da smo ovim 

obilježavanjem samo zauzeli mjesto koje 

nam ,među onima koji obilježavaju ovaj 

dan, i pripada“ , poručio je Đaković. 

Cilj manifestacije je bio popularizacija 

horskog pjevanja, omogućavanje većeg 

broja nastupa domaćim horovima i 

pružanje mogućnosti prijedorskoj publici 

da, pored Festivala horova "Zlatna vila", 

prisustvuje još nekom koncertu horske 

muzike.  

Međunarodni dan horskog pjevanja 

obilježava se svake godine, u drugu 

nedjelju u decembru, kada horovi cijelog 

svijeta slave horsku pjesmu. 

 

Izabran najbolji sportista za 

2017.godinu 

 

Najuspješniji  sportista grada Prijedora u 

2017.godini je  Sanja Milojica, članica  

Stonoteniskog kluba  „Prijedor“. 

Među rezultatima koji su joj donijeli ovu 

titulu su   drugo mjesto  na rang-listi 

seniorki BiH i drugo među najboljih osam 

seniorki BiH, a  bila je i pobjednik  

Pojedinačnog seniorskog prvenstva 

Republike Srpske i šampion u igri parova.  

  

 
 

 
 

„ Priznanje je laskavo i obavezujuće  i 

mnogo mi znači pa kao što sam ga radom 

zaslužila tako isto ga moram i opravdati u 

budućem radu , tako da već u februaru 

počinju kvalifikacije za Evropsko 
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prvenstvo i prvi meč igramo protiv Belgije 

“ kazala je Milojica. 

Inače, Milojica je tri puta bila proglašavana 

za najperspektivnijeg sportistu  Republike 

Srpske, a ove godine, na 63. izboru „Glasa 

Srpske“, bila je deveta. 

Priznanje i pehar Milojici  je uručio 

gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

na  48. Izboru sportiste grada za 

2017.godinu koji je održan u Prijedoru. 

„ Naši sportisti su i ove godine blistali na 

sportskim terenima , mada smatram da  

samim tim što se bave sportom oni su već 

pobjednici i čestitam svima onima koji su 

na  ovaj način bili pravi ambasadori našeg 

grada na sportskim terenima“ rekao je 

Đaković. 

Epitet najuspješniji mladi perspektivni 

sportista ponijeli su Dragica  Gligorević  

,ŽRK „Mira“ i Siniša Lukić Biciklistički 

klub „Kozara“koje je , kao i još dvanaest 

perspektivnih sportskih nada nagradila 

kompanija Arcelor Mital Prijedor. 

Za najbolju  mušku ekipu je proglašena 

kadetska ekipa FK„Rudar-Prijedor“ , a  u 

kategoriji žena  rukometašice ŽRK  

„Mira“. 

Najuspješniji sportski radnik Mladen 

Jelača za sveukupan doprinos radu, razvoju 

i napretku sporta u Prijedoru i najuspješniji 

sportski trener Srđan Marjanović, FK 

„Rudar-Prijedor“ 

Na ovoj svečanosti u čast najboljih 

sportista grada Prijedora dodijeljena su i 

specijalna priznanja  za 10  sportskih 

klubova za dugogodišnji rad i doprinos 

razvoju fudbala,  rukometa, odbojke, 

tenisa, vazduhoplovstva i padobranstva, 

borilačkih sportova i razvoja mladih 

uopšte, kao i za humane podvige na 

sportskim terenima. 

Organizator manifestacije je i ove godine 

bila lokalna medijska kuća Informativno-

poslovni centar „ Kozarski vjesnik“, a 

pokrovitelj Grad Prijedor. 

 

 

 

20 godina rada Udruženja Slovenaca 

 

Tradicionalnom božićnom zabavom koja je 

po 20. put organizovana u Prijedoru  

završene su dvodnevne svečanosti kojima 

je Udruženje Slovenaca „ Lipa“ obilježilo 

dvije decenije postojanja i rada u ovom 

gradu. Tim povodom održana je u svečana 

akademija u Pozorištu Prijedor na kojoj je  

promovisana knjiga  „Naših 20 godina“, 

čiji je autor predsjednik Udruženja 

Slovenaca  Alenke Uduč uz  nastup KUD-a 

„Golobar“ iz Bovca i ženske pjevačke 

grupe KUD-a „Milan Egić“ iz Brezičana. 

Udučeva je novinarima izjavila da je  

„Naših 20 godina“ njena četvrta knjiga 

koja se bavi nastajanjem i aktivnosti  

Udruženja.  

 

 
  

 
 

„ Riječ je o knjizi koja prigodnim 

tekstovima i fotografijama  dokumentuje  

rad Udruženja Slovenaca od 1997.godine 

do danas i to hronološki kako je se počelo 

kroz posredovanje ili iniciranje brojnih 

susreta, kulturnih  i sportskih 

manifestacija, posjete brojnih delegacija, 

studijske posjete i slično pa sve do 

bratimljenja  gradova“, kazala je Udučeva. 

Ona je dodala da se Udruženje „ Lipa“ svih 

ovih godina  u Prijedoru  bavilo  

očuvanjem slovenačkog jezika, kulture, 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

običaj, a postali su  i most prijateljstva 

Prijedora sa gradovima u Sloveniji kao što 

su Bovec, Novo Mesto, Kopar i drugi. 

Ovo je bila prilika i da se nagrade svi oni 

zaslužni pojedinci , ustanove i organizacije  

koje su u proteklom periodu podržavali rad 

ovog prijedorskog udruženja. 

Svečanosti obilježavanja jubileja 

Udruženja Slovenaca  uveličali su i  

članovi  Pozorišne grupe „ Bc“ iz 

slovenačkog grada Bovec koji su tokom 

ovih dvodnevnih svečanosti u Pozorištu 

Prijedor izveli predstavu „ Arsenik  i stare 

čipke“.  

 

Novogodišnji prijemi 

 

Prijem za novinare 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković  

organizovao je tradicionalni novogodišnji 

prijem za novinare i medijske kuće koje 

izvještavaju iz ovog grada  i zahvalio na 

dobroj  saradnji, objektivnom praćenju i 

izvještavanju o procesima i događajima 

koji se odvijaju u Prijedoru.  

 „ Mi smo svi zajedno na istom zadatku da 

promovišemo svoj grad i da stvaramo 

uslove da se u njemu bolje živi, više 

zapošljava, kvalitetno obrazuje  i stvaraju 

nove porodice “, rekao je Đaković.  

On  je dodao da je stvaranje povoljnog 

ambijenta za razvoj jednog grada veoma 

značajno i da mediji u tome imaju važnu 

ulogu. 

 

 
 

Direktor Informativno-poslovnog centra 

“Kozarski vjesnik” Zoran Sovilj rekao je 

da je saradnja sa lokalnom zajednicom 

izuzetna. 

Na kraju prijema predstavnicima  

medijskih kuća  upućene su želje za 

poslovni uspjeh, čestitke i lijepe želje za 

predstojeće novogodišnje i božićne 

praznike. 

 

Prijem za vjerske službenike 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

organizovao je tradicionalni prijem za 

predstavnike svih vjerskih zajednica sa 

područja grada  i tom  prilikom izjavio  da 

je ovo bila još jedna  razmjena mišljenja o 

uslovima u kojima se živi u gradu 

Prijedoru, sa osvrtom na godinu na 

izmaku. 

„ Na opšte zadovoljstvo smo konstatovali 

da ,iako je Prijedor najmultietičnija lokalna 

zajednica u BiH , to je jedan miran grad i 

da su na  nivou odnosa nacionalnih 

grupacija  dostigli izuzetno kvalitetan nivo 

i da u tom pravcu treba i dalje nastaviti“ 

rekao je Đaković novinarima nakon 

tradicionalnog novogodišnjeg prijema u 

Gradskoj upravi Prijedor. 

On je dodao da je tokom 2017.godine bilo 

mnogo manifestacija  i zajedničkih 

događaja u kojima su učestvovali 

predstavnici svih vjerskih zajednica i da je 

to lijepa poruka svim građanima Prijedora i 

onima koji dolaze u ovaj grad. 

 

 
 

„ Prijedor je bezbjedan i treba da ostane 

bezbjedan grad i kao takav pogodan za 

život njegovih građana i siguran za 

investitore koji otvaranjen novih radnih 

mjesta nose i veće zapošljavanje i bolju 
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budućnost za sve Prijedorčane“ poruka se 

vjerskih službenika sa prijema  kod 

gradonačelnika Prijedora. 

 

Prijem za predsjednike savjeta mjesnih 

zajednica 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

istakao je  na novogodišnjem prijemu za 

predsjednike savjeta mjesnih zajednica da 

Gradska uprava ima izuzetnu saradnju sa 

njima   i da je to od izuzetne važnosti kako 

bi se jasno definisali problemi  koje imaju 

mjesne zajednice i koji definišu buduće 

razvojne planove i projekte. 

„Ovo je prilika da se sumiraju rezultati i 

dogovore planovi za budućnost i još više 

podigne ljestvica nivoa saglasnosti koja  

među nama postoji“ naglasio je Đaković. 

On je potvrdio da su  u 2017.godini  

obavljeni izbori i izabrani novi savjeti 

mjesnih zajednica, kao i da su  tako  

izabrani najbolji i najkvalitetniji  ljudi koji 

su  voljni da posvete svoje vrijeme 

identifikaciji problema u mjesnim 

zajednicama koji su preostali kako bi ih 

zajednički u narednom periodu rješavali. 

 

 
 

Šef Odsjeka za mjesne zajednice Milan 

Glamočanin  je potvrdio da u Prijedoru 

postoji 49 mjesnih zajednica i da je 

izborima  za savjete mjesnih zajednica 

izabrano preko 300 novih članova. 

„ Savjeti imaju veliki značaj i njima se 

posvećuje velika pažnja u funkcionisanju 

Gradske uprave Prijedor koja za sva 

pitanja i sve projekte traži mišljenje od 

mjesnih zajednica, tako da izborom 

kvalitetnih kadrova na ovom nivou vlasti 

možemo samo poboljšati položaj  i kvalitet 

življenja stanovnika po mjesnim 

zajednicama“ ,  naglasio je Glamočanin. 

 

Prijem za SUBNOR i penzionere 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

organizovao je tradicionalni novogodišnji 

prijem sa predstavnike SUBNOR i  

Udruženja penzionera i i tom prilikom 

istakao da Gradska uprava gaji izuzetne i 

korektne odnose sa  starijim sugrađanima i 

da udovoljava njihovim osnovnim 

potrebama pomažući  im direktno iz 

budžeta grada. 

„Posebno bih želio da istaknem njihovu 

organizovanost što je uz našu dobru  

uzajamnu saradnju ova udruženja postižu 

mnogo “, izjavio je Đaković novinarima 

nakon ovog prijema. 

Predsjednik  Gradske organizacije 

SUBNOR-a  Veljko Rodić istakao je da je 

ova praksa prijema zaživjela odavno te da 

ovo udruženje i dalje veoma aktivno i ima 

oko 700 članova od kojih 80 učesnika 

Narodnooslobodilačkog rata. 

„To nije mala brojka i mi obavljamo sve 

što je po našem programu, održavamo sve 

manifestacije kojima njegujemo tradiciju 

oslobodilačkog rata i pozivamo sve 

potomke da nam se priduže i pomognu rad 

udruženja“, rekao je Rodić. 

 

 
 

Predsjednik Udruženja penzionera 

Slobodan Brdar je izjavio da je ovaj prijem 

bio prilika da se sumiraju rezultati saradnje  

sa Gradskom upravom koja je 

dugogodišnja i na zavidnom nivou. 
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„ Ovo Udruženje je na osnovu 

dugogodišnje saradnje sa gradskom 

administracijom  dobilo  preko 2.117.000  

KM i  od tih sredstava podijeljeno  je  oko 

18.000  jednokratnih novčanih pomoći i 

upućeno preko  3000 naših članova  u 

banjsko-klimatska liječilišta širom 

Republike Srpske „ naglasio je Brdar. 

On je dodao da je ovom Udruženju već 

planirano 220.000 KM za iduću godinu od 

kojih će 130.000 biti utrošeno za 

jednokratne novčane pomoći, a ostatak za 

banjsko liječenje kako bi penzionerima 

produžili život. 

 

Dječija  Nova godina 

 

Uz pjesmu, igru, Djeda Mraza i  

vatrometom od konfeta mališani Prijedora   

dočekali su dječiju Novu 2018.godinu. U 

programu ovog tradicionalnog dočeka 

najmlađih Prijedorčana  učestvovali su  

učenici gradskih osnovnih škola , članovi 

folklornih sekcija i članovi SKUD „ Dr  

Mladen Stojanović“ i  mažoret  kluba „ 

Festina“.  

 

 
 

Gradonačelnik  Milenko Đaković , koji je 

prisustvovao ovom muzičkom programu,  

je  okupljenim mališanima uputio čestitke 

sa  najljepšim  željama  u Novoj godini. 

„ Želim našim najmlađim sugrađanima 

srećno djetinjstvo , da slušaju svoje 

roditelje i da dobro uče i u narednoj godini  

izvršavaju sve  svoje zadatke u vrtiću i 

školi  jer samo tako možete  postići one 

rezultate koje od vas svi očekujemo kao  

svijetlu budućnost našeg grada, poručio  je 

Đaković.  

 

 
 

Mališanima koji se prisustvovali ovom 

dočeku u Sportskoj dvorani „ Mladost“ 

podijeljeni su paketići koje je za njih 

pripremila Gradska uprava uz pomoć 

prijatelja dočeka, Fabrike keksa „ Mira“. 

 

    SREĆNA NOVA 2018.GODINA 

 

 
 

 
 

_______________________________     
Izdavač: Grad  Prijedor 
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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                                             
ИНФОРМАТОР 

Издање за децембар  2017.године 

 

Министри просвјете Сарбије и 

Српске у посјети Приједору 

 

Делегација Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Србије, 

коју је  предводио министар Младен 

Шарчевић и његов домаћин министар 

просвјете и културе Републике Српске 

Дане Малешевић посјетила је  

Пољопривредно-прехрамбену школу у 

Приједору.  

Делегација из Србије је овом приликом 

присуствовала презентацији добре 

праксе када је у питању одвијање 

практичне наставе у овој приједорској 

школи, а обишла је кабинете практичне 

наставе у којима током цијеле године 

настају разни прехрамбени артикли. 

 

 
 

Министар просвете, науке и 

технолошког развоја Србије Младен 

Шарчевић је након обиласка школе 

изразио задовољство постигнутим 

нивоом квалитета практичне наставе. 

„Ово што смо видјели овдје је нешто 

слично као и код нас у Србији гдје су 

пољопривредне школе  јако добре, чак и 

боље од гимназија јер сви имају спољна 

вредновања и високе оцене тако да  смо 

колегама овде препоручили још неке 

школе за сарадњу осим Футога и 

Пирота, као што су школе у Шапцу, 

Ваљеву, Зрењанину, Свилајнцу  и то 

нам је можда најбољи ресурс“, рекао је  

Шарчевић. 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Дане Малешевић је 

новинарима изјавио да је ова посјета 

била у функцији презентовања 

свијетлих примјера како се 

ангажовањем наставника, руководства 

школе, ученика  и привредника може 

постићи пуно ако се желе постићи 

одређени резултати и квалитет. 

„ Повод је и то да је све већи захтјев 

привредника за увођењем тзв.дуалног 

система образовања мада смо ми и сада 

у дуалном систему зато што  многи 

ученици већ изводе наставу и у 

предузећима“, рекао је Малешевић. 

Он је најавио повећање обима 

практичне наставе и у трогодишњим 

школама и чиме ће се дати могућност да 

ученици више времена проводе у 

предузећима. 

„ Циљ је да ученици стекну више 

искуства и да се након школовања без 

проблема укључе у производњу и да 

привредници неће бити незадовољни 

истичући да смо из школе послали дјецу 

која ништа не знају“,  рекао је 

Малешевић.  

Директор Пољопривредно-прехрамбене 

школе Младен Дражић  је изразио 

задовољство посјетом високе делегације 

Србије и Републике Српске истичући да 

је ова школа специфична управо по 

томе да се готово 80 одсто  практичне 

наставе  одвија у школи и то како у 

пољопривреди тако и у прехрани. 

„ Наша  ученичка производња је 

препозната у локалу , сада смо добили 

признање и са нивоа министарства и ми 

смо поносни на нашу практичну наставу 

која је самоодржива јер све  што 

ученици произведу то се и пласира , 

прода и средства поново врате у процес 

наставе кроз набавку сировина“, 

нагласио је Дражић. 



______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

У делегацији је био и градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић  који је 

истакао да је град одавно препознао 

значај практичне наставе у свих шест 

приједорских средњих школа. 

„ Ђаци тако постају спремни за 

заснивање радног односа и пресретан 

сам што је ова висока делегација 

изабрала баш овај огледни примјер 

наше пољопривредне школе , како би и 

други у регији  могли да развијају своје 

школство у овом смјеру квалитетније 

припреме за будуће радно мјесто“ , 

рекао је Ђаковић. 

Ове двије делегације су посјету 

Приједору наставиле обиласком 

Економско-угоститељске школе гдје 

свакодневно практичну наставу имају 

конобари и кувари. 

 

21.12.Буџет за идућу годину већи од 

40 милиона КМ  

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су буџет града за 2018. годину 

у износу од 40.677.696 КМ са 22 гласа 

за и седам против. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да град Приједор , као 

мало која локална заједница у БиХ, 

годину завршава без дуга према било 

којем буџетском кориснику, па и према 

одборницима.  

 

 
 

 
 

"Имам утисак да неко од дискутаната 

није ни прочитао овај најважнији 

документ када је било говора о, на 

примјер, улагању у школство или у 

привреду. Управо смо у образовање и 

привреду усмјерили све своје 

капацитете. Не може се ући са 

неистином и на томе градити реалност, 

уз све поштовање опозиције", рекао је 

Ђаковић у обраћању одборницима на 

овом засједању.  

Он је оцијенио да се наставља пракса 

доброг и домаћинског односа градске 

власти према буџету. 

"Усвојени буџет је дијелом развојни, а 

дијелом социјални и све области живота 

које треба да се њиме покрију су 

покривене, уз нагласак да заиста 

разумијем и оне који би жељели да то 

буде и више средстава, али ми смо 

ограничени оквирима које прописује 

Министарство финансија Републике 

Српске и уз додатак реформске агенде 

која, као политички документ, утиче на 

усвајање буџета", истакао је Ђаковић. 

Он је додао да буџету града Приједора 

републички буџет тренутно дугује 

милион марака и да је то за крај године 

уобичајена појава јер је то вријеме 

свођења рачуна. 

"Ми да имамо још 20 милиона марака 

увијек би се нашло још области којима 

недостаје новац. И кад путујем по много 

развијенијим земљама чујем од колега 

да исте критике из опозиције 

доживљавају и ја се захваљујем свима 

на дискусијама", поручио је Ђаковић. 
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Промовисан Први том 

Енциклопедије Републике  Српске 

 

Енциклопедија Републике Српске 

представља научни документ у којем је 

обрађено 1.330 одредница у вези са 

процесима, догађајима и личностима 

важним за историју Српске, изјавио је 

предсједник Академије наука и 

умјетности Републике СрпскеРајко 

Кузмановић у Приједору  на промоцији 

првог тома Енциклопедије Републике 

Српске 

„Основни задатак Енциклопедије је да 

прикаже и покаже прошлост, 

садашњост, али и да антиципира 

будућност Републике Српске и ових 

крајева у којима егзистира српски, али и 

други народи који су у њој и који су 

оставили позитиван траг“, рекао је 

Кузмановић. 

Он је додао да је Енциклопедија 

најзначајнији  републички пројекат  

који се реализује у  преко 28  области 

као што су  наука, култура, умјетност , 

образовање, религија, економија, спорт, 

војска и све оно што је најбитније за 

једну државотворну јединицу као што је 

Република Српска. 

„Она је као документ и лична карта 

Републике Српске  и до сада смо  

укупно утврдили више од 11 000 

одредница и оне ће бити разврстане у 

пет томова и након овог првог, 

сукцесивно ће се сваке године 

објављивати слиједећи том“, додао је 

Кузмановић. 

 

 
 

 

 
 

Он је , када је ријеч о заступљености 

Приједора у овом документу, додао да 

је Приједор град , али и регионално 

подручје које заузима значајно мјесто  у 

Енциклопедији Републике Српске те да 

је договорено да се ангажовање овог 

града  на даљој изради Енциклопедије 

настави јер су за поједине области као 

што су насељена мјеста требали  људи 

који ће детаљно то урадити и доставити 

стручном тиму Академије наука и 

умјетности. 

„ Енциклопедија је и  научно и стручно 

и умјетничко  дјело  и њу никада не 

пише појединац већ једно научно и 

стручно тијело и  ми смо у том смислу 

ангажовали 25 стручњака који се баве 

тим послом и још око 300 сарадника 

који раде на Енциклопедији“ истакао је 

Кузмановић. 

Прије јавне промоције која је одржана у 

Кину  „ Козара“ предсједник АНУРС –а 

Рајко Кузмановић те генерални секретар 

АНУРС-а Драгољуб Мирјанић и 

дописни члан АНУРС-а Витомир 

Поповић су градоначелнику Приједора 

Миленку Ђаковићу уручили примјерак 

 првог тома Енциклопедије Републике 

Српске. 

„Енциклопедија је једна велика лична 

карта једног великог ентитета и у овом 

првом тому се град Приједор се 

спомиње на 181 мјесту и то како 

појединци тако и  друтшвени, спортски 

и културни колективи те се надам да ће 

многима бити интересантно да имају 

примјерак овог дјела на својим 

полицама“, рекао је Ђаковић.  
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Словенци у посјети Приједору 

 

Представници словеначке компаније 

Колектор посјетили су град Приједор и 

том приликом је уприличен састанак у 

Градској управи са градоначелником 

Приједора, г. Ђаковићем и његовим 

сарадницима.Посјета је организована у 

циљу разматрања могућности пословне 

сарадње између Колектор-а и Градске 

управе, што је резултат раније 

започетих преговора и пословних 

планова на нивоу концерна Колектор у 

смислу ширења капацитета на подручју 

Босне и Херцеговине. 

У производном програму Колектор-а се 

између осталог налазе комутатори за 

аутомобилску индустрију, комутатори 

за ручне и кућанске апарате и 

електрокомпоненте, као што су 

пригушнице и комутатори.  

На нивоу Групације запослено је преко 

4500 радника, док своје производне 

капацитете у БиХ већ имају у 

Лакташима, Клашницама и одскоро у 

Српцу, гдје је запослено преко 450 

радника. 

У наредном периоду активно ће се 

радити на стварању услова за 

реализацију пословних активности на 

подручју Приједора. 

  

Конференција о брендирању 

 

Министар трговине и туризма 

Републике Српске Предраг Глухаковић 

је  отварајући конференцију на тему " 

Брендирање домаћих производа -Наше 

је боље" у Приједору изјавио да овај 

град има ресурсе који треба да буду 

промовисани и да производи појединих 

привредника, препознатљиви  на 

тржишту , треба да буду брендирани. 

Он је  додао да је циљ овог  скупа  и био 

да се омогући привредницима да  чују и 

виде шта је потребно да у том правцу  

унаприједе своју производњу за идућу 

годину. 

„ Привредницима  је предочено који су 

то кораци и шта треба да ураде да 

побољшају своју производњу и да 

њихов  производ буде прихватљивији на 

тржишту“, изјавио је Глухаковић 

новинарима. 

 

 
 

Он је додао да је организовање 

неколико конференција  по регијама на 

ову тему у претходном периоду  

показало да Република Српска има 

могућности да неке од аутохтоних  

производа са овог  простора препозна 

као могуће производе који се могу 

брендирати. 

„ Оно што је још важније је да се сви ти 

производи који се пласирају у наше 

тржне центре имају своје мјесто и да га 

задрже , а кад се нешто  пуно купује , то 

и  вриједи и то је пут ка брендирању“, 

рекао је Глухаковић. 

Директор  Подручне привредне коморе 

Бања Лука Горан Рачић истакао је да ће 

се на тему брендирања одржавати још 

доста конференција  које ће у 

будућности имати за циљ да 

произвођачима дају потребна знања на 

који начин се стиче епитет бренда 

једног домаћег производа  и које 

системске мјере треба предузети да би 

за један производ могло да се каже да је 

то бренд. 
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 „ Тржиште говори шта је бренд, а шта 

није и да је показатељ то кад једна 

робна марка постане синоним за један 

производ, то је онда бренд“, изјавио је 

Рачић. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  је изјавио да је  брендирање 

производа  веома актуелно у свијету те 

да нема произвођача који не би волио да 

његов производ буде препознатљив на 

тржишту. 

„Ми имамо производе који су 

препознатљиви у свијету као што је 

кекс, ракија, али подржавамо  разним 

подстицајима и друге произвођаче  који 

треба да овој теми посвете пажњу како 

би њихови производи квалитетом 

постали препознатљиви на 

тржишту“,рекао је Ђаковић. 

 

Отворен бизнис инкубатор 

 

У Пословном центру Приједор  су 

завршени радови на адаптацији 

простора у оквиру  пројекта “Развојем 

предузетничке инфраструктуре до 

бољег пословног окружења” . Општи 

циљ  овог пројекта чија је укупна 

вриједност око 133.200 КМ је 

побољшање пословног окружења на 

подручју града Приједор док је 

специфични циљ подстицање 

самозапошљавања и унапријеђење  

конкурентности малих и средњих 

предузећа   кроз развој пословне 

инфраструктуре на подручју града 

Приједора. Средства у износу  од 33.579  

КМ обезбиједио је Град Приједор док  

остало представљају бесповратна 

средства обезбијеђена од стране 

Европске уније путем пројекта Локални 

интегрисани развој (ЛИР), који 

имплементира УНДП БиХ и Влада 

Републике Српске путем Министарства 

финансија. 

Вођа пројектног тима  Зинајда Хошић је 

новинарима изјавила да је у оквиру овог 

пројекта уређено око 232 квадратна 

метра пословних простора који су 

распоређени у 12 канцеларија и једном 

великом салом за састанке и едукације и 

намијењене су привредним субјектима 

из области креативне  и иновативне 

индустрије. 

„ За овај бизнис инкубатор , који је 

потпуно инфраструктурно опремљен, 

предвиђено је доношење правилника за 

улазак у овај центар који треба да 

пропише услове под којима ће 

привредни субјекти користити пословне 

просторије у овом центру“, изјавила је 

Хошићева. 

Она је потврдила да ће висина 

закупнине за почетнике  у првој години 

бити 35 одсто, а  у другој 40 одсто  од  

девет КМ колика је цијена простора по 

метру квадратном у овој пословној 

зони. 

 

 
 

 „ Овим пројектом су уређене 

канцеларије које ће изнајмљивањем под 

повољним условима омогућити 

активирање креативне индустрије на 

подручју града и ми ћемо подржавати 

све активности које се даље буду овдје 

проводиле по развојним циклусима“ , 

изјавио је градоначелник Приједора 

Миленко Ђаковић. 
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Имплементатор пројекта је Град 

Приједор, а подржан је бесповратним 

средствима Финансијског механизма за 

финансирање пројеката интегрисаног и 

одрживог локалног развоја у Републици 

Српској 2016/2017.  

У овом простору ће се организовати  

едукације за заинтересоване субјекте из 

области иновативног менаџмента, 

употребе ИТ алата у бизнису, доступних 

програма за развој иновација и 

креативне индустрије. 

 

Отворен кабинет за ЦНЦ техничаре 

 

Министар просвјете и културе 

Републике Српске Дане Малешевић  и 

градоначелник Миленко Ђаковић  

отворили су  у Машинској школи у 

Приједору кабинет практичне наставе за 

техничаре ЦНЦ технологија. Ријеч је о 

пројекту „ Практична настава на радном 

мјесту – ПРАКСА 2“ који је провела 

Агенција за локални економски развој „ 

Преда-ПД“ , а финансира Влада 

Швајцарске кроз програм  „Прилика 

Плус“.  

 

 
 

„ Ово није дуално образовање која 

подразумијева праксу ван школе већ  

одвијање квалитетне праксе у школама 

на машинама које се користе у 

предузећу  и ми подржавамо овакве 

пројекте  који јачају капацитете за 

извођење практичне наставе у 

школским радионицама, кабинетима и у 

предузећима која учествују у 

организацији практичне наставе “ , 

изјавио је министар Дане Малешевић. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је ова локална 

заједница одавно препознала потребу 

прилагођавања школства потребама 

тржишта рада и да кроз процесе 

едукација дјеца буду спремна за одлазак 

на радно мјесто послије школовања. 

" Ово је  прилика да се покаже да смо у 

томе добрим дијелом успјели и да 

бисмо проводили пројекти којима 

доводимо послодавце у наш град који 

не траже јефтину него квалификовану 

радну снагу  ", рекао је Ђаковић. 

Кабинет за  ЦНЦ техничаре је 

обухватио  адаптацију кабинета 

(успостављање адекватног умрежавања) 

набавку  ЦНЦ машине, софтвер, те 

набавку 13 рачунара одговарајућих 

перформанси, укупне вриједности 

80.000 КМ.  

Директор Републичке агенције за развој 

малих и средњих предузећа Маринко 

Ђукић је истакао да јака привреда 

захтијева добар образовни систем који 

ће да производи кадрове који су 

потребни за наша предузећа. 

"Овај пројекат је вриједан око шест 

милиона евра, а ми смо до сада у средње 

стручне школе у Приједору до сада 

набавили опреме   у вриједности  око 

650 000 КМ", рекао је Ђукић. 

Пројектом је поред  модернизације и 

оспособљавања три кабинета практичне 

наставе у овој школи  слична активност 

проведена  и у Економској школи  кроз  

модернизацију кабинета практичне 

наставе  за конобаре и куваре и 

кабинета за куваре у Центру „ Сунце“ те 

кабинета за вариоце у Средњој 

машинској школи „Никола Тесла“ 

Козарска Дубица. 

 

Градоначелник обишао погон за 

производњу плочастог намјештаја 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  обишао је  новоотворени 

погон  предузећа за производњу  

плочастог намјештаја односно `бокс 

спринг` кревета „ НАПКО“ у 
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Брезичанима код Приједора. Ријеч је о 

холандској компанији која је 

производњу у БиХ почела  још 

2011.године у Петрову  гдје запошљава 

преко 400 радника и данас је највећи 

извозник у тој општини.  

„Погон у Приједору је дио планског 

проширења производње и већ је посао 

добило 50 радника, а план им је да 

приме још око 250 радника у будућем 

развојном циклусу будући да је роба 

коју производе јако тражена и дневно 

одавде оде шлепер робе на европско 

тржиште“, рекао је Ђаковић. 

Он је додао да градска управа подржава 

све инвеститоре који запошљавају  и 

има коректан однос према радницима те 

да ће у случају овог инвеститора 

покушати да помогну око снижавања 

цијене закупнине пословног простора 

гдје је погон смјештен. 

Директор и власник компаније 

„НАПКО“ Денис Корнелисен је 

новинарима изјавио да у Приједору 

намјерава да прошири производњу и 

прими нову квалификовану радну снагу. 

 

 
 

„ У Приједор сам дошао због повољне 

пословне климе и у  плану нам је да 

производимо три шлепера робе дневно  

на тржиште Холандије, Њемачке и 

Аустрије и рок за  реализацију ове 

пословне идеје је најкасније јули идуће 

године“, рекао је Корнелисен. 

Директор Агенције за локални 

економски развој „ПРЕДА-ПД“ Мишо 

Рељић је потврдио да је ово 16. страни 

инвеститор који је отворио производни 

погон на подручју Приједора. 

„ Јако нам је значајно да овакве фабрике 

долазе, поготово ова која ради у дрвном 

сектору  и запослиће 300 радника, 

колико сва остала предузећа у овом 

сектору запошљавају“ , рекао је Рељић. 

Он је додао и да „ ПРЕДА-ПД“ ради на 

довођењу фабрике пелета која би 

запослила око 50 радника , као и  једне 

фабрике у металском сектору са  

планом запошљавања још око 300 

радника. 

 

 

 

Подстицајима до посла 

 

Градоначелник  Приједора Миленко 

Ђаковић   потписао  је    уговоре  којима 

је додијељено  240.000  КМ  

бесповратних подстицајних средстава за 

88 одобрених пријава  послодаваца  

којима ће до радних мјеста доћи 149 

радника.  

Ријеч је о бесповратним  подстицајима 

којима ће 35 лица добити посао на 

основу пројекта самозапошљавања, 

међу којима је осам жена за шта ће бити 

издвојено 109.000 КМ.  За запошљавање 

нових 114 радника од чега је 12 радника 

са високом стручном спремом биће 

издвојено укупно 125.000 КМ,а за једно 

предузеће додијељено је 3.000 КМ  на 

име поршке увпђењу стандарда 

квалитета. 

 

 

 
 

 „Сматрам да је ово  добар начин да се 

приредни субјекти подстакну да 

запошљавају нове раднике и што је још 
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важније да младе  подстакнемо да они 

као један од начина запошљавања виде  

у самозапошљавању како би властитим 

радом и средствима  обезбиједили  

будућност за  себе и своје породице“ 

казао је Ђаковић. 

Он је подсјетио да град Приједор од 

2009.године континуирано реализује 

пројекте подстицаја привредним 

субјектима са циљем побољшања 

привредног амбијента , повећања броја 

привредних субјеката, повећања 

запослености и смањења 

незапослености. 

На конкурс за додјелу подстицаја  који 

је трајао до краја октобра ове године 

пристигло је  111 пријава  што је 

показатељ да је за ове подстицаје 

владало велико интересовање. 

 

Уручена опрема за три основне школе 

 

У Агенцији за локални економски 

развој „ Преда-ПД“ организована  је 

свечаност примопредаје  опреме 

набављене кроз пројекат „ Побољшање 

квалитета наставе у основним 

школама“.  

Координатор пројекта Милена 

Гњатовић је истакла да пројекат 

представља заједничку активност 

Градске управе  Компаније „Арцелор 

Митал Приједор „ и Агенције „ Преда“ 

која се проводи већ дужи низ година и 

усмјерена је  на унапређење квалитета 

основног образовања. 

 

 
 

„ Конкретно овај пројекат  је вриједан  

око 10 000 КМ и односи се на опремање 

кабинета, библиотека , набавку 

дидактичких средстава и инструктивни 

материјал који је од значаја за 

обезбјеђење услова да школе могу да 

прате развојне трендове и користе 

иновације у раду са дјецом“, рекла је 

Гњатовићева. 

Начелник Одјељења  за друштвене 

дјелатности Моња Касаловић је 

новинарима изјавила да је овај пројекат  

још један примјер добре праксе  са 

пословним окружењем, а све у циљу 

побољшања квалитета рада са 

ученицима и праћење тренда 

образовања  са модерним 

информационим технологијама. 

Руководилац службе општих послова  у 

компанији Арцелор Митал Приједор 

Предраг Шорга је истакао да су их 

позитивна искуства из претходних 

пројеката за унапређење наставног 

процеса у средњим школама  

опредијелила да се и ове године укључе 

у овај пројекат. 

„Наш циљ је развој образовања и 

заједно са нашим партнерима желимо да 

унаприједимо наставни процес и у 

основним школама како бисмо им 

створили базу за што успјешније даље 

школовање“, истакао је Шорга. 

Пројекат „Побољшање квалитета 

наставе у основним школама“ 

обухватио је основне школе: „ Петар 

Кочић“, „ Петар Петровић Његош“ и „ 

Десанка Максимовић“. 

 

Цијели свијет  један хор 

 

Ревијом хорова под називом "Цијели 

свијет - један хор" град Приједор је  по  

први пут обиљежио Међународни дан 

хорског пјевања у Позоришту Приједор. 

У цјеловечерњем програму наступили 

су  хорови основне и средње Музичке 

школе "Саво Балабан", Културно-

умјетничко друштво "Осман Џафић" 

Приједор, Српско пјевачко друштво 

"Вишњић" Козарска Дубица, 

Мјешовити хор "Уна" Нови Град, 

приједорски хорови "А Виста" и СПД 
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"Вила".  

Ревију је отворио градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић који је 

истакао да је било само питање дана 

када ће се и Приједор укључити у 

обиљежавање Међународног дана 

хорског пјевања. 

 

 
 

„ Традиција хорске музике овдје је дуга 

преко једног вијека, тако да смо овим 

обиљежавањем само заузели мјесто које 

нам ,међу онима који обиљежавају овај 

дан, и припада“ , поручио је Ђаковић. 

Циљ манифестације је био 

популаризација хорског пјевања, 

омогућавање већег броја наступа 

домаћим хоровима и пружање 

могућности приједорској публици да, 

поред Фестивала хорова "Златна вила", 

присуствује још неком концерту хорске 

музике.  

Међународни дан хорског пјевања 

обиљежава се сваке године, у другу 

недјељу у децембру, када хорови 

цијелог свијета славе хорску пјесму. 

 

Изабран најбољи спортиста за 

2017.годину 

 

Најуспјешнији  спортиста града 

Приједора у 2017.години је  Сања 

Милојица, чланица  Стонотениског 

клуба  „Приједор“. 

Међу резултатима који су јој донијели 

ову титулу су   друго мјесто  на ранг-

листи сениорки БиХ и друго међу 

најбољих осам сениорки БиХ, а  била је 

и побједник  Појединачног сениорског 

првенства Републике Српске и шампион 

у игри парова.  

  

 
 

 
 

„ Признање је ласкаво и обавезујуће  и 

много ми значи па као што сам га радом 

заслужила тако исто га морам и 

оправдати у будућем раду , тако да већ у 

фебруару почињу квалификације за 

Европско првенство и први меч играмо 

против Белгије “ казала је Милојица. 

Иначе, Милојица је три пута била 

проглашавана за најперспективнијег 

спортисту  Републике Српске, а ове 

године, на 63. избору „Гласа Српске“, 

била је девета. 

Признање и пехар Милојици  је уручио 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  на  48. Избору спортисте града 

за 2017.годину који је одржан у 

Приједору. 

„ Наши спортисти су и ове године 

блистали на спортским теренима , мада 

сматрам да  самим тим што се баве 

спортом они су већ побједници и 

честитам свима онима који су на  овај 

начин били прави амбасадори нашег 

града на спортским теренима“ рекао је 

Ђаковић. 

Епитет најуспјешнији млади 

перспективни спортиста понијели су 
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Драгица  Глигоревић  ,ЖРК „Мира“ и 

Синиша Лукић Бициклистички клуб 

„Козара“које је , као и још дванаест 

перспективних спортских нада 

наградила компанија Арцелор Митал 

Приједор. 

За најбољу  мушку екипу је проглашена 

кадетска екипа ФК„Рудар-Приједор“ , а  

у категорији жена  рукометашице ЖРК  

„Мира“. 

Најуспјешнији спортски радник Младен 

Јелача за свеукупан допринос раду, 

развоју и напретку спорта у Приједору и 

најуспјешнији спортски тренер Срђан 

Марјановић, ФК „Рудар-Приједор“ 

На овој свечаности у част најбољих 

спортиста града Приједора додијељена 

су и специјална признања  за 10  

спортских клубова за дугогодишњи рад 

и допринос развоју фудбала,  рукомета, 

одбојке, тениса, ваздухопловства и 

падобранства, борилачких спортова и 

развоја младих уопште, као и за хумане 

подвиге на спортским теренима. 

Организатор манифестације је и ове 

године била локална медијска кућа 

Информативно-пословни центар „ 

Козарски вјесник“, а покровитељ Град 

Приједор. 

 

 

 

20 година рада Удружења Словенаца 

 

Традиционалном божићном забавом 

која је по 20. пут организована у 

Приједору  завршене су дводневне 

свечаности којима је Удружење 

Словенаца „ Липа“ обиљежило двије 

деценије постојања и рада у овом граду. 

Тим поводом одржана је у свечана 

академија у Позоришту Приједор на 

којој је  промовисана књига  „Наших 20 

година“, чији је аутор предсједник 

Удружења Словенаца  Аленке Удуч уз  

наступ КУД-а „Голобар“ из Бовца и 

женске пјевачке групе КУД-а „Милан 

Егић“ из Брезичана. 

Удучева је новинарима изјавила да је  

„Наших 20 година“ њена четврта књига 

која се бави настајањем и активности  

Удружења.  

 

 
  

 
 

„ Ријеч је о књизи која пригодним 

текстовима и фотографијама  

документује  рад Удружења Словенаца 

од 1997.године до данас и то 

хронолошки како је се почело кроз 

посредовање или иницирање бројних 

сусрета, културних  и спортских 

манифестација, посјете бројних 

делегација, студијске посјете и слично 

па све до братимљења  градова“, казала 

је Удучева. 

Она је додала да се Удружење „ Липа“ 

свих ових година  у Приједору  бавило  

очувањем словеначког језика, културе, 

обичај, а постали су  и мост 

пријатељства Приједора са градовима у 

Словенији као што су Бовец, Ново 

Место, Копар и други. 

Ово је била прилика и да се награде сви 

они заслужни појединци , установе и 

организације  које су у протеклом 

периоду подржавали рад овог 

приједорског удружења. 

Свечаности обиљежавања јубилеја 

Удружења Словенаца  увеличали су и  

чланови  Позоришне групе „ Бц“ из 
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словеначког града Бовец који су током 

ових дводневних свечаности у 

Позоришту Приједор извели представу 

„ Арсеник  и старе чипке“.  

 

Новогодишњи пријеми 

 

Пријем за новинаре 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић  организовао је традиционални 

новогодишњи пријем за новинаре и 

медијске куће које извјештавају из овог 

града  и захвалио на доброј  сарадњи, 

објективном праћењу и извјештавању о 

процесима и догађајима који се одвијају 

у Приједору.  

 „ Ми смо сви заједно на истом задатку 

да промовишемо свој град и да стварамо 

услове да се у њему боље живи, више 

запошљава, квалитетно образује  и 

стварају нове породице “, рекао је 

Ђаковић.  

Он  је додао да је стварање повољног 

амбијента за развој једног града веома 

значајно и да медији у томе имају важну 

улогу. 

 

 
 

Директор Информативно-пословног 

центра “Козарски вјесник” Зоран Совиљ 

рекао је да је сарадња са локалном 

заједницом изузетна. 

На крају пријема представницима  

медијских кућа  упућене су жеље за 

пословни успјех, честитке и лијепе 

жеље за предстојеће новогодишње и 

божићне празнике. 

 

Пријем за вјерске службенике 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је традиционални 

пријем за представнике свих вјерских 

заједница са подручја града  и том  

приликом изјавио  да је ово била још 

једна  размјена мишљења о условима у 

којима се живи у граду Приједору, са 

освртом на годину на измаку. 

„ На опште задовољство смо 

констатовали да ,иако је Приједор 

најмултиетичнија локална заједница у 

БиХ , то је један миран град и да су на  

нивоу односа националних групација  

достигли изузетно квалитетан ниво и да 

у том правцу треба и даље наставити“ 

рекао је Ђаковић новинарима након 

традиционалног новогодишњег пријема 

у Градској управи Приједор. 

Он је додао да је током 2017.године 

било много манифестација  и 

заједничких догађаја у којима су 

учествовали представници свих 

вјерских заједница и да је то лијепа 

порука свим грађанима Приједора и 

онима који долазе у овај град. 

 

 
 

„ Приједор је безбједан и треба да 

остане безбједан град и као такав 

погодан за живот његових грађана и 

сигуран за инвеститоре који отварањен 

нових радних мјеста носе и веће 

запошљавање и бољу будућност за све 

Приједорчане“ порука се вјерских 

службеника са пријема  код 

градоначелника Приједора. 

 

Пријем за предсједнике савјета 

мјесних заједница 
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Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић истакао је  на новогодишњем 

пријему за предсједнике савјета мјесних 

заједница да Градска управа има 

изузетну сарадњу са њима   и да је то од 

изузетне важности како би се јасно 

дефинисали проблеми  које имају мјесне 

заједнице и који дефинишу будуће 

развојне планове и пројекте. 

„Ово је прилика да се сумирају 

резултати и договоре планови за 

будућност и још више подигне 

љествица нивоа сагласности која  међу 

нама постоји“ нагласио је Ђаковић. 

Он је потврдио да су  у 2017.години  

обављени избори и изабрани нови 

савјети мјесних заједница, као и да су  

тако  изабрани најбољи и 

најквалитетнији  људи који су  вољни да 

посвете своје вријеме идентификацији 

проблема у мјесним заједницама који су 

преостали како би их заједнички у 

наредном периоду рјешавали. 

 

 
 

Шеф Одсјека за мјесне заједнице Милан 

Гламочанин  је потврдио да у Приједору 

постоји 49 мјесних заједница и да је 

изборима  за савјете мјесних заједница 

изабрано преко 300 нових чланова. 

„ Савјети имају велики значај и њима се 

посвећује велика пажња у 

функционисању Градске управе 

Приједор која за сва питања и све 

пројекте тражи мишљење од мјесних 

заједница, тако да избором квалитетних 

кадрова на овом нивоу власти можемо 

само побољшати положај  и квалитет 

живљења становника по мјесним 

заједницама“ ,  нагласио је Гламочанин. 

 

Пријем за СУБНОР и пензионере 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић организовао је традиционални 

новогодишњи пријем са представнике 

СУБНОР и  Удружења пензионера и и 

том приликом истакао да Градска 

управа гаји изузетне и коректне односе 

са  старијим суграђанима и да 

удовољава њиховим основним 

потребама помажући  им директно из 

буџета града. 

„Посебно бих желио да истакнем 

њихову организованост што је уз нашу 

добру  узајамну сарадњу ова удружења 

постижу много “, изјавио је Ђаковић 

новинарима након овог пријема. 

Предсједник  Градске организације 

СУБНОР-а  Вељко Родић истакао је да 

је ова пракса пријема заживјела одавно 

те да ово удружење и даље веома 

активно и има око 700 чланова од којих 

80 учесника Народноослободилачког 

рата. 

„То није мала бројка и ми обављамо све 

што је по нашем програму, одржавамо 

све манифестације којима његујемо 

традицију ослободилачког рата и 

позивамо све потомке да нам се 

придуже и помогну рад удружења“, 

рекао је Родић. 

 

 
 

Предсједник Удружења пензионера 

Слободан Брдар је изјавио да је овај 

пријем био прилика да се сумирају 

резултати сарадње  са Градском 
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управом која је дугогодишња и на 

завидном нивоу. 

„ Ово Удружење је на основу 

дугогодишње сарадње са градском 

администрацијом  добило  преко 

2.117.000  КМ и  од тих средстава 

подијељено  је  око 18.000  једнократних 

новчаних помоћи и упућено преко  3000 

наших чланова  у бањско-климатска 

лијечилишта широм Републике Српске 

„ нагласио је Брдар. 

Он је додао да је овом Удружењу већ 

планирано 220.000 КМ за идућу годину 

од којих ће 130.000 бити утрошено за 

једнократне новчане помоћи, а остатак 

за бањско лијечење како би 

пензионерима продужили живот. 

 

Дјечија  Нова година 

 

Уз пјесму, игру, Дједа Мраза и  

ватрометом од конфета малишани 

Приједора   дочекали су дјечију Нову 

2018.годину. У програму овог 

традиционалног дочека најмлађих 

Приједорчана  учествовали су  ученици 

градских основних школа , чланови 

фолклорних секција и чланови СКУД „ 

Др  Младен Стојановић“ и  мажорет  

клуба „ Фестина“.  

 

 
 

Градоначелник  Миленко Ђаковић , који 

је присуствовао овом музичком 

програму,  је  окупљеним малишанима 

упутио честитке са  најљепшим  жељама  

у Новој години. 

„ Желим нашим најмлађим суграђанима 

срећно дјетињство , да слушају своје 

родитеље и да добро уче и у наредној 

години  извршавају све  своје задатке у 

вртићу и школи  јер само тако можете  

постићи оне резултате које од вас сви 

очекујемо као  свијетлу будућност 

нашег града, поручио  је Ђаковић.  

 

 
 

Малишанима који се присуствовали 

овом дочеку у Спортској дворани „ 

Младост“ подијељени су пакетићи које 

је за њих припремила Градска управа уз 

помоћ пријатеља дочека, Фабрике кекса 

„ Мира“. 

 

    СРЕЋНА НОВА 2018.ГОДИНА 
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