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    ГРАД   ПРИЈЕДОР 

           ГРАДСКА УПРАВА 

_________________________________                             

 ИНФОРМАТОР 
        Издање за јуни  2016.године 

 

Дообуком до посла 

 

Координатор  пројекта „Помоћ за 

самопомоћ“ и предсједник Удружења 

„Прогрес“  из Сарајева Елвир Чаушевић   

и  замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић  потписали су са 

седам  послодаваца уговоре  о 

практичној  дообуци  осам  лица  која се 

налазе  на бироу за запошљавање. 

 

 
 

„Ми у Приједору  настојимо  

искористити све  облике запошљавања 

,па тако и  овај  пружајући на тај начин 

прилику младим  људима да кроз 

дообуку , или преквалификацију  лакше 

дођу до посла. Послодавци  са којима 

смо  ранијих година потписивали 

уговоре о практичној дообуци  за око 40 

незапослених лица запослили  су преко  

80 одсто лица који су се код њих 

похађали дообуку па се надамо да ће 

тако бити и овај пут “  рекао је Ђаковић. 

Иначе, ово је шеста  година  како  

Удружење „Прогрес „  и њемачка 

фондација „Wings of hope“  /„Крила 

наде“/ у сарадњи са локалним властима  

потписује уговор са послодавцима о 

практичној дообуци  лица  животне 

доби  од 18-35 година са завршеном 

основном ,или средњом школом , а ради  

лакшег запослења. 

Ове године   је у пројекат „Помоћ за 

самопомоћ“ укључено девет регија  из 

Босне и Херцеговине односно  50  

кандидата  који се  налазе на дообуци 

,за шта ће бити  издвојено 240 000 КМ  

,од чега  половину финансира  

Министарство иностраних послова 

Њемачке са неколико својих фондација 

,а другу половину локалне заједнице. 

 

13.6. Градоначелник у посјети Бања 

Луци 

 

Домаћин сусрета, Слободан 

Гаврановић, у изјави новинарима, рекао 

је да Бања Лука и Приједор успјешно 

сарађују дуги низ година у различитим 

областима. 

 

 
 

- Бања Лука и Приједор би требало да 

преузму већу одговорност у рјешавању 

значајних питања, јер су то двије водеће 

и највеће локалне заједнице у нашој 

регији. Од развоја Бање Луке и 

Приједора користи има цијела 

Република Српска. Сигуран сам да 

заједнички наступ наше двије локалне 

заједнице у различитим институцијама 

може дати велики допринос у томе да 

живот грађана буде што квалитетнији и 

уређенији – нагласио је Гаврановић. 

Павић је  оцијенио да је састанак у 

Бањој Луци био изузетно користан, јер 

су размијењена мишљења о различитим 

областима сарадње. Он је истакао да 
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регије Бања Лука и Приједор чине око 

50 одсто Републике Српске, и то према 

различитим параметрима - по броју 

становника, броју запослених, обиму 

производње и слично. 

- Увидјели смо да у свим областима 

имамо много простора за напредак. 

Сматрамо да Приједор и Бања Лука 

морају више учествовати у доношењу 

прописа о локалним заједницама и да 

наш допринос и учешће у Савезу 

општина и градова РС морају бити 

већи.  Разговарали смо и о организацији 

мјесних заједница, а теме су биле и 

инвестирање и локални пројекти, затим 

подстицаји у областима пољопривреде 

и запошљавања. Имамо низ заједничких 

пројеката као што је систем 

водоснабдијевања Црно врело, пут 

Бронзани Мајдан – Сански Мост, те 

сарадња у организацији културних и 

туристичких манифестација – навео је 

Павић и додао да је договорено да се у 

року од десетак дана састане надзорни 

одбор пројекта Црно врело који би 

требало да утврди тачну динамику 

наставка радова. 

 

Промоција читања уз Веселу 

палачинку 

 

Под окриљем приједорског Културног 

љета Народна библиотека „ Ћирило и 

Методије“ је у сарадњи са Удружењем „ 

Жене у умјетности“ организовала  

перформанс уз читање сликовнице „ 

Весела палачинка“ аутора Наде Ивељић. 

Директор  библиотеке Мара Ећим је 

истакла да је циљ манифестације која је 

одржана на малом градском тргу била 

промоција читања. 

„ На овај занимљив начин настојали  

смо да промовишемо књигу и читање са 

жељом да добијемо што већи број 

читалачке публике и да не заборавимо 

да читамо“ казала је Ећимова. 

Библиотекар Биљана Вучета је истакла 

да када им дјеца долазе у посјету увијек 

им буде драго кад им читају „ Веселу 

палачинку“. 

 

 
 

 „ На наш позив `дођите да 

паланчинтамо`“   у госте су нам дошла 

дјечица  из вртића и одлучили смо да 

прочитамо ову лијепу сликовницу и да 

се дружимо“ рекла је Вучета. 

Уз читање сликовнице на тргу су 

дијељене слане и слатке палачинке. 

 

19.6. Обиљежена Слава града 

 

Ломљењем славског колача и славским 

ручком град Приједор и Црква Свете 

Тројице прославили су славу Свету 

Тројицу – Духове. Градоначелник 

Приједора Марко Павић рекао је да је 

слава традиција и да жели да се та 

традиција настави и да се слава и даље 

обиљежава. 

 

 
 

 „Зна се да је на славу свако добродошао 

и да слава није везана за нацију него за 

људе и зато су сви људи добре воље 

добродошли на славу“, рекао је Павић 

новинарима у Приједору. 
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 Он је навео да се и ова слава 

обиљежава у вријеме када јесте криза, 

али да град Приједор постиже добре 

резулатте и да је слава само подстицај 

да се више ради и да се више покаже 

јединство и заједништво да би 

резултати у будућности били бољи.  

„Ово је вријеме када образовање у 

једним школама престаје и припремају 

се дјеца за образовање на вишим 

степенима образовања и љето није само 

за одмор, љето је да се припремимо за 

бољи рад на јесен, за учење, за упис на 

студије, у средње школе. Ја се надам да 

ће наши ученици, радници и наши 

запослени заиста и у овој години 

постићи резултате који ће бити на 

задовољство свих“, додао је Павић. 

 Обиљежавање Духова почело је 

вечерњим концертом духовне музике 

хорова „Јединство“ из Бањалуке и 

„Вила“ из Приједора, те хора 

свештеника бањалучке епархије, а 

настављено  литургијом у Цркви Свете 

Тројице и полагањем вијенаца на 

централно спомен обиљежје „За крст 

часни“, посвећено борцима погинулим у 

Одбрамбено-отаџбинском рату. 

 Славским свечаностима присуствовала 

је  министар управе и локалне 

самоуправе Републике Српске Лејла 

Решић, представници јавног, 

политичког и привредног живота и 

сусједних локланих заједница.  

 

Уручена награда градоначелнику  

Међу добитницима награде „ Капетан 

Миша Анастасијевић“ која се додјељује 

уз помоћ привредних комора Србије и 

Републике Српске и уз консултације са 

Привредном комором регије Бањалука  

је ове године био  и градоначелник 

Приједора Марко Павић  који је рекао је 

да му наведено признање много значи.  

"Свака награда годи, јер је веома тешко 

бити градоначелник. Трудим се да 

будем градоначелник свих грађана и да 

рјешавам њихове проблеме", додао је 

Павић. 

Представници "Медиа инвента" из 

Новог Сада и Универзитета у Бањалуци 

уручили  су 23 престижне награде 

"Капетан Миша Анастасијевић".  

 

 
 

Директор "Медиа инвента" Владо 

Маркановић каже да је капетан Миша 

Анастасијевић био најпознатији 

добротвор Универзитета у Београду. 

"У његовој палати на Студентском тргу 

смјештен је и данас Ректорат 

београдског Универзитета`", рекао је 

Маркановић. 

Он је оцијенио да су предузетништво и 

култура комуникације стваралачке снаге 

које морају бити његоване.   

Пет година заредом Статуета "Капетана 

Миша" на "Дунавском бизнис форуму" 

додјељује се најбољим привредницима 

из 14 земаља Подунавља. Ово 

престижно признање у Србији се 

додјељује од 2000. године. Сви 

добитници признања, номиновани за 

награде, мала и средња предузећа, 

брендови и успјешни предузетници и 

ствараоци, као и локалне самоуправе и 

биће представљени у Монографији "Пут 

ка врху" издање за РС. 
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29.6. Успјешан рад Скупштине града 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и предсједник Скупштине града 

Приједора Сеад Јакуповић оцијенили су  

рад локалног парламента у протекле 

четири године изузетно успјешним. 

 

 
 

Павић је изјавио да је текући сазив 

локалне скупштине у граду на Сани 

овом  сједницом завршен у истом 

маниру како је и радио у протекле 

четири године. 

 „Расправљане су животне ствари које 

су од изузетне важности за развој града 

и за његове становнике и расправа је 

протекла у толерантној атмосфери која 

је и до сада одражавала рад у овој  

скупштини“, рекао је Павић. 

Он је нагласио да је развојна стратегија 

Приједора за период 2014-2024. 

реализована са високих 73 одсто 

односно финансијски такође високих 62 

одсто, без обзира на врло тешку 

ситуацију. 

 „Реализација стратегије значи повећање 

прихода, већи број запослених у нашем 

граду и то нам уствари и јесте циљ“, 

поручио је Павић. Он је додао да у 

Приједору сваке године расте укупан 

приход привредних субјеката, број 

запослених и бруто лични дохоци, те да 

је покривеност увоза извозом од 98,9 

одсто знатно већа од републичког и 

просјека у БиХ који се креће од 58 до 63 

одсто. 

 „То је јако добар елемент, посебно ако 

се има у виду да Приједор извози 

углавном на тржиште западне Европе“, 

истакао је Павић. 

Предсједник Скупштине града 

Приједора Сеад Јакуповић захвалио се 

свим одборницима на сарадњи током 

протекле четири године, истичући да су 

побрали епитете најбоље скупштине у 

читавој Републици Српској. 

  

28.6. Одржана осма  Конференција 

беба 

  

Традиционална видовданска 

манифестација „Конференција беба“, 

коју град Приједор организовао  по 

осми пут, окупила је  145  беба од 

укупно 483 бебе рођене од 29. јуна 

прошле године до данас. 

 

 
 

Награде бебама близанцима Милици и 

Давиду Бабићу, рођеним 16.маја на Дан 

града у име градоначелника уручио је 

замјеник Миленко Ђаковић. На 

конференцији је изабрано и трочлано 

предсједништво беба које чине најмлађа 

беба Мартина Дрнделић, рођена 11. јуна 

ове године,  најстарија Данијел Поповић 

који  дан након Видовдана пуни годину 

дана, као и Белма Форић као шеста 

кћерка у породици Форић, као беба са 

највише браће и сестара. 

Захваљујући градској управи и великом 

одзиву бројних јавних предузећа и 

установа, привредника, удружења и 

појединаца поклоне су добиле све бебе 

које су учествовале на конференцији. 

__________________________________ 
 Издавач:Град Приједор 

 


