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Традиционална видовданска манифестација "Конференција
беба", коју град Приједор организовао по једанаести пут, окупила
је данас , на Видовдан 233 бебе од укупно 536 беба рођених у
времену између двије конференције.

Традиционална видовданска манифестација "Конференција беба", коју град Приједор организовао
по једанаести пут, окупила је данас , на Видовдан 233 бебе од укупно 536 беба рођених у времену
између двије конференције.Организатор овогодишње конференције беба је био Град Приједор ,
која је одржана на малом градском тргу.
На њој је изабрано трочлано предсједништво које чине најмлађа, најстарија и беба са највише
браће и сестара, а које је пригодним поклонима даривао градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић.
"Конференција беба је у част нашег подмлатка. Град Приједор сматра да оно највредније што има
су бебе и дјеца и зато се окупљамо сваке године око Видовдана овдје на Малом тргу у Приједору

гдје уручујемо поклоне свим бебама", рекао је Ђаковић новинарима.
Он је нагласио да се град труди да улаже што више у пронаталитетну политику и да од ове године
новина је по 200 КМ из буџета града за сваку новорођену бебу.
"Жеља нам је да мајке што више рађају, да рађају здраве бебе и да наш град не иде у дубиозу коју у
цијелој регији имамо да се смањује број новорођене дјеце", додао је Ђаковић.
Трочланим предсједништвом до идуће године ће предсједавати Лазар Скопљак , најстарија беба,
који ће у суботу 29. јуна имати годину дана.
Титулу најмлађе бебе добила је Елеонора Лишчински која је рођена 27. јуна ове године. Бебе са
највише браће и сестара ове године су Хаљиљ у Мејра Шаћири који имају по шесторо седам браће
и сестара, односно чија бака Разија која 52 унучади и седам праунучади.
Захваљујући Градској управи и великом одзиву бројних јавних предузећа и установа, привредника,
удружења и појединаца поклоне је добила 171 беба, а у име Министарства породице, омладине и
спорта Републике Српске учесницима су подијељене мајице с логом "Породица за пет".
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић накнадно ће у породилишту даривати бебе рођене на
Видовдан.
Осим новооснованог Фонда за наталитет од 140.000 КМ, град Приједор годинама уназад повећава
укупна издвајања и уводи нове буџетске ставке за мјере пронаталитетне политике. Ту спадају
стипендије за ученике и студенте, субвенције за ђачки превоз, набавка уџбеника за дјецу у стању
социјалне потребе, једнократна новчана помоћ за ученике и студенте и грант за вантјелесну
оплодњу.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

