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Издање за мај  2013.године 
 

8.мај –Засједала Скупштина града  

 

Одборници Скупштине града Приједора  

једногласно су  усвојили нови грб града, 

али и иницијативу да се у тек усвојеном 

грбу симбол сунца замијени симболом 

споменика на Мраковици. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да се за ту будућу измјену мора 

добити сагласност аутора споменика 

Душана Џамоње односно, с обзиром на 

чињеницу да је он покојни, од 

насљедника његових ауторских права.У 

расправи о новом грбу на сједници није 

учествовао нико осим СДС- а на основу 

чијих амандмана је и покренута 

иницијатива о поновној измјени грба, а 

коју су потом прихватиле сви 

одборнички клубови. 

 

 
 

Грб Приједора, који је усвојен, по 

облику и знамењу које садржи 

истовјетан је предратном грбу града, 

али је подлога грба у бојама заставе 

Републике Срспке умјесто у 

некадашњој сивој боји.Умјесто 

досадашњег знака "четири ес", у новом 

грбу нашао се симобол који представља 

сунце као извор живота и споменик на 

Козари који асоцира на велике жртве, 

патње и страдања, али и велике побједе 

једне генерације и пут у свијетлу 

будућност.Остатак грба једнак је 

досадашњем и садржи симболе планине 

Козаре и ријеке Сане и расцвјетало 

почетно слово имена града.Одборници 

Скупштине града Приједор су 

једногласно усвојили и одлуку којом су 

по први пут своја имена добиле до сада 

неименоване улице.Одлука је на 

дневном реду ове сједнице била у 

форми нацрта и требало је да услиједи 

јавна расправа, али је на приједлог 

Клуба одборника Српске демократске 

странке  преведена у приједлог како би 

се убрзала процедура која траје 

посљедње четири године.Умјесто јавне 

расправе, Комисији за спровођење 

поступка промјене назива појединих 

улица и одређивање назива 

неименованим улицама дат је рок од 

шест мјесеци да припреми приједлоге за 

преименовање појединих улица у 

насељима Омарска и Козарац, поготово 

у ситуацијама када у више насеља у 

истом граду постоје улице једнаких 

назива.Предсједник Комисије Миленко 

Радивојац нагласио је да је овим 

документом имена добило 157 улица 

махом у новим насељима изграђеним 

током и након посљедњег рата које 

никада до сада нису ни имале имена 

иако у њима људи живе готово двије 

деценије.Он је подсјетио да у Приједору 

још од 1985. године није рађено готово 

ништа на именовању неименованих 

улица, осим на неколико засједања 

локалне скупштине када су мијењани 

називи улица и тргова, а потом им опет 

враћана предратна имена. 
 

Почиње изградња  фабрике соларних 

панела 

 

Изградња погона за производњу 

соларних панела, вриједног 3,2 милиона 

марака, у Приједору би требало да 

почне идуће седмице.Уговор о 
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купопродаји земљишта, на којем ће 

бити грађена нова фабрика, у Приједору 

су  потписали градоначелник Марко 

Павић и Јовица Катић, сувласник 

бањалучке фирме "Премиум" која је у 

овом послу инвеститор. 

 Павић је рекао да је ово један од 

резултата дугогодишње мисије локалне 

власти у Приједору којом се 

привлачењем страних и домаћих 

инвестиција ствара сигурна подлога за 

нова радна мјеста. 

 "Подржавамо овај посао и из разлога 

што је пред таквим пословима 

будућност и што ће они на овим 

просторима тек доћи до изражаја. 

Република Српска већ има 

законодавство у областима 

алтернативних извора енергије као што 

су сунце, вјетар и биомаса, али га већ и 

мијења", навео је Павић. 

 Директор "Премиума" Јовица Катић 

рекао је да је са другим сувласником, 

који је физичко лице из Њемачке, 

реализацију ове идеје започео прије 

четири године и да је у Приједору 

нашао на одговарајуће услове.  

 "За четири до четири и по мјесеца 

требало би да буде завршена 

производна хала, а прва производња да 

крене за осам мјесеци. У почетку 

планирамо 15 до 18 запослених радника, 

а у пуном производном капацитету 39. 

Извозићемо 80 одсто производње", 

најавио је Катић. 

 "Премиум" је од града Приједора купио 

земљиште у индустријској зони Целпак 

у којој се налазе парцеле површине од 

3.000 до 10.000 квадратних метара. По 

испуњавању овдашњих капацитета, 

инвеститорима ће бити на располагању 

нова индустријска зона код Јањића 

пумпе. 
 

8.5.-Обиљежен Дан побједе над 

фашизмом 

 

Полагањем вијенаца погинулим 

борцима НОР-а на Партизанском 

гробљу у Приједору  почело је 

обиљежавање 9. маја, Дана побједе над 

фашизмом. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је Приједор увијек био на 

правој страни, борио се против сваког 

зла и за добро свих људи, те да је тај 

слободарски дух генерација Другог 

свјетског рата пренесен и на генерације 

Одбрамбено-отаџбинског рата.  

"Цијенимо ваш допринос развоју цијеле 

тадашње Југославије и нашег краја и 

поносни смо оним што сте имали 

највећу слободну територију у вријеме 

када је Њемачка газила све пред собом", 

поручио је Павић учесницима НОР-а. 

Павић је уручио по 200 КМ за пет 

носилаца партизанске споменице из 

Приједора од којих је троје 

присуствовало свечаностима Дана 

побједе. 

"Највећи дуг нас према вама јесте да 

никад не заборавимо тековине ваше 

борбе ни вас који сте је на својим 

плећима изнијели", истакао је Павић.  

 

 
 

Предсједник приједорског СУБНОР-а 

Вељко Родић рекао је да је Поткозарје 

изгубило 9.932 борца чија имена су 

уписана на меморијалном зиду на 

Мраковици, а да је имало укупно 40.000 

жртава фашизма. 
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"Приједор је имао око 7.000 бораца од 

којих је животе изгубило 2.307. 

Приједор је дао десет народних хероја 

од којих више ниједан није међу 

живима, а из цијелог Поткозарја било је 

око 400 носилаца партизанске 

споменице", додао је Родић. 

Предсједник СУБНОР-а Благоја Гајић 

подсјетио је да су Руси са више од 26 

милиона жртава претрпјели највеће 

људске губитке у Другом свјетском 

рату. 

"Ту су и Енглеска, Француска и 

Америка, али је велики допринос и 

бораца НОБ-а јер смо ми на овим 

територијама задржавали око 50 

дивизија окупатора које би, да ми нисмо 

били ту, биле искориштене на другим 

фронтовима", казао је Гајић. 

 

Средства за омладину и НВО 

 

Град  Приједор ће у овој години 

са 60.000 КМ  финансирати 

пројекте 21 невладине 

организације. Начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Љиљана Бабић  

потврдила је   да се већ пету  годину 

средства за ове категорије не дијели  по 

систему донација.„Прије два мјесеца 

расписали смо јавни  позив за 

достављање приједлога пројеката који 

се потом бирају по веома строгим 

критеријумима и по међународној 

методологији.   ", рекла је Бабићева .Она 

је додала да је  пројекте предложило и 

на конкурсу 

учествовала  51 невладина организација 

од којих је 49 испуњавало услове 

конкурса, а  комисија је системом 

бодовања  за 21 

невладину организацију  одобрила  прој

екте у вриједности од 1000 до 8.000 

КМ. „Ријеч је о пројектима из области 

здравства, образовања, спорта, културе, 

екологије и социјалне заштите који ће 

бити од користи било широј друштвеној 

заједници било особама са 

инвалидитетом или ментално 

недовољеном развијеношћу било 

националним мањинама или 

маргинализованим групама“, навела је 

Бабићева.Она је додала да ће у 

наредном периоду градска управа 

финансијски подржати  и 17 пројеката 

омладинских организација  чија је 

укупна вриједност 34 100 КМ.Ријеч је  о 

пројектима из области едукације младих 

, спортских активности, културе, 

екологије и социјалне заштите који ће 

бити од користи  младима , али и широј 

друштвеној заједници.„На конкурс  

градске управе пријавило се укупно 23 

омладинских организација и 

неформалних група", рекла је Бабићева 

. Вриједност пројеката креће се од 500  

до 5000 КМ. 

 

Хор „ Универзе на приморскем „ из 

Копра побједник „Златне виле“ 

Побједник 13. Међународног фестивала 

хорова  који је одржан у Приједору је 

Академски певски збор "Универзе на 

приморскем" из Копра ", а награду 

публике добио је  мјешовити 

хор СПД "Јединство" из 

Бањалуке.Предсједник жирија Бојан 

Суђић рекао је да је умјетнички жири 

одлуку о побједнику донио једногласно, 

и то за општи музички утисак, 

интонативну стабилност, љепоту 

музичке фразе, складност гласова и 

веома захтјеван програм.  
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"Сви  хорови, учесиници фестивала 

су  показали изузетну озбиљност у 

припремању програма и  изузетним 

наступима  нагласили да колико 

енергије  његују хорско пјевање у 

својим срединама и са коликим 

поштовањем су се односили према овом 

такмичењу јер им је наступ, у складу с 

дометима, био на највишем могућем 

нивоу", казао је Суђић.Он је истакао да 

је топла и зналачка публика била 

додатни мотив хористима да им наступи 

буду на врхунском нивоу.  Осим 

плакете "Златна вила", награде за 

врхунске домете у хорском пјевању коју 

прати новчана награда од 5.000 КМ, те 

награде публике коју прати новчани 

износ од 1.500 КМ, ове је године жири у 

саставу  Бојан Суђић, Јасенка Остојић и 

Раде Радовић додијелио и свих пет 

посебних признања за неке од 

елемената хорског пјевања.  

Посебно признање за најбоље изведено 

дјело старог мајстора добио је 

овогодишњи лауреат, за најбољу 

изведбу савременог дјела Коморни збор 

"Ипавска" из Випаве, за најбољу 

изведбу домаћег дјела лауреат награде 

публике, за најбоље изведену 

композицију духовног жанра Српско 

црквено певачко друштво из Панчева, а 

за иновацију и виртуозност у 

интерпретацији Хрватски пјевачки збор 

"Иван племенити Зајц" из Загреба.Осим 

награђених, на овогодишњој "Златној 

вили" учествовали су још и Црквено 

певачко друштво "Острог" из Нових 

Бановаца, мјешовити хор "Станко 

Драгојевић" из Подгорице и хор 

"Доминанта" из Кракова.Град Приједор 

покровитељ је и овогодишње "Златне 

виле" која је прва у низу манифестација 

којима се обиљежава 16. мај, Дан града.  

 

Пријем за најбоље ученике 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

уручио је најбољим ученицима 

овдашњих основних и средњих школа 

захвалнице, новчане награде од по 100 

КМ и комплете књига о Николи Тесли. 

Павић је рекао да нема веће радости за 

један град, за једну школу и за родитеље 

него да имају добре ученике који имају 

перспективу и који ће своја знања и 

умијећа преносити на колеге током 

школовања, али и на колеге на својим 

будућим радним мјестима. 

 

 
  

"Признање за успјех у школовању, 

посебно у овој школској години, дале су 

вам ваше школе, а ми вам дајемо 

награде. Нека вам је то подстрек за 

даљи рад, а ви будите подстрек другим 

ђацима", поручио је Павић у обраћању 

најбољим ученицима.  

 Он је нагласио да је Приједор 

проевропски град окренут будућности и 

да треба младе, образоване и школоване 

људе пуне знања који ће бити кадровска 

основа за будућност. 

 "Све више ћемо морати његовати знање 

и учење јер у посљедњих пет година у 

Приједору је чак 1.400 ученика мање, а 

сваке године у овом граду је 500 

становника мање. Зато нам знања треба 

све више, а треба нам и разних 

специјализованих знања да се свога 
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града не бисмо стидјели гдје год да 

одемо или кога год да овдје угостимо", 

упозорио је Павић. 

 

13.5. Изложба-Приједор између два 

свјетска рата 

 

„Приједор између два свјетска рата“ 

назив је документарно-историјске 

изложбе која је у оквиру обиљежавања 

16. маја, Дана града Приједора отворена 

у Музеју Козаре.Замјеник 

градоначелника Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да је Музеј Козаре 

храм лијепих сјећања и да чува 

експонате изузетно важне за овај град и 

његову историју."У свему овоме има 

много љубави према граду, а посебну 

драж даје чињеница да имамо суграђана 

који себе могу пронаћи на изложеним 

фотографијама", казао је Ђаковић 

отварајући ову изложбу. Директор 

Музеја Козаре Миленко Радивојац 

рекао је да ова изложба никог неће 

оставити равнодушним - ни старије 

генерације који Прјиедор између два 

свјетска рата чувају и у свом сјећању, а 

ни средње ни млађе генерације које ће 

по први пут видјети како је град 

изгледао тада и како се развијао и 

мијењао."Ова изложба је и потврда да 

наши депои имају немјерљиво благо 

које с времена на вријеме треба 

показати јавности", казао је Радивојац. 

Кустос историчар у Музеју Козаре и 

аутор изложбе Ведрана Адамовић рекла 

је да је међу експонатима најстарија 

Прокламација Одбора Народног Вијећа 

из 1918. године, а изложена је у 

оригиналу."Ту су експонати који 

свједоче о привреди, култури, спорту, 

умјетности, обичајима, ношњама, 

униформама који рефлектују дешавања 

из периода од 1918. до 1941. године. 

Међу њима је већина фотографија коју 

већина суграђана никада није видјела, 

мада има и неколико познатијих 

репрезентативних фотографија", додала 

је Адамовић.Изложбу чине углавном 

фотографије и документи, те 

неколицина тродимензионалних 

експоната из периода од 1918. године и 

стварања Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца до оснаживања радничког 

покрета, демонстрација и уласка 

претходнице њемачких моторизованих 

снага 12. априла 1941. године. 

 

14.5. Одржана Улична трка „ 

Приједор 2013“ 

 

Атлетичарка из Србије Амела Терзић и 

Кенијац Џулијус Кипроно Лангат 

побједници су 20. Међународних 

уличних трка "Приједор 2013" које су 

одржане у оквиру обиљежавања 16. 

маја, Дана града.Терзићевој је ово други 

тријумф на приједорским уличним 

тркама, док је Кенијцу ово први долазак 

у град на Сани. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

У конкуренцији сениорки друго мјесто 

заузела је прошлогодишња побједница 
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Соња Столић, а треће Биљана 

Цвијановић из Атлетског клуба "Добој" 

из Добоја.Другопласирани сениор је 

такође Кенијац, Хенри Кембои, а 

трећепласирани је Барнабаш Бене из 

Мађарске.Другопласирана сениорка 

Соња Столић, која је уједно и промотер 

овогодишњих, јубиларних трка, рекла је 

да се борила колико је могла и да је 

задовољна резултатом. 

 

 
 Организатор Међународних уличних 

трка „Приједор 2013″ је Атлетски клуб 

Приједор, мото је, као и лани, "Волим 

Приједор", генерални покровитељ град 

Приједор, а буџет трка је 50.000 КМ од 

чега наградни фонд 16.000 КМ. 

 

15.5. Концерт Бајаге и Инструктора 

 

На главном градском тргу  у Приједору 

концерт поводом Дана града одржао 

Момчило Бајагић Бајага са 

Иструкторима. Била је ово прилика 

да  пред око 15 000 Приједорчана 

популарни Бајага промовише свој нови 

албум“ Даљина, дим и прашина“, али и 

да публику свих генерација подсјети и 

на неке своје старе хитове чији сјај још 

увијек не блиједи.„У Приједору нисмо 

били дуго и овај град се много 

променио, наравно на боље.Драго ми је 

што и овде наступам пред публиком 

моје и старије генерације,али и младима 

који једнако добро познају наше песме“ 

казао је Бајага. 

 

 
 

Након пријема које је поводом концерта 

у Административној служби града 

приредио градоначелник Марко Павић , 

Бајага је истакао да се групом“ 

Инструктори“ ради већ 30 година  те да 

је поносан што је основа групе још 

увијек иста као и на почетку рада.Иначе 

концерт Бајаге и Инструктора био је 

поклон градоначелника Приједора свим 

Приједорчанима поводом  Дана града 

16.маја. 

 

16.5. Отворена обновљена чесма на 

Јерези 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и предсједник Удружења "Програм 

Приједор" из Трента Кристина Бертоти 

отворили су у Приједору спомен чесму 

Јереза у оквиру обиљежавања 16. маја, 

Дана града. 

 Павић је рекао да је овај комплекс 

мјесто које спаја прошлост и будућност 

и да је она заједничко дјело двају 

градова - Приједора из Републике 

Српске и Трента из Италије. 

"Надам се да ће дуго служити нашим 

грађанима и да ће свако наћи своје 

мјесто овдје, посебно ученици с 

обзиром да на то да се налази у 

непосредној близини средњошколског 

центра", рекао је Павић отварајући 

новоизграђену спомен чесму. 

Бертотијева је рекла да је Удружење 

"Програм Приједор" из Трента хтјело 

оставити трајан траг с обзиром на 

чињеницу да је у Приједору присутно и 

активно од 1996. године у бројним 

областима и да жели да заједно с 
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Приједором настави пут развоја и мира 

у будућности. 

  "У чесму је уграђена врста камена 

гранита из долине Вал ди Ђенова која се 

налази у покрајини Трентино. То је 

камен вулканског поријекла, трајан и 

готово неуништив, и симбол је снаге 

народа Трентина", казала је Бертоти. 

 Идејно рјешење Спомен чесме Јереза 

израдио је архитекта Срђан Моравац, а 

изведбени пројекат Завод за изградну 

рада Приједор. 

 

 
  

 Стара чесма на Јерези датира из 1938. 

године када је тадашњи градоначелник 

Приједора Ахмед-бег Капетановић 

позвао мајсторе из Вршца да отворе 

неколико артешких бунара, међу којима 

је Јереза била први објекат јавног 

водоснабдијевања. Послије Другог 

свјетског рата свих пет чесми је 

временом пресушило. Почетком 60-их 

година Јереза је прикључена на градски 

водовод, али је радила свега годину 

дана прије него што је због неплаћених 

рачуна за потрошњу искључена. И 

данас постоје трагови старе чесме, а 

највише је оштећена у земљотресу 1969. 

године, који је, поред Бањалуке, 

захватио и подручје Приједора. 

 Дио града у којем се налази чесма 

назива се међу становницима Приједора 

Јереза, а само незнатно малом броју 

Приједорчана познато је да је то 

раскршће Светосавске и Улице Николе 

Пашића. 

 

Пријеми поводом Дана града 

 

Пријемима код градоначелника Марка 

Павића за делегације из Бовеца и Новог 

Места /Словенија/, Панчева и Кикинде 

/Србија/,Трента /Италија/ почаносг 

грађанина града Приједора Младена 

Стојановића, те генералне конзуле 

Србије и Словеније настављено је 

обиљежавање 16. маја, Дана града. 

Представник Бовеца Милан Јовић 

истакао је да је сарадња с Приједором 

изузетно важна. 

"Имамо много заједничких пројеката на 

разним пољима. То су европски 

пројекти на обострано задовољство, а 

сарадњу ћемо и проширити", нагласио 

је Јовић. 

 

 
 

 Представник Панчева Жељко Лазић 

поручио је да ће се сарадња са 

Приједором сигурно проширити. 

 "За сада је то само на нивоу спорта и 

културе, али смо сигурни да ускоро 

креће и сарадња не пољу економије. 

Имамо шта да понудимо једни 

другима", истакао је Лазић. 

 Замјеник предсједника општине 

Кикинде Бранислав Чолак рекао је да у 

овој општини све чине да својим 

братским градовима јачају сарадњу. 
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 "У нашој делегацији је и један 

привредник који ће покушати да у 

Приједору пронађе интерес за улагање. 

Вријеме је да наша сарадња, са 

политичке, пређе и на нека друга поља", 

нагласио је Чолак. 

 

 
 

 
 

 
Синовац народног хероја, почасни 

грађанин Приједора за 2013. годину, 

Младен Стојановић истакао је да му је 

овим признањем, али и његовим 

прецима и потомцима, указана велика 

част. 

 "Пропутовао сам доста свијета, упознао 

много људи и култура, али овај крај и 

људи су моја духовна баштина која се 

не може изгубити. Коријене никада не 

можемо да заборавимо. Ко зна ко је и 

одакле долази, зна и куда иде. Ово 

признање обавезује да вас ми, 

Стојановићи, свугдје у свијету 

представљамо достојно поштовања", 

рекао је Стојановић. 

Генерални конзул Републике Србије у 

БиХ Владимир Николић рекао је да је са 

челницима Приједора разговарао о 

односима између Србије и Републике 

Српске.  

"Мислим да ће сарадња бити успјешна и 

да ће Србија бити присутна на овим 

просторима више него раније", казао је 

Николић.   

 Шеф конзуларне канцеларије 

Републике Словеније у Бањалуци 

Бранко Зупанц рекао је да је са 

руководством Приједора разговарао о 

традиционално добрим односима 

Словеније са Приједором. 

 Представник Новог Места Милош 

Дулар рекао је да доста Приједорчана 

живи у Словенији, а да у Приједору 

успјешно дјелују удружење које окупља 

овдашње припаднике словеначке 

мањине. 
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 "Данас смо градоначелнику Приједора 

упутили званичан позив за службену 

посјету Новом Месту да бисмо том 

приликом видјели како можемо нашу 

сарадњу у култури и спорту 

надоградити и привредном", навео је 

Дулар. 

 Предсједник Удружења "Програм 

Приједор" из Трента Кристина Бертоти 

рекла је да су представници овог 

италијанског удружења данас у граду на 

Сани како би честитали Дан града и 

како би учествовали у отварању градске 

спомен чесме на Јерези. 

 "Од 1996. године присутни у смо у 

Приједору и наша жеља је да наставимо 

сарадњу са Приједором", казала је 

Бертоти.  

 

16.5.Свечана академија поводом Дана 

града 

 

Највише јавно признање града 

Приједора, Плакету за изузетне 

резултате постигнуте на подручју 

привреде у 2012. години, по одлуци 

Скупштина града Приједора, уручено је 

данас овдашњем предузећу „Инвинг 

инвест инжињеринг". 

 

 
 

 Повељу почасног грађанина Приједора, 

према одлуци локалног парламента, ове 

године добио је Младен Стојановић, 

унук проте Симе Стојановића и синовац 

народног хероја доктора Младена 

Стојановића по којем је добио име. 

 

 
 

 Наградом града Приједора одликовано 

је Удружење грађана "ДОН" за посебно 

вриједне резултате у области развоја 

цивилног друштва и промоције града 

Приједора, а новчани износ награде је 

1.500 КМ. 

  Одлукама градоначелника Приједора, 

ове године захвалница је додијељена 

брачном пару Ради и Ранку Цуњак из 

Криваје за хуманитарни рад и Црвеном  

крсту Приједор. 

 Похвале су добили Српско православно 

црквено пјевачко друштво „Вила“ и 

КУД „Осман Џафић“ 

 У име свих који су добили признања, 

захвалио се директор „Инвинг инвест 

инжињеринга" Горан Бојић, истичући 

одличну сарадњу свих са градским 

властима. 

 Градоначеник Приједора Марко Павић 

рекао је да годинама инсистира на 

привлачењу страних и домаћих 

инвестиција и да је то једна једина 

реченица која се у Приједору стално 

понавља, али да иза тога стоји огроман 

посао и дугогодишње припреме које су 

већ резултовали бројним достигнутим 

међународним стандардима и 

сертификатима. 

"Наш циљ је да нашим грађанима 

омогућимо бољи живот, а сви којима 

смо данас додијелили признања нека 

буду примјер и узор другима како би се 

наредних година нашли на овом истом 

мјесту", закључио је Павић.   

 Свечаној академији у позоришту у 

Приједору присуствовали су конзули 

више земаља, министри у Влади 

Републике Српске, начелници сусједних 
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општина, делегације братских градова и 

други бројни гости. 

 

Једнократне помоћи за ученике и 

студенте  

 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић потврдила 

је да је Административна служба града 

 Приједора  додијелила 96 једнократних 

помоћи за ученике и студенте. 

 „Послије  завршеног конкурса за 

додјелу стипендија ,а након нових 

захтјева студената и ученика за помоћ у 

школовању одлучили смо  , да према 

могућностима градског буџета 

додијелимо и један број једнократних 

помоћи“-казала је Бабићева. 

 Она је додала да је од 353 пристиглих 

захтјева, на основну бодовне листе 

одлучено да се помоћ додијели за 96 

ученика и студента. 

 „Број заинтересованих за овај вид 

помоћи у школовању је заиста био 

велики и на жалост , нисмо били у 

могућности свима да помогнемо“-рекла 

је Бабићева. 

 Она је потврдила да је додјела 

извршена на основу бодовања по 

критеријумима да је приход по члану 

домаћинства мањи од 150 КМ, да је у 

питању дијете самохраног родитеља, да 

је корисник социјалне помоћи, да у 

породици постоји већи број ученика или 

студената и када је у питању тежа 

болест у породици. 

 Бабићева је додала да једнократна 

помоћ за студенте износи 300 КМ, а за 

ученике 150 КМ, те да град Приједор 

већ  стипендира укупно 229 ученика и 

студената. 

 

18.5. Почело Културно љето 2013 

 

Обиљежавањем Свјетског дана музеја у 

Приједору је данас почело Културно 

љето "Приједор 2013" коју пету годину 

заредом организује град, а која ће ове 

године трајати до 31. августа. 

 Свјетски дан музеја, који се обиљежава 

од 1977. године, наступима на малом 

градском тргу увеличале су чланице 

КУД "Козара" Приједор ојкачом и 

предењем вуне, а малишани из 

овдашњег Дјечијег вртића "Радост" 

представили су се игром и пјесмом. 

 

 
  

 

___________________________      
Издавач: Град  Приједор 


