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9.1.Обиљежен Дан и крсна слава РС 

 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је на традиционалном пријему 

који је поводом Дана и крсне славе 

Републике Српске  организован у 

општини Приједор   истакао да је 

Република Српска  трајна категорија 

коју сви  морамо чувати јер  дугујемо 

пуну одговорност онима који су је 

створили. Он је на  пријему 

организованом  за општинску Борачку 

организацију и Организацију породица 

погинулих  бораца, заробљених и 

несталих цивила нагласио и да су ове 

организације најчвршћи чувари 

Републике Српске . 

 

 
 

 - Ми  у општинској организацији 

дајемо пуну подршку овим 

организацијама  и настојимо им 

омогућити  услове у којима што боље 

могу изразити своје интересе.Данас је 

врло важно да се управо са борцима 

види шта је остало и шта смо сачували 

од онога што су они створили,а да ми 

њима кажемо шта је то што ми желимо  

у будућности јер мора се омогућити 

боља будућност и њима и њиховом 

потомству, али и свим грађанима РС, 

рекао је Павић.Он је за 2012.годину 

најавио реализацију више пројеката које 

је  општинска Борачка организација 

зацртала својим програмским 

опредјељењима као што је пројекат 

преквалификације за двадесеторо 

незапослене дјеце породица погинулих 

како би кроз нова звања нашли 

запослење те изградњу 30 станова за 

борачке  категорије. 

Предсједник општинске борачке 

организације Радован Рајлић је изразио 

задовољство што се наставља традиција 

пријема поводом Дана Републике, а 

посебно данас када Република Српска 

обиљежава 20 година постојања.  

 

 
 

-Ово је била прилика да  се још једном 

констатује да је наша сарадња и 

протекле године била веома коректна и 

на високом нивоу  и да  ће се сва питања 

битна за борачку популацију рјешавати 

на опште и заједничко задовољство. Ми 

смо са великом вољом, жељом и 

храброшћу створили Републику Српску 

, даровали је своме народу и дали је на 

управљање изабраним представницима 

и од њих очекујемо да  је коректно и 

поштено воде, дајући што квалитетнији 

живот  не само нама већ и  нашој дјеци 

и будућим нараштајима у Републици 

Српској , рекао је Рајлић. 

Учесници пријема су потом положили 

вијенце на споменик погинулим 

борцима "За крст часни". У стварању 

Републике Српске учествовало је око  

18 000 бораца  из Приједора , а животе  

је дало 846 бораца. 
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16.1.Министри Голић и Чубриловић у 

Приједору 

 

Министар за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију  Републике 

Српске  Сребренка Голић  изјавила  је 

јуче у Приједору  гдје је са министром 

саобраћаја и веза  Недељком 

Чубриловићем боравила у радној 

посјети  да је руководство општине 

Приједор упознала да је Влада РС 

усвајајући Економску политику за 

2012.годину предвидјела измјену Закона 

о простору и грађењу. 

 

 
 

„Не само општина Приједор већ и друге 

општине у РС су указале да сви 

потенцијални инвеститори који желе да 

инвестирају , првенствено у производне 

погоне би жељели  да им јединице 

локалне самоуправе непосредном 

погодбом по тарифама које се утврде на 

локалним парламентима додијеле 

земљиште ,првенствено оно које се тиче 

изградње производних капацитета и 

капацитета који воде новом 

запошљавању,казала је Голићева на 

конференцији за новинаре након 

завршених разговора са руководством  

општине Приједор. 

Она је додала да је Одлука о 

легализацији у надлежности јединица 

локалне самоуправе те поздравила 

успјех у провођењу ове одлуке на 

подручју општине Приједор. 

„Оно што се не успије јер  рокови 

истичу, министарство ће кроз  посебне 

законске одредбе бити овлашћено да тај 

рок продужи како би легализовало око 

5000 нелегално изграђених објеката те и 

у другин општина имају у виду 

економску ситуацију у којој се РС 

налази,казала је Голићева. 

Она је истакла да је руководство 

општине Приједор упознала да ће ово 

министратсво заједно са министарством 

финансија донијети посебан закон који 

се односи на комунална предузећа и 

проблеме која они имају а тичу се 

дуговања која датирају још из поратног 

периода  у смислу  неплаћених пореза, 

доприноса, утрошене електричне 

енергије мада не према добављачима. 

 

 
 

 „ На том плану ћемо радити и видјети 

која комунална предузећа можемо 

поставити на здраве ноге гдје за то има 

основа, а за остале ћемо размотрити 

неке друге поступке и процедуре која 

ћемо према њима примијенити“ казала 

је Голићева. 

 Она је додала да ће од ове , као и од 

свих других локалних заједница 

тражити да се скрате рокови за 

доношење одређених дозвола. 

Министар саобраћаја и веза у Влади РС 

Недељко Чубриловић је након разговора 

који су вођени у Приједору најавио 

почетак израде  Идејног пројекта 

аутопута Бања Лука-Приједор  који ће 

ући у план Јавног предузећа  „ 

Аутопутеви“ , као и изградњу 

надвожњака у Приједору, пројекат који 

је већ требао бити реализован. 

„ Јавно предузеће „Путеви РС“су 

преузели ту обавезу и  то је дефинисано  

Закључком Владе РС , тако да ће овај 

посао вриједан око 3 милиона КМ  бити 
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завршен до краја године .Мислим да та 

средства нису средства која захтијевају 

даља одлагања, а с обзиром на 

фреквенцију саобраћаја када је ријеч о 

уласку у град“ – рекао је Чубриловић. 

Он је потврдио да је у општину 

Приједор у протекле  четири године 

кроз рехабилитацију и изградњу мреже 

регионалних и магистралних путева 

уложено око 20 милиона КМ , а само у 

прошлој години око 4,7 милиона КМ. 

Начелник општине Приједор  Марко 

Павић оцијенио је сусрет са министрима 

у Влади РС  веома успјешним јер је 

постигнут договор око пројеката који би 

могли у будућем периоду помоћи 

Приједору у његовом даљем развоју. 

„Постигли смо висок степен 

сагласности о потребама наше општине 

и идејни пројекат Приједор Бања Лука 

јер без даљњег саобраћајног отварања 

Приједора није могућ ни укупни развој 

ове општине“-рекао је Павић. 

Он је оцијенио да је изузетно важна и 

постигнута сагласност о измјени Закона 

о грађевинском земљишту РС јер смо 

као општина која жели да створи 

повољан амбијент за стране и домаће 

инвеститоре и њихово привлачење за 

улагање у Приједор ограничени с 

обзиром да се грађевинско земљиште не 

може ни на који начин додијелити 

инвеститорима него путем лицитације и 

да странци одустају. 

 

Правну помоћ затражило 2 251 лице 

 

Канцеларија  за пружање правне помоћи 

која дјелује при општинском Одјељењу 

за друштвене дјелатности током 

2011.године пружила је 2251 услугу које 

су по својој структури подијељене на 

857 корисника писмене правне помоћи 

док је помоћ у усменом облику пружена 

за 1394 корисника.Начелник овог 

одјељења Љиљана Бабић потврдила је 

да су се грађани  за правну помоћ 

најчешће обраћали по питањима 

пензијског и инвалидског осигурања, 

борачко инвалидске заштите, 

здравствене заштите  те питања радних 

односа и парничног, ванпарничног и 

извршног поступка. 

 „У складу са Одлуком о висини и 

начину плаћања накнаде пружања 

правне помоћи и тарифом , свих 1394 

корисника усмене правне помоћи   било 

је  ослобођено плаћања таксе,  као и 615 

корисника ове помоћи у писменом 

облику“ –потврдила је Бабићева. 

Она је додала  да је од 242 корисника   

правне помоћи у писменом облику  

наплаћена такса у укупном износу од 3 

515 КМ. 

Таксе су  била ослобођена лица у стању 

социјалне потребе , инвалидна лица, 

пензионери са најнижим примањима и 

особе под старатељством , а у 

одређеним областима и ратни војни 

инвалиди,цивилне жртве рата , 

породице погинулих и избјегло и 

расељено становништво. 

 

Сваке године све мање радњи 

 

Према подацима  општинског Одјељења 

за привреду  и пољопривреду лани је у 

приједорској  општини  одјављено 357  

радњи , од чега је 240  угашено,а 85  

привремено одјављено , док је  

новорегистрованих било  185,  чиме је 

настављен негативан  тренд који је  

присутан већ три  године.Начелник овог 

одјељења Боро Војводић је изјавио да је 

2010.године новорегистрованих радњи  

било  256, одјављених 334 међу којима 

249 угашених и 54 привремено 

одјављених ,а у 2009. години  

новорегистрованих  је било  

277,одјављених 372 од којих 243 

угашених  и 89  привремено 

одјављених.        
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-Ови показатељи само потврђују оно 

што је познато  да је постојећи  

негативан тренд посљедица  економске 

кризе и неизвјесне будућности 

,беспарице,   још увијек необезбијеђеног 

повољног  пословног амбијента ,али  и   

недовољне стручне обучености 

предузетника  која се манифестује кроз  

недостатак њихове  пословне  визије и 

идеја, као   и велике конкуренције  у 

појединим дјелатностима, рекао је 

Војводић. 

Он је нагласио да је  конкуренција  

посебно изражена у трговачкој 

дјелатности  гдје се  мале радње  не 

могу такмичити  са   трговачким 

центрима  којих  је у овој општини  за 

сада  пет. 

-Потврђује  то и податак  да је у  

претходне три године  

новорегистрованих  трговачких радњи  

било  246, угашено 363, а  у 2011.години 

међу угашених 240 радњи било  118 

трговачких,док  је новорегистрованих 

било 59, или 19 мање у  односу на 

2010.годину ,а 50 мање  него  у  

2009.години, појаснио је Војводић. 

Он је додао да је у протеклој години  

новорегистрованих  угоститељских  

радњи било  53 ,а угашено их је 58, те 

новорегистрованих занатских радњи 

било је 46 , угашено их је  53,док је  

новорегистрованих  осталих радњи било 

7,а угашено 11. 

Војводић  је потврдио и да је у  

приједорској општини је  регистровано  

око 2 .000 радњи ,од којих је  у протекле 

три године  новорегистрованих  било  

718,а одјављених  1.063,међу којима су  

732 угашене. 

У структури приједорских  радњи  

доминирају  трговина и  угоститељство 

,па  је највише  новорегистрованих , као  

и привремено,  или трајно одјављених 

из ових дјелатности ,а оно што посебно 

забрињава јесте  податак  да је у  

протекле три године   регистровано 

нових  163 занатске  радње ,а  да  је у 

поменутом временском периоду   

угашено  њих 150. 
 

Пад наталитета се наставља  

 

У Матични уред  у Приједору  прошле 

године је уписано 1137 рођене дјеце, од 

чега је 801  уписана беба рођена на 

територији општине, док је накнадно 

уписано 336 новорођенчади.Шеф 

Одсјека за управно-правне послове 

Катарина Макањић  појаснила је  да 

накнадни уписи представљају уписе у 

матичне књиге  на основу 

међународних извода вјенчаних, 

рођених и умрлих те да и поред тога 

упоредни подаци показују да је у четири 

године уназад број новорођених на 

подручју општине смањује. 

„Више је него евидентан пад наталитета 

што показују подаци да  је 2010.године  

на подручју општине Приједор  рођено 

899, што је за 98 беба више него 

2011.године, мада смртност није 

повећана и нема већих одступања, као и 

код вјенчања“-казала је Макањићева. 

Она је додала да је у 2011.години  у 

матичне књиге умрлих уписано  1387 

умрлих лица, од чега је 1146 умрло на 

подручју општине, као и да је уписано 

824 вјенчаних бракова, од чега је 413 

бракова закључено на територији 

општине Приједор. 

Макањићева је изнијела и податке да   

се , по неписаном правилу, вјенчања 

највише обављала у јулу мјесецу па су  

тако  прошле године  у том мјесецу 

обављена  94 вјенчања. 
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„То је натпросјечан број вјенчања, ако 

додамо податак да се просјечно   

мјесечно вјенча од 30- 35 парова,док се 

мјесечно  уписује око 63 бебе“-казала је 

Макањићева. 

Она је нагласила да општина Приједор 

као локална заједница предузима мјере 

како би побољшала услове како 

социјалне тако и материјалне како би се 

млађи људи одлучивали на склапање 

бракова, па самим тим и рађање дјеце. 

„ Ту су и разне манифестације као што 

је Колективно вјенчање и Конференција 

беба , а подржава се и рад Удружења  „ 

Бебе 2“  што је значајна подршка 

паровима да дођу до жељеног 

потомства“ казала је Макањићева 

 

Средства за омладинске пројекте 

 

Општина Приједор објавила је ранг 

листу омладинских организација које су 

добиле средства у укупном износу од 

15.631,49 КМ за реализацију  својих 

пројекта.Начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Љиљана Бабић 

потврдила је Срни да је ријеч о пројекту 

подршке омладинском сектору за који 

су средства суфинансирањем 

обезбиједили општина Приједор, 

Фондација“ Арцелор Митал Приједор“ 

и приједорска канцеларија Агенције 

локалне демократије. 

„Жељели смо да поред редовних 

средстава које из буџета општине 

Приједор издвајамо за  омладинске 

организације дамо још подршке развоју 

омладинског сектора  на подручју 

градског и руралног  подручја тако што 

смо потписали уговор о сарадњи и 

суфинансирању пројеката у  износу од 

око 15 000 КМ,те  након пристиглих 

пројеката сачинили ранг листу и 

одлучили да подржимо осам пројеката“ 

казала је Бабићева. 

Она је потврдила да су  у овом пројекту  

са по  5000 КМ учествовале општина 

Приједор и Фондација Арцелор Митал , 

док је Агенција локалне демократије 

учествовала са око 5 600 КМ. 

„Највише средстава, 2900 КМ добила је 

омладинска организација „Дом 

младости“ за пројекат „ Сусрети 

младих“, док су по 2500 КМ одбиле 

организације  „Стоп дроги“ за пројекат 

„ Креативни дневни центар“ и „ Фри 

скил“ за пројекат „ Бољи фокус“ и  

додатних 1050  КМ  за пројекат „ 

Интернет новинарство“  “ казала је 

Бабићева. 

Она је додала да је 2000 КМ добила 

Омладинска организација „ УМ“ за 

пројекат Хуманитарна акција породици 

Јаснић ,1791,49 КМ добила је 

организација „ Доња Пухарска“ за 

пројекат „ Спортом и здравом исхраном 

до здравог живота“ те да су остатком 

средстава финансирани пројекти 

омладинских организација „ Глиде“ , „ 

Саунд инжењеринг“ 

 

Општина добила први мобилни 

мамограф 

 

У приједорски Дом здравља стигао  је 

први мобилни мамограф у склопу 

реализације пројекта „ Превентивна 

здравствена заштита жена и дјевојака“  

вриједан 130 000 КМ , подржан од 

стране Фондације за социјално 

укључивање у Босни и Херцеговини“ 

који је у сарадњи општине Приједор и 

Дома здравља имплементирало 

Удружење грађана „ Дон“. Извршни 

директор овог удружења Муриса Марић 

потврдила је да је пројекат трајао девет 

мјесеци те да је овај апарат, судећи по 

првом интересовању жена са подручја 

општине Приједор био неопходан. 
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-Ово је  нешто што је било потребно 

нашем граду и читавој регији, а то 

најбоље потврђује податак да је током 

провођења пројекта већ евидентирано 

1200 жена из  25 руралних подручја које 

чекају на овај превентивни 

преглед,казала је Марићева. 

Она је потврдила да је поред 50 000 КМ 

које је кроз пројекат „Превентивне 

заштите жена и дјевојака“ уложио „ 

Дон“ , општина Приједор издвојила 50 

000 КМ,приједорски Дом здравља 22 

000 , предузеће за производњу кекса „ 

Мира“ 5000 КМ, док је остатак 

средстава за монтирање апарата у комби 

у набавку филмова прикупљен кроз 

донације Фондације  „ Митал“ и 

неколико приједорских привредника. 

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић истакао је да је мамограф 

достигнуће медицине које у раној фази 

открива рак дојке и општина се 

опредијелила да уложи значајна 

средстава како би овај апарат што прије 

стигао у Приједор. 

-Управо смо жељели да набавимо 

покретни мамограф који је би био 

стациониран на једном мјесту већ 

доступан свим нашим суграђанкама и у 

најудаљенијим  мјесним 

заједницама.Сматрамо да ћемо  

финансијском помоћи за набавку  

покретног мамографа превентивним 

дјеловањем помоћи да се рано открије и 

на вријеме излијечи ова болест код 

многих Приједорчанки, рекао је Павић. 

Начелник Службе породичне медицине  

Дијана Ђерић је нагласила да је ово од 

изузетног значаја за Дом здравља и 

пацијенте  те да је нешто што је одавно 

требало да се деси на овој регији. 

-Превентивни прегледи за жене и 

дјевојке се раде свакодневно и 

годинама,а овај нови апарат ће нам 

омогућити да прегледе завршимо и 

дијагностички. Наше пацијенте ради 

превентивних прегледа више нећемо 

слати у болницу већ ће се све одвијати 

на лицу мјеста и далеко брже на 

задовољство наших 

пацијенткиња,казала је Ђерићева. 

Она је додала да прве мамографије 

почињу са 40 година те да све жене 

након тога требају сваке двије године 

обављати превентивни преглед ради 

превенције карцинома дојке. 

„То је  данас  међу 

најраспрострањенијим карциномима 

међу женском популацијом,а на 

подручју општине Приједор је прошле 

године регистровано десет нових 

случајева  ове опаке болести што је два 

карцинома више него годину прије и 

сваке године се тај број повећава. То 

само показује да је овај апарат стигао у 

задњи час, како би се започело са 

превентивним прегледима код жена на 

овом подручју“-казала је Ђерићева. 

Изљечивост пацијента  код откривања 

карцинома дојке  у раној фази је преко 

90 одсто.Нови покретни мамограф  је 

већ стављен  у функцију , а превентивне 

прегледе ће радити два техничара за 

које је организована и кратка обука о 

руковању самом апаратуром, од стране 

стручног тима особа „ Сименс“ из 

Сарајева. 

 

Ефекти рада инспекција 

 

Инспектори општине Приједор прошле 

године  су обавили 2 453 контроле , што 

је за 379 више него  2010.године  

односно за 15 одсто више од 

планираних, издавши   при том 197 

прекршајних налога укупне вриједности 

85.210 КМ, подаци су из  општинске 

Службе за инспекцијски 
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надзор.Општински инспектори су у 

2011. години поднијели једну  

прекршајну , а ниједну кривичну 

пријаву . 

 Од укупног броја контрола, 192 су биле 

по захтјеву грађана, а 2 246  по 

службеној дужности, док су 

контролисани субјекти поднијели 17 

жалби на рад инспектора.Ван промета је 

стављен 20613 комада разне робе , што 

је  готово двоструко више него 

2010.године када је ван промета 

стављено 11 501 комад разне робе ,а 

финансијски ефекти ове активности  су  

биле 25 704 КМ. Највише прекршајних 

налога поднијела је саобраћајна  

инспекција и то 92 са финансијским 

ефектом   6400 КМ, а највише 

финансијских ефеката од  57 420 КМ 

дало је 59 контрола тржишне 

инспекције 

У служби за инспекцијске послове 

запослено је  14 инспектора  у осам 

инспекција.  

 

Општински подстицаји 

 

Приједорска општина издвојиће  ове 

године око  милион КМ буџетских  

средстава  за развојне пројекте  и 

подстицај запошљавању ,што је за око 

170 000 КМ  више у односу  на 

прошлогодишњи план.Начелник 

Одјељења за привреду Боро Војводић  

потврдио је Срни  да  општина  у 

последњих  пола деценије из године у 

годину  повећава  буџетска средства  за 

пројекте  чијом се  реализацијом  

покушавају направити  почетни кораци  

у мијењању  садашње неповољне  

привредне структуре у којој доминирају  

трговина и угоститељство ,односно  

ублажити висока  стопа  незапослености 

,а подаци  из Бироа за запошљавања 

говоре  да  на његовој евиденцији има 

око 13 000 лица  која траже посао. 

-Да је ситуација  прилично тешка  

говоре и подаци  да је прије 20-ак 

година  у овој општини било  запослено 

27 000 лица  од којих је  2/3 било  

запослено у привреди,док  их је  данас 

укупно   запослено око 15 000,или  свега  

4 000 више  од оних који траже посао 

,од чега  их је  само   1/3  запослена  у 

привреди и то у нискоакумулативним 

гранама, рекао је Војводић. 

Он је додао да се ове године  из  

наведених разлога  из  средстава 

намјењених  за развојне пројекте  и 

подстицај запошљавању  ,планира  

издвојити   220 000 КМ  за оснивање  

пословних ,индустријских  и слободних 

индустријских зона  којих би у 

Приједору  до краја 2018 .године 

требало  бити  пет  и  које су  

предвиђене  за  отварање  производних  

капацитета,односно 150 000 КМ  за 

санацију  привредних  капацитета  у 

власништву општине. 

-У  шест пројеката  који се односе на 

обуку  незапослених лица ,промоцију  

предузетништва  за младе ,подршку  

предузетничкој иницијативи  жена 

,подстицај запошљавању  младих 

високообразованих  кадрова ,подстицај 

послодавцима за запошљавање 

незапослених  и подстицај 

самозапошљавању ,чија се вриједност  

креће од 20  000 до 150 000  КМ 

,планира се уложити  320 000 КМ, рекао 

је Војводић. 

Он је додао да  ће од  преосталих 310 

000 КМ, са 150 000 КМ  учествовати  

дјелимично  у реализацији појединих  

пројеката   из  „Стратегије развоја 

Општине Приједор  у периоду 2008-

2013. године“,док  се  160 000 КМ  

планира утрошити  за  стручне услуге  

пројеката  ГИС и ЛЕДИС и 

субвенционисање  камата на  кредитна 

средства по основу  гаранција 

Фондације  за развој Приједор 

,промовисање  привредних потенцијала  

у општини ,подршку увођења 

сертификације у привредним 

субјектима,као и   награђивање  

најуспјешнијих 

 

Откуп млијека 
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Током 2011.године четири мљекаре из 

регије откупиле су од приједорских 

коопераната 7.022.403 литара млијека 

што је за око 800 000 литара већа 

количина откупљеног млијека у односу 

на прошлу годину.Шеф Одсјека за 

пољопривреду Татјана Марић 

потврдила је да је највише млијека 

откупио  дубички „Млијекопродукт„  

којем су приједорсчки мљекари 

испоручили 3.425.088 литара млијека. 

„Приједорска мљекара „ Милко“  

откушила је 1.115.828 литара, а од 

приједорских млијеко су током 

2011.године откупили и  теслићка „ 

Натуравита“  1.816.932 литара те 

бихаћка мљекара „ Мегле“ 664.555 

литара млијека“ – рекла је Марићева. 

Она је додала да је цијена откупљеног 

млијека у зависности од квалитета и 

количине износила од 0,35-0,65 КМ по 

литру, а  кооперантима је и 

Министарство пољопривреде на име 

премије исплаћивало  од  0,10-0,22 КМ 

по литру млијека.  

 

Дани зиме на Козари 

 

Побједници Шесте привредно 

туристичке манифестације „ Дани зиме 

на Козари“ су екипа Угоститељско 

економске школе у гастро такмичењу и 

екипа Козарске Дубице у спортским 

такмичењима које су награђене 

пехарима, повељама и  пакетима 

спонзора Удружења „ Прва пчела“ и „ 

Промотур“. 

 

 
Манифестација, којој  су присуствовале  

и министар управе и локалне 

самоуправе Лејла Решић и министар 

породице, омладине и спорта Републике 

Српске Нада Тешановић., окупила је 

више хиљада житеља поткозарских 

општина је такмичаре десет спортских и 

пет гастро екипа. 

 
Прије отварања манифестације, 

делегација Владе Републике Српске, 

начелници поткозарских општина, 

представници републичке и локалних 

туристичких организација и 

организатора манифестације положили 

су вијенце на споменик палим жртвама 

на Козари. 

На свечаној церемонији отварања 

министар управе и локалне самоуправе 

Лејла Решић пожељела је 

добродошлицу учесницима 

манифестације, истичући да је сврха 

овог скупа промоција туристичке 

понуде Козаре. 

Директор Туристичке организације 

општине Приједор Амира Ганић 

истакла је да је циљ манифестације 

промоција ове крајишке планине, 

спортског и омладинског 

туризма. Отварајући манифестацију, 

замјеник начелника општине Приједор 

Миленко Ђаковић је рекао да је 

општина препознала значај овакве 

промоције и да је већ шесту годину њен 

генерални покровитељ. 
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Након тога одржана су такмичења у 

трчању у врећи, гађању грудвама и 

скоку преко полуге,те  у скијању и 

санкању. Упоредо са спортским  

одржано је и гастро такмичење у кување 

чорби у којем учествују екипе 

угоститељско-економских школа из 

Добоја, Градишке, Дервенте и двије 

екипе из Приједора. 

У културно-забавном дијелу програма 

учествовале су  фолклорне, изворне, 

ојкачке и тамбурашке групе из 

Приједора, Бањалуке, Градишке те 

околних поткозарских села. 

Ловачка удружења из Приједора, 

Дубице и Градишке припремала су  

казане ловачке чорбе за посјетиоце, а 

спонзори  роштиљ, кувано вино и 

ракију. 

Покровитељ ове манифестације је била  

општина Приједор, а организатори 

Туристичка организација и Национални 

парк ''Козара'' , а суорганизатори 

туристичке организације из Козарске 

Дубице и Градишке.   

 

 

 

Одржан Фестивал цртежа и музике 

 

Изложбом 36  графика и  концертом 

београдског блуз бенда  „ Тексашка 

поплава“ у Галерији `96 завршен  

6.Фестивал цртежа и музике под 

називом „ Отисак срца“.Директор 

Галерије Тихомир Илијашевић је 

потврдио да је фестивал у потпуности 

оправдао очекивања организатора да се 

уз рад, дружење и музику стекну нова 

пријатељства, размјене драгоцјена 

ликовна посебно графичка искуства и 

при том настану дјела која остају у 

фундусу ове културне установе. 

 

 
„ У протеклих шест дана Приједорчани 

које је радозналост навела да уђу у 

простор наше Галерије могли су да виде 

12 младих умјетника како вриједно 

стварају пред очима јавности, а ево 

вечерас пред нама су резултати тог 

рада“- рекао је Илијашевић. 

Он је потврдио да су у раду фестивала 

као јединственог ликовног студија на 

овим просторима,који је отворен 

8.јануара  учествовали студенти 

завршних година и постдипломци са 

академија умјетности  у Бањалуци, 

Љубљани, Новом Саду, Београду и 

Требињу.Изложбу је отворила ментор 

фестивала Слађана Маринковић, 

докторант на Академији ликовних 

умјетности у Београду и 

прошлогодишњи учесник овог 

фестивала. 

__________________________________ 

Издавач: Општина Приједор 


