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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за мај   2011.године 

 

3.5.2011.Делегација Владе РС у 

Приједору 

Предсједник Владе Републике Српске  

Александар Џомбић изјавио је у 

Приједору да је досадашња сарадња ове 

општине са Владом РС била на високом 

нивоу и да ће таква остати и убудуће. 

 -Ово је за нас важна општина и важан 

дио РС који има апсолутну подршку 

Владе, рекао је Џомбић након разговора 

са општинским руководством.  

 

 
 

 Он је изразио задовољство извршењем 

општинског буџета, као и чињеницом да 

са пуњењем општинске касе нема 

проблема нити ће их у наредном 

периоду бити.  

 -Од Владе се тражи учешће у 

пројектима водоснабдијевања од два 

милиона марака и изградње обилазнице 

од три милиона марака. Влада ће дати 

свој допринос да се ови пројекти 

успјешно приведу крају, казао је 

Џомбић.  

 Подсјећајући да је Влада РС одлучила 

да власништво над имовином 

некадашње фабрике "Целпак", 

вриједном 3,5 милиона КМ, пренесе на 

општину Приједор без накнаде, Џомбић 

је најавио да ће Влада учествовати и у 

пројектима регулације водотока 

Милошевице, надоградњи зграде 

Позоришта Приједор и изградњи нове 

зграде Специјалне школе "Ђорђе 

Натошевић".  

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић изразио је задовољство 

данашњом посјетом делегације Владе 

РС, наглашавајући да се се сви пројекти 

о којима се данас разговарало и који су 

добили подршку Владе уклапају у 

укупну стратегију развоја ове општине.  

 

 
 

Наишли смо на разумијевање и сматрам 

да ће у догледно вријеме бити 

реалиозовани. Убудуће неће изостати 

размјена информација између општине 

и Републике, као ни помоћ једног нивоа 

власти другоме, истакао је Павић.  

 У посјети Приједору с премијером 

Џомбићем боравили су  и министри 

финансија и индустрије, енергетике и 

рударства РС Зоран Тегелтија и Жељко 

Ковачевић.  

Они су обишли и индустријску зону 

"Целпак", Агенцију за економски развој 

општине Приједор „Преда - ПД“, 

предузеће „Приједорпутеви“ и фабрику 

кекса "Мира". 

 

Усвојен Извјештај о извршењу буџета 
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Општина Приједор у прошлој години 

остварила је суфицит у износу од 4,9 

милиона КМ.Начелник Одјељења за 

финансије општине Приједор Биљана 

Малбашић изјавила је да се ради о 

кумулативном, а не само о суфициту из 

2010. године. 

 -До сада нисмо вршили расподјелу тог 

кумулативног суфицита, али нисмо га 

ни трошили, рекла је Малбашићева  у 

Приједору након што су одборници 

Скупштине општине  Приједор 

прихватили извјештај о извршењу 

буџета за 2010. годину и одлуку о 

расподјели буџетског суфицита за 2010. 

годину. 

Она је навела да је око 3,5 милиона 

марака нераспоређеног вишка прихода 

и расхода намијењено за капитална 

улагања и остале трошкове, а око 1,4 

милиона КМ нераспоређеног прилива 

од продаје сталних средстава само за 

капитална улагања. 

Одборници СО Приједор прихватили су 

накнадно и одредбу да се, ако не буде 

било потребе за трошењем неког дијела 

суфицита, начелнику општине омогући 

да он прерасподијели тај новац без да се 

о томе мора изјаснити локални 

парламент. 

 

Општина није презадужена 

 

Општина Приједор једна је од ријетких 

у Републици Српској  која ником ништа 

не дугује и која лако извршава све своје 

обавезе, изјавио је данас начелник ове 

општине Марко Павић. 

 -Задужење општине у апсолутном 

износу је 2,3 милиона марка што је 9,70 

одсто у односу на буџет, иако је 18 

одсто законом дозвољен лимит, рекао је 

Павић. 

Одговарајући на питање одборника 

Скупштине општине Приједор о 

медијским написима да су Бњалука, 

Бијељина и Приједор најзадуженији у 

РС, Павић је нагласио да је то логично 

јер су то локалне заједнице са највећим 

буџетима и највећим бројем становника.  

- Јесу то највећа задужења када се 

гледају апсолутни износи, али нису у 

односу на приходе односно буџете, 

истакао је Павић.  

Буџет општине Приједор за 2011. 

годину је 33,5 милиона марака. 

 

Обиљежавање 9.маја Дана побједе  

 

На Партизанском  гробљу  на Уријама у 

Приједору више делегација је положило 

вијенце, а потом је одржан историјски 

час поводом 9. маја, Дана побједе над 

фашизмом.Преживјелим ветеранима 

НОБ-а  и поштоваоцима тековина 

антифашизма испред споменика на 

Уријама, гдје су сахрањени и посмртни 

остаци првог команданта козарских 

партизана, народног хероја доктора 

Младена Стојановића, у име СУБНОР-а 

обратио се Вељко Родић. 

 -Други свјетски рат је велика клаоница 

човјечанства. Од 50 милиона жртава, 1,7 

милиона је из Југославије. Поткозарски 

крај је био изложен највећој агресији, 

нарочито 1941. и 1942. године, 

подсјетио је Родић. 

 Он је казао да су Козара и Поткозарје у 

Другом свјетском рату мирисали на 

пепео и барут. 

 -Тако је са овох простора страдао сваки 

шести становник, док је у Југославији 

то био сваки десети. Послије Русије и 

Пољске, Југославија је трећа земља по 

броју жртава у односу на број 

становника, подсјетио је Родић.  

 Присутнима се обратио начелник 

општине Приједор Марко Павић 

подсјећајући да је на данашњи дан прије 

66 година добро побиједило зло и да 

данашње генерације уживају плодове те 

побједе и захваљују онима који су то 

омогућили. 

 -У реду смо земаља које су се међу 

првима сврстале у борбу против 

фашизма. Ми Приједорчани и 

Козарчани посебно можемо бити 

поносни на борбу против фашизма, иако 

тај понос носи хиљаде жртава. Поносни 
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смо на суграђане који су нам тада 

даровали слободу, истакао је Павић.  

 Он је додао да овдашњи народ зна 

цијенити слободу јер ју је увијек плаћао 

својим животима, а да је порука из 

Поткозарја увијек била мир, слобода и 

консензус. 

Испред споменика на Партизанском 

гробљу на Уријама вијенце су положиле 

делегације Општине, Општинског 

одбора СУБНОР-а, Борачке и 

Организације породица погинулих 

бораца општине Приједор, Основне 

школе "Петар Кочић" и општинских 

одбора ДНС-а и СНСД-а. 

 С подручја Приједора у НОБ-у је 

учествовало око 5.000 партизанских 

бораца, од којих су 2.984 изгубила 

животе. Приједор је дао десет народних 

хероја и 564 првоборца.Данас је међу 

живима само шест носилаца 

Партизанске споменице односно 

учесника рата из 1941. године за које је 

начелник општине данас приредио 

свечани пријем и уручио им по 200 КМ 

новчане помоћи. 

 

Приједорски тркачи најбољи на 

митингу у Бовцу 

 

Чланови Атлетског клуба „ Приједор“ 

су са освојених  десет медаља били 

најуспјешнији учесници традиционалне 

Атлетске трке у словеначком граду 

Бовцу.Стручни сарадник за спорт 

општине Приједор Здравко Остојић  

потврдио је да су  Приједорчани већ  

четврти  пут наступили  на овом 

атлетском митингу,а ове године су 

имали посебно успјешан наступ 

освојивши  по четири златне и   сребрне, 

двије  бронзане медаље те једно посебно 

признање за четврто мјесто и 

побједнички пехар за атлетичарку Ану 

Јанковић за  освојено прво мјесто у 

женској конкуренцији на 3000 метара. 

 

 
 

-Ријеч је о манифестацији  „ 10. Бовшки 

тек“ , односно тркама  у неколико 

узрасних категорија ученика основних и 

средњих школа из једног дијела 

Словеније тачније Марибора, Цеља, 

Новог места,а Приједорчани су 

учествовали као представници 

Републике Српске односно града са 

којим Бовец има потписану Повељу о 

братимљењу, казао је Остојић. 

Поред такмичења основаца и 

средњошколаца, на овој манифестацији 

су учествовали и професионални тркачи 

у дисциплини маратон и нордијско 

ходање,али и рекреативци од 3 до 80 

година старости. 

 

 
 

Остојић је потврдио и да ће словеначки 

атлетичари из ове братске општине 

учествовати на Међународним уличним 

тркама „ Приједор 2011“ која ће се 

одржати 13.маја. 

 

Сајам радничких занимања  

 

Пројекат под називом“ Шанса за вашу 

будућност“   који  је за циљ имао 
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промоцију радничких занимања у 

средњем образовању младих 

Приједорчана ,а који је током 

јучерашњег дана проведен на малом 

градском тргу, први је пројекат  такве 

врсте  у Републици Српској који је 

организовало  Удружење грађана „ Дон“ 

у сарадњи са компанијом Арцелор 

Митал Приједор. 

 

 
 

Извршни директор  удружења „ Дон“ је 

истакла да је ово било идеално вријеме 

да се ускоро свршеним основцима 

помогне у избору будућег занимања 

односно професионалној оријентацији 

која је веома важна за младе људе тог 

узраста која им вјероватно одређује и 

многе друге, касније животне одлуке. 

-Ову презентацију радничких занимања 

назвали смо Фестивал „ Да ли си 

креативан“ којим смо жељели да  

укажемо  наших младим суграђанима и 

њиховим родитељима да је врло 

интересатно бити фризер, пекар, 

дрвопрерађивач , машинбрава и да  сва 

наша дјеца не морају да иду у 

економску и медицинску школу или 

гимназију како би касније било неки 

број у евиденцији Завода за 

запошљавање јер не морају и не могу 

сви ни завршити факулете, што опет 

није гаранција сигурног запослења, 

казала је Марићева. 

Она је потврдила да је на отвореном 

простору кроз 11 пројеката шест школа 

имало презентацију занимања, што је 

само дио радничких профила за које 

школују средошколце. 

-Иза нас је готово два мјесеца рада и 

мислим да смо успјели да припремимо  

врхунске произовде и услуге којима смо 

ученицима на врло креативан начин 

жељели да приближимо оно шта могу у 

наших средњим школама да науче,а да 

то можда нису ни знали да је могуће, 

казала је Марићева. 

Фестивал је званично отворен пет 

минута прије дванаест 

приказивањемфилма који је урађен у 

срадњи са ученицима и наставним 

особљем средњих школа , у фирмама у 

којима се обавља стурчна пракса. 

Након тога, сви посјеитоци овог 

фестивала су могли да себи приуште 

фризуру , да дегустирају производе 

ученика, будућих пекара из 

Пољопривредне школе те погледају 

презентацију савремене пољопривредне 

механизације којом ова школа 

располаже при производњи расада и 

других пољопривредних култура у 

својим пластеницима. 

Фестивал је привукао велики број 

посјетилаца, поготово будућих 

средњошколаца који су  са пажњом 

обилазили штандове и узимали 

пропагандни материјал који им може 

послужити као водич за избор будућег 

занимања.  

На крају дана, изабрани су 

најкреативнији ученици и њихове 

презентације тако да су  прву награду за 

најљепшу штандовску презентацију 

према оцјени самих учесника  освојили  

кројачки  конфекцијски шивачи из 

Специјалне школе „ Ђорђе Натошевић“. 

Најбољи пројекат   према оцјенама 

жирија имали су ученици Машинске 

школе за технички пројекат и занимање 

техничар финалне обраде дрвета,  а 

најбољу презентацију према оцјени 

жирија имали су  фризери . Сви 

учесници овог јединственог Фестивала 

радничких занимања добили 

азхвалинице, а признања за посебно 

залагање освојиле су Пољопривредна и 

Музичка школа. 
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Све  награде су  обезбијеђене уз помоћ 

спонзора општине Приједор, компаније 

Арцелор Митал , Агенције локалне 

демократије, предузећа Комуналне 

услуге и неколико приватних фирми.  

 

16.МАЈ    ДАН ОПШТИНЕ 

 
Делегација општине Маниса 

 

У поводу обиљежавања 16. маја  Дана 

општине, у Приједор је допутовала 

делегација  турског града Манисе , који 

се налази у Анатолији у  једној од 

развијенијих и  најевропскијих регија 

Републике Турске са којом је прије шест 

година потписана Повеља о 

братимљењу.Начелник општине 

Приједор Марко Павић истакао је да је у 

протеклом периоду било више размјена 

високих делегација и први контакт који 

је остварен стално се проширује. 

-Наше делегације су обишле неколико 

фирми и индустријску зону у овом 

граду и многа њихова корисна искуства 

смо преузели , која у нашој средини 

можемо практично примијенити , тако 

да се сарадња са административном 

проширила на пољу културе и све више 

привреде. , казао је Павић. 

Он је додао да ће делегација из Манисе 

посјетити Фабрику кекса „ Мира-Краш“ 

и  предузеће „ Сконтопром“, као и низ 

културно-историјских споменика и 

установа у Приједору. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Замјеник градоначелника  Манисе  

Месуд Бајрам Лаћара  изјавио је да је 

овај град спреман да у свим областима 

сарађује са Приједором, што је још 

прије шест година  потврђено 

потписивањем повеље о братимљењу 

ова два града. 

-Искрено се радујемо што ћемо односе 

подићи на још већи ниво , да од ове 

године почне и значајнија привредна 

сарадња између два града  будући да се 

у нашем граду налазе сједишта фирми „ 

Бош“, „Ачелик“ и „ Вестел“ па имамо  у 

плану да и на ове просторе доведемо 

њихове производне погоне, казао је  

Лаћара. 

Делегација Манисе, ће заједно са 

делегацијама општина Бовец, Ново 

место  Кикинда и Панчево , као и 

амбасадорима  и конзулима неколико  

сусједних и европских 

земаљаучествовати на свечаностима 

које општина Приједор организује  у 
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понедјељак поводом Дана општине 

Приједор. 

 

Делегација општине Бовец 

 
 

 
 

Делегација општине Кикинда  

 
 

 
 

 

Свечана академија 

 

Наченик општине Приједор Марко 

Павић изјавио је да је  да ова општинско 

руководство све своје циљеве испуњава 

темељено и систематски и да је задатак 

за наредни период стварање услова за 

привлачење страних инвестиција. 

 

 
  

-Ускоро ће бити расписан конкурс за 

додјелу парцела у првој од пет 

индустријских зона колико планирамо 

реализовати у Приједору, рекао је 

Павић у поводу 16. маја, Дана општине. 

Он је подсјетио да је Приједор прије 

рата имао 27.000 запослених, а да их је 

данас 17.000, те да измјеном структуре 

привреде мора доћи до нових радних 

мјеста и рјешавања горућег проблема 

незапослености. 

-Циљ нам је запошљавање, а до тога 

можемо доћи ако отварамо нова мала и 

средња предузећа, навео је Павић. 

 Он је додао да је општина Приједор за 

свој дан изабрала 16. мај као сјећање на 

датум из Другог свјетског рата када је 

овај град био највећа слободна 

територија у тада поробљеној Европи. 
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 -Тада смо се опредијелили за 

антифашизам и такве идеје гајимо до 

данашњих дана. Овај датум прихватају 

и поштују све странке, сви народи и сви 

грађани Приједора, истакао је Павић. 

 Говорећи на свечаној академији у 

поводу Дана општине, он је подвукао 

добру сарадњу са Владом РС, 

међународним институцијама, 

сусједним и општинама ван граница 

БиХ, што је, како је рекао, гаранција да 

ће Приједор, уз зајдничко залагање, 

успјети у својим намјерама.  

На свечаној академији уручена су 

највиша општинска признања и награде, 

а повељу почасног грађанина општине 

Приједор ове године понио је професор 

доктор Радивој Брдар. 

 -Прво је било осјећање пријатности, 

друго је било питање да ли сам ја то 

заслужио, а на крају осјећај стида јер 

има људи који су то више заслужили, 

казао је Брдар . 

 

 
  

Доктор Радивој Брдар, професор дјечије 

хирургије на Медицинском факултету у 

Београду, рођен у селу Марини код 

Приједора, немјерљиво је помагао 

становништву општине Приједор 

указивањем љекарске помоћи на 

Дјечијој клиници Медицинског 

факултета у Београду и другим 

здравственим установама у Србији, 

наводи се у образложењу одлуке 

Скупштине општине Приједор. 

 -Да ли сам поносан или нисам не могу 

да кажем. Помагао сам јер сам имао 

потребу да помажем народу, додао је 

Брдар. 

 

  

 

Награду општине добило је Позориште 

Приједор које је у историји дугој 58 

година лани имало најуспјешнију 

сезону и било, према бројним оцјенама, 

најуспјешнији ансамбл не само у 

Републици Српској /РС/ него и у БиХ, о 

чему свједочи шест награда на 

насјатријем и најзначајнијем 

позоришном фестивалу у БиХ, у Јајцу, 

двије изузетне глумачке награде на 

Међународном фестивалу позоришта у 

Брчком, те учешће на "Сарајевској 

зими" и Међународном фестивалу у 

Клужама у Словенији. 

 Ову награду прати и новчани износ од 

2.000 КМ. 

 Додијељене су и похвале Туристичкој 

организацији општине Приједор и 

Српском културно-умјетничком 

друштву "Доктор Младен Стојановић". 

Највреднију награду - Плакету општине 

- добио је рудник "Арселор Митал 

Приједор који запошљава 800 радника, а 

у складу са трендом раста производње 

очекује и пораст запослености. 

 У име свих награђених генерални 

директор овог предузећа Мурари 
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Мукарџи на захвалио се начелнику 

општине, општинској администрацији и 

грађанима Приједора на додијељеним 

признањима. 

 -Ова награда нам пуно значи јер долази 

од наше породице и  јер је то најтежа 

награда за добити", казао је Мукарџи. 

 

 
 

 

 
  

Свечаној академији у позоришту у 

Приједору присуствовали 

су амбасадори и конзули више земаља, 

министри у Влади РС, начелници 

сусједних општина, делегације братских 

градова и други бројни гости.У 

умјетничком дјелу програма наступили 

су хор"Вила",камерни 

ансамбл "Белканто", 

ученици Музичке школе "Саво 

Балабан", глумци Позоришта Приједор 

Раденко Билбија и етно група "Синови 

Поткозарја". 

 

 
 

Остале манифестације поводом Дана 

општине 
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Средства за невладин сектор  

 

Општина Приједор ће у овој години са 

45.000 КМ финансирати пројекте 

невладиних организација, а са 48.000 

КМ пројекте омладинских организација. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности општине Приједор Љиљана 

Бабић  потврдила је  на конференцији за 

новинаре да се већ трећу 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 су пројекте 

предложиле 44 невладине организације 

од којих је 31 испуњавала услове 

конкурса, а од којих су за 21 одобрени 

пројекти у вриједности од 1.000 до 

5.000 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 подсјетила да је за омладински 

сектор било намијењено 70.000 КМ из 

општинског буџета за 2011. годину, али 

да, ће због недовољнохг броја 

квалитетних пројеката, у ту намјену 

бити утрошено 48.000 КМ. 

 -Конкурисало је 19 омладинских 

организација од којих је само девет 

испунило услове и свака је добила износ 

који је и тражила у пројектној 

документацији, што је у од 2.500 до 

13.000 КМ, рекла је Бабић.  

 Према њеним ријечима, општина 

Приједор настоји да подмлади 

омладински сектор на начин да 

одобрава новац за регистрацију 

омладинских организација. 

 

Обиљежен 18.мај Дан музеја 

 

У поводу 18. маја, Свјетског дана 

музеја, у шеталишној зони у Приједору 

Музеј Козаре јуче је приредио изложбу 

експоната из свог етнолошког одјељења 

уз пратећи програм женске ојкачке 

групе из КУД-а "Козара".  Директор 

Музеја Козаре Миленко Радивојац 

изјавио је да на овај начин музејски 

радници долазе међу суграђане да 

покажу шта имају и да тако стичу нову 

музејску публику која ће, 

заинтересована оним што види овдје, 

одлучити се да дође и у музејске 

изложбене просторе.  
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 -Музеј Козаре чува традицију и 

баштину народа, а сада смо своје 

експонате спојили са ојкачом и ручним 

радом женске групе КУД-а `Козара`, 

што ову слику на улицама Приједора 

чини овако лијепом", казао је 

Радивојац.Виши кустос Музеја Козаре 

Марија Радаковић рекла је да 

етнографска збирка ове установе није 

превише богата, али ни сасвим 

сиромашна. 

 -С обзиром на све околности које нас 

прате, можемо бити поносни и 

задовољни. Изложили смо дио који 

држимо у депоу, што даје још више 

вриједности овом догађају, казала је 

Радаковић. 

 Она је додала да Музеј Козаре има 

аутохтоне народне ношње овог краја, а 

да културно-умјетничка друштва треба 

тиме да се послуже, иако нису у 

позицији да се размећу новцем за 

набавку ношњи.  

-Ријеч је о козарској и тимарско-санској 

ношњи. Ове жене имају реплике у 

којима је узето помало и од једне и од 

друге. Не може им се замјерити, а, осим 

тога, све то надокнађују својом пјесмом 

и умијећем у ручним радовима, 

оцијенила је Радаковићева. 

 Изложбом у поводу Свјетског дана 

музеја у Приједору је званично почела и 

манифестација "Културно љето", коју 

трећу годину заредом организује 

општина Приједор, а која ће ове године 

трајати до 26. августа. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности општине Приједор Љиљана 

Бабић изјавила је да је званично 

отварање манифестације ове године 

заслужено припало "Музеју Козаре". 

 -То је институција која је у сваком 

погледу препознатљива у овом граду и 

која сваки пут учествује у 

манифестацијама које организује 

општина Приједор, истакла је Бабићева.  

 

Обиљежен 24.мај Дан библиотеке 

 

Запослени у Народној библиотеци „ 

Ћирило и Методије“ су поводом дана 

ове културне установе  јуче 

организовали једночасовно дружење са 

грађанима Приједора тако што су 

отворили два штанда на којима су сви 

пролазници могли да бесплатно постану 

чланови  библиотеке. Директор ове 

установе Мара Ећим је  истакла да је 

овај излазак из простора библиотеке 

имао двоструко значење. 

-Жељели смо да скренемо пажњу на то 

да је књига била и остала човјеков 

најбољи пријатељ,а друго да ова 

установа са дугом традицијом има 

деценијама проблем са смјештајем тако 

да многи не знају ни гдје се налазимо 

јер нашу таблу нигдје не можемо да 

ставимо и да кажемо да је то наш 

простор, рекла је Ећимова. 

 

 
 

Иначе, током једночасовног дружења са 

пролазницима учлањено је 21 дијете у 

Дјечијем одјељењу и 36 одраслих разне 

животне доби у Одјељењу за одрасле. 
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Маскенбал на улицама града  

 

"Свијет дјечије маште", маскенбал у 

оквиру овогодишњег Културног љета 

окупио је прексиноћ на улицама 

Приједора више од 1.000 дјеце 

предшколског узраста, ученика 

основних школа и млађих група 

културно-умјетничких друштава.  

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да је дио Културног љета 

сваке године посвећен најмлађима, 

генерацијама на којима Приједор остаје 

и које ће га учинити још љепшим и 

просперитетнијим. 

 -Одзив је изузетно велики. 

Интересовања је било и изван општине 

Приједор, али засад нисмо могли толики 

број дјеце окупити на једном мјесту. Не 

зна се је ли више дјеце или њихових 

пратилаца, родитеља, бака и дједова, 

казао је Павић.  

 

 
 

Директор Туристичке организације 

општине Приједор Амира Ганић рекла 

је да се овогодишњем, другом по реду 

маскенбалу, одазвало 11 установа. 

 -Ријеч је о Дјечијем вртићу `Радост`, 

основним школама `Бранко Ћопић`, 

`Десанка Максимовић`, `Петар Кочић`, 

`Ћирило и Методије`, `Козарац`, `Вук 

Караџић` и `Јован Цвијић`, културно-

умјетничким друштвима `Доктор 

Младен Стојановић`, `Козара` и 

`Омарска`, те о Омладинском центру 

`Доња Пухарска`, навела је Ганићева.  

У склопу маскенбала приређено је 

такмичење у литерарним радовима 

ученика основних школа под називом 

"Мој град" у којем је прво мјесто 

освојио ученик ОШ "Бранко Ћопић" 

Данило Стојановић, друго ученица ОШ 

"Ћирило и Методије" Марина Балтић, а 

треће ученица ОШ "Петар Коћић", 

Милица Драгић. 

Од четири градске основне школе ни 

овој манифестацији није се одазвала 

једино ОШ "Доситеј Обрадовић". 

 

 
  

Организатор маскенбала је Туристичка 

организација општине Приједор, а 

покровитељ општина. Ове је године 

одржан на Малом градском тргу, а за 

идућу годину најављена је могућност да 

се,  због великог интересовања, пресели 

на Градски стадион.   

 

 

 

 

___________________________      
Издавач: Општина Приједор 


