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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________                              
ИНФОРМАТОР 

 

Издање за новембар  2017.године 

 

2.11.Јавна расправа о Нацрту Статута 

града 

 

Скупштина града Приједора 

организовала је завршну јавну расправу 

о  Нацрту Статута града Приједора. 

Секретар Скупштине Жељко Шкондрић 

је истакао да је расправа покренута  

након 11. скупштинског засједања  и 

била је отворена 15 дана. 

„ Овом  расправом дата је још једна  

могућност заинтересованим субјектима 

и грађанима да дају своје  примједбе и 

сугестије на овај документ као 

најважнијем градском акту којим се 

регулише рад и функционисање локалне 

самоуправе“, рекао је Шкондрић. 

Он је додао да се на овај начин врши и 

неопходно усклађивање Статута са 

Законом о локалној самоуправи који је 

донесен прошле године  као и Законом о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе. 

Нови статут би требао бити усвојен на 

слиједећој сједници Скупштине града, а  

као акт има 36 страна, са 10 поглавља и 

136 чланова којим се, поред осталог, 

регулише и питање градске имовине и 

сарадње Града са другим субјектима. 

 

17.11.Јавна расправа о Нацрту буџета 

за 2018.годину 

 

Приоритет градске власти у Приједору у 

наредној години биће побољшање 

убирања прихода, а поготово оних који 

су продукт одлука Скупштине града и 

који се 100 одсто сливају у буџет града, 

најавила је данас начелник Одјељења за 

финансије града Приједора Биљана 

Малбашић. 

"У ту сврху у буџету града за идућу 

годину предвидјели смо 200.000 КМ за 

израду адресног регистра који ће 

вршити попис свих објеката и свих 

носилаца стамбених јединица, што ће 

бити предуслов за све остало", рекла је 

Малбашићева Она је истакла да је то 

врло захтјеван посао који се мора 

урадити и који је требало да се уради и 

раније. 

 

 
 

"Надамо се да ће то помоћи и Пореској 

управи да подигне ниво и пријаве и 

наплате пореза на непокретности јер је 

то ресурс који може далеко више да се 

реализује него што је то до сада био 

случај", поручила је Малбашићева. 

Буџет града Приједора за 2018. годину у 

форми нацрта износи 41.265.787 КМ и 

за 7,51 одсто већи је од претходног  , а 

јавну расправу обиљежила су питања из 

области социјалне заштите и 

инфраструктуре. 

Учесници расправе дали су пријeдлог да 

се повећају средства за јавне кухиње, за 

социјалне категорије као што су лица 

без породичног старања и удружења 

која се брину о дјеци са сметњама у 

развоју те културне манифестације и 

уређења  инфраструктуре у мјесним 

заједницама. 

 

21.11. Скупштина града  Усвојен 

Нацрт буџета града за 2018. 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су  на 12.засједању Нацрт 

буџета за 2018. годину у износу од 

41.265.787 KM, што је за 7,5 одсто више 

од ребаланса буџета за ову годину. 
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Начелник Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић изразила је 

очекивање да ће Министарство 

финансија Републике Српске дати 

зелено свјетло за најважнији документ 

локалне заједнице, укључујући и 

повећање расхода за примања 

запослених у локалној самоуправи. 

"Годинама смо имали стагнацију у 

запошљавању, један смо од градова са 

најмањим бројем запослених по глави 

становника - свега 238, за разлику од 

велике већине општина и градова у 

Републици Српској који имају вишак 

запослених по критеријуму три радника 

на хиљаду становника", навела је 

Малбашићева. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић рекао је да је било тешко 

ускладити све параметре за припрему 

овог документа јер раст прихода и раст 

захтјева за трошкове у буџету нису у 

складу и морала се тражити мјера да би 

се буџет у идућој години квалитетно 

извршио. 

Он је додао да су у току разговори са 

више потенцијалних инвеститора и да је 

то једноставно такмичење Приједора са 

другим градовима, општинама и 

државама из регије. 

" Надамо се да ћемо идуће године имати 

још инвеститора који ће доћи у 

Приједор гдје ћемо наставити 

реализацију политике запошљавања и 

развоја привреде", навео је Ђаковић.  

Одборници су  усвојили и ребаланс 

буџета за ову годину у износу од 

38.384.733 КМ.  

 

Објављен конкурс за 140 нових 

стипендија  

 

Град Приједор расписао је конкурс за 

додјелу 140 нових стипендија за 

школску  2017/18. годину за шта је у 

буџету града планирано 400.000 КМ. 

Ријеч  је  о 80 стипендија за редовне 

студенте првог циклуса студија и 60 

стипендија за ученике средњих школа. 

Из Градске управе је потврђено да је у 

припреми конкурса обављено 

консултовање привредног сектора  и 

прикупљени подаци  из  Фонда за 

запошљавање о дефицитарним 

кадровима . 

„ Донијета је Одлука о дефицитарним 

занимањима,на основу које смо 

расписали конкурс како би 

стипендирали кадар који је потребан и 

тражен на тржишту рада“, саопштено је 

из Градске управе Приједор. 

Стипендије града Приједора додјељују 

се редовним студентима друге и виших 

година студија и ученицима другог и 

виших разреда средње школе. Студенти 

прве године, студенти апсолвенти и 

ученици првог разреда средње школе 

нису обухваћени овим конкурсом. 

Поред ових стипендија које ће бити 

додијељене, Градска управа наставља да 

финансира још 210 ученика и студената  

који су за то испунили услове односно 

донијели увјерења о претходно 

завршној школској години. 

 

Почели радови на затварању објекта 

тржнице на Пећанима 

 

Отворени дио тржнице на Пећанима 

који тренутно има само надстрешницу 

биће затворен с предње и бочне стране, 

Извођач радова  је бањалучка фирма 

„Тектон“, а за ове намјене град  

Приједор је издвојио око 200.000 

марака.Директор Градске тржнице 

Дарко Згоњанин је потврдио да ће 

бочни дио вањског дијела објекта бити 

затворен алуминијским панелима а 

предњи, до паркинга,  панелима у 

комбинацији с одговарајућом 

алуминијском браваријом. Иначе, 

тржница на Пећанима  која има 126 

продајних мјеста  отворена је у јулу 

2016.године и одмах на почетку рада , 

појавио се недостатак отвореног 

простора и у зимском и љетњем 

периоду и то како за продавце, тако и за 

робу коју су нудили купцима.„ 

Затварањем тржнице, биће створени 

хуманији услови за рад продаваца“, 
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рекао је Згоњанин.Рок за завршетак 

радова је 45 дана. 

 

10.11.Уређење коловоза и тротоара у 

центру града 

 

У Улици Николе Пашића у центру града 

почели су радови на реконструкцији и 

поплочавању  тротоара и коловоза за 

које ће из буџета града бити издвојено 

око 89.320 КМ. Вд.шефа Одсјека за 

комуналне послове и заштиту животне 

средине Милорад Вујмиловић је изјавио 

новинарима да су овим активностима 

настављени радови на уређењу околине 

око Улице Вука Караџића. 

„Двије фазе уређења ове улице су 

завршене, а остало је да се уреди 

интерна саобраћајница  и прилази у 

дворишта из ове улице, као и 

реконструкција улице Николе Пашића 

чиме ће бити уређена једна цјелина у 

непосредној близини самог центра 

града“ , потврдио је Вујмиловић. 

Он је додао да ће уједно бити уређени 

сливници на коловозу , а да су 

припремни радови обухватили увођење 

кабловских оператера и власника 

подземних инсталација на том потезу. 

Укупна вриједност свих тих радова које 

изводи предузеће „ Козара –путеви“ из 

Бања Луке  је 199.805 КМ. 

 

Приједор ће добити нови кружни ток 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и директор Јавног предузећа „ 

Путеви Републике Српске“ Ненад 

Нешић потписали су  у Приједору  

споразум којим се  регулишу међусобни 

односи на почетку  реализације пројекта 

„Изградња раскрснице са кружним 

током саобраћаја у Приједору“.  

Градоначелник Ђаковић  је појаснио да 

је у питању уређење раскрснице са 

кружним током саобраћаја у Улици 

29.новембра и магистралног пута М4 

Бања Лука – Нови Град који ће 

омогућити бољи проток саобраћаја у 

граду. 

„ То је један од пројеката из 

Регулационог плана града Приједора и 

по завршетку припремних радњи 

очекујемо да ће радови почети на 

прољеће“, рекао је Ђаковић. 

 

 
 

Директор ЈП „Путеви Републике Српске 

Ненад Нешић је изјавио да су 

потписивањем споразума дефинисана  

сва права и обавезе и да је њиме убрзана 

реализација ове кружне раскрснице. 

„ Овим пројектом ће се добити већа 

пропусна моћ и већи проток  возила те 

безбједније одвијање саобраћаја“, рекао 

је Нешић. 

Радове на новом кружном току, чија је 

вриједност 450 000 КМ , финансирају   

ЈП“ Путеви Републике Српске“ , док ће 

имовинске правне односе  као и 

ревизију пројекта регулисати Град 

Приједор. 

 

 

5.11. Изложба радова са Ликовне 

колоније у „Цвијети Зузорић“ 

 

У  Умјетничком павиљону “Цвијета 

Зузорић“ организована  је изложба 

радова насталих на Ликовној колонији 

“Сретен Стојановић“, која је ове године 

12. пут одржана на Мраковици. 

Изложба је  организована на позив 

Удружења ликовних умјетника Србије, 

а све у циљу  успостављања ближе 

сарадње са Приједором , имајући у виду 

досадашње активности и залагање и 

труд  овог града да се на простору 
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Републике Српске промовише 

умјетност. 

 

 
 

На изложби су приказани радови 

учесника овогодишње колоније,  иначе 

професора са београдских академија 

умјетности,  који су на најбољи начин 

промовисали, како музеј, тако и укупно 

стваралаштво на подручју Приједора. 

Стваралачки рад 12 умјетника на 

Козари почетком августа ове године 

пратила је  кустосУЛУС-а,  историчар 

умјетности ликовни критичар Оливера 

Вукотић. 

Изложбу је отворио замјеник 

градоначелника Приједора Александар 

Миљуш који је истакао  да је овом 

изложбом колонија на Козари 

доживјела  своју експанзију у Београду . 

„Нама је изузетна част  да будемо 

угошћени, а уједно и домаћини овој  

изложби , чиме представљамо наш град, 

али и умјетнике који су радили на 

колонији и тиме били спона ове 

новоуспостављене сарадње“, рекао је 

Миљуш. 

Присутнима се обратио Мирослав 

Лазовић , предсједник Управног одбора 

УЛУС-а који се захвалио на труду да се 

ова изложба представи и београдској 

публици. 

„ Ми смо започели неку идеју да 

децентрализујемо културу и да Београд 

не буде неки центар, а гдје неки људи не 

могу да излажу и у оквиру те идеје 

сјетили смо се Приједора и ове дивне 

колоније“, рекао је Лазовић. Изложба је 

на Калемегдану  била отворена до 14. 

новембра, а посјетиоци су могли да виде 

и уживају у 24 најбоља дјела класичне 

сликарске и графичке дисциплине 

приједорских умјетника. 

 

Галерија `96-Изложба Драгана 

Бартуле 

 

У Галерији `96 је  отворена  изложба 

Драгана Бартуле, који  је приједорској 

публици представио  избор радова из 

циклуса  „Ктитори и чувари“,  „Конаци 

и коначишта“  и „Запис“.Ово су 

дијелови великог умјетниковог циклуса 

„ насљеђа“ који од ствара од 2004.год. 

„ Све је настало до малог фрагмента 

фреске којем сам ја дао форму и облик“, 

рекао је Бартула. 

 

 
 

Он је додао да се сви радови и односе на 

насљеђе, на Средњи вијек и на оно што 

је српска култура тог времена оставила 

негдје као неки мали запис и фрагмент. 

Све слике су рађене акрилом, а ту су и 

паликације малих докумената од 1900 

.до 1941.године са оригиналним 

таксеним маркама 

________________________________     
Издавач: Град  Приједор 
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Izdanje za novembar  2017.godine 

 

2.11.Javna rasprava o Nacrtu Statuta 

grada 

 

Skupština grada Prijedora organizovala je 

završnu javnu raspravu o  Nacrtu Statuta 

grada Prijedora. Sekretar Skupštine Željko 

Škondrić je istakao da je rasprava 

pokrenuta  nakon 11. skupštinskog 

zasjedanja  i bila je otvorena 15 dana. 

„ Ovom  raspravom data je još jedna  

mogućnost zainteresovanim subjektima i 

građanima da daju svoje  primjedbe i 

sugestije na ovaj dokument kao 

najvažnijem gradskom aktu kojim se 

reguliše rad i funkcionisanje lokalne 

samouprave“, rekao je Škondrić. 

On je dodao da se na ovaj način vrši i 

neophodno usklađivanje Statuta sa 

Zakonom o lokalnoj samoupravi koji je 

donesen prošle godine  kao i Zakonom o 

službenicima i namještenicima u organima 

jedinice lokalne samouprave. 

Novi statut bi trebao biti usvojen na 

slijedećoj sjednici Skupštine grada, a  kao 

akt ima 36 strana, sa 10 poglavlja i 136 

članova kojim se, pored ostalog, reguliše i 

pitanje gradske imovine i saradnje Grada 

sa drugim subjektima. 

 

17.11.Javna rasprava o Nacrtu budžeta 

za 2018.godinu 

 

Prioritet gradske vlasti u Prijedoru u 

narednoj godini biće poboljšanje ubiranja 

prihoda, a pogotovo onih koji su produkt 

odluka Skupštine grada i koji se 100 odsto 

slivaju u budžet grada, najavila je danas 

načelnik Odjeljenja za finansije grada 

Prijedora Biljana Malbašić. 

"U tu svrhu u budžetu grada za iduću 

godinu predvidjeli smo 200.000 KM za 

izradu adresnog registra koji će vršiti popis 

svih objekata i svih nosilaca stambenih 

jedinica, što će biti preduslov za sve 

ostalo", rekla je Malbašićeva Ona je istakla 

da je to vrlo zahtjevan posao koji se mora 

uraditi i koji je trebalo da se uradi i ranije. 

 

 
 

"Nadamo se da će to pomoći i Poreskoj 

upravi da podigne nivo i prijave i naplate 

poreza na nepokretnosti jer je to resurs koji 

može daleko više da se realizuje nego što 

je to do sada bio slučaj", poručila je 

Malbašićeva. 

Budžet grada Prijedora za 2018. godinu u 

formi nacrta iznosi 41.265.787 KM i za 

7,51 odsto veći je od prethodnog  , a javnu 

raspravu obilježila su pitanja iz oblasti 

socijalne zaštite i infrastrukture. 

Učesnici rasprave dali su prijedlog da se 

povećaju sredstva za javne kuhinje, za 

socijalne kategorije kao što su lica bez 

porodičnog staranja i udruženja koja se 

brinu o djeci sa smetnjama u razvoju te 

kulturne manifestacije i uređenja  

infrastrukture u mjesnim zajednicama. 

 

21.11. Skupština grada  Usvojen Nacrt 

budžeta grada za 2018. 

 

Odbornici Skupštine grada Prijedora 

usvojili su  na 12.zasjedanju Nacrt budžeta 

za 2018. godinu u iznosu od 41.265.787 

KM, što je za 7,5 odsto više od rebalansa 

budžeta za ovu godinu. 

Načelnik Odjeljenja za finansije Biljana 

Malbašić izrazila je očekivanje da će 

Ministarstvo finansija Republike Srpske 

dati zeleno svjetlo za najvažniji dokument 

lokalne zajednice, uključujući i povećanje 
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rashoda za primanja zaposlenih u lokalnoj 

samoupravi. 

"Godinama smo imali stagnaciju u 

zapošljavanju, jedan smo od gradova sa 

najmanjim brojem zaposlenih po glavi 

stanovnika - svega 238, za razliku od 

velike većine opština i gradova u Republici 

Srpskoj koji imaju višak zaposlenih po 

kriterijumu tri radnika na hiljadu 

stanovnika", navela je Malbašićeva. 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

rekao je da je bilo teško uskladiti sve 

parametre za pripremu ovog dokumenta jer 

rast prihoda i rast zahtjeva za troškove u 

budžetu nisu u skladu i morala se tražiti 

mjera da bi se budžet u idućoj godini 

kvalitetno izvršio. 

On je dodao da su u toku razgovori sa više 

potencijalnih investitora i da je to 

jednostavno takmičenje Prijedora sa 

drugim gradovima, opštinama i državama 

iz regije. 

" Nadamo se da ćemo iduće godine imati 

još investitora koji će doći u Prijedor gdje 

ćemo nastaviti realizaciju politike 

zapošljavanja i razvoja privrede", naveo je 

Đaković.  

Odbornici su  usvojili i rebalans budžeta za 

ovu godinu u iznosu od 38.384.733 KM.  

 

Objavljen konkurs za 140 novih 

stipendija  

 

Grad Prijedor raspisao je konkurs za 

dodjelu 140 novih stipendija za školsku  

2017/18. godinu za šta je u budžetu grada 

planirano 400.000 KM. Riječ  je  o 80 

stipendija za redovne studente prvog 

ciklusa studija i 60 stipendija za učenike 

srednjih škola. Iz Gradske uprave je 

potvrđeno da je u pripremi konkursa 

obavljeno konsultovanje privrednog 

sektora  i prikupljeni podaci  iz  Fonda za 

zapošljavanje o deficitarnim kadrovima . 

„ Donijeta je Odluka o deficitarnim 

zanimanjima,na osnovu koje smo raspisali 

konkurs kako bi stipendirali kadar koji je 

potreban i tražen na tržištu rada“, 

saopšteno je iz Gradske uprave Prijedor. 

Stipendije grada Prijedora dodjeljuju se 

redovnim studentima druge i viših godina 

studija i učenicima drugog i viših razreda 

srednje škole. Studenti prve godine, 

studenti apsolventi i učenici prvog razreda 

srednje škole nisu obuhvaćeni ovim 

konkursom. 

Pored ovih stipendija koje će biti 

dodijeljene, Gradska uprava nastavlja da 

finansira još 210 učenika i studenata  koji 

su za to ispunili uslove odnosno donijeli 

uvjerenja o prethodno završnoj školskoj 

godini. 

 

Počeli radovi na zatvaranju objekta 

tržnice na Pećanima 

 

Otvoreni dio tržnice na Pećanima koji 

trenutno ima samo nadstrešnicu biće 

zatvoren s prednje i bočne strane, Izvođač 

radova  je banjalučka firma „Tekton“, a za 

ove namjene grad  Prijedor je izdvojio oko 

200.000 maraka.Direktor Gradske tržnice 

Darko Zgonjanin je potvrdio da će bočni 

dio vanjskog dijela objekta biti zatvoren 

aluminijskim panelima a prednji, do 

parkinga,  panelima u kombinaciji s 

odgovarajućom aluminijskom bravarijom. 

Inače, tržnica na Pećanima  koja ima 126 

prodajnih mjesta  otvorena je u julu 

2016.godine i odmah na početku rada , 

pojavio se nedostatak otvorenog prostora i 

u zimskom i ljetnjem periodu i to kako za 

prodavce, tako i za robu koju su nudili 

kupcima.„ Zatvaranjem tržnice, biće 

stvoreni humaniji uslovi za rad 

prodavaca“, rekao je Zgonjanin.Rok za 

završetak radova je 45 dana. 

 

10.11.Uređenje kolovoza i trotoara u 

centru grada 

 

U Ulici Nikole Pašića u centru grada počeli 

su radovi na rekonstrukciji i popločavanju  

trotoara i kolovoza za koje će iz budžeta 

grada biti izdvojeno oko 89.320 KM. 

Vd.šefa Odsjeka za komunalne poslove i 

zaštitu životne sredine Milorad Vujmilović 

je izjavio novinarima da su ovim 

aktivnostima nastavljeni radovi na 
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uređenju okoline oko Ulice Vuka 

Karadžića. 

„Dvije faze uređenja ove ulice su završene, 

a ostalo je da se uredi interna saobraćajnica  

i prilazi u dvorišta iz ove ulice, kao i 

rekonstrukcija ulice Nikole Pašića čime će 

biti uređena jedna cjelina u neposrednoj 

blizini samog centra grada“ , potvrdio je 

Vujmilović. 

On je dodao da će ujedno biti uređeni 

slivnici na kolovozu , a da su pripremni 

radovi obuhvatili uvođenje kablovskih 

operatera i vlasnika podzemnih instalacija 

na tom potezu. Ukupna vrijednost svih tih 

radova koje izvodi preduzeće „ Kozara –

putevi“ iz Banja Luke  je 199.805 KM. 

 

Prijedor će dobiti novi kružni tok 

 

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković 

i direktor Javnog preduzeća „ Putevi 

Republike Srpske“ Nenad Nešić potpisali 

su  u Prijedoru  sporazum kojim se  

regulišu međusobni odnosi na početku  

realizacije projekta „Izgradnja raskrsnice 

sa kružnim tokom saobraćaja u Prijedoru“.  

Gradonačelnik Đaković  je pojasnio da je u 

pitanju uređenje raskrsnice sa kružnim 

tokom saobraćaja u Ulici 29.novembra i 

magistralnog puta M4 Banja Luka – Novi 

Grad koji će omogućiti bolji protok 

saobraćaja u gradu. 

„ To je jedan od projekata iz Regulacionog 

plana grada Prijedora i po završetku 

pripremnih radnji očekujemo da će radovi 

početi na proljeće“, rekao je Đaković. 

 

 
 

Direktor JP „Putevi Republike Srpske 

Nenad Nešić je izjavio da su potpisivanjem 

sporazuma definisana  sva prava i obaveze 

i da je njime ubrzana realizacija ove kružne 

raskrsnice. 

„ Ovim projektom će se dobiti veća 

propusna moć i veći protok  vozila te 

bezbjednije odvijanje saobraćaja“, rekao je 

Nešić. 

Radove na novom kružnom toku, čija je 

vrijednost 450 000 KM , finansiraju   JP“ 

Putevi Republike Srpske“ , dok će 

imovinske pravne odnose  kao i reviziju 

projekta regulisati Grad Prijedor. 

 

 

5.11. Izložba radova sa Likovne kolonije 

u „Cvijeti Zuzorić“ 

 

U  Umjetničkom paviljonu “Cvijeta 

Zuzorić“ organizovana  je izložba radova 

nastalih na Likovnoj koloniji “Sreten 

Stojanović“, koja je ove godine 12. put 

održana na Mrakovici. Izložba je  

organizovana na poziv Udruženja likovnih 

umjetnika Srbije, a sve u cilju  

uspostavljanja bliže saradnje sa Prijedorom 

, imajući u vidu dosadašnje aktivnosti i 

zalaganje i trud  ovog grada da se na 

prostoru Republike Srpske promoviše 

umjetnost. 

 

 
 

Na izložbi su prikazani radovi učesnika 

ovogodišnje kolonije,  inače profesora sa 

beogradskih akademija umjetnosti,  koji su 

na najbolji način promovisali, kako muzej, 

tako i ukupno stvaralaštvo na području 

Prijedora. 
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Stvaralački rad 12 umjetnika na Kozari 

početkom avgusta ove godine pratila je  

kustosULUS-a,  istoričar umjetnosti 

likovni kritičar Olivera Vukotić. 

Izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika 

Prijedora Aleksandar Miljuš koji je istakao  

da je ovom izložbom kolonija na Kozari 

doživjela  svoju ekspanziju u Beogradu . 

„Nama je izuzetna čast  da budemo 

ugošćeni, a ujedno i domaćini ovoj  izložbi 

, čime predstavljamo naš grad, ali i 

umjetnike koji su radili na koloniji i time 

bili spona ove novouspostavljene 

saradnje“, rekao je Miljuš. 

Prisutnima se obratio Miroslav Lazović , 

predsjednik Upravnog odbora ULUS-a koji 

se zahvalio na trudu da se ova izložba 

predstavi i beogradskoj publici. 

„ Mi smo započeli neku ideju da 

decentralizujemo kulturu i da Beograd ne 

bude neki centar, a gdje neki ljudi ne mogu 

da izlažu i u okviru te ideje sjetili smo se 

Prijedora i ove divne kolonije“, rekao je 

Lazović. Izložba je na Kalemegdanu  bila 

otvorena do 14. novembra, a posjetioci su 

mogli da vide i uživaju u 24 najbolja djela 

klasične slikarske i grafičke discipline 

prijedorskih umjetnika. 

 

Galerija `96-Izložba Dragana Bartule 

 

U Galeriji `96 je  otvorena  izložba 

Dragana Bartule, koji  je prijedorskoj 

publici predstavio  izbor radova iz ciklusa  

„Ktitori i čuvari“,  „Konaci i konačišta“  i 

„Zapis“.Ovo su dijelovi velikog 

umjetnikovog ciklusa „ nasljeđa“ koji od 

stvara od 2004.god. 

„ Sve je nastalo do malog fragmenta freske 

kojem sam ja dao formu i oblik“, rekao je 

Bartula. 

 

 
 

On je dodao da se svi radovi i odnose na 

nasljeđe, na Srednji vijek i na ono što je 

srpska kultura tog vremena ostavila negdje 

kao neki mali zapis i fragment. Sve slike su 

rađene akrilom, a tu su i palikacije malih 

dokumenata od 1900 .do 1941.godine sa 

originalnim taksenim markama 

________________________________     
Izdavač: Grad  Prijedor 
 


