
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Opština Prijedor___ 

        ОПШТИНА   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за април  2011.године 
 

 

1.4.2011.Историјски час посвећен др 

Младену Стојановићу 

 

Поводом 115. годишњице рођења и 69. 

годишњице погибије народног хероја др 

Младена Стојановића  јуче је одржан 

историјски час и положени вијенци 

испред споменика легендарног 

партизанског команданта.Вијенце су 

положиле делегације СУБНОР-а , 

установа и спортских друштава који 

носе име др Младена Стојановића, 

Борачке организације ,  општине 

Приједор и сусједних поткозарских 

општина. 

 

 
 

 -Младен је био  човјек за примјер, 

револуционар  од најраније младости па 

до краја живота, најпопуларнија 

личност устанка на Козари, Крајини и 

много шире и један од најхрабријих 

бораца и руководилаца 

Народноослободилачке  борбе. Зато је 

његов је лик  остао да живи у сјећању 

заједно са славом херојске Козаре, рекао 

је   присутнима предсједник општинске  

организације СУБНОР-а Вељко Родић. 

 Он је додао да  је пред садашњим и 

будућим  генерацијама задатак да чувају 

и његују тековине 

народноослободилачких ратова  

потакнуте тим неизмјерним херојством. 

Замјеник начелника  општине Приједор 

Миленко Ђаковић  је обраћајући се 

присутнима подсјетио  да је Младен 

Стојановић у вријеме погибије, априла 

1942. године, био командант Другог 

козарског народноослободилачког 

одреда и начелник Оперативног штаба 

за Крајину. 

-Младен је и прије погибије постао 

легенда, јер су га красили хуманизам, 

револуционарни дух, одмјереност и 

поштење, рекао је Ђаковић. 

Он је додао и да је велики  Младенов 

допринос развоју здравства, спорта и 

културе у предратном 

Приједору.Спомен на овог легендарног 

јунака Козаре одржава се сваке године 

испред бронзаног споменика др 

Младена Стојановића, који је дјело 

његовог брата, вајара Сретена 

Стојановића. 
 
 

СО Приједор засједала 16.3. 

Усвојен извјештај начелника 

општине 

 

Одборници Скупштине општине  

Приједор усвојили су на  овом  

засједању    Извјештај о раду начелника 

и  општинске Административне службе  

за 2010. годину, констатујући да су 

резултати тог рада видљиви у свим 

областима живота града. 

 Начелник општине Марко Павић је 

истакао да су у претходном периоду 

реализовани сви планирани  програми и 

стратешки планови , а да су при том  све 

одлуке доношене двотрећинском 

већином гласова. 
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 -Било ми је задовољство да чујем 

похвале, али и сугестије које су 

изнијели одборници  о раду  општинске 

администрације , али је чињеница да су 

током овог периода нашег рада 

створене  објективне претпоставке за 

даљи развој  општине Приједор , казао 

је  Павић. 

 Према његовим ријечима , позитивна 

оцјена о раду  је услиједила и зато што 

је  из средње развијених, општина 

Приједору сада у  рангу  развијених, да 

се ради по европским стандардима,те да 

су многим институцијама  и установама 

омогућили нормалан рад.   

 -Оно што је најважније је да смо 

направили развојни буџет кроз који смо 

, и у условима економске кризе , 

стимулисали  пољопривредне 

произвођаче, као и оне који се баве 

индустријском производњом да би што 

више запошљавали, а што је у интересу 

грађана, казао је Павић. 

Он је додао да се овим  потврђује да је у 

општини створена повољна клима за 

рад привредника, да је Приједор постао 

примамљив за стране инвеститоре што 

ће се одразити и на даљи напредак у 

другим сегментима живота ове локалне 

заједнице.  

 

 

Награде општине др Брдару, 

Позоришту и Миталу   

 

Повељу почасног грађанина општине 

Приједор ове ће године понијети 

професор доктор Радивој Брдар, награду 

општине Позориште Приједор, а 

плакету општине рудник "Арселор 

Митал Приједор", одлучили су 

одборници Скупштине општине 

Приједор . 

 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 одлука.  

 Позориште Приједор у историји дугој 

58 година лани је имало најуспјешнију 

сезону и било, према бројним оцјенама, 

најуспјешнији ансамбл не само у 

Републици Српској него и у БиХ, о чему 

свједочи шест награда на најстаријем 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. 

 Рудник "Арцелор Митал Приједор" 

запошљава 800 радника, а у складу са 

трендом раста производње очекује се и 

пораст запослености. Од оснивања до 

данас произвео је осам милиона тона 

жељезне руде коју продаје жељезари у 

Зеници, али и извози у Чешку, Пољску 

и Румунију. Лани је произвео 1,4 

милиона тона руде или за 17 одсто више 

од плана, остваривши приход од 75 

милиона марака и извоз од 22 милиона 

КМ. Фондација Арцелор Митал 

реализовала је око стотину пројеката у 

областима образовања, здравства, 

спорта, културе, умјетности и социјалне 

заштите. 

 Одлуке о признањима за доктора 

Брдара и за Позориште Приједор 

одборници су подржали једногласно, 

док су одлуку о награђивању рудника 

подржала 22 одборника, а пет их је било 

уздржаних.   

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да на јавни позив 
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Комисије за награде и признања 

општине Приједор није дошло пуно 

приједлога, тако да ни Комисија није 

имала велик избор, као и да је рудник 

"Арселор Митал Приједор" био једини 

кандидат за награду из области 

привреде. 

 -Рудник годишње општини уплати 

милион марака. Само у првом кварталу 

ове године уплатио је 290.000 КМ. То је 

највећа фирма у Приједору, има највећи 

број запослених, највећи доходак и у 

цјелости извршене све обавезе, истакао 

је Павић подсјећајући да поређење са 

предратним рудником није могуће ако 

се нема у виду да садашњи рудник 

послује само на копу Омарска, а 

предратни је пословао и на коповима 

Љубија и Томашица.  

 Дио одборника спорио је награђивање 

рудника "Арцелор Митал Приједор" 

наводећи неадекватан однос компаније 

према заједници, проблематичну 

експропријацију имовине приликом 

отварања новог рудокопа Бувач и 

загађивање околине. 

 Одборници су такође навели да би 

рудник, ако се упореде данашња и 

предратна производња, данас требало да 

запошљава 2.500 а не 800 радника. 

 Ова признања биће уручена 16. маја на 

свечаној академији у поводу Дана 

општине Приједор.  
 

У првом кварталу извршење буџета 94 % 

 

У приједорској  општини извршење 

буџета у првом  овогодишњем кварталу 

износио је  94% у односу на 

план.Начелник Одјељења за финансије   

Биљана Малбашић изјавила је да је 

остварени приход износио  око 

7.175.000 КМ и да је у  односу на  

прошлогодишњи  упоредни период  

већи  за око 1.619.000КМ, али да је од 

овогодишњег  плана, који  је износио  

око 7.629 .000 КМ,мањи  за око 454 

.000КМ. 

-С обзиром на почетак  године  може се 

рећи  да  се радило о солидном 

извршењу буџета ,међутим није се 

задовољно  са приливом средстава по  

основу  ПДВ-а пошто  се  план  извршен 

са  88% ,односно приходи су  износили 

око 3.716.000КМ и били су мањи за око 

512.000 КМ  у  односу  на  план   око 

4.228.000 КМ, рекла је Малбашићева. 

Она је  истакла да су  међу  осталим  

оствареним  буџетским приходима   

изворни приходи,приходи од продаје 

имовине и повучена кредитна средства. 

Малбашићева   је казала  да их мање 

остварен и приходи  од плана нису  

омели да обавезе према буџетским 

корисницима и остале обавезе измире 

на вријеме. Она је додала да очекују да 

ће   средином  године бити већи  

проценат извршења буџета. 

Овогодишњи  буџет приједорске 

општине износи  око 33.519.000 КМ. 

 

Међународна конференција-Мала и 

средња предузећа 

 

Начелник општине Марко Павић је 

отварајући међународну конференцију 

под називом 

„Истраживање,иновативност и развој 

малих и средњих предузећа „   која је 

одржана на Мраковици истакао да је 

општина Приједор са својим 

инситуцијама створила повољну климу 

за привлачење  страних инвеститора и  

да  настоји  да створи такве услове да се 

бизнис може несметано одвијати. 

 

 
 

-У процесу приватизације  ми смо  

остали   без многих предузећа  и    у 

промјени  структуре  тражимо ослонац  
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у новим предузећима, а у оваквим 

условима то могу бити мала и средња 

предузећа. Ја не могу никако 

прихватити да нам је неко наметнуо да 

морамо имати мала и средња предузећа 

јер она се увијек наслањају на велика, а 

она су увијек у нашем случају изван 

наше територије. Ја нисам присталица 

тога, али садашње околности су такве да 

ми морамо радити на развоју малих и 

средњих предузећа, казао је Павић. 

 

 
 

 

Иначе, Агенција за економски развој 

општине Приједор  реализује пројекат  

„Учинити да развој и економско 

унапређење буду реалност за мала и 

средња предузећа“ на којем ради укупно 

15 организација користећи средства 

Оквирног програма 7 Европске Уније 

као главног  инструмента за 

финансирање научног истраживања у 

Европи.У оквиру тог програма , а уз 

подршку  УСАИД-СИДА ФИРМА 

пројекта  и СЕЕНет програма,  

одржана је дводневна конференција   на  

којој су поред представника општине 

Приједор  учествовали  у представници 

Министарства индустрије, енергетике и 

рударства Републике Српске, 

Министарсва  развоја, подузетништва и 

обрта  Федерације БиХ , УСАИД СИДА 

ФИРМА пројекта као и говорнике из  

Белгије, Пољске, Њемачке и Велике 

Британије. 

 Дејвид Кејн  шеф УСАИД-СИДА 

пројекта је истакао да је у питању  

петогодишњи пројекат вриједан 20 

милиона долара  којима настоје  дати 

подршку побољшању конкурентност 

предузећа  у дрвном, металном и 

сектору туризма у БиХ. 

 

 
 

-До сада имамо доста резултата јер 

пројекат траје већ годину и по и то у 

производњи боје и дизајна, али наши 

главни циљеви су већи приход и 

запошљавање.Позиције  БиХ на листи 

глобаних индекса иновације нису добре 

и указују на проблем и  потребу 

побољшања система иновација будућу 

да  од 142 земље , БиХ заузима  116 

мејсто и на крају  је листе у Европи , 

казао је Кејн. 

Мауро Бјанки међународни  пословни 

консултант је истакао да су предности 

рада малих и средњих предузећа су 

огромне  јер она имају потенцијал, 

енергију и добре идеје, а минималан 

ризик. 

-Мора се уложити дио новца у 

истраживање да би се могла побиједити 

конкуренција.Једна од мисија ЕУ је да 

помогне овим предузећима тако што ће 

смањити одређеним новчаним инпутом 

ризик која ће имати, а постоје и 

програми за које мала и средња 

предузећа могу аплицирати и то се 

дешава већ десетак година у Европи, 

казао је Бјанки. 
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Милан Цвијић помоћник министра 

индустрије, енергетике и рударства за 

развој малих и средњих предузећа и 

предузетништва у РС је истакао да је РС 

има близу 14 000 предузећа,. 

-То ништа не говори, ако додамо 

податак да у РС има  99,6 одсто  малих 

и средњих предузећа, и само 50 

великих. Мала и средња предузећа  

имају своју специфичност јер увијек 

имају проблема са ресурсима , немају 

довољно радне снаге и капитала те 

обртних средстава и немају довољно 

иновативним програма.Они могу 

тражити кооперацију и делегирати 

разне своје фунцкције другима  , али 

функцију развоја не смију никоме 

делегирати,казао је Цвијић. 

 

 
 

Он је додао да је  Влада РС односно 

Народна скупштине  усвојила нацрт 

Стратегије развоја малих и средњих 

предузећа  и предузетништва 2011-2013 

и у њој је стратешки циљ изградња 

конкурентности ових предузећа управо 

је препознала иновације и дефинисала 

начин како да се тим предузећима 

помогне. 

Милан Пипиловић предсједник 

Удружења самосталних привредника 

ошптине Приједор је истакао да о томе 

у каквом су положају мала и средња 

предузећа већ говоре подаци колико је у 

посљедње вријеме ових предузећа 

затворено. 

-То значи да  стање није добро , а 

предузетници су јако оптерећени 

пореским ,а посебно ванпореским 

давањима. Предузетничке радње се 

третирају као радње кад треба нешто 

платити, кад треба остварити неко 

право, а кад треба нешто платити онда 

се третирају као правна лица.Како ћемо 

се развијати када је административних 

забрана превише, нама су везане руке и 

ми не можемо извозити, нама треба 

финансијска помоћ односно повољна 

кредитна средства не са мегаломанским 

каматама, не трговачких него за развој 

за производњу, казао је Пилиповић 

Први дан конференције је  био посвећен 

трансферу знања и искустава из ЕУ у 

оквиру којег  су представници 

партнерских организација на пројекту 

из земаља ЕУ (Шпанија, Белгија, 

Пољска, Њемачка и Велика Британија) 

презентовали начине функционисања 

система који омогућује повезивање 

МСП и образовно-истраживачких 

институција, те стратегије и политике 

земаља из којих долазе са  примјерима 

програма  доступних МСП  за потребе 

истраживања, развоја и иновативности.  

 

Акција уређења града 

 

Општина Приједор  и ове године у циљу 

љепшег изгледа града поред редовних 

активности предвиђених Програмом 

заједничке комуналне потрошње 

организује акцију  прољетног уређења 

града  за коју ће бити издвојено око 23 

000 КМ. Акција  , чији је мото „Љепши 

и чишћи град треба бити брига свих 

нас“ обухвата чишћење града, односно 

уређење зелених површина око школа, 

пословних објеката, стамбених зграда, 

улица, тротоара, обала и корита ријека, 
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канала Берека  и других неуређених 

површина на подручју општине 

Приједор. Општина Приједор ће у 

склопу ове акције организовати 

бесплатан одвоз прикупљеног отпада у 

акцијама као и одвоз кабастог отпада а 

према утврђеном распореду Комуналног 

предузећа. Општина је  обезбиједила   

10 000 садница цвијећа, 100 украсног 

грмља, 40 клупа и  40 корпи, за уређење  

школа и мјесних заједница.Предвиђено 

је да се у акцију укључе грађани, мјесне 

заједнице, власници пословних 

простора, школе, омладинске 

организације, невладине организације и  

заједнице етажних власника и  да дају 

свој допринос очувању, заштити и 

унапређењу животне средине, 

комуналне и здравствене хигијене, 

односно да дају свој допринос љепшем 

изгледу града. Акција уређења трајаће 

до краја априла. 

 

Сусрет привредника Београда и 

Приједора 

 

Робна размјена Републике Српске и 

Србије прошле године  је достигла 600 

милиона евра, а 150 милиона евра само 

у прва два мјесеца ове године, док је 

покривеност увоза извозом лани 

износила 45 одсто, а у прва два мјесеца 

више од 50 одсто, рекао је данас у 

Приједору предсједник Подручне 

привредне коморе Бањалука Никола 

Толимир. 

 

 
 

-Нама је привреда Србије кичма 

сарадње и очекујем да ће тако бити и 

убудуће. Сваке године суфицит се 

смањује и резултати су из дана у дан све 

бољи, рекао је Толимир на отварању 

сусрета привредника Београда и 

Приједора.  

 Он је додао да Подручна привредна 

комора Бањалука окупља 21 општину, 

што је трећина свих општина РС, и да је 

логична иницијатива Приједора да се 

регионализује у привредном погледу и 

да буде сједиште нове регионалне 

организације Привредне коморе РС.   

 Начелник општине Приједор Марко 

Павић рекао је да ова општина има 

нешто више од 110.000 становника и да 

је врло тешко баратати непрецизним 

подацима. 

 -Једни у Европи нисмо имали попас 

становника 20 година нити ћемо га сад 

имати. А шта значи производити кад не 

знате за колико људи приизводите и 

шта значи радити кад не знате за који 

број људи пружате услуге, упозорио је 

Павић. 

 Он је подсјетио да је прије рата 

Приједор имао 27.000 запослених, а 

данас их има 17.000, наглашавајући да 

локална заједница мора имати своје 

мјесто у развоју и диктирати доношење 

закона, а не да јој се намећу "одозго". 

 -РС са Србијом има законске оквире за 

срадњу, има жељу, има своју 

припадност и има Дрину која спаја, а не 

раздваја, и то је довољно за успјешан 

почетак разговора, поручио је Павић 

привредницима. 

 Потпредсједник Привредне коморе 

Београд Драган Триван рекао је да ова 

комора врло често организује 

регионалне сусрете, а да је овај скуп у 

Приједору један од најбоље 

организованих. 

 -Поред братских и пријатељских веза, 

показатељ сарадње и је споразум између 

Подручне привредне коморе Бањалука и 

Привредне коморе Београд из јануара 

ове године, а ово је једна од првих 

активности проистеклих из тог њега, 

иако смо и годинама прије тога 

сарађивали, подсјетио је Триван.  
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 Он је поручио привредницима из 

Приједора да, осим посебне канцеларије 

Подручне привредне коморе Бњалука у 

Привредној комори Београд, у оовј 

комири на располагању имају све њене 

службе и свих 150 запослених.  

Помоћник предсједника општине 

Звездара Милош Петровић рекао је да 

ова општина има око 180.000 

становника, 24 школе, 25 вртића, 19.000 

ученика, 6.000 малишана у вртћима, 

Центар за социјални рад, два дома 

здравља, двије полицијске станице, 

градску болницу и огроман потенцијал, 

али да нема оно што се зове 

надлежност. 

 

 
 

 -Надам се да ће данашњи скуп у 

Београд довести неке нове људе који ће 

започети неке нове послове, јер су 

привредници најбитнији сегмент који 

може довести до бољег живота, поручио 

је Петровић.   

Учесницима су представљени 

привредни потенцијали Бањалуке, 

Приједора, Звездаре, Подручне 

привредне коморе Бањалука и 

Привредне коморе Београда и 

презентовани Електротехничка школа 

"Раде Кончар" Београд, Висока школа 

електротехнике Београд и 3Д техника, 

такозвани радиопрототајпинг. 

Сусрете су организовале приједорска 

канцеларија Привредне коморе РС и 

Привредна комора Београд, а окупили 

су 30-ак привредних субјеката из 

Београда и више од 70 из Приједора. 

 

Јавни позиви за подстицај 

запошљавању 

 

Општина Приједор расписала је  три 

јавна позива  за  додјелу подстицајних 

средстава  из буџета за одређене 

пројекте који су предвиђени 

Стратегијом развоја општине чија је 

укупна вриједност  320 000 

КМ.Начелник  Одјељења за привреду и 

пољопривреду Боро Војводић потврдио 

је да је ријеч о пројектима подстицаја 

самозапошљавања  за који су буџетом 

планирана средства од 150 000КМ , 

подстицају запошљавања младих  

високо образованих кадрова  до 35 

година старости за шта је предвиђено  

50 000КМ  и подстицај послодавцима за 

запошљавање нових радника  65 000 

КМ. 

-Јавни позив се односи и на подршку 

предузећима за увођење стандарда 

квалитета за шта је буџетом предиђено 

30 000 КМ, казао је Војводић. 

Он је појаснио да је циљ  да предузећа 

буду оспособљена за извоз својих 

произода на страно тржиште те да се 

додјељују средства од по 5000 КМ по 

предузећу. 

-Новина је позив којим се додјељују 

подстицајна средства  за подршку 

повезивању и предузетничким  

иницијативама  жена, за шта је 

предвиђено  20 000 КМ  односно 

појединачна средства  од по 3000К М по  

једној корисници , рекао је Војводић. 

Он је додао и да пријављивање на ове 

јавне позиве условљава и испуњавање 

одређених услова, од којих је битно да 

се кандидати налазе на евиденцији 

Завода за запошљавање, да дјелатности 

за које траже пдостицај морају бити 

проиводне и да се након завршетка 

пројекта не могу најмање годину дана 

одјавити дјелатност и вратити се на 

биро. 

-Будући да се ово углавном пројекто 

које проводимо већ трећу годину , 

услове које смо предвидјели су резултат 

негативне праксе из ранијег периода 
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када је око 50 одсто корисника 

подстицајних средстава наставило 

дјелатност, док су се други вратили на 

биро и као разлог навели свјетску 

економску кризу, погоршане услове 

пословања и повећање пореза и 

доприноса на плате, рекао је Војводић. 

За реализацију ових пет пројеката 

општина Приједор је прошле године 

издвојила 260 000 КМ,а реализовано је 

178 000КМ за које је конкурисао 81 

апликант од којих је њих 39 испуњавало 

услове. 

 

Запослено 22,8 одсто радника више 

него прошле године   

 

У првом кварталу ове године у 

Приједору је запослено 387 лица или за 

22,8 одсто више него у истом периоду 

прошле године, подаци су овдашње 

филијале Завода за запошљавање 

Републике Српске .У овом периоду 

рудник "Арсерол Митал Приједор" 

запослио је 70 нових радника, 

"Приједорпутеви" 50, "Нова Иванчица" 

десет, а остала предузећа и установе 

запослили се појединачно знатно мањи 

број радника.На евиденцији 

приједорског Бироа за запошљавање на 

крају првог квартала било је 13.145 лица 

која активно траже посао, што је у 

односу на лањски упоредни период 

више за 2,1 одсто. 

На њеној  евиденцији  у  периоду  

јануар -март налазило се 20.948 лица 

која су активно тражила посао .што је 

више за 0,5%  у односу на  исти период 

прошле године. 

 

Одржан Сајам цвијећа 

 

На приједорском шеталишту одржана је 

туристичко-привредна манифестација 

„Дани цвијећа“ која је окупила шест  

произвођача цвијећа са подручја 

општине Приједор и  овдашње 

Комунално предузеће. 

 

 
 

Начелник општине Приједор Марко 

Павић је истакао да је намјера општине , 

као организатора ове манифестације, да 

популарише пластеничку производњу 

цвијећа и да се види како једно 

домаћинство може на свом земљишту са 

властитим снагама да направи један 

добар бизнис. 

-Сви излагачи које смо обишли су 

задовољни овим начином презентације 

своје производње јер поред тога што 

излажу ово је прилика да у вријеме 

садње свијећа и уређења дворишта 

доста својих производа и продају, казао 

је Павић. 

 

 
 

Он је најавио да ће општина Приједор и 

у наредном периоду стимулисати и ову 

и уопште пластеничку производњу јер 

сматра да је то област у којој нису 

искоришћени сви расположиви 

капацитети. 

Шеф Одсјека за унапређење 

пољопривреде Татјана Марић је 

потврдила да ће у току 2011. године за 

укупну пластеничку производњу 

издвојити око 30 000 КМ,  за површину 

од  око 1500 квадратних метара ,а од 
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тога се десет бави производњом 

цвијећа, док је за ову годину у плану 

подршка  од 1 КМ по квадрату за  

засновану производњу и   3 КМ по 

квадрату за новозасноване пластенике 

 

Богат програм  за приједорско 

Културно  љето  

 

Манифестација "Културно љето", коју 

трећу годину заредом организује 

општина Приједор, ове ће се године 

одржати од 18. маја до 26. августа, 

најавила је данас начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности општине 

Приједор Љиљана Бабић. 

 -Манифестацију ће отворити изложба 

поводом Свјетског дана музеја, а 

затворити представа Позоришта 

Приједор `Херој нације` на отвореном, 

рекла је Бабић на конференцији за 

новинаре у Приједору.  

 Она је нагласила да је из општинског 

буџета за Културно љето издвојено 

20.000 КМ, као и прошле године. 

-Ријеч је о скромним средствима и зато 

се морамо захвалити свим учесницима, 

јавним институцијама, јавним 

установама, културно-умјетничким 

друштвима, удружењима националних 

мањина и Туристичкој организацији 

општине Приједор који нису исказали 

никакве посебне захтјеве осим основних 

трошкова, истакла је Бабићева. 

 

 

  

Она је додала да ће у Културном љету 

учествовати и гости из градова 

побратима - Новог Места и Бовеца у 

Словенији, Трента у Италији и Панчева 

у Србији.  Током четири мјесеца 

Културног љета Приједорчани ће моћи 

да присуствују вечерима фолклора, 

позоришним представама, изложбама на 

отвореном, концертима, пројекцијама 

филмова, маскенбалу, званичном 

отварању туристичке сезоне, свиркама 

локалних бендова, промоцијама, те 

традиционалним манифестацијама 

"Златне руке Поткозарја" и Ликовна 

колонија "Сретен Стојановић". 

Већина културних садржаја током 

љетних дана одвијаће се на отвореном - 

градским трговима, у Љетној башти, 

Лапидаријуму Музеја Козаре, испред 

родне куће Сретена и Младена 

Стојановића, а своја врата отвориће и 

биоскоп "Козара", Позориште Приједор, 

Галерија `96, Народна библиотека 

"Ћирило и Методије", Музеј Козаре и 

Хотел "Монумент" на Мраковици. 

 

 

_________________________________   
Издавач: Општина Приједор 


