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 ИНФОРМАТОР 
 

Издање за фебруар  2019.године 

 

6.2.Градоначелник са начелницима 

општина приједорске регије 

 

Градоначелник града Приједора 

Миленко Ђаковић и начелници 

општина приједорске регије договорили 

су на састанку у Приједору да упуте  

писмо премијеру Републике Српске 

Радовану Вишковићу и  затраже 

званичан одговор на питање зашто је 

најавио одгађање изградње аутопутева 

Приједор – Бањалука и Приједор – Нови 

Град и брзе цесте Приједор – Козарска 

Дубица. 

 

 
  

„Ми смо затечени  и  изненађени 

оваквом изјавом премијера, јер је 

недавно потписан уговор између Владе 

Републике Српске и њеног ресорног 

министарства и кинеске компаније 

`Шандонг` на изради пројеката и 

изградњи овог система аутопутева и 

брзе цесте“, рекао је Ђаковић након 

овог састанка. 

Он  је додао да је велико изненађење 

изазвала изјава премијера Вишковића да 

ће ови путеви бити сврстани у неку 

 другу групу пројеката, а да ће се 

другим пројектима дати приоритет. 

 „Као регија, према републичким 

органима смо дуго  имали захтјев да се 

аутопутеви и брза цеста изграде на овом 

простору односно да се пројектују, јер 

је то била неопходна потреба за даљи 

привредни развој“, подсјетио је 

Ђаковић. 

 Он је истакао да су постојали и 

договори да се уз земљане радове одмах 

изграде и плиноводи јер се пројењује да 

ће се Српска гасификовати за пет до 

седам година. 

 „Та два пројекта била би од стратешког 

значаја за све општине и град у регији и 

ми смо се сви понадали  заједно са 

грађанима да ће доћи до израде 

пројеката и изградње путева и 

плиновода. Ми поштујемо све пројекте 

изградње у Републици Српској, али је 

наша жеља да ови пројекти не одлазе у 

неки други ред, јер знамо да онда то 

није повољност за све грађане ове 

регије“, додао је Ђаковић. 

Начелник општине Костајница Драго 

Бундало рекао је да је за изградњу ових 

путева, да је против тога  да се тај посао 

ставља у неке друге приоритете. 

 „ Ако оде у неке друге приоритете, тај 

пут неће бити изграђен никад. Ја сам 

годинама инсистирао на изградњи 

регионалног пута Костајница – 

Приједор Р47-5 и вјерујте ми да је у 

Министарству саобраћаја и веза пут 

први приоритет и први регионални пут 

који ће се градити кад се за то 

обезбиједе средства. То траје већ десет 

година и нема уопште ни назнаке ни 

најаве да ће се тај пут градити“, додао је 

Бундало. 

Састанку није присуствовао једино 

начелник општине Нови Град због, 

„неодложних обавеза “.  

 

Засједала Скупштина града 

 

Сједница  Скупштине града је почела 

приједлогом измјена и допунама 

дневног реда уз више пауза, тако да је 
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градоначелник Миленко Ђаковић изнио 

приједлог да се , због неусаглашеног 

дневног реда , одгоди ова сједница. 

Приједлог није добио потребну већину. 

Након 15 година, од доласка ДНС-а на 

власт у Приједору, први пут су поједини 

одборници ове партије гласали против 

одлука свог Клуба. За  приједлог 

градоначелника о одгађању сједнице, 

гласало је 12 одборника, један је био 

уздржан, а 18 их је било против. Међу 

њима и два одборника ДНС-а. 

- На амандмане СНСД-а о промјени 

дневног реда став Клуба је био да се 

гласа против. Од десет одборника ДНС-

а, осам је гласало против, два су гласала 

за амандмане СНСД-а - рекао је 

новинарима Горан Предојевић, шеф 

Клуба одборника ДНС-а. 

 

 
 

Одборници  ДНС-а, Предраг Старчевић 

и Душко Милетић нису подржали свој 

одборнички клуб, али то новинарима 

нису жељели да коментаришу. Након 

деценије изборних побједа, доведена је 

у питање колиција ДНС-СНСД, а самим 

тим и скупштинска већина. У ДНС-у 

тврде да је било притисака на чланове 

ове партије. 

- Овдје је очигледно у питању СНСД, 

који је одлучио да напусти коалицију. У 

међувремену, између двије скупштине, 

било је дјеловања на људе из разних 

углова - понудама и свим оним што су 

сматрали да треба да би се промијенила 

скупштинска већина - тврди Миленко 

Ђаковић, градоначелник Приједора. 

А да ли је ово крај дугогодишње 

коалиције, из приједорског СНСД-а још 

не прецизирају. 

-Даље ћемо видјети, сјешћемо и 

договараћемо се са странкама које имају 

своје одборнике у Скупштини града-

 изјавио је новинарима Далибор 

Павловић, шеф Клуба одборника 

СНСД-а. 

Стагнација развоја града Приједора 

била је нешто преко чега се не може 

прећи, кажу у СНСД-у. Тврде да је кап у 

препуној чаши била расподјела 1,5 

милиона КМ са републичког нивоа. 

-Јутрос смо сазнали да је градоначелник 

тражио од Владе да се та средства од 1,5 

милиона КМ, која су већ била 

обезбијеђена и пребачена на рачуне 

Дирекције за путеве, преусмјере за 

изградњу дворане на Уријама. А знамо 

колико је издвојено за дворану на 

Уријама до сада - рекао је Павловић. 

Градоначелник Приједора нагласио 

је да он не може извршити такав налог 

једне странке, био то ДНС, СНСД или 

било која друга партија. Због тога, како 

је рекао, вјероватно и оваква дешавања 

у Скупштини. 

На питање да ли приједорски СДС 

улази у коалицију са СНСД-ом, 

новоименована шефица Клуба 

одборника СДС-а, Јована Панић 

одговара да данас није било питања о 

било каквој коалицији или рушењу 

постојеће већине. Оно што су подржали, 

јесу допуне и измјене дневног реда. 

- Ми смо у децембру усвојили Програм 

рада градоначелника, то ваљда показује 

шта мислимо о раду и како ће даље све 

да се одвија- рекла је шефица Клуба 

одборника СДС-а. 

Након усвајања дневног реда  

скупштинско засједање је настављено  , 

па су тако без расправа усвојени  и План 

рада Скупштине града за 2019.годину, 

информације о броју уписа у матичне 

књиге рођених, вјенчаних и умрлих, о 

пружању правне помоћи, о  програму 

кориштења средстава за подстицаје у 
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предузетништву, о висини боравишне 

таксе и друге. 

 

Обиљежен Дан бораца 

 

Поводом Дана бораца Републике 

Српске  у цркви Свете Тројице у 

Приједору служен је  парастос, а потом 

су положени  вијенци и прислужене 

свијеће  на централно спомен обиљежје 

„ За крст часни“. 

Предсједник градске Борачке 

организације Зоран Предојевић је  тим 

поводом изјавио да је ово дан сјећања и 

евоцирања успомена на пут 

приједорских  ратних јединица, а уједно 

и ликова сабораца који су уградили 

своје животе у темеље Републике 

Српске. 

„ Овом приликом упућујемо поруку 

представницима српског народа у 

заједничких органима БиХ, као и у  

парламенту Републике Српске са 

иницијативом да буду јединствени у 

одбрани српских националних интереса 

без обзира којем политичком  блоку 

припадају јер по нашем мишљењу то 

недостаје српским представницима на 

свим нивоима“, истакао је Предојевић. 

Он је додао да је ово прилика да се 

истакне да је положај   породица 

погинулих бораца и ратних војних 

инвалида  високих категорија адектавно 

ријешен док је положај демобилисаних 

бораца на најнижој љествици 

преживљавања. 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић је истакао да је ово дан када се 

сви присјећамо оних који су ратовали у 

заштити својих огњишта и својих 

породица.  

„ Сваке године се на овај дан окушљају 

борци и евоцирају успомене на времена 

из којих потиче њихов борачки стаж. 

Ми у Градској управи настојимо да 

испоштујемо све оне обавезе које смо 

преузели и планирали буџетом за ове 

категорије “, казао је Ђаковић. 

Поводом Дана бораца  одржане су  и  

радна и свечана сједница Скупштине 

Борачке организације града Приједора, 

на којој ће бити додијељена одликовања 

најзаслужнијим члановима Борачке 

организације  града и награде 

побједницима на конкурсу за литерарне 

и ликовне радове основних школа. 

У приједорских ратним јединицама 

страдао је  931  борац , од тога 575 

Приједорчана , док су други били 

припадници тих јединица из других 

општина,а од чега је  седам одсто не-

Срба који су били припадници Војске 

Републике Српске . 

 

Градоначелник Приједора на 

састанку у Министарству за 

просторно уређење, грађевинарство и 

екологију 

  

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић присуствовао је састанку у 

Бања Луци који је организован у 

Министарству за просторно уређење , 

грађевинарство и екологију Републике 

Српске. 

 

 
 

Министар за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике 

Српске Сребренка Голић изјавила је  

након састанка да ће јединственом 

земљишно-књижном евиденцијом бити 

омогућен лакши прелазак на 

електронско издавање грађевинских 

дозвола. 

 Голићева је током састанка са 

градоначелницима Бањалуке Игором 

Радојичићем и Приједора Миленком 

Ђаковићем, директором Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне 

односе Босиљком Предраговић и 
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представником Правобранилаштва 

Републике Српске рекла да охрабрује 

информација из Републичке геодетске 

управе да ће јавна излагања у свим 

катастарским бањалучким општинама и 

усаглашавање земљишно-књижних 

евиденција бити завршена најкасније до 

краја 2020. године. 

"То ће умногоме убрзати поступке 

издавања грађевинских дозвола, јер је 

неусклађеност земљишно-књижних 

евиденција до сада представљала 

кочницу у вођењу поступака, али 

озбиљан разлог за велики број 

бесправно саграђених објеката", истакла 

је Голићева. 

Предраговић је информисала учеснике 

састанка да су завршена јавна излагања 

у свима катастарским општинама у 

обухвату регионалног водоводног 

система, што ће омогућити наставак 

изградње секундарне мреже у три 

правца, и то према широј зони 

Бронзаног Мајдана са више села и 

заселака, затим у правцу Славићка-

Радосавска и према Горњој и Доњој 

Пискавици.  

Изградњом регионалног водоводног 

система "Црно врело" око 13.000 

домаћинстава у Бањалуци и Приједору 

имаће квалитетно снабдијевање водом, 

саопштено је из Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске.  

На састанку је разговарано и о 

капиталним пројектима из области 

саобраћајне инфраструктуре на 

подручју Бањалуке и о начинима 

рјешавања имовинско-правних односа 

који могу бити сметња за издавање 

грађевинских дозвола. 

 

Уговор о наставку пројекта „ Црно 

врело“ 

 

У Градској управи Приједор  потписан 

је уговор  за изградњу терцијарне 

водоводне мреже са кућним 

прикључцима насеља везаних за систем 

водоснабдијевања  „ Црно Врело“ на 

подручју града Приједора  вриједан око 

8 милиона КМ. Градоначелник 

Приједора Миленко Ђаковић је 

птоврдио да ће се реализавијом овог 

проејкта обезбиједити бољи квалитет 

снабдијевањеа водом за становнике 11 

насеља или око 4000 домаћинстава. 

„ Ово ће бити завршна фаза изградње 

овог регионалног водовода на подручју 

града Приједора“, изјавио је Ђаковић.  

 

  
 

Вођа тима за управљање пројектом 

Радмила Михић испред Министарства 

финансија је истакла да је ово 

финансијски највећи уговор у овом 

пројекту до којег се дошло заједничким 

дјеловањем локалне заејднице и 

професионалног извођача радова. 

Извођач радова је предузеће „ 

Хидрокоп“ из Бања Луке који ће у 

предивеђном року од 18 мјесеци 

изградити 253 километра цијеви за 

секундарну мрежу , цијеви за кућне 

прикључке у дужини од 63 километра, 4 

202 кућна прикључка и три пумпне 

станице.  

До сада је у изградњу „Црног врела“ 

уложено око 10 милиона КМ, без 

урачунате секундарне водоводне мреже. 

Процијењена вриједност свих 

потребних радова износи више од 20 

милиона КМ.  

 

Нови стипендисти потписали уговоре 

 

Градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић потписао је уговоре са  119 

нових стипендиста , и то  са 65 
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студената и 54 ученика  који су путем 

јавног конкурса остварили право на 

стипендије из буџета града Приједора за 

текућу школску годину. 

 

 
 

„Град Приједор традиционално 

стипендира ђаке и студенте и то, прије 

свега,  дефицитарних занимања  и ми се 

искрено надамо да је ово  значајна 

помоћ у њиховим напорима да стекну 

знања “ рекао је Ђаковић. 

Он је додао да се  и  од нових 

стипендиста очекује само да испуњавају 

своје обавезе  и да буду добри ђаци и 

вриједни студенти ,  да стичу  нова 

знања што је свакако од интереса за 

даљи развој града. 

Он је подсјетио на одлуку Скупштине 

града Приједора да се ставка за 

стипендије од планираних 400.000 КМ у 

овогодишњем буџету града смањи на 

300.000 КМ. 

 „Али ћемо ми и даље тражити рјешења 

да и даље помажемо студентима и 

ђацима. Честитам им свима и желим да 

буду добри ђаци, а град Приједор ће 

наставити и даље да помаже њихово 

школовање и студије“, поручио је 

Ђаковић. 

Студент Електротехничког факултета  

Бојан Јањић  је , захваљујући се  у име 

свих стипендиста, изјавио да ће ова 

стипендија много значити њему, ако и 

осталим студентима и ученицима  и 

његовим родитељима да што лакше 

студије приведе крају. 

„ То ће бити и додатни мотив да студије 

завршимо у што краћем року и да учимо 

што боље и оправдамо ово повјерење 

градске власти“, рекао је Јањић. 

Град Приједор ће током школске 

2018/19.године стипендирати укупно 

310 ученика и студената  , ако се узме у 

обзир и 191 стипендиста који 

успуњавају услове за наставак  

школовања. 

Средства потребна за  стипендирање из 

буџета града износе  326.900 КМ,а 

укупна када се укључе и једнократне 

помоћи за студенте изности 400 000 

КМ. Стипендија за сгуденте износи  120 

КМ за студенте,а за ученике  70 КМ. 

 

Одржана манифестација „ Упознајмо 

се“  

  

Замјеник градоначелника Приједора 

Александар Миљуш отворио је 

манифестацију „Упознајмо се“ која се у 

оквиру пројекта „Јачање националних 

мањина у БиХ“ у граду на Сани 

одржава први пут, а какву Семберија 

познаје већ девет година. 

 „Град Приједор дуги низ година гаји 

добре односе са удружењима 

националних мањина и ти су односи из 

дана у дан све бољи. Потребно је да 

нагласимо, да је град Приједор међу 

првим градовима у БиХ, ако не и први, 

који у својој буџетској ставци има 

средства опредијељена за удружења 

националних мањина“, рекао је Миљуш 

приликом отварања манифестације. 

 Представник Министарства просвјете и 

културе Републике Српске Игор 

Котјелников рекао је да је 

Министарство препознало овај пројекат 

Савеза националних мањина Републике 

Српске гдје се већ девету годину 

заредом одржава регионално такмичење 

у познавању националних мањина 

основних школа града Бијељине и 

општина Угљевик и Лопаре. 

 „Позитивна искуства од прије три дана 

из Бијељине преносимо овдје “, изјавио 

је Котјелников. 

 Предсједник Савеза националних 

мањина Републике Српске Фрањо Ровер 
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рекао је да је значај ове манифестације 

велики и изразио заовољство што је она 

организована и у Приједору. 

 „Пренијели смо овај пројекат из 

Семберије и ово што сам видио 

презентације, паное и кухиње, ништа 

Семберија не бјежи од Приједора што 

се тиче квалитета. Дјеца су се јако 

потрудила и вјерујем да ћемо сви данас 

уживати“, рекао је Ровер. 

 Он је додао да је значај оваквих 

манифестација тим већи што је потреба 

за суживотом већа и да дјеца о 

суживоту треба да уче и кроз кућни 

одгој, али и кроз школски систем. 

 Предсједница Удружења Словенаца 

„Липа“ Приједор Аленка Удуч рекла је 

да је значај ове манифестације у томе да 

суграђани упознају што више 

националних мањина, не само ове 

четири чија су удружења у Приједору 

активна, него и свих осталих 13 колико 

их живи у БиХ. 

 Ученици свих 12 приједорских 

основних школа приређују сценске 

наступе и излажу паное са реквизитима 

и презентацијом националних кухиња, а 

ученици осмог разреда учествују у квиз 

такмичењу о познавању националних 

мањина. 

Пројекат „Јачање националних мањина 

у БиХ“ дио је програма Европске уније 

и Савјета Европе  „Хоризонтална 

фацилитација за Западни Балкан и 

Турску“. Са 10.000 евра финансирају га 

Европска унија и Савјет Европе, а са 

1.000 евра град Приједор. Партнери у 

пројекту су приједорска удружења 

националних мањина (Удружење Рома, 

Удружење Украјинаца „Козак“ 

Трнопоље, Удружење Словенаца 

„Липа“, Удружење Чеха „Ческа 

беседа“), Савез националних мањина 

Републике Српске, Министарство 

просвјете и културе Републике Српске и 

Републички педагошки завод. 

 

Одржани 13.Дани зиме на Козари 

 

Ученици Угоститељско-економске 

школе из Приједора побједници су  

гастро такмичења средњошколаца  у 

оквиру манифестације „ Дани зиме на 

Козари“. Међу ловачким удружењима 

најбољи  су у припреми ловачког 

котлића били ловци Удружења „ Фазан“ 

из Старе Пазове, а међу извиђачима и 

планинарима  чланови Одреда извиђача   

„ Петар Кочић“ из Брода. У гастро 

такмичењу  укупно је учествовала  31 

екипа и то: 8 екипа средњих школа, 11 

екипа извиђача и планинара, и 12 екипа 

ловачких удружења. Екипе  су биле из 

Приједора, Козарске Дубице, Градишке, 

Бања Луке, Оштре Луке, Костајнице, 

Новог Града, Петрова, Зенице, Брода, 

Српца и Старе Пазове. Средњим 

школама, планинарским друштвима и 

одредима извиђача била су обезбијеђена  

средства од 200 КМ за набавку гастро 

материјала за котлиће и реквизите,а као 

награде пехари и награде спонзора. 

 

 
 

У спортским такмичењима најбоља је 

била екипа из Козарске Дубице  која је 

освојила награду од 250 КМ, док су 

екипе из Српца и Приједора, за друго и 

треће место освојиле 150 односно 100 

КМ.Укупно је било пријављено девет 

екипа , а такмичење се одвијало у шест 

забавних спортских дисциплина, као 

што су трчање парова са везаним 

ногама, набацивање обруча, лопта на 

челу, скок у даљ из мјеста, рушење 

пирамиде и спојени голови. Иначе, ова 

манифестација је  на Козари окупила  

више хиљада посјетилаца. 
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 Манифестацију је отворио 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић који је истакао  да „ Дани зиме 

на Козари“ традиционално окупљају 

велики број посјетилаца из читаве 

регије, без бозира на временске 

прилике. 

 

 
 

„Окупља се велики број грађана из 

Приједора и околних општина и 

градова, из цијеле регије и других 

држава. Овдје сви проведемо лијеп дан, 

организују се понуде у храни и пићу, а 

спортисти се представе у дисципинама 

које су прилагођене временским 

условима“, рекао је Ђаковић. 

Организатори 13. Дана зиме на Козари 

били  су град Приједор, туристичке 

организације Приједора, Козарске 

Дубице, Новог Града и Градишке и 

Национални парк „Козара“. Покровитељ 

је град Приједор, а организовање 

манифестације су помогли и 

Министарство управе и локалне 

самоуправе у Влади Републике Српске, 

као и пријатељи манифестације.  

 

Отворена изложба радова са Колоније 

„ Плива“ 

  

У приједорској Галерији Сретен 

Стојановић  отворена је  изложба слика 

и скулптура насталих  на Међународној 

ликовној колонији Плива из сазива 

2013, 2014, 2017. и 2018. године 

 Директор Галерије Тихомир 

Илијашевић рекао је да се овдје по 

други пут излажу радови с пливске 

колоније  коју сматра умјетничком ,а  

него само ликовна јер окупља , поред 

сликара  , и музичаре и  књижевнике . 

„То је једна од колонија у Српској која 

заслужује пажњу, изузетно озбиљна. 

Имају три снаге битне, три стожера: 

ликовна умјетност, музика и 

књижевност и та блискост је 

невјероватна “, навео је Илијашевић. 

Изложбу је отворио  лауреат  46. 

Књижевних сусрета на Козари Здравко 

Миовчић који је рекао  да људи који 

посјећују овакве догађаје још увијек 

вјерују да умјетност може да отвори 

неку другу, љепшу, бољу верзију 

живота који живе. 

„У чему је сличност поезије и 

сликарства? Кад можемо описати оно 

што не можемо видјети, тад аутентично 

пишемо поезију, а кад можемо да 

видимо оно што не можемо да 

опишемо, тад аутентично сликамо“, 

рекао је Миовчић. 

Академик Миливоје Унковић, као 

оснивач и селектор ликовне колоније на 

Пливи, рекао је да колонија има широку 

лепезу комуникације од најмлађих 

аутора до најстаријих и да је сва 

ликовна поетика такође присутна, те да 

та хетерогеност обогаћује наше 

визуелне перцепције. 

 „Током колоније имамо срећу да 

правимо синтезу са другим 

умјетностима, што мислим да је идеал 

умјетности. Настојимо да сваке године 

направимо добро функционалну групу 

аутора из свијета из разних области: 

ликовне умјетности, музике, 
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књижевности и филма“, рекао је 

Унковић. 

Он је додао да Приједор слови за град 

сликара те да радо сарађује са овим 

градом као и да жали што се нису могла 

презентовати сва дјела током осам 

година трајања ове колоније 

 

Организациони одбор Књижевних 

сусрета на Козари 

 

Академик Матија Бећковић , професор 

Филозофског факултета у Нишу Горан 

Максимовић  и Андреа Марић виши 

асистент на Филолошком факултету у 

Бањалуци нови су чланови жирија  

47.Књижевних сусрета на Козари.  

Они су на првој сједници 

Организационог одбора именовани да 

изврше избор за овогодишњу награду  

„Скендер Куленовић“ најбољем 

књижевном ствараоцу без обзира на 

књижевни род и актуелну књижевну 

продукцију.  

 У Градској управи Приједор  су са 

повом сједницом  Организационог 

одбора којом је предсједавао 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић , уједно почеле  припреме за  

овогодишње, 47. Књижевне сусрете на 

Козари. 

На сједници је утврђено да ће термин 

одржавања манифестације бити од 17 – 

21. септембра , а  усаглашен  је оквирни 

програм Књижевних сусрета, те 

Правилник о наградама Књижевних 

сусрета и приједлог учесника.   

На сједници је било говора и  о Плану 

издавачке дјелатности за 2019. годину у 

оквиру којег ће, према најавама 

Уређивачког одбора, до одржавања 

Сусрета, бити припремљено пет нових 

књига – изабраних дјела Љубомира 

Симовића, Матије Бећковића, Милосава 

Тешића, Љубивоја Ршумовића и 

Драгана Колунџије.  

 

Одиграна представа „ У мору има 

крокодила“ 

 

Група младих из Приједора и 

италијанске покрајине Трентино у 

Приједору су  одиграли представу „У 

мору има крокодила“. 

Режисер представе Паоло Вићентини 

рекао је да је представа реализована 

захваљујући граду Приједору и 

Удружењу Програм Приједор. 

„Ово је прича о путовању групе људи из 

Афганистана који долазе у Европу да 

пронађу срећу. Користе се три језика: 

српски, енглески и италијански, али 

нема потешкоћа у разумијевању јер су 

глумци јако добри и имају одличан 

сценски покрет. За сценографију су 

кориштени производи које су створили 

дрвопрерађивачи из приједорске 

машинске школе“, рекао је Вићентини. 

Представа је рађена по истинитој причи 

и настала је у Приједору у јулу прошле 

године, а приказана је у Тренту у два 

наврата, у августу и октобру. Игра је 

седмеро младих Приједорчана и четворо 

младих Италијана.  

Циљ позоришних радионица, које се у 

Приједору реализују трећу годину, јесте 

креативно изражавање младих кроз 

глуму као инструмент за упознавање и 

откривање себе самих, зближавање са 

другима, дружење, као и изражавање 

својих осјећања и потреба. 

Представи су присуствовали и 

градоначелник Приједора Миленко 

Ђаковић и предсједница Удружења 

Програм Приједор Кристина Бертоти 

која је  за допринос сарадњи  два града,  

проглашена почасном грађанином 

Приједора. 

  

________________________________    
Издавач: Град  Приједор 


