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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
             ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 

_________________________________________ 

                                                                                                

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за мај  2015.године 

 

9.5.Обиљежен Дан побједе 

 

Полагањем вијенаца погинулим 

борцима НОР-а на Партизанском 

гробљу у Приједору је почело 

обиљежавање 9. маја, Дана побједе над 

фашизмом. 

 Градоначелник Приједора Марко 

Павић рекао је да је становништво 

Поткозарја и Козаре пуно жртвовало у 

борби против фашизма. 

 

 
 

 „Данас многи желе да прекрајају 

историју, па им се свиђа то да су 

антифашисти, а заборављају своју 

прошлост. А само мало да се окрену, 

видјели би да су они били на сасвим 

другој страни“, рекао је Павић. 

 Он је подсјетио на чињеницу да је 

Приједор са околином 16. маја 1944. био 

највећа слободна територија у Европи, 

оцјењујући да то говори о слободарској 

традицији народа. 

 „Ми са Козаре нисмо се никад знали 

гурати у прве редове, изузев у борби 

против фашиста, али, ево, дошло је 

вријеме да можемо јасно и гласно свима 

рећи да су становници Поткозарја били 

у првим редовима у борби против 

фашиста“, истакао је Павић. 

 Он је нагласио да и данас антифашисти 

и борци против фашизма треба да 

преносе на младе генерације своја 

сјећања и идеале за које су се борили. 

 „Ми не треба да заборавимо зло 

фашизма, треба да се супротставимо 

онима који желе прекројити историју, 

али наш поглед је упрт у будућност“, 

додао је Павић. 

 

Средства за омладинске пројекте 

 

Град  Приједор ће у овој години 

са 35.000 КМ  буџетских средстава  

финансирати пројекте 18 омладинских 

НВО. Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић  потврдила 

је   да се већ седму  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 је ријеч о 

суфинансирању омладинских пројеката 

будући да су све организације које су 

конкурисале навеле и друге изворе 

финансирања својих пројеката. 

„На конкурс  градске управе пријавило 

се укупно 27 омладинских организација 

и неформалних група, од којих је 

бодовано 26 док  захтјев једне 

организације  није разматран јер је имао 

формалне недостатке", рекла је 

Бабићева.  

Ријеч је  о пројектима из области 

едукације младих , спортских 

активности, културе, екологије и 

социјалне заштите  као и финансирања  

инфраструктурних објеката који ће бити 

од користи  младима , али и широј 

друштвеној заједници.Вриједност 

пројеката креће се од 1000  до 4000 КМ. 

 

10.5.Златна вила по 15.пут 
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Хор Академског културно -уметничког 

друштва  „Иво Лола Рибар“ из Београда 

побједник је 15. Међународног 

фестивала хорова „Златна вила“ који је  

одржан у Приједору. У конкуренцији 

девет хорова из седам земаља награду 

публике  освојио  је  чешки хор 

„Кантика Летиција“ из чешког града 

Злин. 

Диригент побједничког хора Милован  

Панчић је истакао да поштује одлуке 

жирија који сматра стручним, мада 

поштује и одлуке приједорске публике. 

 „ Ова публика је предивна  и она  

надахњује и инспирише  и пропутовао  

сам двије трећине свијета од Америке 

до Кине и Русије , али нисам наилазио 

на тако добро организоване фестивале  

који имају тако добру публику“ рекао је 

Панчић. 

Он је додао да се у Приједору осјећа као 

код куће и да ће иако је на овом 

фестивалу освојио све што се освојити 

може, увијек ће на позив организатора 

доћи да учествује на овом фестивалу. 

 

 
 

 
 

 
 

Диригент хора „Кантка Летиција“ Јозеф 

Суровик рекао је да је награда публике 

веома значајна јер је битно да је 

публика задовољна. 

„То је знак да смо успјели пренијети 

емоцију коју је публика препознала“, 

рекао је Суровик. 

Осим плакете „Златна вила“, награде за 

врхунске домете у хорском пјевању коју 

прати новчана награда од 5.000 КМ, те 

награде публике коју прати новчани 

износ од 1.500 КМ, ове је године жири у 

саставу предсједник Даринка Матић-

Маровић и чланови Владимир 

Крањчевић и Светислав Божић 

додијелио пет посебних признања за 

неке од елемената хорског пјевања. 

Тако је поред награде публике, чешки 

хор  добио још два  признања за 

најбољу изведбу духовног дјела и 

најбољи сценски наступ, Новосадски 

камерни хор признање за најбоље 

извођење  дјела старог мајстора и 

најбоље изведено дјело домаћег аутора, 

а Академски певски збор „Тоне 

Томшич“ Универзитета у Љубљани 

признање за најбољу изведбу 

савременог дјела. 

Осим награђених, на овогодишњој 

„Златној вили“ учествовали су још и хор 

„Риго вертикале“ из италијанског  

Трентина , Дјевојачки хор „Евмолпеја“ 

из Пловдива у Бугарској, хор 

„Гортинија“ из Ђевђелије /Македонија/, 

Ријечки коморни збор „Вал“ и Хрватско 

пјевачко друштво „Калник“ из 

Крижеваца. 

 Извршни покровитељ овогодишње 

„Златне виле“ је град Приједор, 
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покровитељ Министарство просвјете и 

културе Републике Српске, генерални 

спонзор „Арселор Митал Приједор“, а 

пријатељи фестивала НЛБ Развојна 

банка, кексара „Мира“ и хотел 

„Приједор“. 

Дводневни међународни Фестивал 

хорова  „Златна вила“ одржан је у знаку 

јубилеја – 15 година фестивала и 130 

година хорског пјевања у Приједору. На 

свечаности отварања тим поводом 

наступили су домаћи хорови- чланови 

СПЦПД „ Вила“  и малог хора „ 

Вилењак“ који чине малишани до 

школског узраста. 

Традиционално, хорско натпјевавање  

прва је у низу манифестација којима се 

обиљежава  16. мај, Дана града  

Приједора. 

 

11.5.Градоначелник примио најбоље 

ученике поводом Дана града 

 

Градоначелник Приједора  Марко 

Павић  је обраћајући се  на 

традиционалном  пријему  поводом 

Дана града 16.маја приређеном  за   22 

најбоља  ученика   приједорских 

основних и средњих школа,истакао да је 

изузетно радостан што им је уручио 

мала признања као стимуланс за оно 

што су урадили и као знак да су они ти 

који треба да сутра граде будућност 

нашег града и наше републике. 

 

 
 

 
 

„Ово је уједно доказ да имамо омладину 

која је изузетно посвећена стицању 

нових знања, али и професоре и 

наставнике који знају одгојити добре 

генерације и да наш град не треба 

бринути за будућност јер она је управо 

у овим одличним ученицима који су 

данас примили награду“  рекао је 

Павић. 

Најбољи ученици  приједорских 

основних и средњих школа  награђени 

су   књигом Бранка Ћопића и новчаном 

наградом од по 100 КМ.  

 

11.5.Цртежи –из Ликовне збирке 

музеја 

 

У Музеју Козаре отворена изложба „ 

Цртежи“ коју чини избор цртежа из 

Ликовне збирке ове културне 

установе.Директор музеја Зоран 

Радоњић  је отварајући изложбу, 

истакао  да у овој збирци има преко 800 

радова и међу њима неколико стотина 

цртежа. 

 
 

„ Поента је била да овом приликом 

изложимо квалитетне радове ,а 

истовремено да имамо одређену 
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динамику у смислу понављања 

различитих садржаја, сензибилитета, 

ликовног израза и приступа, као и кад 

су у питању временска раздобља у којем 

су цртежи настали“ истакао је Радоњић.  

Кустос музеја и селектор изложбе 

Алекса Милић је нагласио да се у 

селекцији за избор цртежа руководио , 

прије свега, квалитетом цртежа, а да је 

водио рачуна и о заступљености 

различитости аутора и њихових 

рукописа. 

„Избор цртежа 16 разнородних аутора 

намјера је да се представи оно најбоље у 

свој својој различитости и богатству 

цртачког израза из умјетничке збирке 

Музеја Козаре“ истакао је Милић. 

Међу тридесетак радова, изложени су 

цртежи Сретена Стојановића, Мила 

Милуновића, Миће Поповића,Мирка 

Челебоновића, Владимира Величковића, 

Радована Крагуља,Бранка Миљуша, 

Предрага Марјановића  што  временски 

обухвата цијели прошли вијек, а 

изложено је и неколико радова 

савремених аутора Младена 

Миљановића, који је и најмлађи аутор , 

а иначе прошлогодишњи представник 

БиХ  на Венецијанском бијеналу. 

 

 
 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић је истакла да 

је несумњиво да ова културна установа 

располаже значајном збирком ликовних 

дјела која би требала угледати свјетло 

дана на једном великој изложби. 

„ Тако би грађани могли да виде шта је 

стварано током протеклих година , као и 

оно што су умјетници оставили музеју 

након што су у овом зиложбеном 

простору излагали своје радове“ истакла 

је Бабићева. 

Изложба је , као  једна је  у низу 

манифестација којом се ове године 

обиљежава Дан града Приједора 16.мај, 

била отворена до 1.јуна. 

 

13.5. Изложба у поводу 100 година 

рођења Бранка Ћопића 

  

Народна библиотека „ Ћирило и 

Методије“ организовала је у поводу 

мајских свечаности поводом Дана града 

изложбу под називом  „Мала моја из...“ 

која је посвећена 100 годишњици 

рођења Бранка Ћопића. 

 

 
 

Директор ове установе  Мара Ећим 

рекла је да су на 14 изложбених паноа у 

лапидаријуму Музеја Козаре 

представљени биографија и стваралачки 

опус Бранка Ћопића, фотографије из 

дјетињства, родне куће, мајке и 

Николетине Бурсаћа. 

 „ Бранкова  свједочанства 

изложили смо да се види да није све у 

петицама, а ту су и слике његове мајке и 

других ликова који су обиљежили његов 

стваралачки опус“, казала  је Ећимова. 

 Она је додала  да су исложбену 

поставку чиниле и књиге са дјечијег и 

из одјељења за одрасле. 

 „Ту је и репринт једног од првих 

издања пјесме `Мала моја из Босанске 

Крупе` са илустрацијом Мерсада 

Бербера гдје  смо хтјели 

фигуративно Бранкову Зору преточити 

у причу, а ту је и вјенчић невиности као 
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симбол те неостварене  љубави“, казала 

је Ећимова. 

 

15.5.   ОБИЉЕЖЕН  

 ДАН ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је  у свом обраћању на свечаној 

академији поводм Дана града 16.маја  да 

је основни циљ локалне власти 

економско јачање регије коју чини шест 

локалних заједница , поред града 

Приједора и   Нови Град, Козарска 

Дубица, Костајница, Оштра Лука и 

Крупа на Уни. 

 

 

"То није  политичко питање, али је оно 

искључиво економско. Свака од ових 

локалних заједница је сувише мала да 

би се такмичила на већим тржиштима, 

али заједничким  и јединственим 

наступом можемо бити конкурентни 

другим регијама јер се регије повезују 

економски, а државе политички", рекао 

је градоначелник Павић. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Свечаној академији присуствовали су 

предсједник Народне скупштине 

Републике Српске Недељко 

Чубриловић, министри управе и 

локалне самоуправе, просвјете и 
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културе и саобраћаја и веза Републике 

Српске Лејла Решић, Дане Малешевић и 

Неђо Трнинић, начелници братских и 

сусједних општина и представници 

амбасада више земаља и међународних 

организација.  

На академији су уручена и овогодишња 

признања.  

Повељу почасног грађанина добио је  

Роберт Трампуж  из словеначког града 

Бовца који је својим радом и 

дјеловањем знатно допринио напретку и 

ширењу угледа Приједора.  

 

 
 

 
 

 
 

Награду града  добило је СКУД "Др 

Младен Стојановић"за посебне  

резултате у области развоја културе и 

промоције Приједора.  

Плакету града добило је предузеће 

Метална индустрија Приједор за 

изузетне резултате постигнуте у 

привреди у 2014. години.  

Осим ових редовних награда, 

градоначелник Приједора додијелио је  

похвале као јавно признање за девет 

организација које су имале изузетна 

залагања у одбрани и заштити од 

поплава и у санирању посљедица ове 

елементарне непогоде у 2014. години.  

 

 
 

За то залагање  похвале су добили  

Црвени крст, Територијална ватрогасна 

јединица, Дом здравља, "Комуналне 

услуге", "Водовод", Омладински савјет, 

Центар јавне безбједности, приједорски 

гарнизон Оружаних снага БиХ и Одред 

извиђача "Доктор Младен Стојановић".  

 

 
 

У програму академије учествовали су 

глумци Позоришта Приједор и 

Народног позоришта Републике Српске 

Деан Батоз и Горан Јокић, вокално-

инструментални солисти Анета 

Макањић и Невена Глушац, КУД 

"Милан Егић" из Брезичана, изворна 
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ојкачка група "Младо Поткозарје" и 

ансамбл "Уна Сага Сербика" из 

Београда.  

 

16.5.Ноћ музеја и у Приједору 

 

Манифестација „Ноћ музеја“ у Музеју 

Козаре организује се од 2008.године, 

ове године окупила је велики број 

Приједорчана који су дошли да 

погледају програм који је био 

припремљен као цјеловечерње дружење 

у овој установи културе. Директор 

музеја Зоран Радоњић је на отварању 

манифестације истакао да се на овај 

начин ова установа придружила 

заједници европских музеја који у исто 

ово вријеме за своје суграђане  

приређује мноштво различитих 

садржаја током предстојеће ноћи. 

 

 
 

„Све ово радимо с намјером да 

привучемо нову публику у музеј, а 

посебно младе и зато смо припремили 

разноврстан и занимљив програм за све 

узрасте“ истакао је Радоњић. 

У програму који је трајао од 20 часова 

до један час иза поноћи отворена је 

етнолошка изложба „Подгрмечке 

воденице“ аутора Милована Антонића . 

Антонић је истакао да је ријеч о 

документарној грађи односно 

фотографијама воденица у сливовима 

Јапре и Војскове , тачније Сане и Уне 

које је почео да израђује још од 

1970.године. 

„Ова изложба обнавља  сјећања на 

народни живот претходних неколико 

стотина година када је у Подгрмечу   

било више од 200 воденица,а данас их је 

остало двадесетак. Порука  изложбе је 

повратак природи и старим провјереним 

вриједностима и здравој храни чији је 

симбол брашно из воденице“ истакао је 

Антонић. 

 

 
 

Током Ноћи музеја у Музеју Козаре  

одржано је предавање Мирјане Војвода 

са Археолошког института из Београда  

о достигнућима археолошког пројекта „ 

Виминацијум- римски војни логор 

Костолац“, приказани  документарно-

историјски филм „ Некад и сад- куће 

знаменитих људи: др Арчибалд Рајс“ и 

етнолошко-документарни филм „ 

Усамљени Самарићанин“.Приређен је и 

богат музички програм и  дегустација  

домаће хране из Пољопривредне 

задруге „ Агројапра“ из Доњих Агића. 

 

Промовисан роман о рукомету  

 

Књига аутора Томе Марића и Славка 

Басаре „Роман о рукомету и Приједору“  

промовисана је  у присуству бројних 

рукометаша  и осталих спортиста и 

спортских  радника  свих генерација. 

Представљајући ову историјску 

монографију рукометног спорта 

предсједник Иницијативног одбора за 

њену  израду Зоран  Басрак је истакао да 

књига обухвата период од 1923. када се 

у приједорском насељу Урије почела 

играти хазена, претеча рукомета , а 

завршава се највећим успјехом женског 

спорта – прошлогодишњом троструком 

круном Женског рукометног клуба 

„Мира“ Приједор. 
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Један од коаутора Томо Марић је 

истакао да је рад  на књизи био 

дуготрајан и да је трајао пет година  јер 

спортски колективи махом немају своју 

аутентичну документацију. 

 
 

„ То је био разлог да смо морали да 

прегледамо многе новине и да 

разговарамо са многим људима како би  

у 70 година неомеђене и бескрајне  

приче о спорту и о људима у Поткозарју  

покушали да нађемо једну златну жицу 

која је ишла паралелно са животом и 

радом клуба и града“ рекао је Марић. 

Други аутор Славко Басара рекао је да 

је било  веома тешко доћи  до података 

и  архивске грађе која чини основу овог 

романа. 

„ Изузетно сам срећан што је заокружен 

дугогодишњи и исцрпан рад на овој 

књизи коју поклањамо граду Приједору 

, а  посебну захвалност дугујемо 

Младену Илићу који данас живи у 

Прагу, а а који је својим личним 

ангажовањем знатно допринио 

квалитету ове књиге, као у форми тако и 

у садржају“, казао је Басара. 

Он је додао да је  изузетног значаја  рад 

професора Ђорђа и Срђана Дејановића о 

историјском развоју рукометног спорта 

у Приједору, као и ангажман Чедомира 

Ђукића који је сакупљао, биљежио и 

љубоморно чувао грађу из ратног 

периода.  

Рад на овој књизи подржали град 

Приједор, Фабрика кекса „Мира“, 

Министарство за породицу, омладину и 

спорт Републике Српске и Рудници 

жељезне руде „Љубија“. 

 

Приједорска библиотека  најбоља у 

2014. 

 

Народна библиотека „Ћирило и 

Методије“ Приједор проглашена је 

најбољом библиотеком у Републици 

Српској за 2014. годину, изјавила је 

директор библиотеке Мара Ећим. 

„Друштво библиотекара Републике 

Српске  донијело је ову одлуку на својој 

посљедњој сједници, а Повеља `Ђорђе 

Пејановић` биће нам уручена 5. јуна на 

Вишеградским стазама у Вишеграду“, 

казала је Ећимова.Она је додала да је 

приједорска матична библиотека 

кандидована на иницијативу колега из 

Костајнице и да је одлуку о додјели 

награде Друштво донијело једногласно. 

„Награда нам је тиме дража и значајнија 

што долази од колега и да су се 

вјероватно руководили  добрим 

резултатима које постижемо у тешким 

условима у којима приједорска 

библиотека ради“, истакла је Ећимова. 

Друштво библиотекара Републике 

Српске додјељује поред  награде за 

најбољу библиотеку, и награде са  

најбољег библиотекара и најбољег 

менаџера у библиотекарству. 

Приједорска библиотека има девет 

запослених и књижни фонд од  

60.000 библиотечких јединица и 

подстанар је у згради Музеја Козаре од 

1987. године гдје ради на 144 квадратна 

метра простора, а управља и Градском 

читаоницом на простору површине 116 

квадратних метара.  
 

20.5.Скупштина града- Иркутск, нови 

град побратим 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

дали су  на 27. засједању сагласност за 
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успостављање побратимских односа 

Приједора са руским градом Иркутском. 

"Сагласност се односи на развијање 

сарадње у области образовања, културе, 

спорта, политике младих, туризма и 

опште уређености територија градова и 

на допринос стварању услова за развој 

трговинско-економских односа између 

привредних субјеката", наводи се у 

образложењу.  

Парламент града Иркутска послао је у 

новембру 2014. године Приједору 

приједлог за побратимство с циљем 

јачања односа два града и повећања 

блискости, те просперитета.  

 

 
 

О иницијативи су непосредно 

разговарали представници градова и 

закључили да је потребно успоставити 

побратимство, с обзиром на отвореност 

градова и жељу да с оствари и 

конкретна сарадња.  

"Приједор је препознат као један од 

најперспективнијих градова у БиХ у 

који радо долазе представници разних 

држава, градова, међународних 

организација, те појединци, односећи са 

собом у свијет позитивну поруку о овом 

граду. Многи сертификати, признања и 

повеље међународних организација и 

институција потврђују да је Приједор у 

многим областима достигао европске 

стандарде и да се стратешким радом 

припрема за процесе који слиједе", 

наводи се у образложењу.  

Град Иркутск се налази у сјеверном 

дијелу Сибира у Русији. Има око 

600.000 становника, а цијела иркутска 

област има око три милиона 

становника.  

Осим са Иркутском, град Приједор има 

побратимство са градовима Бовец у 

Словенији, Демир Хисар у Македонији, 

Маниса у Турској, Кикинда и Панчево у 

Србији и Неаполис у Грчкој, а 

пријатељске односе са Новим Местом и 

Велењем у Словенији, Сунд комуном у 

Норвешкој и Трентом у Италији. 

 

 

 

 

Отворена обновљена зграда суда 

 

У Приједору је  отворена обновљена и 

дограђена зграда основног суда у 

оквиру Пројекта „ Унапређење 

ефикасности правосуђа „ у који је Влада 

Краљевине Норвешке уложила 1,7 

милиона КМ. Церемонији отварања 

овог објекта присустовао је и министар 

правде РС  Антон Касиповић  који је 

новианрима изјавио да грађанима  у 

правосудном систему РС треба 

стручност, знање, посвећеност послу, 

етичност и моралност људи у 

правосудним институцијама ,али и 

материјални услови за рад у њима.  
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«Ријеч је  о изузетно значајном пројекту 

за РС и  ово није једини пројекат који 

заједно радимо или ћемо радити у 

будућности  те молим Краљевину 

Норвешку да се не умори од подршке 

Републици Српској и БиХ» рекао  је 

Касиповић. 

Он је додао да је уређење радног 

простора  суда основна темељна 

претпоставка за све оно што треба 

грађанима у правосудном систему РС 

поред његове ефикасности  и да  вјерује 

у напредак правосуђа у РС.. 

Замјеник шефа мисије Амбасаде 

Краљевине Норвешке у БиХ, Ане 

Хавнор је истакла да су материјални 

услови треба да буду испуњени како би 

правосуђе ефикасно функционисало. 

„Судство мора да буде независно и  

одговорно,  а да би усто било и 

ефикасно морају правилно бити  

постављени  и одређени технички 

сисетеми како би функционисали“ 

истакла је Хавнар. 

Она је додала да  Влада Норвешке 

вјерује да имају јако  добре партнере и 

да се  радују  наставку сарадње и у 

будућности. 

Предсједник Високог судског и 

тужилачког савјета  БиХ Милан 

Тегелтија је истакао да је ефикасност и 

одговорност носилаца правосудних 

функција је у фокусу рада ВСТС али и 

комплетносг правосуђа,  које нема без 

адекватних услова за рад. 

« Ово је један у низу наших настојања 

да правосудне институције и  у РС и 

ФбиХ доведемо у ниво стандарда рада 

какви су потребни да би они могли 

одговорити својим задацима» рекао је 

Тегелтија. 

Предсједник Основног суда у Приједору 

Душко Милојица рекао је да је зграда 

овог суда изграђена шездесетих година 

и да до сада није било великих улагања, 

те да одавно не одговара потребама, да 

је апсолутно неусловна и да је 

недостојна вођења поступака. 

« Имали смо доста проблема око 

техничких услова за рад 16 судија и 

сада смо добили услове који су изнад 

просјека чак и европског » рекао је 

Милојица. 

Он сматра да су судије овог суда 

премашујући норму за дупло и са само 

12 одсто  укинутих, од укупно 14 000 

донесених пресуда у прошлој години, 

оправдали титулу једног од 

најуспјешнијих судова ,а  тиме и ову 

велику инвестицију. 

 

Обиљежена 23.годишњица одбране 

града 

  

Полагањем вијанаца и парастосом за све 

погинуле Приједорчане  обиљежена  

23.годишњица одбране града у знак 

сјећања на 30. мај 1992. Године. Тада је 

у нападу муслиманских паравојних 

формација  на града  погинуло 15 

бораца из редова војске и полиције, а 26 

рањено. 

Предсједник Организација породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила града Приједора 

Здравка Карлица рекла је да је 30. мај 

1992. у Приједору симбол побједе добра 

над злом, слободе на тероризмом и 

патриотизма над издајом. 
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 „Муслиманске паравојне јединице  

прве и организовано почеле рат у 

Приједору.У чему је разлика напада на 

полицијску станицу 30. маја 1992. у 

Приједору и недавно у Зворнику?Кад 

убијете војнике у земљи у којој живите, 

то је тероризам. Кад нападнете 

полицијску станицу, то је тероризам“  

истакла је Карлица. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је  новинарима да ће датум 

одбране града Приједора остати 

забиљежен у историји, јер онај ко нема 

историју нема ни будућност. 

 „Овдје смо да се сјетимо оних који су 

тада изгубили животе, да утјешимо 

њихове породице и да кажемо хвала 

свим борцима за ослобођење Републике 

Српске“, казао је Павић. 

 Он је нагласио да се историја не може 

прекрајати и да ни политички судови ни 

оцјене политичара ни било ко не може 

промијенити оно што су грађани 

Приједора доживјели, али и да су 

резултати рата увијек поништени 

жртвама које су у том рату изгинуле. 

 

31.5.Обиљежена слава града 

 

Ломљењем славског колача и славским 

ручком град Приједор и црква Свете 

Тројице прославили су јуче славу Свету 

Тројицу - Духове.Градоначелник 

Приједора Марко Павић рекао је да се 

празник Свете Тројице обиљежава у 

духу вјере и традиције Срба.  

"У Приједору то обиљежавамо скромно, 

са најужим кругом пријатеља и држимо 

се тих вјерских оквира одакле и овај пут 

упућујемо  поруке мира", рекао је 

Павић.  

Градоначелник Приједора каже да 

увијек радо присуствује прослави 

празника свих вјерских заједница, те да 

да онај ко поштује своје мора 

поштовати и друге.  

"Био сам и на прослави Бајрама и у 

католичкој цркви.. Данас сам на слави 

православне цркве. За мене је то 

нормално. То су обичаји наших грађана 

и наших вјерских заједница и ми то 

морамо поштовати", навео је Павић.  

Протојереј ставрофор Ранко Малетић 

пожелио је срећу и благослов свим 

грађанима Приједора који овај дан 

осјећају и славе као своју крсну славу. 

„ Желим да у миру и благостању 

дочекамо још много оваквих окупљања“ 

казао је Малетић.  

 

 

Славским свечаностима присуствује 

министар управе и локалне самоуправе 

Републике Српске Лејла Решић,  

представници јавног, политичког и 

привредног живота града и сусједних 

локалних заједница. 

 

_____________________________     

Издавач: Град Приједор 


