
9. март (субота)                
Међународни турнир у теквондоу  „Прњавор опен“
Спортска дворана „Слога“,  10.00 часова 

11. март (понедјељак)              
Отварање изложбе „У сусрет Вуку“, Градски одбор СПКД  „Просвјета“ Бања Лука                                            
Центар за културу, 19.30 часова

13. март (сриједа)     
Дјечија представа „Луцкасти  кловнови“, 
текст Тоде Николетић, режија Бранкица Радоњић,  Драмска сцена СПКД  „Просвјета“ 
Центар за културу, 12.00 часова 

14. март (четвртак)
Дјечија представа „Луцкасти  кловнови“, 
текст Тоде Николетић, режија Бранкица Радоњић,  Драмска сцена СПКД  „Просвјета“
Центар за културу, 10.30 часова 

15. март (петак)                       

Позоришна представа „Зато што те се плашим“
режија Иван Јевтовић, играју: Иван Јевтовић, Милена Николић и Дејан Јанчанин, гост проф.др Жарко 
Требјешанин, психолог
Центар за културу, 11.00 и 17.00 часова 

15 и 16. март (петак, субота)       
Међународни сајам флористике  
Бања Кулаши, радно вријеме од 09.00 до 17.00 часова 

17. март (недјеља)                  
Игре без граница
ОШ „Никола Тесла“, од 12.00 до 16.00 часова 

17. март (недјеља)                     

Пројекција документарног филма „Ви идите ја нећу“, режија Хаџи - Александар 
Ђуровић
Центар за културу, 19.30 часова

18. март (понедјељак)                 
Позоришна представа „Плава птица“, театар младих „До даске“ Бања Лука
Центар за културу, 19.30 часова 

20. и 21. март (сриједа, четвртак)  

Позоришна представа „Тинејџитис“, текст и режија Бранкица Радоњић, 
Драмска сцена СПКД „Просвјета“ 
Центар за културу, 11.15 (20. март) и 12.30 (21.март)

20. март (сриједа)                         
Концерт Музичке школе „Константин Бабић“ са гостима 
Концертна дворана Музичке школе „Константин Бабић“, 19.30 часова  

 21. март (четвртак)        
Промоција 4. Зборника књижевних радова, „Удружење писаца Завичајa“ Прњавор
Центар за културу, 19.30 часова   

22. март (петак) 
Позоришна представа из Београда  „Идеална половина“
играју: Милан Калинић, Олга Одановић, Анастасија Ана Мандић и Вучић Перовић
Центар за културу у 19.30 часова

22. и 23. март (петак, субота)       
IX Регионални сајам привреде, пољопривреде и туризма 
Спортска дворана „Слога“, свечано отварање 22. марта у 11.00 часова
Радно вријеме сајма од 10.00 до 19.00 часова 

22. март (петак)                   
Акција добровољног давања крви за ученике 
Просторије Црвеног крста Прњавор, од 09.00 до 12.00 часова 

23. март (субота)                          
Општинска смотра фолкора у организацији СПКД „Просвјета“
Центар за културу, 19.30 часова 

24. март  (недјеља)                  
Парастос и полагање вијенаца у спомен - храму на Вучијаку у 10.00 часова 

Парастос и обиљежавање годишњице изградње спомен -  комплекса у Шибовској 
у 13.00 часова 
Свечана сједница Скупштине општине                              

26. март (уторак) 

„Живимо заједно, али са разликама“, манифестација zа подршку дјеци са 
потешкоћама у развоју у организацији Укијеве чоколадне бајке
Центар за културу, 19.30 часова

27. март (сриједа)                   
Литерарно такмичење 
Просторије Народне библиотеке Прњавор, 12.00 часова  

27. март (сриједа)                         

Позоришна представа „Изволите у бајку са Пепељугом“, текст Љубивоје 
Ршумовић, режија Бранкица Радоњић, Драмска сцена СПКД „Просвјета“
Центар за културу, 19.30 часова 

29. март (петак)  
20. Међународна улична трка „Прњавор 2019“  у  организацији АК  „Прњавор“
Трг српских бораца, 12.00 часова 

30. март (субота)  
Одбојкашки турнир  за пионирке у организацији ОК  „Укрина“
Основна школа „Никола Тесла“, 10.00 часова, 

31. март (недјеља)                      
Излазак на Мотајицу – Липе 
(Полазак заинтересованих лица у 09.00 часова испред сједишта Борачке организације) 

31. март (недјеља)    
Маскенбал за дјецу,  Драмска сцена СПКД „Просвјета“
16.00 часова–oкупљање учесника на Тргу српских бораца
16.30 часова–дефиле
17.00 часова–забава у Спортској дворани „Слога“

Улаз за манифестације поводом  обиљежавања Дана општине Прњавор је БЕСПЛАТАН!

ОПШТИНА ПРЊАВОР
ДАНА ОПШТИНЕ


