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Приједорчанке боравиле у 
Кампу репрезентације БиХ

ЈАВОР ПОЛОЖИО ЗАКЛЕТВУ, ПРИОРИТЕТ ИЗГРАДЊА БОЛНИЦЕ 
И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ

Слободан Брдар, 
предсједник 
Удружења 
пензионера 

МЕЂУ 35 СЈАЈНИХ 
ФУДБАЛЕРКИ 

ТАМАРА И 
ВАЛЕНТИНА 

Градоначелник Приједора, 
Слободан Јавор положио 
је на сједници Скупштине 
града свечану заклетву 
и истакао да ће радити у 
интересу свих грађана, јер 
како каже, заједнички циљ 
и позиције и опозицијe 
треба да буде бољи 
Приједор. Он тврди да 
ће у наредном периоду 
бити настављени радови 
на инфраструктурним 
пројектима, а међу 
приоритетима је изградња 
савремене болнице.

Александар Стојковић Пикси 

БЕЗ ПОМОЋИ ГРАДА 
МНОГЕ АКТИВНОСТИ 
БИЛЕ БИ УПИТНЕ
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ОНО ШТО ЈЕ ДУШИ И 
СРЦУ МИЛИЈЕ

Рекордери у љубави и 
заједничком животу страна 9.

Из буџета 800.000 КМ за стипендије

СТИПЕНДИЈЕ 
ЗА 801
ЂАКА И СТУДЕНТА



Он тврди да ће у наредном периоду 
бити настављени радови на инфра-
структурним пројектима, а међу прио-
ритетима је изградња савремене бол-
нице.
"Очекујемо да главни пројекат буде 
завршен врло брзо, како бисмо могли 
наставити даље. Приоритет ће бити 
и други инфраструктурни пројекти, а 
за то имамо и она три милиона КМ од 
Владе Републике Српске, од чега је до 
сада утрошено око два милиона мара-
ка. Наставићемо са реконструкцијом 
спортских игралишта, а приоритет ће 
бити дјечија игралишта. У плану је и из-
градња савременог вртића и очекујемо 
да се у реализацију пројеката крене по-
четком прољећа", додао је Јавор.

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 
СКУПШТИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Одборници локалног парламента ус-
војили су извјештај о раду Скупштине 
у протеклој години. У СНСД-у истичу да 
су одборници овог клуба били најактив-
нији, а ту праксу ће, тврде наставити и у 
овој години.
"Што се тиче извјештаја о раду Скупш-
тине, сматрам да је коректно и детаљно 
урађен. Из извјештаја је видљиво да је 
наш клуб најредовнији на сједницама 

и да су одборници СНСД-а постављали 
највише питања и имали највише ди-
скусија", тврди шеф Клуба одборника 
СНСД-а, Горан Велаула.
Ово је први пут да се пред одборници-
ма нашао извјештај о раду Скупштине. 
И, то је за сваку похвалу, сматрају у 
ДНС-у. Међутим, имају и одређене за-
мјерке.
"Оно што је по нама кључна примједба 
јесте то што се Скупштина у протеклој 
години већином бавила кадровским 
рјешењима, а мање смо се бавили 
питањима која су од значаја за град и 
грађане", сматра шеф Клуба одборника 
ДНС-а, Горан Предојевић.

Скупштина се јесте бавила кадровским 
рјешењима, али то је било неопходно, 
с обзиром да је у Приједору дошло до 
промјене власти, подсјећа први човјек 
приједорског парламента.
"Мандатни период појединим начели-
цима одјељења, директорима и другим 
функционерима истиче, тако да Скуп-
штина има обавезу да на дневни ред 
стави те тачке", истакао је предсједник 
Скупштине, Мирсад Дуратовић.
У 2021. години одржано је 15 редовних 
сједница. Са дневног реда 16. редовне 

сједнице повучен је извјештај о финан-
сијској ревизији Града за 2020. годину, 
као и Приједлог одлуке о висини накна-
да за рад одборника. 
Усвојен је извјештај о раду Одбора за 
жалбе у 2021. години. Одборници Ран-
ко Смиљанић и Младен Кулунџија об-
авијестили су Скупштину да више нису 
чланови ПДП-а и да од сада дјелују као 
самостални одборници. Мандата се 
одрекао и Предраг Пуђа из Уједињене 
Српске, а СНСД-овом Миленку Вујко-
вићу верификован је мандат.

2.

АКТУЕЛНО

Б. Дакић

ЈАВОР: НАЋИ ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 
ПОМОЋ РАДНИЦИМА У ЗДРАВСТВУ

Градоначелник Приједора, Слободан Јавор рекао је да је са 
представницима синдиката приједорског Дома здравља и болнице 
разговарао о једнократној помоћи и да је договорено да буду 
сачињени спискови и заједно евидентирају сви којима припада 
таква помоћ, да би се знало који је износ потребан.
Он је појаснио да захваљујући одговорној политици руководства 
Дома здравља тренутно на рачуну ове установе има око милион 
и по КМ, те да самим тим, има довољно новца за исплату 
једнократне помоћи."Међутим, усагласили смо се и једногласна је 
одлука била да не раздвајамо здравствене раднике. Значи, имамо 
обезбијеђена средства за раднике Дома здравља и сада ћемо 
покушати наћи додатна средства да бисмо исплатили једнократну 
помоћ свима који заслужују", рекао је Јавор у обраћању 
одборницима Скупштине града.

ЈАВОР ПОЛОЖИО ЗАКЛЕТВУ, ПРИОРИТЕТ ИЗГРАДЊА 
БОЛНИЦЕ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор положио је на сједници Скупштине града свечану 
заклетву и истакао да ће радити у интересу свих грађана, јер како каже, заједнички циљ и 
позиције и опозиција треба да буде бољи Приједор.

Дуратовић: У 2021. години одржано 
15 редовних сједница

Скупштинске актуелности

Велаула: Одборници СНСД-а 
најактивнији

Предојевић: Скупштина се бавила 
кадровским питањима
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Одавно хоћу да пишем о бахатим 
возачима. Оним који јурцају, не 
скидају се с гаса ни у центру града, 
оним којим се живо фућка хоће ли 
склизнути с цесте и одувати вас ту 
с тротоара. О пјешачким да не при-
чам. Ту вам почесто ни  семафор 
није гаранција, јер с првом назна-
ком жутог, а искрено не знам гдје им 
се толико жури, зебре су све, али не 
и сигурна зона. 
Част ријетким возачима који вам 
стану и пропусте вас. И стрпљиви су, 
мада би и они  други морали знати 
да су и они ваљда једном били пје-
шаци, да сви не могу с истим стар-
том и у истој брзини испоштовати 
тих неколико секунди милости, ко-
лико нам одбројавају с једне на дру-
гу страну цесте.  Знам да ће ова моја 
запажања могуће неког и наљутити, 
али нека. Не занима ме, јер лично 
сам се увјерила у горе наведено ми-
лион пута, да не говорим о ескива-
жи која вам је потребна да остане-
те суви, а избјегнете замку олити га 
возача који у пуној брзини истреса 
локву воде на вас. Ко да циља. И од-
лази срећан, без да се окрене, док 
ви као нешто галамите. 
Вјерујте не вриједи, поготово не га-
лама, а ни псовка, јер на онако мо-
кру и очајну може се вратити попут 
бумеранга. Рецимо, да се возач за-
врати, скоком тигра искочи сув из 
оног свог аута, па још кабадахијски 
с врха, док се са вас циједи на све 
стране, арогантно упита: "У чему је 
проблем, госпођо?" Е тад мали миш 
постаје још и мали мокри миш. 
Дакле, драги моји другови и друга-
рице, не вриједи се расправљати. 
Већ можда свакодневно тренира-
ти, атлетику, неколико дисциплина, 
почев од трчања до бацања кугле 
и понеку борилачку вјештину тек 
да се нађе за по који "пријатељски" 
разговор ове врсте. Шалу на страну, 
вољела бих да се вози спорије, да се 
како често знају апеловати из Поли-
цијске управе Приједор, поштују са-
обраћајни знаци, прописи, правила 
или шта већ не. 
Наравно и они за воланом, али и 
они који пјешаче, јер и у тој катего-
рији има "занимљивих" који у себе 
налију промил, два алокохола па им 
је магистрала баш "магистрала", али 
у глави. И не заборавите да ван ове 
приче по мало тренирате и душу. 
Недавно ме одушеви клип у којем 
дјечак, ма нема више од десет го-
дина, поручи да би волио да трени-
рамо радост. Јер колико тренинга у 
љутњи, бијесу, закерању, срећи, ос-
мијеху... Толико нам се истих ваљда 
враћа у животу.  Ви бирате, све осим 
возача који ће вам стати или би то 
бар требали, па макар и на пјешач-
ком прелазу. 

СТАВ

БАХАТИ 
ВОЗАЧИ СУ 

МОЈА МОРА

Међу 430 средњошколаца 
који ће из буџета града де-
сет мјесеци да примају по 
70 марака стипендије је и 
Сара Бановић. Ова ученица 
четвртог разреда средње 
Медицинске школе стипен-
дију је заслужила својим 
школским успјехом. 
"Ово је већ трећа година 
како примам стипендију 
града Приједора. Добијам 
је због успјеха. Стипендија 

за мене представља један 
додатни подстицај и та-
кође представља додатни 
џепарац зато што олакша-
ва нама ученицима, али и 
нашим родитељима", каже 
она.
Град ће стипендирати и 371 
студента. Стипендија је вео-
ма корисна за студента дру-
ге године политикологије на 
Факултету политичких нау-

ка, Велимира Батоза. Исти-
че да већ пет година прима 
градску стипендију, још од 
средњошколских дана. Бу-
дући да сваки дан путује на 
предавања у Бањалуку већ 
зна како ће је ове године 
трошити.
"Примам стипендију по со-
цијалном статусу. Она је у 
износу од 120 КМ и свакако 
да значи посебно за студен-
те који путују сваки дан на 
предавања и испите, тако 
да сам захвалан Граду и 

градоначелнику", поручио 
је Батоз.
Образован човјек је прио-
ритет сваке локалне зајед-
нице. У Градској управи 

су зато поносни што имају 
прилику да све који су кон-
курисали за стипендије 
помогну на овај начин. 
Градоначелник Приједора 
Слободан Јавор подсјећа да 
је ово друга година у којој 
ниједан ђак и студент није 
одбијен на конкурсу.
"То је веома велико и зна-
чајно достигнуће за нас с 
обзиром да знамо да је го-
дина била тешка. Када смо 
гледали како да направимо 
уштеде и смањимо средства 
у буџету града са циљем да 
одредимо приоритете сва-
како један од приоритета 
је био овај. Ја сам поносан, 
желим да кажем да смо ми 
ове године успјели за 801 
студента и ђака обезбиједи-
ти стипендије, од тога је 430 
ђака и 371 студент", изјавио 
је Јавор.

Б. Мajсторовић

Локална управа ове године није 
заборавила перспективне и мла-
де спортисте. Њих 30 добиће по 
1.000 марака стипендије. Износ 
од 30.000 КМ за ову намјену из-
двојен је из планираних 800.000 
КМ за стипендије. М. Згоњанин

Градоначелник Приједора Слободан Јавор потписао је уговоре о 
стипендирању са 801 ђаком и студентом. Из буџета града за ову 
намјену издвојено је 800.000 марака.

Из буџета 800.000 КМ за стипендије - нико није одбијен на конкурсу

Велимир Батоз: 
Овим новцем платићу 
трошкове одласка на 
предавања

Сара Бановић: 
Стипендију сам заслужила 
својим успјехом

ГРАД СТИПЕНДИРА 801
 ЂАКА И СТУДЕНТА



- Млади људи који су сада на 
власти, градоначелник Сло-
бодан Јавор и његови сарад-
ници препознали су у нашем 
Удружењу једну квалитетну и 
добро организовану органи-
зацију. У 2022. години у буџету 
града Приједора издвојено је 
300.000 КМ, које ћемо усмје-
рити за једнократне новчане 
помоћи најугроженијим чла-
новима. Дио тих средстава 
ћемо усмјерити и на исплату 
трошкова за посмртнине, јер 
велика је смртност пензионе-
ра. Преостали дио средстава 
у износу од 100.000 КМ усмје-

рићемо за бањско-климатско 
лијечење и рехабилитацију 
пензионера. Без помоћи Гра-
да многе активности не би 
могли реализовати, истакао је 
Брдар.  

Недавно је дошло до по-
већања пензија од че-
тири одсто. На ту тему 

сте, прије повећања пензија, 
у неколико наврата разгова-
рали са премијером Вишко-
вићем. Да ли сте задовољни 
с преговорима и очекујете ли 
нова усклађивања пензија и 
плата? 
- Ми смо ово очекивали, јер 
смо и кроз наше раније са-
станке, договарали да мора 
и треба доћи до повећања 
пензија. Као човјек који пред-
ставља пензионере у Прије-
дору, а и на нивоу Републике 
Српске ја сам задовољан само 
што се десило повећање пен-
зија, али са износом не могу 
бити задовољан. Помак се 
десио. Имамо обећање пред-
сједника Владе РС, Радована 
Вишковића да би средином 
ове године требало доћи до 
још једног повећања пензија, 
а који ће то бити износ, дого-
ворићемо. 

Поскупљења подједнако 
погађају све нас, а на-
рочито пензионере. Да 

ли је Удружење на чијем сте 
челу у стању да им помогне? 
- Прошле године преминуло је 
800 чланова нашег Удружења, 

а ми смо породицама преми-
нулих исплатили 400.000 КМ. 
То је наш буџет од чланарине 
која износи три КМ. И како 
намирити средства за друге 
активности. Без помоћи Града 
не би могли. Имамо и залихе 
из ранијих година које чувамо 
и из тих средстава исплаћује-
мо једнократну помоћ пензи-
онерима који су у тешкој си-
туацији, како би себи купили 
оно најосновније. Та новчана 
помоћ се креће од 50 до 100 
КМ, да би обухватили што 
више пензионера, јер немамо 
довољно средстава. 

Својевремено сте гово-
рили о том колико су 
пензионери тешко под-

нијели мјере изолације с по-
четка пандемије вируса ко-
рона. Већина их живе сами, 
неки су и болесни. Да ли 
имате информацију о броју 
вакцинисаних чланова Удру-
жења? 
- Немам тачну информацију, 
али само могу рећи да је нај-
више вакцинисаних пензио-
нера. Ето среће да хоће сви 
да приступе вакцинацији као 

и пензионери, онда би 
умјесто 40 одсто вак-
цинисаних у РС било 
најмање 70 одсто. 
Пензионери су дис-
циплиновани када 
је питању заштита 
здравља и неће до-
зволити да се та бо-
лест преноси.

Удружење пен-
зионера пома-
же и око трош-

кова сахране.
- Породица преми-
нулог члана пен-
зионера од нашег 

удружења и Фонда пензијско-
инвалидског осигурања РС 
добије по 500 КМ, значи 1.000 
КМ. Да ми не претјерујемо 
око тог несрећног чина, тај из-
нос би био сасвим довољан за 
најосновније ствари. 

Приједорско Удру-
жење пензионера пре-
познатљиво је и по 

организованом бањском 
лијечењу. Гдје планирате ове 
године и колико пензионе-
ра користи ове бенефите? 

- Прошле године ми смо 357 
наших чланова, захваљујући 
Граду Приједору упутили у 
бање "Мљечаница" и "Врући-
ца". Посјећивали смо и Коза-
ру, док је радио хотел "Мону-
мент". Ове године ћемо такође 
упутити наше пензионере у 
ове двије бање. Поскупио је и 
боравак у тим бањама, с тим 
поскупљењем доћи ће и до 
мањег броја пензионера које 
ћемо да упутимо на бањско-
климатско лијечење. Око 280 
пензионера ће искористити 
ове бенефите ове године. На 

то нисмо могли утицати. Пола 
износа трошкова ће сносити 
град, а пола корисници у шест 
мјесечних рата. Крајем мар-
та мјесеца биће готови спи-
скови за бањско-климатско 
лијечење. Осим тог, имаћемо 
бањско-климатско лијечење 
преко програма Владе РС, ми-
слим да ће и пензионери из 
Приједора остварити то право. 
Настојаћемо да ту укључимо 
пензионере који су у врло теш-
кој материјалној ситуацији. 
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ИНТЕРВЈУ

М. Шодић

Ми смо становници овог града и ту смо за све што треба помоћи. Стојимо 
на распологању. Али исто тако тражимо од града Приједора да помогне 
најстаријој популацији, онолико колико је то могуће. Удружење пензионера у 
буџетској ставци је од 2007. године и она се из године у годину повећавала, са 
нашим исказаним потребама. С промјеном власти на локалном нивоу многи 
су мислили да ће та помоћ изостати. Напротив, та помоћ је повећана, 
рекао је за "Козарски вјесник", Слободан Брдар, предсједник 
Удружења пензионера града Приједора.

Слободан Брдар, предсједник Удружења 
пензионера града Приједора

Приликом гостовања на Телевизији Приједор

БЕЗ ПОМОЋИ ГРАДА МНОГЕ АКТИВНОСТИ 
БИЛЕ БИ УПИТНЕ
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www.kozarski.com

"У jaнуaру су, oд стрaнe пo-
лициjских служeбникa MУП-a 
Рeпубликe Српскe зajeднo сa 
пoлициjским службeницимa 
ПУ Приjeдoр, прoвeдeнe 
двиje oпeрaтивнe aкциje нa 
пoдручjу Приjeдoрa. Jeднa je 

билa усмjeрeнa нa кoруптив-
нo пoнaшaњe пoлициjских 
службeникa и тoм приликoм 
су двa службeникa лишeнa 
слoбoдe и прeдaнa нaдлeж-
нoм Tужилaштву.  A у другoм 
случajу рaди сe o лицу кoje 

je пoкушaлo уциjeнити другo 
лицe сa пoдручja грaдa При-
jeдoрa",  рeкao je нaчeлник 
Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр, 
Срeтoja Вуjaнoвић.
У jaнуaру je eвидeнтирaнo 68 
кривичних дjeлa, oд чeгa 35 
или 58% пo нeпoзнaтoм извр-
шиoцу. Укупнa рaсвиjeтљeнoст 
приjaвљeних кривичних дjeлa 
изнoси 77%, a рaсвиjeтљeнoст 
кривичних дjeлa пo нeпoз-
нaтoм пoчиниoцу изнoси 56%, 
рeкaо je нaчeлник Сeктoрa 
криминaлистичкe пoлициje ПУ 
Приjeдoр, Рaдeнкo Бaшић.
У jaнуaру ниje рeгистрoвaнo 
присуствo мигрaнaтa нa 
пoдручjу ПУ Приjедoр, дoк je у 
истoм мjeсeцу прoшлe гoдинe 
билo eвидeнтирaнo њих 12. 
У oблaсти бeзбjeднoсти сao-
брaћaja eвидeнтирaнo je 978 
прeкршaja и 56 сaoбрaћajних 
нeзгoдa, штo je зa три нeзгoдe 
вишe у oднoсу нa упoрeдни 
пeриoд. 
"Дoгoдилe су сe двиje сao-
браћajнe нeзгoдe сa пoгину-
лим лицимa, зa рaзлику oд 
jaнуaрa прoшлe гoдинe кaдa 
ниje билo смртнo стрaдaлих у 
сaoбрaћajу", нaвeo je нaчeл-
ник Сeктoрa пoлициje ПУ При-
jeдoр, Maриo Mилaшин.

У ФОКУСУ СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Дaн je oвo кaд сви трeбa 
дa сe сjeтимo oних 
кojи су свojoм бoрбoм 

и свojим живoтимa ствoри-
ли Рeпублику Српску и oмo-
гућили дa живимo у миру, 
пoручиo je рaтни кoмaндaнт 
Tрeћeг бaтaљoнa 43. при-
jeдoрскe бригaдe, Дрaшкo 
Вуjић. Дoдao je дa тaj мир 
трeбa чувaти.
"Очекивао сам дa ћe сe oвдje 
oкупити нeкoликo хиљaдa 
бoрaцa. Сaмo из рaзлoгa дa 

пoкaжeмo пoштoвaњe прeмa 
нaшим сaбoрцимa и пoгину-
лим бoрцимa", рeкao je Вуjић.
Чeтрнaeсти фeбруaр je дaн 
кaдa сви трeбa дa сe сjeтe 
свojих пoгинулих сaбoрaцa, 
рeчeнo je из приjeдoрскe 
Бoрaчкe oргaнизaциje, уз 
пoруку дa je крajњe вриjeмe 
дa бoрци дoбиjу стaтус кojи 
зaслужуjу.
"Свим бoрцимa Вojскe Рeпу-
бликe Српскe жeлим срeћaн 
Дaн бoрaцa, сa жeљoм дa 

дaвaњa зa бoрaчку пoпулa-
циjу буду бoљa и чвршћa,  
дa нe будeмo сирoмaси, дa 
нe будeмo прoсjaци, вeћ дa 
будeмo прeпoзнати кao oни 
грaђaни кojи су ствoрили 
Рeпублику Српску",  изjaвиo 
je прeдсjeдник  Бoрaчкe oр-
гaнизaциje грaдa Приjeдoрa, 
Зoрaн Прeдojeвић.
Сjeћaњe нa oнe кojи су дaли 
живoтe зa Рeпублику Српску 
je oбaвeзa свих нaс, пoручиo 
je грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
Слoбoдaн Jaвoр.
"Нaшa je oбaвeзa дa вoдимo 
рaчунa o пoрoдицaмa пoги-
нулих бoрaцa. Грaд Приjедoр 
je  oвe гoдинe oбeзбиje-
диo 330.000 КM зa бoрaч-
кe кaтeгoриje. Плaн je дa у 
нaрeднe двиje гoдинe утрo-
шимo oкo 400.000 КM зa из-
грaдњу стaмбeних jeдиницa, 
зa пoтрeбe oвe кaтeгoриje 
стaнoвништвa", рeкao je 
Jaвoр. Oн je нaглaсиo дa je 
Приjeдoр грaд суживoтa, 
мирa и тoлeрaнциje.
Дан бораца обиљежен је и у 
другим градовима Српске.

ЈАВОР: СJEЋAЊE НA OНE КOJИ СУ 
СTВAРAЛИ СРПСКУ НAШA JE ДУЖНOСT

Обиљежен Дан бораца Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoг рaтa

Служeњeм пaрaстoсa и пoлaгaњeм виjeнaцa нa спoмeн-oбиљeжje "Зa крст 
чaсни" у Приjeдoру je oбиљeжeн Дaн бoрaцa Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoг рaтa 
Републике Српске. 

ПУ Приједор: Повољно стање безбједности у јануару

Стaњe бeзбjeднoсти нa пoдручjу Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр у првoм 
мjeсeцу oвe гoдинe билo je стaбилнo, сaoпштeнo je нa рeдoвнoj прeс 
кoнфeрeнциjи.  У нaрeднoм пeриoду нaрoчитa пaжњa у рaду бићe 
пoсвeћeнa сузбиjaњу злoупoтрeбe и прoмeтa oпojних дрoгa и сузбиjaњу 
кoрупциje, пoручeнo je из ПУ Приjeдoр.

ТИМ ПОВОДОМ

''Приредба је била базирана на 
историјско-географским подаци-
ма са музичким програмом. Те-
матски час посветили смо онима 
који су свој живот дали за Српску", 
рекла је Лара Петровић, ученик 
ове школе. 
Час је комбинација историје, гео-
графије, српског језика и музичке 
културе, каже наставник геогра-
фије Свјетлана Марић. Путоказ за 
припрему овог часа био им је и 
приручник ''Очување национал-
ног идентитета'' за основно вас-
питање и образовање на којем су 
радили радници ове школе. 
''Да младе генерације његују и 

памте жртве свог народа, јер су 
оне стварно превелике да би их 
заборавили. У темеље Републике 
Српске уграђено је преко 23.000 
живота наших младих војника и 
цивилних жртава", додаје Ма-
рићева. 
Основна школа ''Петар Кочић'' 
већ неколико година организује 
тематске часове и на тај начин 
обиљежава значајне историјске 
датуме.  ''Обиљежили смо Дан 
бораца и трудимо се да успомена 
на њих живи кроз наш рад и рад у 
секцијама", истакла је Горана Бо-
санчић, директор школе. 

ТЕМАТСКИ ЧАС ПОВОДОМ 
ДАНА БОРАЦА

Основна школа "Петар Кочић"

Ученици Основне школе "Петар Кочић" приредили 
су пригодан програм поводом Дана бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

АПЕЛ ГРАЂАНИМА 

Из ПУ Приjeдoр пoзвaли су грaђaнe дa, укoликo 
имajу сaзнaњa, приjaвe дjeлa кoja сe oднoсe нa 
митo и кoрупциjу. На прес конференцији упућен 
је и апел свим учесницима у сaoбрaћajу дa сe 
придржaвajу сaoбрaћajних прaвилa и прoписa, тe 
нa вoзaчe дa нaрoчиту пaжњу oбрaтe кaд сe крeћу 
у близини шкoлa. 

Сaми ђaци кaжу дa ћe сaд бити joш 
oпрeзниjи приликoм кoришћeњa 
интeрeнта и друштвeних мрeжa. 
"Нaучиo сaм дa интeрнeт имa 
свoje пoзитивнe и нeгaтивнe 
стрaнe. И дa сe трeбaмo пaзити 
oсoбa кoje нaм нe жeлe дoбрo. 
Пoзивaм свe oстaлe дa пaзe штa 
рaдe нa интeрeнeту", кaжe учeник 
Лукa Груjичић.
Кaкo сe пoнaшaти нa друштeвним 
мрeжaмa, с ким и нa кojи нaчин 
кoмуницирaти, кaкo сe зaштити 
oд нaсиљa нa мрeжи  и кoмe сe 
oбрaтити укoликo буду излoжeни 
oвим стваримa, свe тo и joш вишe 
мoгли су дa чуjу учeници тoкoм 
овог прeдaвaња.

"Toкoм прeдaвaњa учeници су 
били aктивни и укључивaли су 
сe у дискусиjу. Види сe дa дoстa 
кoристe друштвeнe мрeжe, кojих 
je дaнaс свe вишe. И нa крajу 
схвaтajу дa oнe мoгу штeтнo дa 
утичу нa њих, a нe сaмo дa им 
служe кao вид зaбaвe", рeклa нaм 
je Слoбoдaнa Рoдић, пoлициjски 
службeник ПУ Приjeдoр, кoja je 
вoдилa прeдaвaњe.
Сличнa прeдaвaња oдржaна су у 
свим пoлициjским упрaвaмa у РС 
и нa тaj нaчин сe MУП РС придру-
жио oбиљeжaвaњу Meђунaрoд-
нoг дaнa бeзбjeднoг интeрeнeтa.

ИНTEРНET КРИJE БРOJНE 
OПAСНOСTИ

Предавање за основце

Интeрнeт мoжe бити кoристaн и укoликo с кoристи нa 
прaви нaчин мoжe сe штoштa нaучити, кoмуницирaти 
сa другимa, aли и зaбaвити. Mеђутим, криje и брojнe 
oпaснoсти. Нaрoчитo зa oнe нajмлaђe. Упрaвo зaтo 
су припaдници Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр крoз 
прeдaвaњe учeникe OШ "Пeтaр Кoчић"  упoзнaли сa 
брojним ризицимa кojи врeбajу нa мрeжи.

З. Jелић

З. Jелић З. Jелић

В. Нишевић



Причa o Сaвjeту прoситeклa 
је из прojeктa "Feel Kozara", 
кojи je рeaлизoвaлa Aгeн-

циjа "ПРEДA-ПД". Идeja je дa сe 
увeжу туристички субjeкти кaкo 
би сви рaдили усмjeрeни кa 
истoм циљу, a тo je унaпрeђeњe 
туризмa.
"Oчeкуjeмo да се нaкoн кoнсти-
тутивнe сjeдницe причa дaљe 
шири. Дa ћeмo дoбити нoвe 
члaнoвe, aли и нoвe идeje кoje 

ћe дoприниjeти рaзвojу туризмa 
нaшe лoкaлнe зajeдницe", рeклa 
je Mилeнa Гњaтoвић-Симaтo-
вић, прojeкт мeнaџeр у Aгeнциjи 
"ПРEДA-ПД".
Зajeдничким нaступoм свих 
рeлeвaнтних фaктoрa мoжe сe 
дoћи дo дoбрих рjeшeњa кojим 
би сe бoљe искoристили вeли-
ки туристички пoтeнциjaли кoje 
Приjeдoр имa, пoручуjу из Грaд-
скe упрaвe.

"Moжeмo дa унaприjедимo свe 
oнo штo грaд имa. Дa пoстa-
вимo грaд Приjедoр нa тури-
стичкoj мaпи РС, aли и рeгиoнa. 
Зaхвaљуjући oвoм Сaвjeту бис-
мo зajeднички дaвaли нeкe 
нoвe идeje кaкo дa унaприjе-
димo туристичку пoнуду грaдa 
Приjeдoрa", изjaвилa je Moњa 
Кaсaлoвић, нaчeлник Oдjeљeњa 
зa друштвeнe дjeлaтнoсти.

ЗAJEДНИЧКИM РAДOM ДO БOЉE TУРИСTИЧКE ПOНУДE    

З. Јелић
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АКТУЕЛНО

Сaвjeт чинe прeдстaвници Грaдa Приједора, 
Aгeнциje "ПРEДA-ПД" и Tуристичкe oргaнизaциje 
грaдa Приjeдoрa, Нaциoнaлнoг пaркa "Кoзaрa" 
и Угoститeљскo-eкoнoмскe шкoлe Приjeдoр, тe 
прeдстaвници приврeдних, спoртских и других 
удружeњa и друштaвa битних зa рaзвoj туризмa.

Формиран Савјет за развој туризма града Приједора

"Прије неког времена дугого-
дишњи чланови и носиоци по-
литика ПДП-а у граду Приједору 
су упутили писани захтјев руко-
водству ПДП-а, дакле Предсјед-
ништву и Главном одбору што 
је у складу са Статутом и другим 
актима партије, да испуне наша 
очекивања. Како се органи ПДП-
а нису изјаснили, а у међувре-

мену смо имали само изјаву 
портпарола која је рекла: "Ево, 
ако вам се не свиђа можете да 
идете из ПДП-а", сматрамо да је 
заиста погубно за једну полити-
ку да се тако односи према ду-
гогодишњим члановима и функ-
ционерима ПДП-а", изјавио је 
Грабеж.
Он је додао да је то и разлог 

што су одлучили да оснују нову 
политичку странку."Ако једној 
политичкој партији не требају 
чланови Главног одбора, не тре-
ба 80 одсто чланова Градског 
одбора, два одборника, не тре-
бају предсједници мјесних од-
бора, онда нама није више мје-
сто у ПДП-у и овим желимо да 
кажемо да без обзира на органе 
ПДП-а, ми више нисмо чланови 

те партије и не представљамо 
политике ПДП-а", поручио је 
Грабеж.
Он је додао да настављају до-
садашњу политику, по којој су  
препознатљиви и за коју су до-
били подршку грађана. "Сма-

трамо да у Поткозарју има про-
стора за једну овакву политичку 
партију и залагаћемо се за снаж-
нији развој регије и за Приједор 
као центар регије. Када се завр-
ши процес регистрације присту-
пићемо формирању Градског и 

општинских одбора, јер за по-
четак планирамо да дјелујемо 
у оквиру Изборне јединице је-
дан", рекао је Грабеж.
Поткозарском народном покре-
ту придружила су се и два од-
борника која су напустила ПДП 

Ранко Смиљанић и Младен Ку-
лунџија. Смиљанић каже да су 
обавијестили Скупштину града 
да убудуће дјелују као само-
стални одборници. 
"На ово смо се одлучили због 
непоштовања нас као чланова 
ПДП-а. Други разлог, исто тако 
битан, је да треба ипак локал-
ним срединама и локалним 
странкама дозволити да воде 
своје аутономне политике у од-
носу на врх странке. То значи да 
ако неко може да сарађује на 
локалу небитно да ли је СНСД, 
СДС, ПДП, треба дозволити да 
сарађују, јер ти људи најбоље 
познају проблеме у локалној 
заједници", истиче Смиљанић. 
Он је додао да ће ПНП дјело-
вати и у изборним јединицима 
два и три уколико буде просто-
ра за то. ПНП чини око 80 од-
сто бивших чланова ГрО ПДП-а, 
функционери, директори, од-
борници и начелник Одјељења 
за финансије града Приједора, 
Маја Кунић, коју је Предсјед-
ништво ПДП-а раније искључи-
ло из ове странке.

ФОРМИРАН ПОТКОЗАРСКИ
 НАРОДНИ ПОКРЕТ

Б. Мајсторовић

Бивши чланови ПДП-а основали нову партију

Подсјећамо, 112 чланова Градског одбора ПДП-а 
Приједор прије три седмице упутило је неколико 
захтјева Предсједништву и Главном одбору странке. 
Међу њима је између осталог да се из странке 
искључе Миодраг Деретић и Миланко Михајилица, 
који су дошли из Српске радикалне странке, те потом 
формирају нови страначки органи у Приједору.

Одржавањем кoнститутивне сједнице Сaвjeтa зa рaзвoj туризмa грaдa Приjeдoрa званично је почео рад овог нeфoрмaлнoг 
Сaвjeтoдaвнoг тиjeла кoje би требaлo дa дaje прeпoрукe и смjeрницe зa дaљи рaзвoj туристичких пoтeнциjaлa Приjeдoрa.

Поткозарски народни покрет назив је нове политичке партије коју су основали 
бивши чланови приједорског ПДП-а. На челу је Далибор Грабеж, бивши предсјед-
ник Градског одбора ПДП-а Приједор. Он је навео да ПНП чини 80 одсто бивших 
чланова ПДП-а који су ову странку напустили након што страначки врх није одго-
ворио на њихове захтјеве.

Далибор Грабеж: Настављамо досадашњу политику

Ранко Смиљанић: Убудуће дјелујемо као 
самостални одборници 
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Прво, олакшава се самим 
грађанима, а с друге стра-
не очекује се и да приходи 
буду повећани, будући да 
се дошло до одређеног 
пада у посљедње врије-
ме.
"Jедан дио смањења при-
хода од наплате паркин-
га произашао је из саме 
короне. Међутим, има и 
неких субјективних слабо-

сти, па смо се одлучили за 
примјену такозваног па-
метног паркинга, гдје ће 
грађани као и сви који до-
лазе у Нови Град, паркинг 
моћи да плате путем мо-
билног телефона",  рекао 
је начелник ове општине 
Мирослав Дрљача.
Грађани поздрављју ову 
новину, јер ће мање гу-
бити вријеме, а очекују 

да би и гужве на паркингу 
могле бити мање. Пробни 
рад почео је 1. фебруара, 
а званична употреба кре-
нула је 7. фебруара. У ужoj 
грaдскoj зoни увeдeнa 
су три нoвa пaркинга нa 
кojимa je мoгућa нaплaтa 
пaркингa сaмo путeм СMС 
сeрвисa.

ПОЧЕЛА НАПЛАТА 
ПАРКИНГА СМС-ом
Ових дана у Новом Граду почела је наплата паркинга путем СМС 
поруке. Циљ увођена електронске наплате паркинга је двострук, 
поручују из Општинске управе.

"Код нас су поскупила воз-
ила њемачких произвођа-
ча из разлога што су се 
престала производити и 
продавати нова, а све због 
падемије вируса корона,  
док су француска за сада 
остала на истом нивоу 
што се тиче цијене", каже 
Бањац.
Према његовим ријечима, 
велик број купаца одлу-
чује се за замјену аутомо-

била уз доплату. 
"Људи тешко долазе до 
кредита. Зато најчешће 
долазе са својим воз-
илом које дају уз рачун 
и на такав начин купују 
друго набављено у некој 
од европских земаља.  За 
та њихова аута која дају у 
рачун, нађе се муштерија. 
Углавном су то аутомоби-
ли вриједности између 
три и пет хиљада марака. 

Таква ми не можемо уво-
зити, јер смо ограничени 
увозом еуро-пет аутомо-
била", појашњава Бањац. 
Цијене половних ауто-
мобила средње класе из 
увоза тренутно се крећу 
у распону од осам до де-
сет хиљада марака, а оне 
више класе од десет до 
петнаест хиљада.  

АУТО СРЕДЊЕ КЛАСЕ У 
ПРОСЈЕКУ КОШТА 10.000 КМ
Криза изазвана пандемијом корона вируса утицала је и на 
поскупљење половних аутомобила из увоза, посебно њемачких 
произвођача. Немања Бањац, власник Ауто-куће "ВКВ ауто" 
Приједор каже да тренутно за куповину половног аута средње класе 
треба издвојити до десетак хиљада марака.

Пoљoприврeдници кaжу, дoбрo je 
штo су исплaтe пoдстицaja рeдoв-
нe и штo пo тoм oснoву нeмa ни-
кaквих зaoстaтaкa. Meђутим, кaжу 
дa je у пoсљeдњe двиje гoдинe 
рaст циjeнa рeпрoмaтeриjaлa, ђу-
бривa и гoривa тaкaв дa дoвoди у 
питaњe исплaтивoст прoизвoдњe, 
тe дa ту oчeкуjу дoдaтну пoдршку 
Влaдe РС, jeр ћe инaчe бити при-
мoрaни дa смaњe прoизвoдњу.
"Стoчнa хрaнa унaзaд двиje гo-
динe, кaкo трaje пaндeмиja, 
пoскупилa je 100 одсто. Сaд идe 
прoљeћнa сjeтвa, ту нaм je инпут 
знaчajнo скoчиo. Рeцимo, гнojивo 
"КAН", прoшлe гoдинe врeћи-

цa oд 25 килограма je коштала 
11,80 КM, a сад je 41 КM. "Урea" 
бeз ПДВ-a je прeкo 2.000 КM пo 
тoни. Имaмo тa пoскупљeњa кoja 
су прeкo 400 одсто, кaжe Дрaгaн 
Бaлтић, прoизвoђaч млиjeкa из 
Tрнoпoљa.
Бaлтић, кojи нa фaрми имa 160 
крaвa, a днeвнo прoизвoдe oкo 
1.500 литaрa млиjeкa, у тoку сjeтвe 

ћe упoтрeбу вeштaчкoг ђубривa 
смaњити нa минимум. 
Свjeстaн je дa ћe сe тo oдрa-
зити нa принoсe, aли дру-
гoг избoрa нeмa. Дoдaтнa 
срeдствa зa пoљoприврeду 
су дeфинитивнo нeoпхoднa, 
кaкo нe би дoшлo дo дoдaт-
ног смaњeњa прoизвoдњe.

"Зaдoвoљни смo са помоћи ре-
сорног министарства, aли oни 
нeмaју дoвoљнo срeдстaвa кoли-
кo je пoтрeбнo кoмплeтнoj пoљo-
приврeди у РС. Jeр, свe je пoску-
пилo 300 дo 400 одсто. Остaje дa 
сe види кaквa ћe бити рeaкциja 
министaрствa, дa ли je у мoгућнo-
сти дa бaр мaлo тo пoмoгнe. Ја су 
смaњити пoтрoшњу вjeштaчкoг 

ђубирвa нa нeки минимум, штo ћe 
сe сигурнo oдрaзити нa принoсe. 
Aли тaкo мoрaм", дoдaje Бaлтић.
Пoрeд пoстицaja сa нивoa РС, ту су 
и oни лoкaлни, кojи мoгу дa oлaк-
шajу пoљoприврeдницимa. Изнoс 
кojи грaд Приjедoр издвaja у 2022. 
гoдини je нa нивoу из прoшлe гo-
динe.
"Буџет зa дирeктнa дaвањa 
пoљoприврeдницимa изнoси 
580.000 КM. Mимo тoгa имaмo 
joш oдрeђeнa срeдствa. Aли 
oнo што дирeктнo исплaћуjeмo 
прoизвoђaчимa, тo je 580.000 
КM", нaвeo je нaчeлник Oдjeљeњa 
зa пoљoприврeду и рурaлни 
рaзвoj, Данијел Егић. 

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ: ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Влaдa Рeпубликe Српскe исплaтилa је свих 75 милиoнa КM пoдстицaja пoљoприврeдним прoизвoђaчима зa прoтeклу гoдину. Из 
Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Српскe кaжу дa су сa исплатoм oд 7.633.000 КM исплaтили свe плaнирaнe 
пoдстицaje зa прoшлу гoдину.

З. Јелић

ДОДИК: БИЋЕ ОДОБРЕНО 10 МИЛИОНА КМ 
ЗА ПОТРЕБЕ СЈЕТВЕ

Tрaчaк нaдe зeмљoрaдницимa нуди 
нajaвa српскoг члaнa прeдсjeдништвa 
БиХ, Mилoрaдa Дoдикa дa ћe бити 
oдoбрeнo 10 милиoнa КM зa пoтрeбe 
сjeтвe. Према њeгoвим риjeчимa, Влaдa 
РС исплaтићe пoмoћ узгajивaчимa 
свињa у изнoсу oд 2,5 милиoнa 
КM збoг нискe oткупнe циjeнe, 
a бићe издвojeнo милиoн и 
пo мaрaкa зa прoизвoдњу 
мeркaнтилнe пшeницe, тe 
2.200.000 КM зa рeгрeсирaњe 
нaбaвкe сjeмeнa кукурузa.

П. Шпадић

Нови Град Скочила цијена и половним аутомобилима

Исплаћено свих 75 милиона КМ подстицаја за протеклу годину

Данијел Егић: Из 
буџета града 580.000 
КМ за подстицаје

Драган Балтић: Очекујемо 
подршку Владе РС 

З. Јелић



У протеклом периоду, гледали смо Вас 
у многим популарним пројектима ван 
граница БиХ. Имате се чиме похвалити. 
Да ли сте Ви, лично, задовољни? 
- Задовољан сам. Радио сам неколи-
ко серија и филмова у Србији. Сада је 
тамо огромна продукција, па дио кола-
ча западне и нас са ових простора. Они 
нас позову, а ми та очекивања заиста и 
оправдамо. У Народном позоришту РС у 
Бањалуци радили смо више него годину 
раније и, упркос проблемима са панде-
мијом, успјели да остваримо значајне 
резултате. Морам поменути и Позориш-
те Приједор, коме се увијек радо враћам, 
а које је остварило веома важну копро-
дукцију са Копром. Дакле, лично сам за-
довољан. Не треба ни да буде превише 
пројеката, па да човјек нема слободног 
времена ни за породицу ни за себе.

Неријетко се догоди да неки филм, се-
рија или представа, за које се очекује да 
буду пун погодак, не остваре очекивани 
успјех код публике. Шта је  пресудно, да 
ли добра прича или хемија међу глум-
цима на сцени?
- Тешко је знати рецепт за добру пред-
ставу, филм и серију. Скоро пет година 
сам као умјетнички директор радио на 
припремама представа, гдје сам имао 
могућност да одлучујем који ћемо комад 
радити, ко ће режирати представу, давао 
сугестије редитељима око подјеле уло-
га. И кад се највише припремате, идете 

у детаљну разраду комада, на крају се 
деси да то не испадне добро. А некад 
кад упаднете у цајтнот и све урадите 
брзински, деси се представа за коју се и 
дан-данас тражи карта. Неко је једном 
рекао: за добру представу треба добар 
текст, добар редитељ, добри глумци и да 
мало Бог помогне. Мислим да је веома 
важан однос људи који раде представу, 
та атмосвера која се створи међу глум-
цима. Ако је ту добро пријатељство, ако 
се послије проба дружимо у бифеу и раз-
говарамо о комаду, онда су веће шансе 
да то буде јако добра представа и да има 
дуг позоришни живот.

Када се бира позоришни репертоар, 
колико се подилази укусу публике, а 
колико инсистира на умјетничком ква-
литету?
- Морате имати и једно и друго. Радите 
представу на коју ћете рачунати да из-
лази на фестивале, али и да задовољи 
укусе публике. Некад се деси да пред-
става коју правимо за публику, има јако 
успјешан фестивалски живот. Ни ту нема 
рецепта, али репертоаром се мора под-
мирити и класика, и драмска дјела, и ко-
медије. За сваког по нешто. 

И НАКОН 90 ПРЕМИЈЕРА И ДРУГИХ 
УЛОГА - ЧЕДО

Остварили сте се у многим озбиљним 
драмским улогама, међутим најширу 

популарност стекли сте улогом Чеде у 
серијалу "Добро јутро, комшија". Да ли 
вам је то, у неку руку, медвеђа услуга, 
јер сте препознатљиви по једном лику. 
Правили сте искорак и у друге жанрове, 
али стиче се утисак да публика стално 
тражи још. 
- У праву сте. То јесте била медвеђа услу-
га. Кад смо кренули с `Комшијом`, нисмо 
имали намјеру да то дуго траје нити смо 
могли наслутити да ће у тој мјери бити 
гледано и популарно. Већ је скоро де-
сет година прошло како је Перо Шпадић 
урадио први филм. Ми смо у то кренули 
чисто из неке наше разоноде, за три-че-
тири дана снимања у доброј зезанцији, и 
уз мало роштиљања код Перине куће. А 
онда је популарност кренула да расте, да 
бисмо данас дошли до милионских пре-
гледа и огромне гледаности, не само у 
БиХ него и у региону. И у дијаспори људи 
много гледају овај серијал. Али човјек 
изгуби глумачки идентитет и властито 
име. Ви сте гледаоцима постали Чедо и 
њих ништа друго не занима, без обзира 
на близу 90 премијера у позоришту, и 
друге серије и филмове које сам снимио. 
Мислим да би било добро престати, да 
серија остане у лијепом сјећању, јер се 
лако може десити да пређе у прежвака-
вање, враћање на старо и да људима на 
крају тај лик и ја као глумац омрзнем. А 
то ми никако није циљ.

СУДБИНСКА ВЕЗА С ПРИЈЕДОРОМ

Када сте избјегли с родног огњишта, 
уточиште сте нашли у Приједору. 
- Кренуо сам да негдје попијем кафу и 
тако у граду наиђем на Жељка Касапа. 
Тада смо се тек површно познавали. Ка-
сап кад је чуо каква је ситуација, одмах 
ме одјавио из хотела гдје сам се смјестио 
на дан-два, узео моје ствари и довео у 
собу у Позоришту Приједор, гдје је он 
тада становао. Извадио неку своју кау-
бојску таву, испекао нам месо и тако је 
почело то наше дружење, и моје с њим, 
и с приједорским позориштем. Касап и ја 
смо данас кумови. У шали знам рећи да 
сам прије рата долазио у Приједор само 
да купим антену "рибљу кост", јер је у 
Санском Мосту није било, и да се про-
возам покретним степеницама у Робној 
кући "Патрија".  

Шта вас очекује у 2022. на професио-
налном плану?
- Рад на новим представама свакако, 
уз играње редовног репертоара. Тешко 
је глумцима правити планове. Може се 
десити да ми, одмах по завршетку овог 
нашег разговора, зазвони телефон и да 
добијем позив за неко снимање у Србији 
или другдје. Шта Бог да, само да се буде 
здраво, и биће свега.

8.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

ЉУДИ ЖЕЛЕ ДА ГЛЕДАЈУ ОНО ШТО ЈЕ 
ДУШИ И СРЦУ МИЛИЈЕ
Публика више воли комедије, па радије у позоришту гледају такве представе. Тешка су времена и гледаоци нису 
вољни да их још у позоришту притисне нека суморна тема. Желе да се опусте, али то нама не може бити основни 
разлог за постављање представе на репертоар. Морамо водити рачуна о умјетничком квалитету, али имати на уму и 
укус публике", открива познати глумац Александар Стојковић Пикси, у разговору за "Козарски вјесник". 

Александар Стојковић Пикси о улогама, плановима и сјећањима

- Желио бих да коначно 
заврши пандемија вируса 
корона. И нама, који се 
бавимо позоришном 
умјетношћу, филмским и 
телевизијским стварањем, 
она задаје велике 
проблеме. Надам се да ће 
крај пандемије бити ове 
године, да ће престати 
ограничења и да пробе 
нећемо више морати 
прекидати због болести 
некога од колега. Свима 
је жеља да се вратимо 
свакодневним представама, 
снимањима и дружењима.

Д. Совиљ
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В. Нишевић

Богдановић прича да је током 12 
година стрпљиво и упорно ску-
пљао податке о презименима са 
подручја 18 села.  Током истражи-
вања посјећивао је домаћинства 
и записивао усмена свједочења 
носилаца презимена.  Посао му 
је олакшало чланство у "Пореклу" 
које у своју дигиталну библиотеку 
биљежи  сазнања о презименима, 
именима и насељима са подручја 
бивше Југославије.  На тај начин је, 
како каже, имао увид у 620 књига 

у којима се могу наћи презимена 
из Тимарске нахије. На крају је све 
објединио у књизи "Тимар и ти-
марски родови".
"То је тачно 999 презимена, њи-
хова крсна слава и гдје се још спо-
миње презиме  и њихова хапло 
група којој припадају, од оних који 
су тестирани и наравно од оних 
који носе то презиме или славе 
крсну славу са онима који су се 
тестирали са тим презименима, то 
је једна међу првим књигама код 

православних Срба која је изашла 
2020. године", рекао је Богдано-
вић.
Промоција Богдановићеве књиге 
у приједорској Градској читаоници 
била је прва јавна промоција ове 
књиге. Гост вечери, књижевник 
Далибор Миросав истиче да се до 
сада није сусрео са тако великом 
ризницом културолошких инфор-
мација као што је Богдановићева 
књига.
"Та књига посједује толико подата-
ка да је то заиста невјероватно, са 
стране струке мислим да је излиш-
но говорити колико је господин 
Богдановић ту придонио, тако да 
посао једног човјека треба да пре-
узме институција, а он је успио то 
све сам кроз 12 година што је заи-
ста фасцинантно у сваком смислу", 
истакао је Миросав.
Из Народне библиотеке "Ћирило 
и Методије" подсјећају да је ова 
установа прошле године органи-
зовала конкурс за избор публико-
ваних дјела завичајних писаца из 
приједорске регије. Библиотекар 
Ведрана Тошић прича да се на кон-
курс пријавило седам аутора.
"Свих седам књига које су конку-
рисале су прошле на конкурсу и 
Програмски савјет који се састоји 
из три члана је донио одлуку да 
свих седам књига буде промови-
сано у првој половини 2022. годи-
не. Ово је прва у низу", рекла је 
Тошићева.

ПРОМОВИСАНА КЊИГА 
"ТИМАР И ТИМАРСКИ  РОДОВИ"
У Градској читаоници у Приједору промовисана је књига "Тимар и тимарски ро-
дови", аутора Милорада Богдановића. Овај Приједорчанин обрадио је презиме-
на са подручја источног дијела Приједора и западног дијела Бањалуке који су 
током турске владавине чинили нахију Тимар.

''На сликама се виде радови који 
су настали у протекле четири го-
дине мојих студија. У то вријеме 
пролазио сам кроз више фаза. 
Неке теме које су ми била ин-
спирација везане су за људе који 
ме окружују, прије свега, моју 
породицу. Ту су и аутопортрети",  
истакао је Мићић.  
Ово је само једна у низу излож-
би које су планиране за ову го-
дину, каже Александар Дринић, 

вршилац дужности директора 
Галерије ''Сретен Стојановић''. 
''Морам нагласити и да смо за-
творили конкурс за изложбе за 
ову годину и почетак сљедеће. 
Било је много пријава, тако да 
имамо 30 излагача'', додаје Дри-
нић. 
Изложба ''Свједоци времена'' 
у Галерији ће бити отворена до 
11. марта.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
''СВЈЕДОЦИ ВРЕМЕНА''

У Галерији "Сретен Стојановић" отворена је изложба 
Младена Мићића из Бијељине. Младен је завршио 
основне студије сликарства на Универзитету у Бањој 
Луци и уписао мастер студије у Београду. Слике 
су настале током његових студија у Бања Луци, а 
инспирација су му били његови блиски људи.

"Дошли су по мене касно и онда су уговорили 
коњска кола. Онда је мој дјевер упрегао коњска 
кола, ја сам сјела са њима и тако је све почело", 
прича Лазарка.
Њен супруг Драшко каже да је то некада све мно-
го брже ишло и да се одмах препознала права љу-
бав. ''Врло је кратко трајало то наше познанство, 
неки нас почели хвалити, неки кудити у оно врије-
ме. Међутим, ја сам све научио са њом, а и она са 
мном'', додаје Драшко. 
Заједно су прошли, како лијепе, тако и веома теш-
ке тренутке. Није било лако, али заједно су се бо-
рили. Вјетар у леђа били су им љубав, толеранција 
и разумијевање, а управо то је оно што је неопход-
но за срећан и складан брак. 
Материјално богатство никада им није било при-
оритет, већ оно духовно. А, сматрају се богатима, 
јер имају дјецу, унучад и праунучад. 
''Сад имамо оно што сам највише желио, четворо 
праунучади, пето на путу и сва су ми дјеца добра, 
не знају галамити на мене, мало се наљуте на баку, 
али то је више у шали и што је најважније стално 
нас посјећују", додаје Драшко. 

ЛАЗАРКА И ДРАШКО У БРАКУ 64 ГОДИНЕ
Драшко Здјелар (89) и његова осам година млађа супруга Лазарка и данас се добро сјећају дана када су се упознали и 
завољели. Било је то прије 64 године, на збору на Пашинцу. Како кажу, љубав је планула и нису много размишљали. 
Одлучили су да се вјенчају и заснују породицу.

Драшко и Лазарка младима који се у данашње 
вријеме све теже одлучују за брак поручују да 
његују љубав и да буду стрпљиви.

В. Нишевић

Народна библиотека "Ћирило и Методије" Галерија "Сретен Стојановић"

Рекордери у љубави и заједничком животу 

У пратећем дијелу програма током ове књижевне вечери 
промовисан је библиотечки билтен "Библион", те су 
наступили чланови Удружења за очување традиције. 
Наредна промоција књиге биће већ крајем мјесеца. Тада 
ће бити представљена књига Приједорчанке Алме Ћиркић 
под називом "Чрчкарије".

Са промоције у Приједору

Са отварања изложбе
Б. Мајсторовић 

Кад има љубави, све је лакше

МОЗАИК
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Тамара Маленчић, прича да је 
боравак у кампу незаборавно 
искуство. "Ишле смо на камп у 
Зеницу, тренирале смо, забави-
ле се и стекле смо нове  прија-
теље", каже она. 
Боравком у Зеници одушевље-
на је и Валентина Сајак. "Играле 
смо тамо утакмицу, лијепо смо 

се дружиле, стекле смо доста 
нових пријатељстава, тренер и 
селектор су баш добри, све је 
дивно", прича она.
Тренери кажу да Сајакова че-
сто из Трнопоља путује возом 
на тренинге у Приједор и да јој 
ништа није тешко када је у пи-
тању фудбал. Ова млада играчи-

ца истиче да је фудбал нешто 
са чим расте и да је љубав 
према овом спортом дије-

лом наслиједила 
и од брата.  
"Омиљени играч 
ми је Серхио Ра-
мос, али  и  мој 
брат Марио Сајак 
који игра у првом

 

тиму "Рудар Приједора". Обич-
но играм лијевог бека и то ми 
најбоље лежи, а ако треба нека-
да могу и остало", наводи она.
Тренер Женског фудбалског клу-
ба "Слога", Звјездана Мандић 
истиче да је боравак Мален-
чећиве и Сајакове у зимском 
кампу репрезетације велики 

успјех.
"Позив за национални тим 
једне државе значи мно-

го и дјевојчицама и нама 
као тренерима у клубу. 

У кампу је било само 
35 дјевојчица, међу 
којима је и велики 
број оних са иностра-
ном адресом, али 
д р ж а в љ а н с т в о м 
Босне и Херцегови-
не.  Наше играчице  
су оставиле добар 
утисак због чега 
очекујемо и нове 

позиве за учешће у 
репрезентацији", по-
ручује Мандићева.
Она сматра да дјевој-
чице остављају срце 
на фудбалском терену. 
"Данас се у фудбалу све 
ради због интереса и 
новца, а ове дјевојке иг-
рају баш срцем", истиче 
Мандићева.

МЕЂУ 35 СЈАЈНИХ ФУДБАЛЕРКИ ТАМАРА И ВАЛЕНТИНА
Играчице Женског фудбалског клуба "Слога" из Приједора Тамара Маленчић и Валентина Сајак боравиле су у кампу 
репрезентације БиХ за дјевојчице узраста до 15 година. Селектор их је позвао у овај камп јер је, како кажу, био 
задовољан њиховом игром коју је видио на посљедњем турниру у Прњавору. 

Б. Мајсторовић

Приједорчанке боравиле у Кампу репрезентације БиХ

Из "Aустрoнeтa" кaжу дa вeћ гoдинaмa 
мaтичнa кoмпaниja у Aустриjи имa слич-
ну сaрaдњу сa удружeњимa oвoг типa, 
тe дa су жeљели дa тa искуствa прeнeсу 
и у Приjeдoр. Jeдaн oд циљeвa je биo 
рaзбиjaњe стeрeoтипa и прeдрaсудa o 
oвoj пoпулaциjи, тe дa сe ширoj jaвнoсти 
пoкaжe дa oни и тe кaкo мoгу дoпри-

ниjeти друштву, сaмo им je пoтрeбнo 
дaти прилику. 
"Циљ je биo дa пoкaжeмo лoкaлним 
удружeњимa, зajeдници,  стaнoвништву 
и нaшим приврeднцимa, дa кao имajу 
нeки пoсao кojи мoгу рaдити нaши суг-
рaђaни из "Нeвeнa", дa им oмoгућe дa 
гa рaдe. Oни су вриjeдни, jeдвa чeкajу 

дa рaдe. И нaрaвнo, зa тaj рaд ми их 
aдeквaтнo нaгрaдимo", кaжe дирeктoр 
"Aустрoнeтa", Eнeс Кaхримaнoвић.
Нoвaц кojи зaрадe, члaнoви "Нeвeнa" 
кoристe зa излeтe и сличнe aктивнoсти. 
У Удружeњу су зaхвaлни "Aустрoнeту" 
нa укaзaнoм пoвjeрeњу, jeр рaдни aн-
гaжмaн  oвoj пoпулaциjи мнoгo знaчи и  
утичe нa пoдизaњe сaмoпоуздaњa и oд-
гoвoрнoсти.
"Oни кaд дoђу у Днeвни цeнтaр и кaд 

oдрaдe свojу jутaрњу рутину трaжe штa 
ћe рaдити. Oни нe жeлe дa сjeдe, вeћ 
жeлe дa нeштo рaдe. Mи сe трудимo нa 
свe нaчинe дa их упoслимo, уз прojeк-
тe и oстaлo, aли oвo штo смo дoбили  
oд гoспoдинa Кaхримaнoвићa и "Aу-
стрoнeтa", тo je нeмjeрљивo", рeклa je 
прeдсjeдник Удружeњa "Нeвeн", Вeснa 
Бeрић.

"НЕВЕНОВЦИ" ПАКУЈУ МЕТАЛНЕ КОПЧЕ
Кoрисници Днeвнoг цeнтрa Удружeњa "Нeвeн" вриjeднo рaдe. Нису тo сaмo рaдиoницe, шивeњe и сличнo. Вeћ je 
трeћa гoдинa кaкo пaкуjу мeтaлнe кoпчe зa пoтрeбe прeдузeћa "Aустрoнeт" из Кoзaрцa. Кoрисницимa oвo дoбрo дoђe, 
jeр вoлe дa рaдe и  тo им je joш jeднa приликa дa сe квaлитeтнo дружe, aли и зaрaдe.

З. Jелић

Наставља се сарадња "Аустронета" и Удружења "Невен"

Из "Слоге" поручују да  имају велике планове 
у свијету фудбала. Док играју на стадиону 
Гомјенице и закупљују школске дворане, 
не губе наду да ће једног дана заиграти 
на властитом терену. Тренутно Женски 
фудбалски клуб "Слога" има 33 играчице.

Бeрићeвa je пoзвaлa и другa прeдузeћa кoja су спрeмнa нa 
сличну сaрaдњу дa им сe oбрaтe, jeр oвo je примjeр кaкo сe 
мoжe рaдити нa oбoстрaну кoрист.  Енес Кахримановић и Весна Берић

Тамара и Валентина
Звјездана Мандић:
Ове дјевојке играју срцем
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ВОДОРАВНО: 1. Скупоцјен драги камен (мн.), 9. Поза, држање, 
10. Листопадно дрво, 12. Мјера за драгоцјености, 14. Главни 
град Норвешке, 15. Истинољубив, 17. Трина, 18. Једанаесто 
ћирилично слово, 19. Скраћеница од почетних слова ријечи 
(мн.), 21. Акционарско друштво (скр.), 23. Мјесто испред ол-
тара, 24. Четврто латинично слово, 25. Лијепо, пристало (фр.), 
27. Организација удруженог рада (скр.), 28. Ономатопеја гласа 
овце, 29. Нагла малаксалост, 31. Презиме проналазача теле-
фона, 32. Прастановници Шпаније, 33. Оцјењивачка комисија, 
34.Сличан, одговарајући. 
УСПРАВНО: 1. Раст, тјелесна висина, 2. Новчана јединица у 
БиХ, 3. Припадница аварског народа, 4. Ознака пречника, 
5. Један узвик, 6. Највећи дио, 7. Име глумца Хофмана, 8. 
Једна религија, 9. Који се односи на скијаше, 11. Италијански 
проналазач Евангелиста, 13. Пролаз познат по сукобу 
Спартанаца и Персијанаца, 16. Новајлија (лат.), 20. Народно-
ослободилачки рат (скр.), 22. Дјелидба, 26. Ријечна риба, 28. 
Главни град Швајцарске, 30. Врста папагаја, 31. Безбједносно-
информативна агенција (скр.), 33. Жан Габен, 35. Кисеоник.         

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ЈЕДНА ЖЕЉА                                                                                                         
Лако је разумјети обичног човјека.                                                                        

Сања дан кад се неће додијељивати Нобелова 
награда за мир.

 
ТАКО ТРЕБА!                                                                                                       

Завршио је на ортопедији, а тако и треба!?                                                 
Прокашљао је у комшијском ормару. 

МЛАДО ВИНО                                                                                                   
Политичка обећања су као младо вино.                                                     

Морају дуго да одстоје. 

НИСМО ЛУДИ                                                                                                         
Нисмо ми луди.                                                                                                                

Не знамо баш све. 

ЈОШ НЕШТО                                                                                                                
Да се разумијемо.                                                                                          

Нико не мора бити љубитељ животиња 
да би имао птицу у глави.

ВЈЕРА И НЕВЈЕРА                                                                                    
Видљиво је и из авиона.                                                                                     

Невјеран брачни друг тек у старости схвати 
шта је то истинска вјерност. 

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Meђу стaриjим Приjeдoр-
чaнимa joш увиjeк сe мoгу 
нaћи зaљубљeници у клa-
сичнe фoтoгрaфиje и фoтo-
aлбуме.  "Дa нeмa фoтoгрa-
фиja, ja нe бих знaлa кaквa 
сaм билa кaдa сaм имaлa 
пeт гoдинa, кaдa сaм ишлa 
у први рaзрeд, кaкo ми je 
изглeдaлa сeстрa с oбзи-
рoм дa je умрлa пooдaв-
нo. Oбoжaвaм дa унуцимa 
кojи су oдрaсли, пoкaжeм 
кaкви су били кaдa су били 
бeбe", кaжe Зoрa Аjдукo-
вић. 
Кaмeнкo Рaђeнoвић 
нeкaдa сe бaвиo фoтoгрa-
фисaњeм и изрaдoм 
фoтoгрaфиja. "Aлбумa 
нeмaм мнoгo, aли имaм 
мнoгo кутиja у кojимa су 
старe пoрoдичнe фoтoгрa-
фиje. Нeкaд сaм сe aктив-
нo бaвиo фoтoгрaфиjoм. 
Meђутим, с oбзирoм 
дa дaнaс вишe нeмa ни 
кo дa урaди клaсичну 
фoтoгрaфиjу, a ja вишe 
нeмaм ни лaбoрaтoриje 
кojу сaм нeкaд имao, 
тaкo дa сe сaдa фoтoгрa-

фиjoм пoврeмeнo бaвим 
тeлeфoнoм, кao и вeћинa 
oстaлих.  To зa мeнe и ниje 
бaш фoтoгрaфиja у oнoм 
oзбиљниjeм смислу, aли 
тaквo je вриjeмe дoшлo", 

кaжe Рaђeнoвић.   
Oн дoдaje дa знa дoстa 
пoрoдицa кoje чувajу 
стaрe фoтoгрaфиje и дa je 
нeдaвнo дoбиo фoтoгрa-
фиjу нa кojoj je групa При-
jeдoрчaнa приje вишe oд 
шeздeсeт гoдинa билa нa 

нeкoj утaкмици и дa тaквe 
успoмeнe трeбa сaчувaти. 
Фoтoгрaфи истичу дa je 
нeкaдa свe билo другa-
чиje и дa сe мнoгo тoгa 
рaдилo ручнo сa рaз-

ним хeмикaлиjaмa кoje 
су сe кoристилe зa рaз-
виjaњe филмoвa и изрa-
ду фoтoгрaфиja. Дaнaс 
je свe aутoмaтизoвaнo, a 
стaрe мaшинe oтишлe су у 
зaбoрaв.  
"Рaниje сe мнoгo вишe 
рaдилo.  Фoтoгрaфиje су 
сe oдмaх рeдaлe у aлбум. 
Ниje билo мoгућнoсти дa 
сe, приje нeгo штo сe из-
рaди, види фoтoгрaфиja 
кaкo изглeдa, кao дaнaс. 
Дaнaс људи нaпрaвe 
фoтoгрaфиjу, видe je oд-
мaх и зaдoвoљe сe тимe. 
Углaвнoм стaриjи људи 
изрaђуjу фoтoгрaфиje, кojи 
су тo и рaниje рaдили, пa 
их вjeрoвaтнo вучe нoстaл-
гиja", кaжe фoтoгрaф 
Гoрaн Ћук.       

СВE JE MAЊE ПOРOДИЧНИХ 
ФOTO-AЛБУMA

Нoвo вриjeмe дoнoси и нoвe нaвикe

З. Совиљ

Mнoги дaнaс сa нoстaлгиjoм прeлистaвajу 
стaрe aлбумe и у њимa пoжутjeлe 
пoрoдичнe фoтoгрaфиje. Oстaje питaњe 
дa ли ћe нeкaдa њихoви пoтoмци, кaдa 
у будућнoсти, нa кo знa кaквим joш 
дигитaлним плaтфoрмaмa, буду глeдaли 
oнo штo су њихoви прeци фoтoгрaфисaли, 
мoћи дa oсjeтe бaр дjeлић oнoг 
дoживљaja и узбуђeњa кaдa сe у руци 
држe фoтoгрaфиje прeдaкa стaрe вишe oд 
стoтину гoдинa.

У вриjeмe сaврeмeнoг нaчинa живoтa свe je мaњe oних кojи joш 
увиjeк изрaђуjу фoтoгрaфиje и прaвe пoрoдичнe aлбумe. Дaнaс сe 
фoтoгрaфиje углaвнoм чувajу нa мoбилним тeлeфoнимa и рaчунaримa, 
штo je eлиминисaлo дрaж прeлистaвaњa стaрих дoбрих фoтo-aлбумa.

Фотограф Горан Ћук: 
Данас више старији израђују фотографије



12.

1.Позивају се власници, односно посједници, непокретности означених као: 

-К.ч.број: 7/225, Земљиште под зградом, у површини од 10 m2, уписана у ЗК ул.број: 7457 К.О. СП 
Приједор као власништво етажних власника са дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч. 
број: 1067/23, Ул. С. Аљендеа, двориште, у површини од 10 m2, уписаној у ПЛ број: 4641/10 К.О. 
Приједор 1 као посјед Чорокало рођ. Ећим (Драган) Оље са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 270/18, Земљиште под зградом, у површини од 4 m2, уписана у ЗК ул. број: 9556 К.О. 
СП Приједор као својина Здравствене установе "Дом здравља" Приједор са дијелом 1/1, што 
по новом премјеру одговара к.ч. број:  1067/24, Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 4 m2, 
уписаној у ПЛ број: 2208/9 К.О. Приједор 1 као посјед Јавне здравствене установе "Дом здравља" 
Приједор са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 270/15, Земљиште под зградом, у површини од 62 m2, уписана у ЗК ул.број: 8690 К.О. 
СП Приједор као државна својина са дијелом 1/1, са правом располагања на непокретностима 
у корист РО РЖР Љубија, Приједор, што по новом премјеру одговара к.ч. број:  1067/25, 
Ул.С.Аљендеа, двориште, у површини од 332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 
као посјед Града Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 271/13, Ораница, у површини од 112 m2, уписана у ЗК ул. број 4485 К.О. СП Приједор 
као државна својина са дијелим 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, Ул.С.Аљендеа, 
двориште, у површини од 332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града 
Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 271/10, Ораница, у површини од 47 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485   К.О. СП Приједор 
као државна својина са дијелом 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, Ул.С.Аљендеа, 
двориште, у површини од 332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града 
Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 273/10, Ораница, у површини од 41 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485 К.О. СП Приједор као 
државна својина са дијелом 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, Ул.С.Аљендеа, 
двориште, у површини од 332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града 
Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 273/8, Ораница, у површини од 70 m2, уписана у ЗК ул. број 4485 К.О. СП Приједор као 
државна својина са дијелом 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1067/25, Ул.С.Аљендеа, 
двориште, у површини од 332 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града 
Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 270/17, Земљиште под зградом, у површини од 3 m2, уписана у ЗК ул. број: 9556 К.О. 
СП Приједор као својина Здравствене установе Дом здравља Приједор са дијелом 1/1, што по 
новом премјеру одговара к.ч. број:  1117/6, Пећани, некатегорисани пут, у површини од 3 m2, 
уписаној у ПЛ број: 2208/9 К.О. Приједор 1 као посјед Јавне здравствене установе "Дом здравља" 
Приједор са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 8/160, Ораница, површини од 84 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485 К.О. СП Приједор као 
државна својина са дијелом 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1031/26, Ул.В. Назора, 
двориште, у површини од 84 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града 
Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч број: 8/156, Ограда-пут, заобилазница; Двориште, површине 255 m2, уписана у ЗК ул. број: 
7212, СП Приједор, као државна својина 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист 
Кнежевић (Гавро) Драгане рођ. Роквић са дијелом 28/75, Прокоп Јованке удт. Boschubacher из 
Загреба са дијелом 1/100, Прокоп Елзеудт. Павловић из Метковића са дијелом 1/100, Прикоп 
(Фрањо) Анте из Загреба са дијелом 1/100,  Долић Стјепана сина Хелене из Загреба са дијелом 
1/300, Долић Ладислава сина Хелене из Загреба са дијелом 1/300, Долић Анте сина Хелене 
из Загреба са дијелом 1/300, Радуловић (Богдан) Здравка из Санског Моста са дијелом 1/500, 
Радуловић Мирјане удт. Новаковић из Зенице са дијелом 1/500, Радуловић (Богдан) Петронија 
из Завидовића са дијелом 1/500, Радуловић Соње пок. Богдана из Зенице са дијелом 1/500, 
Граховац Драге из Сарајева са дијелом 1/2000, Граховац (Драго) Лидије из Сарајева са дијелом 
1/2000, Граховац (Драго) Драгане из Сарајева са дијелом 1/2000, Граховац (Драго) Жељка из 
Сарајева са дијелом 1/2000, Халупа Ане пок. Јосипа из Љубије са дијелом 1/100, Халупа (Јосип) 
Звонимира из Бањалуке са дијелом 1/100, Халупа Ива назв. Младен пок. Фрање са дијелом 1/200, 
Закошек (Славко) Ернеста из Загреба са дијелом 1/200, Халупа (Стјепан) Владе са дијелом 1/30, 
Ђурђевић Антоније удт. Јаблановић из Загреба са дијелом 1/60, Халупа Емилије удт. Јакуповић 
из Приједора са дијелом 1/300, Халупа (Емилијан) Ирис из Приједора са дијелом 1/300, Халупа 
(Емилијан) Зденка из Приједора са дијелом 1/300, Плавшић Свјетлане удт. Евстатијев из Загреба 
са дијелом 1/6 као ранијим сувласницима на згради затим, Халупа (Стјепан) Јосипа са дијелом 
1/300, Халупа Наде пок. Стјепана са дијелом 1/300, Вранешић Славице рођ. Волак са дијелом 
1/20, Ђурђевић Октавијане удт. Попов са дијелом 1/60, Халупа Ренатеудт. Прван са дијелом 
3/10. Затим, право коришћења на 1/8 некретнина у корист Јордан (Маринк) Дениса са дијелом 
173/640, Немрава (Фрањо) Мирка са дијелом 1/128, Шпољар Божане кћери Марије са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрањо) Анкице са дијелом 21/640, Хаас (Хајнлих) Вилме са дијелом 21/480, 
Јурчевић (Хајнлих) Марије са дијелом 21/480, Гутлер (Хајнлих) Звонимира са дијелом 21/480, 

затим, право коришћења на 1/120 некретнина у корист Ступар (Фрањо) Драгана, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1031/25, Ул.В.Назора, двориште, у површини од 255 m2, уписаној у 
ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 8/158, Улица, у површини од 34 m2, уписана у ЗК ул. Број: 4485 К.О. СП Приједор као 
државна својина са дијелом 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1030/16, Ул.С.Аљендеа, улица, 
у површини од 34 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор 
са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 265/19, Ограда у махали, Пећани;  Ораница у површини од 35 m2, уписана у ЗК ул. 
број:2055 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом  1/1, са правом  коришћења на 
непокретностима у корист Селимбеговић (Хашимбег) Неџибе са дијелом 1/5, Хаџиселимбеговић 
(Хашим) Идриз са дијелом 3/5 и Хаџиселимбеговић р. Диздар Нурка са дијелом  1/5, што по 
новом премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ 
број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 265/20, Ораница у површини од 16 m2, уписана у ЗК ул. број: 4485 К.О. СП Приједор као 
државна својина са дијелом 1/1, са правом коришћења на непокретностима у корист Рудника 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, у 
површини од 285 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора 
са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 266/11, Ограда у Пећанима; Ораница у површини од 18 m2, уписана у ЗК ул.број: 2539  
К.О. СП Приједор као сувласништво Вајлер р. Меворах Мира са дијелом 7/54, Меворах (Јанко) 
Изидор са дијелом 7/54, Штерн (Даниел) Давид са дијелом 7/108, Штерн (Даниел) Јаков са 
дијелом 7/108, Пољокан Леон са дијелом 7/162, Наиман (Пољокан) Тилда  са дијелом 7/162, 
Јелинек рођ. Пољокан Рашела са дијелом 7/162, Државна својина што са дијелом 13/27,  са 
правом располагања на 1/27 дијела непокретности у корист Града Приједора, што по новом 
премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ број: 
3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч. број 267/21, Ограда у Пећанима; Ораница, површине 27 m2, уписана у ЗК бр. 1909, СП 
Приједор, као сувласништво Садиковић рођ. Чиркинагић (.) Емине са дијелом 1/10, Чиркинагић 
рођ. Цикота (.) Хатиџе са дијелом 1/20, Чиркинагић (Ахмет) Фуада са дијелом 1/20, Џафић (Мехо) 
Хасана са дијелом 4/15, Чиркинагић (Омер) Амиле са дијелом 4/30 и Чиркинагић (Мехмед) 
Исмара са дијелом 6/15, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, у 
површини од 285 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора 
са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 270/19, Ораница, у површини од 42 m2, уписана у ЗК ул.број: 5820  К.О. СП Приједор 
као Државна својина са правом коришћења на непокретностима у корист Шабић (Кадир) Вахида 
са дијелом 1/2, Кулашић Мунире удт. Мустајбашић са дијелом 1/4, Селимбеговић (Бакир) Фаика 
са дијелом  1/8 и Хааг р. Селимбеговић (Бакир) Фахире са дијелом 1/8, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, у површини од 285 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 
К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора са дијелом 1/1;

-К.ч.број: 273/9, Ораница, у површини од 25 m2, уписана у ЗК ул.број: 4485  К.О. СП Приједор 
као државна својина са дијелом 1/1, правом коришћења на непокретностима у корист Рудник 
жељезне руде Љубија, што по новом премјеру одговара к.ч. број: 1062/4, Пећани, парк, у 
површини од 285 m2, уписаној у ПЛ број: 3039/355 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједора 
са дијелом 1/1;

да се јаве у Градску управуГрада Приједора, Одсјек за имовинске послове и евиденцију 
некретнина – Трг ослобођења бр. 1, с обзиром да је Град Приједор инвеститор, односно корисник 
експропријације. Власнике молимо да се јаве у року од 15 дана од данa објављивања огласа 
у недјељном листу "Козарски вјесник", ради преговора о висини накнаде за експроприсане 
некретнине.

2.Предмет преговора ће бити купопродаја некретнина које требају бити експроприсане у корист 
корисника експропријације Града Приједор, а у сврху реконструкције улице Мајора Милана 
Тепића, на потезу од улице Вожда Карађорђа до улице Ослободилаца Приједора, са пратећом 
инфраструктуром (замјена постојећег мјешовитог колектора са фекалним и атмосферским 
колектором, замјена дионице постојећег водовода, изградња хидрантске мреже и надземних 
хидраната, изградња нове јавне расвјете и кабловске канализације, укидање дионице постојећег 
вреловода) у насељу Центар.

3.На преговоре за купопродају непокретности могу доћи власници лично и/или овлашћени 
пуномоћници. Наведена лица су обавезна да на преговоре понесу идентификациони документ.

4.Преговори ће се обављати сваког радног дана од 800-1000 часова у просторијама Градске 
управе, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина, Трг ослобођења бр. 1, у 
Приједору.

5.Овај "Јавни позив" биће оглашен у недјељном листу "Козарски вјесник", те на огласној табли 
Градске управе Града Приједора. 

                                                                                           Град Приједор
                                                                                                    Градоначелник, Слободан Јавор

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

ОГЛАСИ/ЧИТУЉЕ

Дана 15.2.2022. у 91. години живота преминуо је наш драги

СЛАВКО (Микана) БЕРА
(1931-2022) 

Ожалошћени: синови Драган и Славиша, снахе Нада и Мирјана, 
унучад Наташа, Нина и Никола, праунучад Марија, Саша и Урош, 
те остала многобројна родбина и пријатељи.

16392

Број: 02-47-58/21
Датум: 7.2.2022. године
У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експропријацији ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15) и на основу Одлуке 
Владе Републике Српке о утврђивању општег интереса број: 04/1-012-2-4205/21 од 
30.12.2021. године, у поступку реконструкције улице Мајора Милана Тепића, на потезу 
од улице Вожда Карађорђа до улице Ослободилаца Приједора, Град Приједор упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за купопродају непокретности у к.о. СП Приједор
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Дана 17.2.2022. 
навршава се пет година 

како нас је напустио наш 
супруг, отац, деда 

и предеда

БРАНЕ (Станка) 
ШОРМАЗ

Чува те од заборава захвална породица!

16385

Дана 20.2.2022. 
навршава се шест година 

како није са нама

СТЕВО ВРАБАЦ

Захвална породица.

16378

Тужно сјећање на драгог нам

СЛОБОДАНА ДОЈЧИНОВИЋА
(2009-2022)

Твоји: 
Милка, Небојша, Ивана, Владо и Даница.

16376

Дана 19.2.2022. навршава се шест мјесеци 
од смрти наше драге и вољене

МИЛКЕ АЛЕКСИЋ
(1941-2021)

С љубављу и поштовањем, заувијек у нашим срцима и мислима. 
Супруг Душан, кћерка Биљана, син Никола, брат Бранко, унучад 
Андреа, Никола, Миа и Ања, зет Ранко и снаха Гордана. 16380

Тужно сјећање

ЗОРАН (Миливоја) ОСТОЈИЋ
(20.2.2019-20.2.2022)

Недостајеш нам. Колико пуно бола у само двије ријечи. 
 Вања и Драгица. 16393

Дана 19.2.2022. навршавају се двије године 
како није са нама

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ

Љубав и сјећање на тебе су дио наших живота у којима заувијек 
остајеш и неизмјерно недостајеш. 
Мајка Здравка, отац Драгоја и сестра Биљана. 16374

Дана 19.2.2022. навршавају се двије 
године како није са нама

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ

Вјечно ћеш да живиш у нашим срцима. 
Много нам недостајеш.  Ујна Рада, браћа 
Дражен и Дарко, снаха Весна, братићи 
Марко, Виктор, Алекса и Јован.

16402

Дана 21.2.2022. навршава се 10 година 
откад је престало да куца срце наше драге 
супруге и мајке

ЈАДРАНКЕ ЗГОЊАНИН

Са љубављу која је вјечна и тугом коју 
вријеме не лијечи, постојиш и живиш у нашем сјећању и у нашим 
срцима. Вјечно ће те вољети супруг Бранко, 
кћерка Ранка, син Душко, снаха Марија и унука Теодора. 16367

Дана 22.2.2022. навршава се шест мјесеци 
од смрти наше вољене мајке и баке

ЉУБИЦЕ РАДАКОВИЋ
(22.8.2021-22.2.2022) 

У твом срцу било је мјеста за све нас. Памтићемо те 
по доброти и љубави коју си нам несебично пружала. 
Син Милан и унук Драган.

16372

Дана 22.2.2022. навршава се шест мјесеци 
од смрти наше вољене мајке, пунице и баке

ЉУБИЦЕ РАДАКОВИЋ
(22.8.2021-22.2.2022) 

Судбина тешка што нам те узе. Остави нам 
само гроб и на њему руже. 
У срцу бол, а у оку сузе. Кћерка Драгица, зет Драгомир, 
унучад Љубица, Немања, Анђела и Николина.

16372

Дана 22.2.2022. навршава се шест мјесеци 
од смрти моје вољене супруге

ЉУБИЦЕ РАДАКОВИЋ
(22.8.2021-22.2.2022) 

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем 
велика празнина. Не видимо ти очи и не чујемо глас, али осјећам да 
си ту између нас. Супруг Драго.

16372

Дана 19.2.2022. 
навршавају се двије 

године од смрти драгог

БАЈО ДРАГО 
ВУКОЈЕВИЋ 

Твоји најмилији: супруга Милева, син Ведран, 
унук Виктор, унука Катарина и снаха Ирена.

16396

Дана 18.2.2022. навршава 
се десет година од 
упокојења наше мајке, 
баке и прабаке

СТЕВКЕ ВУЈИЧИЋ
(2012-2022)

Драга мајко, вријеме пролази, али наша љубав и 
сјећање на тебе остаје вјечно у нашем срцу. Док 
живимо ми живјећеш и ти у нашим успоменама 
и нећемо те никад заборавити. Ожалошћена 
кћерка Нада са породицом.

16394

ФОТОГРАФИЈЕ

ЧИТУЉА 

ЧУВАМО

40 ДАНА

Дана 20.2.2022. навршавају се три године 
од смрти мога драгог брата

ЗОРАНА ОСТОЈИЋА
(1958-2019)

Вријеме пролази, сјећања и успомене на тебе вјечно остају. Бол није 
у сузама, бол је у нашим срцима. Твој брат Драган и снаха Дубравка.

16403
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С неизмјерном тугом у срцу јављамо да нас је дана 15.2.2022. 
тихо и у миру напустио наш добри супруг, тата, дјед и брат

ДРАГАН КЕЦМАН
(1947-2022)

Ожалошћени: супруга Јагода, кћери Анита, Младенка, 
Драгана и Јелена, зетови Бранимир, Тин и Марио, унуци 
Марин, Твртко, Ана, Јелена, Анте, Хелена, Павле, Никола и 
Бартул, сестре Гордана и Мирјана с породицама, породица 
пок. брата Младена, те остала тугујућа родбина. 16386

Последњи поздрав нашем драгом

ГОЈКУ (Будимира) ПРЕРАДУ
(28.9.1933-10.2.2022) 

Остала је бол и празнина вјечна, али и лијепа сјећања на 
тебе. Заувијек ћеш остати у срцима најмилијих. Ожалошћени: 
супруга Госпа, брат Славко, кћерке Радица и Сњежана, зетови 
Рајко и Милан, унучад и праунучад.

16388

Дана 9.2.2022. престало је да куца 
племенито срце нашег оца и дједа

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Да сам могла да бирам оца, не бих могла 
да изаберем бољег. Хвала ти што си ми 
подарио живот и што си увијек био ту за 
мене. Хвала ти за сву несебичну љубав коју 
си нам пружао. Живјећеш вјечно у нашим 
срцима, јер вољени никад не умиру. Нека 
ми те анђели чувају. Твоји: кћерка Драгана 
и унучад Марк и Моника.

16398

Дана 9.2.2022. престало је да куца 
племенито срце нашег оца, свекра и дједа

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Да те је наша љубав могла спасити, живио 
би вјечно. Знао си колико те волимо, али не 
знаш колико за тобом патимо. Немоћни да 
промијенимо тужну стварност, остаје нам 
да те с љубављу памтимо и заувијек носимо 
у срцу. Твој син Никола, снаха Богданка, 
унучад Ђорђе и Ружица. 16399

Дана 9.2.2022. престало је да куца 
племенито срце нашег оца, свекра и дједа

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Драги оче, тешко је прихватити да те 
више нема међу нама, али твој лик и 
дјело ће ми бити подстрек да наставим 
даље. Бићеш моја звијезда што обасјава 
пут и мој анђео чувар. Ожалошћени: син 
Милан, снаха Биљана, унуци: Славиша 
Душан и Александар.

16397

Дана 9.2.2022. престало је да куца 
племенито срце мога супруга

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому 
нашем велика празнина. Не видимо ти 
очи не чујемо глас, али осјећамо да си 
ту између нас. Нека те драги Бог чува 
у свом загрљају, а ми ћемо у нашим 
срцима, мислима и молитвама. Твоја 
супруга Велинка са дјецом.

16400

Дана 9.2.2022. престало је да куца срце 
мог вољеног брата

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Драги брате, поносна сам што сам те имала, 
а тужна што сам те изгубила. Твоја сестра Сека са породицом.

16401

Дана 9.2.2022. престало 
је да куца срце 

мог вољеног брата

ЂОРЂА 
МИОДРАГА 
(1945-2022)

Живјећеш вјечно у нашим срцима. 
Твој брат Божо са породицом.

16384

Дана 19.2.2022. навршава 
се шест година како нас је 

напустила наша

ЉУБИЦА 
(Станише) ЈАЊИЋ

(23.2.1947-19.2.2016)
Све ово вријеме које је 
прошло није довољно да те 
избрише из наших мисли. 
Твоји синови Дражен, 
Дарко и унук Никола. 16395

Дана 19.2.2022. навршава се 40 дана од 
смрти мога брата

МИЛОРАДА (Раде) ВУЈЧИЋА
(1938-2022)

Са љубављу и поштовањем чуваћу те од заборава. 
Твоја сестра Нада Тимарац са породицом.

16382

Дана 19.2.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти мога брата

МИЛОРАДА (Раде) ВУЈЧИЋА
(1938-2022)

Са поштовањем чуваћемо те од заборава. 
Сестра Анка и зет Томо са породицом.

16373
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Дана 23. фебруара навршавају се три године 
туге и бола од погибије мог јединог сина

МЛАДЕНА (Вукашина) КОВАЧЕВИЋА
Драги сине, знао си колико те волим, а туга и жалост 
су већи. Кажу сине - СУДБИНА - За твоју "судбину" 
добро су се побринули.

Ожалошћена мајка Стоја.
14222

Тужно сјећање на породицу       

ПЕРСА 
(Љубан) 

(1939)

ЗАХВАЛНА ПОРОДИЦА
9207

Дана 25.2.2022. навршава се 40 дана од вјечног 
одласка наше драге и никад прежаљене

РАЈКЕ - СЕКЕ ЂАКОВИЋ
Позивамо све рођаке, кумове, комшије и пријатеље 
да нам се придруже у нашој боли и тузи у 11.00 
часова на Градском гробљу у Приједору.
Њени најмилији. 

16389

МИЛАН
 (Љубан)

(1940-1998)

МЛАДЕН 
(Вукашин)

(1956-2019)

ДИНКА 
(Емин)

(1960-2012)

ВУКАШИН 
(Љубан) 

(1933-1996)

БОГДАН 
(Љубан)

(1943)

К О В А Ч Е В И Ћ

Дана 19.2.2022. навршава се 40 дана 
oд смрти наше

МИЛКЕ СТУПАР
(1932-2022) 

Навршава се 40 дана како ниси са нама, 
а празнину који си оставила, не може 
нико да попуни. Хвала ти мајко, на 
свему и вјечна ти слава.

16371

Дана 17.2.2022. навршило се 20 година 
од смрти наше мајке

МАРЕ ПРЕДОЈЕВИЋ

Ожалошћени син Мишо 
и кћерка Душанка.

16375

Дана 19.2.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти наше вољене и драге супруге, 

мајке и баке

МИРЕ МУТИЋ
(1949-2022) 

Најдража наша, остаћеш заувијек у нашим 
срцима и мислима. Дани пролазе, туга 
остаје. Помен ће бити одржан у суботу, 
19.2.2022. на Градском гробљу у 11.00 
часова. Твоји најмилији: супруг Милош, 
дјеца Радојица и Данијела са породицама.

16382

Тужно сјећање

МИРА МУТИЋ
(1949-2022) 

Вјечно у нашим срцима!
Брат Владе и снаха Лела, братић Небојша 
и братичина Наташа са породицама.

16392

Дана 19.2.2022. навршава 
се 40 дана како није 

са нама

МИРА МУТИЋ
С љубављу и 
поштовањем. 
Твоје комшије Здравка, 
Драгоја и Биљана.

16379

Тужно сјећање

МИРА МУТИЋ
(1949-2022) 

Заувијек у нашим мислима!
Брат Раденко, снаха Зора, братичине 
Нинослава и Вања и зет Млађо са 
породицом.

16392

Тужно сјећање

ЈОВАНКА МУЊИЗА 
(1934-2022) 

Увијек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Ожалошћена породица.
16390

Дана 21.2.2022. 
навршава се 14 година 
од смрти наше мајке и 

баке

МИТРЕ МАРТИЋ
(1936-2008)

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима 
оних који те воле. Твоја дјеца: Лука, Славица, 
Бранка и Зора са породицама.
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Дана 19.2.2022. 
навршава се 40 дана 
од смрти наше никад 

прежаљене

РАДАНЕ 
КОВРЛИЈА
(1950-2022)

Тог дана посјетићемо њен гроб, запалити свијеће 
и залити га сузама. Заувијек ожалошћени: супруг 
Ратко, кћерке Жељка, Сњежана и Гордана, 
браћа Радован и Ранко, унучад, зетови и остала 
многобројна родбина.

16381



У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
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Фудбалски клуб "Рудар 
Приједор" интензивно 
се припрема за наставак 
премијерлигашке сезоне. 
Са припрема у Хрватској 
вратили су се са освоје-
ним "Медулин Купом", 
али што је још важније, са 
добрим утисцима о оном 
што је екипа приказала у 
тих неколико утакмица.
"Видјели смо оно што нас 
занима и што ће нас за-
нимати у првенству. Могу 
бити задовољан како су 
играчи одговорили неким 
захтјевима на тренинзи-
ма, као и оним што су пре-
дочили на утакмицама", 

каже Марко Тешић, шеф 
Стручног штаба "Рудар 
Приједора".
Играчи су такође задо-
вољни како су протекле 
припреме и увјерени су да 
могу такве партије одигра-
ти и тамо гдје се рачуна, у 
Премијер лиги.
"Добро је што смо освоји-
ли тај куп.  Настављамо 
да се припремамо на до-
маћем терену. Имамо још 
времена да се добро спре-
мимо, чекају нас двије 
контролне утакмице. И, 
ако Бог да, да добрим 
резултатом отворимо по-
лусезону", рекао нам је 

Илија Даниловић, првоти-
мац "Рудара".
До наставка сезоне, 26. 
фебруара "Рудар Прије-
дор" ће наставити трени

рати у Приједору. 
Контролни меч са добој-
ском "Слогом" завршен 
је са 1:0 у корист прије-
дорског тима, а стријелац 
јединог гола био је Реџић. 
А након тог чека их и  утак-
мца  са  "Слободом" из Но-
вог Града.  Први против-
ник у прољећном дијелу 
сезоне "Рудар Приједору" 
биће лидер шампионата, 
екипа "Зрињског".

Koшаркашки клуб "Приједор Спартак"  славио је у 15. 
колу Прве лиге РС, савладавши резултатом 48:85 еки-
пу "Козаре". Укратко се може рећи да "Козара" уопште 
није имала шансе против расположене екипе из При-
једора. 
Домаћи јесу држали прикључак, кратко чак и били у 
предности, у првој четвртини, али је већ од друге чет-
вртине било сасвим јасно да побједа "Приједор Спар-
така" неће бити доведена у питање. Тренер "Приједор 
Спартака" Данило Палалић дао је прилику свим игра-
чима. 
Међутим, треба истаћи да је капитен Срђан Стакић 
одиграо феноменалан меч, са 30 убачених поена, пет 
скокова, четири украдене лопте и једном асистен-
цијом. КК "Приједор Спартак" тренутно заузима трећу 
позицију на табели, а испред њега су другопласирана 
"Рогатица" и првопласирана "Будућност БН". 
Управо ове недјеље у Приједор на гостовање долази 
лидер шампионата. Утакмица "Приједор Спартак" - 
"Будућност БН" почиње у 18.00 часова, а из приједорс-
ке екипе позвали су љубитеље добре кошарке да у што 
већем броју дођу у дворану "Младост".

"ПРИЈЕДОР СПАРТАК" 
НЕЗАУСТАВЉИВ У 
ГРАДИШКОЈ

Припремили З. Јелић и В. Нишевић 

Јелена Кузмановић каратисткиња је приједорског "Шо-
дана". Карате тренира од пете године, а иза себе има 
успјешне резултате. Учесник је престижних међународних 
такмичења, са којих се у свој град вратила с бројним ме-
даљама. 
''Вицепрвакиња сам Републике Српске у борбама, учесник 
сам државних првенстава, ту сам била два пута трећа и 
изборила сам пласман на Балканском првенству у Турској 
гдје сам и учествовала, а за Београд нисмо имали финан-
сијских средстава да одемо. На Балканском првенству у 
Турској сам заузела високо пето мјесто'', додаје Јелена. 
Као што каже Јелена, због недостатка финансијских сред-
става, некад не могу на нека од такмичења. То је бољка 
бројних спортских клубова у Републици Српској. Међутим, 
то за њу у наредном периоду неће бити препрека. Њен 
успјех препознали су у приједорској фирми "Лим-Профи", 
која ће у наредном периоду финансирати Јеленине одла-
ске на такмичења. 
''Желимо да будемо први, а то је наш циљ. Као и ми, тако 

и она у будућности. Желим подржати све спортисте, фуд-
балске клубове, као и све организације које су ми позна-
те'', наводи Сејфо Шиљковић, власник фирме ''Лим-про-
фи''.
Захвални су у Карате клубу "Шодан". Ова подршка им, 
кажу, много значи. ''Ријетки су тренуци кад се појави чо-
вјек који препознаје рад и резултате, жели да подржи 
младе људе и да свој допринос у цијелој тој причи, како би 
ти млади људи могли да се докажу на различитим спорт-
ским догађајима'', истакао је Рајко Вучићевић, тренер Ка-
рате клуба ''Шодан''.

"ЛИМ-ПРОФИ" 
СПОНЗОР ЈЕЛЕНИ 
КУЗМАНОВИЋТалентовани при-

једорски фудба-
лер Филип Микић 
однедавно је члан 
Клуба малог фуд-
бала "Приједор". 
Микић је у КМФ  
"Приједор" стигао 
из редова град-
ског ривала, екипе 
"Рудар Приједор 
Ситија", што ције-
лој причи даје до-
датну тежину. Оба 
клуба се такмиче у 
Другој футсал лиги 
Републике Српске 
- група Запад. Ми-
кић важи за једног 
од најталентова-
нијих младих при-
једорских играча, 
који је имао одлич-
не партије у јуни-
орској селекцији 
"Рудар Приједора", 
а ове сезоне насту-
па за "Борац" из 
Козарске Дубице у 
Првој лиги РС. Ина-
че, Филип је син 
прослављеног фуд-
балера Борислава 
Микића.

МИКИЋ ПОЈАЧАО КМФ 
"ПРИЈЕДОР"

У Тузли је протекле суботе, у организацији Карате 
клуба "До", одржано 7. Међународно такмичење 
"Валентиново 2022" на којем је учествовало 939 
такмичара из седам држава и 101 клуба. Такми-
чари приједорског Карате клуба "Шодан" освоји-
ли су три бронзане медаље у дисциплини борбе. 
Маша Видмар у конкуренцији јуниорки, Сергеј Но-
ваковић у конкуренцији млађих сениора и Никола 
Узелац у сениорској конкуренцији.

ТРИ МЕДАЉЕ 
"ШОДАНУ" У ТУЗЛИ

У редове "Рудар Приједора" вратио се Нермин Хоџић. Он је 
на позајмицу у приједорски клуб стигао из НК "Домжале". 
Двадесетседмогодишњи Хоџић је 2014. године наступао за 
"Рудар Приједор". Играо је и за хрватске "Горице", турске 
"Белкесиспор" и "АдануДемирспор", те за "Тузла Сити". Такође, 
пред сам одлазак у Медулин уговор са "Рударом" је потписао 
и голман Никола Лакић. Дошао је на позајмицу из бањалучког 
"Борца", а током каријере је стајао  на голу тузлaнске "Слoбoде", 
"Динaма" из Врaњa, "Звиjeзде ’09", тe биjeљинског "Рaдника".

 "РУДАР ПРИЈЕДОР" СПРЕМАН ЗА 
НАСТАВАК СЕЗОНЕ

Нермин Хоџић

Никола Лакић


