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Турбулентна и занимљива година. Крај су обиљежиле 
поплаве, највећи буџет у историји града, потврђен 
другим ребалансом, најава великих пројеката. 
Приједорчани су на протеклим општим изборима 
повјерење, највећим дијелом поклонили СНСД-у. 
У ретроспективи године која је иза нас, Приједор је 
званично добио новог градоначелника. 

1.Слободан Јавор у јануару је преузео функцију. 
На пријевременим изборима освојио је 13.685 

гласова. У јануару  је евидентирана и значајно лошија  
епидемиолошка слика. Пуне амбуланте због короне 
и приједлог Института за јавно здравство РС за 
пооштравањем мјера. Обиљежен је и 9. јануар Дан и 
30. рођендан  Републике Српске. У Приједору свечана 
академија, у кину „Козара“ три документарна филма 
Недељка Лајшића. Од првог јануара струја је била 
скупља за индустријске потрошаче. До Часног крста, 
на Богојављење, први је допливао Алекса Крнета.
Организоавне су и светосавске свечаности.

2. У фебруару је Град за привреду обезбиједио 
додатних 600 000 марака. „Козарски вјесник“ 

организовао је 52. избор спортисте града Приједора. 
И изабрали смо, стонотенисерку Марију Гњатић која 
је понијела ласкаву титулу спортисте града Приједора 
за 2021. годину.Из буџета града за стипендије младим 
издвојено је 800. 000 марака , формиран је и Савјет 
за развој  туризма  Приједора,  а на политичкој сцени 
Поткозарски народни покрет.Фебруар су на свој начин 
обиљежили и рекордери у брачном стажу- Лазарка и 
Драшко Здјелар- који су прославили  64 године брака.
Најављен је и наставак рехабилитације пута Приједор- 
Бањалука.

3.У марту се чуо глас Савеза за ријетке болести РС, да 
набавка скупих лијекова уђе у законску регулативу. 

У марту смо били у Хашанима, са само једном жељом 
да оживимо стазе Ћопићевог дјетињства.Обиљежили 
смо  и 70 година Аеро клуба  „Приједор“, били у улици 
Дјечијег осмијеха у којој живи 20. так малишана.Крај 
марта, огромна трагедија. Мучки, с леђа убијен је 
Раденко Башић, начелник Сектора криминалистичке 
полиције ПУ Приједор.Ненадокнадив губитак за 
Приједор и Српску. 

4.У априлу се разговарало о већим казнама 
за криминалце и оне који злоупотребљавају 

униформу.Из кредитног задужења, 20 милиона марака, 
најављено је на Скупштини града, биће финансирани 
инфраструктурни пројекти. Април је био у знаку 
промоције хранитељства.Обезбијеђене су и стипендије 
за перспективне спортисте, њих 27.Обиљежена  
годишњица рођења и смрти легендарног партизанског 
доктора, Младена са Козаре. Школе из Дрвара добиле 
помоћ Приједора, а Удружење „Херба“ нас на Данима 
љубичице подсјетило „ да природа даје лијек“.
Одобрене и субвенције за боравак дјеце у приватним 
вртићима.

5.Мај је почео Даном сјећања на жртве усташког 
злочина- геноцида  у логору Јасеновац. Обиљежен 

је Дан побједе над фашизмом. Мљечаница добила 
савремени дијагностички центар, настављено 
асфалтирање 19 приједорских улица.Приједор је 
славио 16. Мај, Дан града, Приједорчани дефиловали у 
Маршу бесмртног пука. Одржане су и 27. Међународне 
уличне трке. Индустријска зона „Целпак“ добила нову 
саобраћајницу.Аеромитингом обиљежено  70 година 
постојања Аеро клуба „Приједор“. Обиљежен  и Дан 
одбране града.

6.Шести мјесец био је у знаку рехабилитације 
магистралног пута Приједор- Бањалука. 

Почела су значајнија поскупљења горива.Поскупио 
је и грађевински материјал. „Bosancar“ је имао 
презентацију , понудили су 50 радних мјеста, зелено 
свјетло добио је кредит , намијењен реализацији 

неколико пројеката.Влада Републике Српске донирала 
помоћ јавним кухињама.Градски хор на тргу одржао 
спектукаларан концерт.

7.У јулу је обиљежено  80 година од легендарне  
Битке на Козари. Све интензивније се разговарло 

о почетку градње ауто-пута Приједор- Бањалука. 
Наравно било је и незадовољних постојећом трасом 
ауто-пута, али и обећања да ће могуће бити и измјена.У 
јулу су нас пратиле високе температуре. Ипак, воће 
одлично родило.

8.У августу смо се бавили продајом  љубијских 
рудника.И питањем да ли су високобобразовани 

кадрови устукнули пред добрим мајсторима. „ША“ 
улица цијелом дужином уљепшала  Приједор.  
Дуготрајна суша почела је узимати данак. Обиљежена 
је и 27 годишњица од страдања Срба у акцији „Олуја“. 
Вода из „Црног врела“ коначно стигла у Омарску.
Једина кнежевина на Балкану, Горња Драготиња –
Марини, добила новог кнеза. Будућност у Српској, а 
и у Приједору требали би бити соларни панели.Сунца 
бар  има.Родитељима за боравак дјеце у приватним 
вртићима исплаћене субвенције.

9.У септембру одгођена докапитализација старих 
Рудника.Почела школска година, а „Аустронет“ 

најавио градњу пет соларних електрана.Породицама 
с четворо и више дјеце, с једним незапосленим 
родитељом исплата 750 марака мјесечно. За 3, 
1 милиона марака купљен хотел „Монумент“, у 
Приједору одржана Друга инвестициона конференција. 
Најављено отварање „грчког кутка“.Почела исцрпна 
кампања за опште изборе 2022.Положен камен 
темељац за нови вртић у насељу Пећани- капацитет 
за боравак 220 малишана.Обиљежен Дан српског 
јединства, слободе и националне заставе.Обиљежен 
и Дан приједорских ратних јединица.Положен камен 
темељац за погон „Bosancara“.

10.У октобру резултати избора- у Приједору СНСД 
добио највише гласова. Никола Дуновић, син 

Мајке храброст прославио десети рођендан. Октобар је 
био у знаку ружичасте врпце, борбе против карцинома 
дојке. Поново је поскупило гориво.Обиљежен Свјетски 
дан менталног здравља. Открили смо и да Криваја има 
школу са само једним ђаком и присуствовали крштењу 
девет Милинковића из Црне Долине.Били у гостима 
код Миле Кнежевића, „Код Миле има свега- мед ракија 
или вино?!“

11.У новембру приједорска болница добила 
савремен апарат, дермоскоп. Открили смо и 

да су магарци све, али не и тврдоглави и то на јединој 
фарми магараца, власника млађаног Радована 
Дамјановића. Малишани вртића „Радост“ играли су 
коло пред Бранковом кућом у Хашанима. За „Козарски 
„је говорила Мина Лазаревић , „Партизан“ је био у 
Приједору, „Рудар“ славио на терену, на трибинама 
побиједио спортски дух.Основано је и Удружење 
„Плави балон“, промовисана монографија „Аеро –
клуба“, а „Козарски вјесник“с причом о Пећанима  
отворио путовање по мјесним заједницама и 
насељима.Основано и Удружење апитерапеута РС.

12.У  децембру смо у приједорској болници 
отворили ангио салу. Спас за болесне из 

цијеле регије. Писали смо и о људима из теретане 
– на тренинге у осмој деценији живота, чудесном 
дјечаку Данилу Тејићу који је нашој новинарској екипи 
поклонио пјесму... Констаовали да нас све више гуше 
магла и смог, у децембру  након обилних падавима  
поплаве  и велике штете. Усвојен  други ребаланс 
буџета , никад већи од преко 78 милиона марака. Били 
смо будни с ватрогасцима, полицијом , љекарима, 
док ноћу раде, а Приједор спава... И ту није крај, јер 
вас на киосцима  чека  још један, новогодишњи број 
„Козарског вјесника“. Живи нам здрави и весели били. 

„НА МОМ 
СРЦУ ИСТА 
ЖЕЉА.“...

УЛАЗИМО У НОВУ 2023., СЈЕЋАТЕ ЛИ СЕ ШТА 
ЈЕ ОБИЉЕЖИЛО  СТАРУ?

КОМЕНТАР

Што би рекла Весна Змијањац 
у својој пјесми: „Година је 
прошла, а на моме срцу лежи 
иста жеља“..Иста као и прет-
ходних година. Да нам ова 
буде боља, здравија, богатија. 
Да мирније заспимо и да се 
будимо с осмијехом на лицу. 
Наравно, неће ићи без пу-
нијих новчаника, јер се и душа 
„пуни“ шолдима, хтио ко при-
знати, или не. Да ли тражимо 
пуно? Сигурно не! Јер, да ли 
је пуно живјети сигурне дане,  
извјесну будућност, у којој су 
скромне жеље да нам трпеза 
буде пунија, а радно мјесто из-
вјесније,  негдје тамо, сасвим 
обичне жеље. Сасвим обичних 
људи. Оних, који још увијек 
вјерују у добро, у племени-
тост, у Бога, у част и образ, у 
сутрашњицу свјетлију од  да-
нашњице. Оне, о којој сви 
маштамо. Да засвијетли, да 
нам очи заслијепи. И притом 
мислимо да то није немогуће. 
Неколико добрих потеза који 
ће нам вратити колективно 
повјерење, емпатију, и поне-
кад заборављену љубав пре-
ма људима, вриједности које 
су наши стари тако упорно 
његовали, биће довољно за 
почетак године која је пред 
нама. Под условом да постоји 
она танана нит, звана зајед-
ничка воља и жеља да сви 
заједно успијемо и да нам без 
пуно прича, испразних флоску-
ла, непотребних трачева и ого-
варања, буде заиста боље. На-
дамо се да нисмо закаснили. 
И да нам обрасци ранијег по-
нашања који су нас довели ту 
гдје јесмо, неће бити тачка на 
наше људске жеље. Укратко, 
у памет се добри наши. Први 
корак може бити и тај да пре-
испитамо сами себе. А онда и 
друге око нас. Грешке је тад 
лако уочити. Али, и поправити. 
И за све то не треба ни много 
времена, ни снаге, већ само 
мало добре воље. Зато би на-
долазећа 2023. требала бити 
управо у том знаку. Да сте нам 
живи, здрави и весели. Па, 
нека нам онда засвијетли.

Ретроспектива 2022. Кроз архив „Козарског вјесника“
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РAT УБИO КOРOНУ
Нa пoчeтку гoдинe кoje вишe 
нeмa, a трeбaлa je бити, кoja je 
дoшлa брзo и изнeнaдa и кoja 
je, из oнe приje њe прeниjeлa 
и кoрoну, питaли смo сe кaдa 
ћe тo мaлo и нeвидљивo 
чудoвиштe прeстaти дa нaс 
прoгaњa, руши и зaкoпaвa. 
Oдгoвoр je стигao вeoмa глaснo 
и вeoмa видљивo. Пoприличнo 
свjeтски рaт у Укрajини нeкaкo 
и нeчим пoгoдиo je и кoрoну, 
тaj мaли и глупи вирус,  кojи je 
рeдoм млaтиo и рушиo и стaрo 
и млaдo. Убиству злe кoрoнe 
нисмo сe мoгли рaдoвaти jeр 
су рaтнe бoмбe дoниjeлe другу 
трaгeдиjу, и тaмo гдje пaдajу и 
дaлeкo oд смртoнoсних крaтeрa 
oбeзглaвљeнe пoлитикe и 
истoриje. Дoниjeлe су тeшку 
eкoнoмску кризу, инфлaциjу, 
нeизвjeснoст. 
Jeдни зaузeти рaтним 
грoмoвимa, други бригoм гдje 
ћe свe грoмoви стићи и кo ћe нa 
плaнeти oд тe вaтрe oстaти жив, 
дeсилo сe дa никo убиjeнoj 
кoрoни oпиjeлo држao ниje. 
И бoљe je тaкo. Прoмaтрaчи и 

прoмишљaчи свeгa и свaчeгa 
oкo сeбe, a и мимo сeбe, 
кaжу дa ћe, кaдa зaврши 
пoприличнo „свjeтски рaт“ у 
Укрajини, пoнoвo дoћи нeки 
ђaвo у oблику вирусa,  или 
њeгoвoг близaнaчкoг брaтa. Jao 
нaмa, дaклe блaгo нaмa, дaвнo 
je диjaгнoстикoвao гoспoдин 
пjeсник сa шeширoм нa глaви.

ПРOРИЦAЊE ПРOШЛOСTИ
И у гoдини кoje вишe нeмa, 
a трeбaлa je бити, ми смo сe 
чeстo вишe бaвили прoшлoшћу 
нeгo будућнoшћу. Oзбиљни 
нaрoди плaнeтe зeмљe бaвe 
сe прoрицaњeм будућнoсти 
и плaнoвимa кaкo дa у тoj 
будућнoсти пoпрaвe живoт. 
Или бaр тo пoкушaвajу. Mи 
joш нисмo стигли дoтлe. 
Mи сe измeђу сeбe тoликo 
рaзликуjeмo у квaлификaциjи, 
спeцификaциjи, клaсификaциjи 
и прoвoкaциjи oнoгa штo 
je билo, дa сe гoдинaмa и 
дeцeниjaмa углaвнoм бaвимo 
прoрицaњeм прoшлoсти. И 
тaмaн нeкaд кaд рaзмaглимo и 
oчи и мисли, a мoзaк дoвeдeмo 
нa збoрнo мjeстo oдaклe сe 
мaкaр мaлкo мoжe видjeти 
будућнoст, зaкoрaчи нaс нaшa 
нoвa прoшлoст. И свe испoчeткa. 

Нaшeг и прoшлoсти нaшe. И 
тaкo из гoдинe у гoдину, o 

нaшoj прoшлoсти изнoвa 
свe знaмo, a истoврeмeнo 
ништa нe знaмo jeр сe 
ни oкo чeгa нe мoжeмo 
слoжити. Ни кaд je билo, 
ни зaштo je билo, ни штa 

je билo, ни дa ли je билo, 
ни кoликo je билo, ни oд 

чeгa je билo, ни чиje je билo...

JAВИTE БРAНКУ ДA СУ OРЛOВИ 
ПAЛИ
Нa крajу гoдинe, кoje вишe нeмa, 
a трeбaлa je бити, oдржaнo je и 
Свjeтскo првeнствo у фудбaлу. 
Бoљe дa ниje, jeр зaглaвљeн 
тaмo дaлeкo у Кaтaру измeђу 
тврдих крaмпoнa прoтивничких 
кoпaчки  и мeкe трaвe у кojoj 
су зaкoпaнe жeљe, нeкo joш 

увиjeк вичe – гдje су ти oрлoви 
штo рaнo лeтe. A Брaнкa нaм 

нeмa, Ћoпићa нaм нeмa, 
мoждa би oн „дoписao“ 
тe oрлoвe штo су, умjeстo 
рaнo пoлeтjeли, рaнo 
пoпaдaли. 
Пркoсeћи живoту o 
кojeм je тaкo луциднo и 

вjeштo писao и бeзнaђу 
стaрoсти кojoj ниje мoгao 

ништa, дaвнo je нaш Брaнкo, 

нaш Ћoпић, сa jeднoг oд 
бeoгрaдских мoстoвa скoчиo у 
грoб. Oдaбрao je дa тo будe oнaj 
мoст испoд кojeг je прeнoћиo 
кaдa je први пут дoшao у 
Бeoгрaд, jeр приjaтeљ кoд 
кojeг je ишao прoмaшиo je дaн 
њeгoвoг дoлaскa пa je сутрaдaн 
дoшao пo њeгa. 
Нaмa нe прeoстaje ништa 
другo нeгo дa чeкaмo нeкoг 
нoвoг Брaнкa Ћoпићa, кojи ћe 
дoниjeти нeкe нoвe oрлoвe 
кojи рaнo и висoкo  лeтe. Или 
jeднoстaвнo дa чeкaмo тe нoвe 
oрлoвe кojи ћe и бeз Брaнкa 
пoлeтjeти висoкo и нeћe сe 
рaнo зaглaвити нa вeликим и 
нeпрeдвидивим бeспућимa 
мaлoг фудбaлскoг стaдиoнa. 

ПРEСКAКAЊE ВРEMEНA
Mнoги имajу oсjeћaj дa je гoдинa 
кoje вишe нeмa, a трeбaлa je 
бити, рoђeнa цaрским рeзoм 
људскoг пoсртaњa и дa je 
oтишлa тaкo штo je у ствaри 
умрлa,  у нaручjу свих тих 
пoсртaњa и прoмaшaja. И дoк 
ширoм плaнeтe зeмљe, будeмo 
пjeвaли и скaкaли чeкajући 
нoву, гoдину кoje вишe нeмa 
испрaтићeмo у мртвaчкoм 
сaндуку нeких нaших нoвих 
жeљa, идeaлa и утoпиja. И 
пoнoвo ћeмo прeскaкaти 
вриjeмe. И ми oвдje и oни 
мaлo ближe и oни тaмo мнoгo 
дaљe. A нeгдje у свoм писaњу 
Бoрислaв Пeкић je зaбиљeжиo 
и тo дa никo joш ниje прeскoчиo 
вриjeмe,  a дa сe притoм ниje 
oбoгaљиo. Кoликo смo у гoдини 
кoje нeмa, a трeбaлo je бити, 
прeскaкaли вриjeмe,  нajбoљe 
ћeмo знaти кaдa мaлo кaсниje у 
њeнoj нaсљeдници пoглeдaмo 
гдje смo стигли, a гдje смo 
жeљeли дa зaкoрaчимo.
 
НA КРAJУ, ПИTAЛИЦA
Нeћe шкoдити, a ни штeтoвaти, 
дa нa крajу гoдинe кoje 
вишe нeмa, a трeбaлa je 
бити,  рaзгибaмo мoзaк, 
мaлo другaчиje oд брижнoг 
прoмишљaњa кaкo ћeмo 
прeживjeту oву кoja дoлaзи. Зa 
другaчиje „рaзгибaвaњe мoзгa“ 
сaсвим лиjeпo и пристojнo 
мoгу нaм пoслужити три 
питaњa. Знaмo ли кoликo нaши 
пoлитичaри мислe oнaкo кaкo 
причajу? Знaмo ли штa свe 
мислe, a нe кaжу? Знaмo ли 
кaдa кaжу тo штo мислe и мислe 
тo штo кaжу? Блaгo oнoм или 
jao oнoм кo будe знao oдгoвoр 
нa oвa питaњa. 

ГOДИНA КOJE ВИШE НEMA,
A TРEБAЛA JE БИTИ

У мојој фамилији нико никад, 
знам то, није нешто посебно до-
живљавао прославе  нове годи-
не. Ипак, да комшилук не би ого-
варао, правила су се поштовала. 
Тако је мама тражила, а она се 
за прилично тог питала. Па је мој 
отац данима, од јутра до сутра, ју-
рио по селима за прасетом и пе-
ченог га,  уочи нове, замотаног у 
велики бијели столњак, на ражњу, 
да се још мало окапа, наслањао уз 
зид балкона. Грешка, јер у устима 
имам још тај окус хрскаве кожице, 
никад слађе и пријекорне мајчи-
не  погледе због напола огуље-
ног прасета које се онако “голо” 
сервирало на празничну трпезу. 
И јелка је била обавезна, уз ста-
клени накит који се послије про-
славе, комад по комад умотавао у 
бијели или новински папир и бри-
жљиво чувао до наредне године. 
Мајка  је, дан прије нове, обавез-
но устајала у четири ујутро  како 
би јој фризер направио пунџу, до 
у длаку исту какву је годинама 
имала, прва дама,  Јованка Броз.  
Сјећам се и новогодишњих паке-
тића које сам отварала прије по-
ноћи и прве породичне честитке, 
потом и првог пост поноћног сна 
, фул обучена у два броја већим 
штрамплама, а ипак сретна. Због 
чега, јер нису се “ломиле” плани-
не , не знам ни данас објаснити. 
Послије је било покушаја да по-
бјегнем од тих празничних дана.  
Тако сам већ с  крајем децембра 
са кћерком негдје путовала, на 
неке далеке и туђе прославе но-
вих година. Није било познатих 
људи,а ни много питања, а не-
прегледни тргови уз мало куваног 
вина и мноштво људи  одлична 
оаза за мало личног прикривања. 
И то је временом престало. По-
стало је скупо и напорно. А и 
бјежање одавно нема сврхе. Па 
комбинујем,трг, кафић,  мада 
по  неку и  преспавам. Јелку сам 
одавно престала да китим, сад 
само  два украса, двије звијезде и 
двије бијеле птице, које се ћућоре 
на завјесама, подсјећају на праз-
ник. У мало бољој кондиционој 
варијанти, као и прошле године, 
новогодишњи провод  резерви-
сан је  за трг и мени драг круг људи 
који ће ми искрено честитати ову 
која долази. Тако је било прошле 
, а вјерујем и ове године. А онда 
кући, у нека мала лична сјећања, 
на очево печење, ону хрскаву ко-
жицу тек печеног прасета,  мај-
чину  велику пунџу са смотаним 
локнама  и поклон под јелком… 
Срећа се тад подразумијевала.

СТ
АВ С  ТРГА, КУЋИ, 

У НЕКА ЛИЧНА 
СЈЕЋАЊА 

Пише: Мира Згоњанин

Текст: Зоран Совиљ

Билa je joш jeднa гoдинa. И прoшлa. Зaувиjeк. Кo ћe oд нaс истo тaкo, зaувиjeк, нe знaмo 
пoуздaнo. Прaвилa сe миjeњajу нa клизaвoj гaлaктичкoj пaдини,  пa чeстo нeмa рeдa и 
рeдoслиjeдa. Крoз гoдину кoje вишe нeмa, a трeбaлa je бити, прoћићeмo крoз нeкoликo 
дeтaљa. Oнaкo, из инaтa, дa joj бaр мaлo врaтимo тo штo je oнa крoз нaс, пoрeд нaс, 
мимo нaс и бeз нaс прoшлa у мнoгo дeтaљa.
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Слободан  Јавор, градоначелник 
Приједора и један од најмлађих гра-
доначелника не само  у Републици 
Српској, већ и у БиХ, код посла који 
обавља, увијек  потенцира тимски 
рад. Каже, појединац  сам, ма како 
био квалитетан, не може ништа 
направити.“.Неко сам ко је ције-
ли свој живот у спорту. Кроз спорт 
и кошарку научио сам да цијеним  
тај тимски рад . Без обзира, колико 
имате квалитетног играча у тиму, 
уколико екипа није компактна, уко-
лико немате саиграча, Ви не можете 
ништа да направите.“, истиче  Јавор 
и наглашава да он лично не би био 
градоначелник да није било тог јед-
ног тима. „  Ту прије свега мислим на 
руководство ГрО СНСД-а у Приједо-
ру, мислим и на наше коалиционе 
партнере. То су дивни, квалитетни 
људи, Приједорчани који воле свој 
град и који  желе да направе нешто 
у овом мандату“, каже и додаје „да 
су се у години која завршава заиста 
трудили да она буде квалитетна“.

На шта конкретно мислите?
Након преузимања власти од ДНС-а, 
већ прошле и ја када сам дошао ове 
године, на столу је било  заиста мно-
го проблема. Ту првенствено ми-
слим на нефукционалност и преза-
дуженост предузећа, градски буџет 
био је оптерећен бројним судским 
пресудама, рјешењима од инспек-
ције и Пореске управе и много тога 
још. Грађане сам  цијелу ову годину 
информисао о свему том из претход-
ног периода, али и чињеницом да 
смо уочене неправилности достави-
ли надлежним органима на даљње 
поступање. Мислим да не би било 
коректно према нашим грађанима, 
да мандат  трошимо само на то „ да 
је неко нешто украо, да млатимо па-
пирима, да држимо неке представе 
за јавност“, јер то у суштини нешто 
превише и не занима наше суграђа-
не. Њих занима шта  ми радимо, које 
пројекте смо реализовали, шта пла-
нирамо да урадимо. Укратко, потру-
дили смо се да цијелу ову годину ра-

димо у континуитету и да остваримо  
планове зацртане за овај период.

Стављате тачку и на предизборно 
асфалтирање?
Ни ја, ни моји сарадници не подржа-
вамо политику по којој  се она, а то 
показују раније године, искључиво 
свела на асфалтирање  и јавну рас-
вјету. То је катастрофа.  У  овој годи-
ни ми смо у континуитету радили 
инфраструктурне пројекте. Асфалти-
рало се тамо гдје има људи који иду 
на посао, омладине, дјеце која иду у 
школу, а не по лошој пракси, према 
нечијим приватним кућама, викен-
дицама, ужој, широј  родбини.  Од-
лучивање  о тим и осталим стварима 
треба вратити у мјесне заједнице.  
Поборник сам приче да  се те ства-
ри рјешавају званично, на Савјетима 
мјесних заједница гдје ће окупљени 
мјештани изнијети проблеме. Кључ 
је да мјештани кажу јасно и гласно 
који је путни правац приоритет за 
одређено мјесто. То не може зна-
ти градоначелник, већ људи који ту 
живе.
Желим да све битне одлуке доносе 
грађани. А само у овој години ас-
фалтирали смо преко 20 километа-
ра путних праваца, обновили  много 
улица и слободно могу рећи да се 
никад више није радило по том пи-
тању.  

Нажалост, крајем године Приједор-
чани су се опет суочили с поплава-
ма. Шта треба урадити за миран 
сан оних  чија стријепња почиње с 
првим већим кишама?
Нажалост, град Приједор се с попла-
вама суочава већ дужи низ година. 
Том се годинама није придавао већи 
значај. Због чега, то треба пита-
ти неког другог, али је чињеница 
да ту имамо озбиљних проблема.
Ове године нажалост два пута смо 
имали поплаву, штета је велика, а 
поплаве су се понављале  у истим 
насељима, Тополику, Врбицама, а 
ова посљедња  је показала да по-
плављених има и тамо гдје вода ни-

кад није долазила. Добра је вијест 
да је Европска инвестициона банка 
одабрала  надзор над санацијом 
корита Милошевице и изабран је 
најповљнији понуђач, фирма „При-
једорпутеви“. Предуго се чекало, 
али то није било у надлежности ни 
града, ни „Вода Републике Српске“, 
већ искључиво Европске инвести-
оционе банке. Кроз неколико дана 
очекујемо потписивање уговора  са 
надзором након чега улазимо у ра-
дове. То би требало доста умањити 
могућност плављења, али нажалост 
неће га у потпуности спријечити. Љу-
дима који су претрпјели штету поку-
шавамо да помогнемо, формирали  
смо тринаест комисија за процјене 
штете, а и  Влада Српске упутила је 
за те намјене   интервентна средст-
ва. У поплавама је оштећено преко 
70 путних праваца, оштећени су и 
пропусти, мостови и то је према не-
кој првој процјени штета од преко 
милион и по марака.  

Помињемо често и поједина пред-
узећа чији се директори, то често 
истичите ослањају искључиво на 
градски буџет. Како мијењати ту  
лагодну праксу?
Има ту доста пропуста, нелогично-
сти и слободно то могу рећи и доста 
нерада. То стање је затечено, бори-
мо се с њим, упоредо сервисирамо 
све те обавезе и радимо на побољ-
шању стандарда за наше суграђане. 
Ми смо у социјалном буџету. И сва 
предузећа су се наслонила на буџет. 
И није спорно да неко предузеће 
или установа има подршку града, 
али је спорно што смо дошли у си-
туацију да се комплет буџет једне 
установе или предузећа финансира 
из буџета града. Има сјајних дирек-
тора, има и оних лоших. И њима 
ћемо се, јер су сви добили конкрет-
не задатке, посебно позабавити у 
наредној години. Практично, дошли 
смо у ситуацију да у предузећима, 
чији је оснивач град, 12 мјесеци мо-
рамо финансирати и плате и поједи-
не обавезе, а  директори и даље на-
мају јасан план повећања прихода. 
Све ћемо детаљно анализирати  већ 
крајем јануара. А неким ћемо се, на-
кон тих анализа морати захвалити.

Значи биће смјена?
Сигурно

Како Приједор на љествици развоја 
вратити на друго мјесто у Републи-
ци Српској. Сад је на шестом или 
седмом мјесту. Шта треба урадити? 
Покушавам да гледам напријед, од 
момента кад сам преузео функцију 
градоначелника. И године које нас 
чекају. Можемо свашта причати, 
али оно што је урађено у овој годи-
ни говори умјесто нас. И оно што је 
видљиво голим оком. Буџет у овој 
години био је социјални, али то што 
смо оптерећени дуговањима ми не 
даје за право, да ја као градоначел-
ник имам тај луксуз  да сједим и го-
ворим, „ми смо презадужени, пара 
нема и слично“. Потрудили смо се да 
обезбиједимо средства за неке ка-
питалне пројекте, зато да би могли 
функционисати,  наравно уз подр-

шку Владе Српске без које се ни јед-
на локална заједница не може раз-
вијати. Желимо да сви корисници у 
буџету нађу своје мјесто. Ту мислим 
на бројне субвенције од приватних 
превозника, родитеља чија су дјеца 
у приватним вртићима, потом ту је 
исплаћена подршка здравственим 
радницима, Удружењу  дијабети-
чара за набавку сензора... С тим се, 
колико знам никад нико није бавио, 
али смо жељели да помогемо. Завр-
шили смо и хладњачу  у Омарској, 
обезбиједили  средства за градњу 
пријеко потребног лифта у Центру 
„Сунце“, ту су стипендије за ђаке и 
студенте, за перспективне младе 
спортисте, средства за Културно-
умјетничка друштва... Буџет је  ус-
војен једногласно, што значи да смо 
се заиста потрудили да направимо 
буџет по мјери свих грађана.  И  при-
једлог буџета за наредну годину за-
држаће  те карактеристике подршке, 
помоћ пољопривреди, привреди, ту 
је  и капитални пројект какав је вртић  
на Пећанима, реконструкција улице 
Митрополита Петра Зимоњића ...

Да ли сте кад помислили да напу-
стите Приједор ?
Никад, тешки сам локал патриота. То 
знају сви моји пријатељи и родбина.  
Никад нисам помислио на то да нег-
дје одем, да се преселим   негдје да 
живим. Обичан сам грађаним који 
ради то што ради и жеља ми је да 
направимо нешто за наше суграђа-
не. Нешто што ваља. Суграђанима 
покушавам указати  да за све нарав-
но треба времена и  да вјерују у оно 
што радимо као градска власт. И по-
кушати свакој генерацији обезбије-
дити оно што им треба.  Резултати 
најбоље говоре. Послије одређеног 
времена никог не можете лагати, 
или има оно што сте причали, или 
нема. А све што радимо, радимо 
због тог да задржимо наше суграђа-
не како младе, тако и оне радно 
способне. И да из годину  у годину  
имамо све мање људи који нас на-
пуштају. А основ су јака привреда и 
привредници , прије свега наши до-
маћи, који ће нас у свему том подр-
жати. 

Слободан Јавор, градоначелник Приједора

НЕЋЕМО ОДУСТАТИ ОД 
КУПОВИНЕ РИБЊАКА
„Желимо да купимо Рибњак 
„Саничани“ и од тог нећемо 
одустати. На ту тему недавно 
смо разговарали с премије-
ром Вишковићем и предсјед-
ником Додиком“, открива 
Јавор за „Козарски вјесник“. 
Кључ је, како додаје, да се 
Рибњак оживи, јер сврха није 
куповина без покретања про-
изводње и нових запошља-
вања.  „ Радимо на том да нам 
Влада финансијски помогне 
да га откупимо, надам се по-
четком наредне године када 
се оконча стечајни поступак. 
И имамо визију шта након тог 
треба урадити да остваримо 
ове  планове“, каже Јавор.

"СВИ СМО МИ ЈЕДАН ВЕЛИКИ ТИМ"
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Асфалтиран је путни пра-
вац Буснови-Радин Гај, 
чија је дужина 3.600 ме-
тара, а ширина око четири 
метра.Вриједност радова 
је 600.000 марака. Сред-
ства су, у једнаким изно-
сима, обезбиједили Влада 
Републике Српске и Шумс-
ко газдинство Приједор. 
Мјештани Буснова дуго су 
чекали на асфалтирање 
ове дионице пута. Твр-

де да им је он од великог 
значаја, јер их повезује 
са Бањалуком, Санским 
Мостом и Омарском. Ин-
фраструктура је, сматрају, 
веома важна за нормалан 
живот.
"Да нам омладина не иде, 
да млади остају, јер пут је 
најважнији. Сјећам се када 
сам прије 30 година возио 
аутобус овуда за Бронза-
ни Мајдан, то је била рупа 
на рупи. Сада кад прођем, 
пуно је другачије", рекао 

је Станко Криваја, један од 
мјештана Буснова.
Извођач радова је прије-
дорска фирма „Приједор-
путеви“, а вриједност је 
600.000 марака. Од тога, 
300.000 марака обезбије-
дила је Влада Српске, 
а исто толико Шумско 
газдинство Приједор.
"Приходовали смо значај-
на средства у Шумама РС 
и изразили смо жељу да 
учествујемо у изградњи 
овога пута. Саставља се 
пут Биљег-Радин Гај. Уче-
ствовали смо са 300.000 
марака за изградњу ово-
га пута", истакао је Саша 
Бурсаћ, директор Шумског 
газдинства Приједор.
Ово је само један од путе-

ва који је асфалтиран у по-
сљедње вријеме и на ово-
ме се неће стати, поручио 
је градоначелник Приједо-
ра, Слободан Јавор. У пла-

ну је, каже, асфалтирање и 
у другим мјесним заједни-
цама.
"Како сам и претходних 
дана најавио, у току су 
обиласци мјесних зајед-
ница и позивам мјештане 
да дођу на састанке у своје 
мјесне заједнице, да иска-
жу потребе и проблеме. 
Ово је резултат тих саста-
нака. Опредијелили смо се 
да асфалтирамо овај путни 
правац, а не пут према не-

чијој кући или викендици, 
као што је била лоша пра-
кса претходних година", 
додао је Јавор.

За асфалтирање пута Буснови-Радин Гај обезбијеђено 600.000 КМ

Поред овога, асфалтиран је и пут у засеоку Бакали 
у Јелићкој, као и плато испред Поште у Омарској. 
За ове намјене утрошено је 140.000 марака.

ИНФРАСТРУКТУРА 
КЉУЧНА ЗА 
НОРМАЛАН ЖИВОТ
Текст: Бранка  Дакић

Пакете са храном и хигије-
ном добило је десетак најуг-
роженијих породица које 
су, након избјеглиштва из 
Хрватске и Федерације БиХ, 
живот наставиле у Приједо-
ру. Једна од њих је Радмила 
Чолић, која је 1991. године 
избјегла из Хрватске, а данас 
живи у скромном домаћин-
ству у насељу Стари воћњак, 
са два унука и сином Мила-
ном. 
"Син ради у бањалучком 
комуналном предузећу, а ја 
немам никаквих примања. 
Најгоре је што немам пара 

ни за лијекове", каже Рад-
мила.
Свака помоћ добро дође, 
сматра 64-годишњи Мило-
рад Новаковић, који је у рату 
избјегао из Санског Моста, а 
живи од 80 КМ борачког до-
датка.
"Хвала вам кад има још неко 
да нас се сјети. Дошао сам 
овдје и живим како живим, 
да ми је добро, није", јасан 
је Новаковић.
Многи од расељених Срба 
тешко живе и још покуша-
вају остварити своја права 
у Хрватској, истичу у Репу-
бличком удружењу радника 

и инвалида рада из Хрватс-
ке. 
"Наше удружење настоји по-
моћи таквим случајевима. 
Многе породице још нису 
успјеле да врате своју имо-
вину и чекају судски епилог", 
рекао је Слободан Пеулић.
Замјеник градоначелника 
Приједора Жарко Ковачевић 
рекао је да су, уручивањем 
помоћи, жељели показа-
ти грађанима избјеглим из 
Хрватске, који данас живе 
у Приједору, да нису забо-
рављени.
"Градска управа је поново 
подржала рад удружења 
Срба из Хрватске. Подијели-
ли смо прехрамбене пакете 
за десетак најугроженијих 
породица и надам се да 
ћемо тако наставити и на-
редних година", рекао је Ко-
вачевић.
Поред Града Приједора, на-
бавку пакета подржао је Цр-
вени крст, "Хлеб живота" те 
два неформална удружења 
и организације. Поклон па-
кете су добиле социјално уг-
рожене породице у Старом 
воћњаку, Маринима, Ками-
чанима и Расавцима.

ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА ДЕСЕТАК 
ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

Текст: Д. Совиљ

Град Приједор је и 
ове године подржао 
донаторско вече "С 
љубављу храбрим ср-
цима" организовано 
под покровитељством 
предсједника Републи-
ке Српске Милорада 
Додика. Најхуманија 
акција, која већ дуги 

низ година успјешно 
окупља цијелу Репу-
блику Српску, а прику-
пљена средства и ове 
године биће усмјерена 
на право мјесто и тамо 
гдје је највише потреб-
но, за набавку транс-
портних инкубатора за 
породилишта у Репу-
блици Српској

Град Приједор 
подржао акцију 
" С љубављу 
храбрим срцима"
Текст: Приједорград.орг

Многе избјеглице и данас тешко живе

Плато у Омарској

Асфалт и добили и мјештани засеока Бакали

Асфалтиран пут Буснови - Радин гај

Град подржао донаторско вече „С љубављу 
храбрим срцима“
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ДОК СЕ 
ЈЕДНИ БОРЕ 
ЗА "БИЈЕЛИ", 
ДРУГИ 
НЕМАЈУ НИ 
ЗА ОБИЧНИ 
ХЉЕБ

КОМЕНТАР

Редови испред јавних кухиња 
у БиХ све су дужи. У њима су 
и они који, док су били радно 
способни, ни слутили нису да 
ће се овдје хранити. Примо-
рани су, јер пензија им, при-
чају, не може бити ни десет 
дана. Многима је ово једини 
сигуран оброк у дану. Срећни 
су што и то имају, јер да није 
јавних кухиња, не знају како 
би преживјели. За разлику од 
претходних година, када су се 
крили од познаника и јавно-
сти, данас многи од њих без 
устручавања причају о томе. 
Чине се као да су једва чека-
ли да своју причу подијеле с 
неким. Није ово, кажу, њихова 
срамота. Гладних је све више, 
а цијене основних животних 
намирница све су веће, тако 
да је тешко задовољити по-
требе свих оних којима је јав-
ни казан једини оброк. А, све 
је већи број и њих. У јавној 
кухињи у највећем граду Ре-
публике Српске дневно при-
преме и до 800 оброка. Тај 
број протекле године био је 
троструко мањи. Инфлацију 
не могу пратити. Опстају за-
хваљујући донаторима. Слич-
на ситуација је и у другим 
градовима. У приједорским 
јавним кухињама захвални 
су Влади РС на интервентној 
помоћи од 150.000 КМ. За по-
хвалу је то што власт брине о 
онима којима је помоћ нео-
пходна, али је жалосно то што 
је таквих све више. Довољно 
то  говори о сиромаштву које 
је, нажалост, наша реалност. 
Те реалности, ипак, нису свјес-
ни они који одлучују о нашим 
судбинама и чији су тањири 
пуни. Да сит гладног не раз-
умије, доказ је и то што, с дру-
ге стране, имамо политичаре 
који се грчевито боре за "бије-
ли хљеб", док многи немају ни 
за обични. 

Новинар 
Бранка Дакић 

Резултати нижи од очекиваних због инфлације

Недостатак радника у готово свим 
сферама, уз лошу демографску 
ситуацију, проблеми су на 
које указују привредници. 
Улагањем у нове технологије, 
треба очувати конкурентност и 
изгледнију позицију у наредном 
периоду.  Привредници су 
сумирали резултате пословања 
и разговарали о будућим 
активностима. Иако је 2022. 
била многима лоша, у неким 
предузећима немају разлога за 
незадовољство.
''Ова година је била изузетно 
добра. Првенствено захваљујући 
стању на иностраном тржишту. 
Ми смо извозници и скоро 
99 одсто својих производа 

извозимо. Након короне и 
пандемије, порасла је потражња 
на тржишту, па је година била 
добра. Препрека са којом 
смо се сусретали је мањак 
репроматеријала средином 
године, касније се то побољшало. 
Све у свему, успјешно смо 
привели годину крају", рекла 
је Зорица Савић, директор 
предузећа ''Липа-дрво'', д.о.о 
Омарска. 
 Дамир Топић из фирме 
''Сингерица лифт'' рекао је да 
имају 18 запослених. 
"Имамо људе који су 10 година 
код нас, стручно су оспособљени. 
Редовно сваке године обилазимо 
фабрике и сајмове. Међутим, 
проблем мањка стручних лица је 
извјестан. Радници једног дана 
неће имати од кога ни да науче 
посао", рекао је Топић.

За привреднике приједорске 
регије, важан је несметан 
проток роба, стабилност цијена 
енергената и смиривање 
инфлације, истичу у приједорској 
Канцеларији Подручне 
привредне коморе Бањалука.
''На подручју регије, присутан је 
позитиван тренд у смислу прилика 
и раста индустријске производње 
и пословне активности који је 
задржан и у протеклој години. 
Оно што угрожава резултате јесте 
инфлација која је у коначници 
утицала да резултати буду нешто 
нижи од очекиваних. Надамо се 
да ће криза на глобалном нивоу, 
која утиче и на нашу привреду, 
имати тренд заустављања у 
наредној години", рекла је 
Дијана Ђаковић, руководилац 
Канцеларије Приједор. 

ПОСЛОВНА ГОДИНА НА ИЗМАКУ 
НЕКОМ МАЈКА, НЕКОМ МАЋЕХА

Текст: Деборах Совиљ  „У наредну  годину са више оптимизма“

Годину на измаку, обиљежио је сукоб у Украјини, енорман 
раст цијена енергената, што се пренијело и на поскупљење 
других сировина и производа. Инфлација је у овој години 
била близу 20 процената, а доста је мањи и раст индустријске 
производње, истичу у Подручној привредној комори Бања 
Лука, која је ове године обиљежила 120 година рада.
"Лоша је била енергетска година, јер смо имали лошију хи-
дролошку ситуацију, ремонт Термоелектране 'Угљевик' и 
искакање преко 20 пута из система ТК, што се одразило на то 
да је производња у енергетском сектору била за око четири 
одсто мања", рекао је Горан Рачић, предсједник ППК Бања-
лука.
Наредну годину требало би дочекати са више оптимизма и уз 
отварање неких нових могућности, оцјењују привредници.

Са новогодишњег пријема за привреднике

СРЕЋНИ 
НОВОГОДИШЊИ 

ПРАЗНИЦИ

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА 
ЛИЦА ПРИЈЕДОР



"Ријеч је о великој инвестицији, 
а нову машину смо купили зато 
што смо страховали да ће се по-
стојећа покварити. У том случају 
за двије смјене са по 10 радни-
ка не би било посла. Зато смо 
набавили још једну машину као 
резерву, али и да би убрзали про-
цес производње", рекао је Енес 
Кахримановић, директор "Ау-
стронета".
Промјене на свјетском тржишту осјетили су и у овом предузећу. 

Очекују нормализацију стања и 
стабилније пословање. Иако је 
ова година била пуна изазова за 
приједорске привреднике, оче-
кивања су да ће резултати посло-
вања показати позитивне трен-
дове. 
"Чињеница је да се од 2020. деша-
вају турбуленције које су свакако 
утицале на пословање привред-
них субјеката, тачније од почетка 
пандемије вируса корона 2021. 
година била је значајно боља. 
Ове године имамо инфлацију која 
ће свакако утицати на пословање 
привредних субјеката. Немамо 
још увијек званичне податке, али 
по оном што смо анализирали у 
односу на 2021. годину, очекује-

мо раст пословања привредних 
субјеката", рекао је Раде Росић, 
начелник Одјељења за привреду 
и предузетништво. 
Предузеће "Аустронет" које, из-
међу осталог, израђује заштитна 
једра и мреже у грађевинарству 
и пољопривреди, те рекламне 
банере за спортске терене и пла-
сира на тржиште Европске уније, 
тренутно запошљава 160 радни-
ка. 

"АУСТРОНЕТ" УЛАЖЕ 
У НОВЕ МАШИНЕ
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СВИМ ГРАЂАНИМА И 
ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 
СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ НОВУ 

2023. ГОДИНУ ЖЕЛИ

АУСТРОНЕТ д.о.о. КОЗАРАЦ

Док су радници "Аустро-
нета" на колективном го-
дишњем одмору, у произ-
водној хали овог предузећа 
монтирају се нове машине. 
Ријеч је о кружном носачу 
који служи за складиштење 
материјала и још једној ма-
шини за спајање материја-
ла за заштитна једра, које 
су набављене из Хрватске.  

Текст: Мирјана Шодић
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Jeдaн oд чeтири  пружнa прeлaзa 
у Oмaрскoj кojи je прeдвиђeн зa 
уклaњaњe нaлaзи сe у зaсeoку 
Прцaћи. Mjeштaни кaжу дa им 
прeлaз служи искључивo зa oд-
лaзaк нa имaњa пoљoприврeдним 
мaшинaмa и дa нe мoгу прихвaти-
ти њeгoвo уклaњaњe. Taкoђe твр-
дe дa oткaд je пругa нaпрaвљeнa,  
joш у дoбa Aустрoугaрскe, нa oвoм 
путнoм прeлaзу ниje зaбиљeжeн 
ниjeдaн инцидeнт. „Нa oвoм пут-
нoм прeлaзу никaд зa никaд ниje 
билo сaoбрaћajнe нeзгoдe или 
билo кaквoг дeшaвaњa, вaнреднoг 
дoгaђaja. Oвдje нe прeлaзe aутa, нe 
прeлaзи ништa oсим пoљoприврeд-
них мaшинa у нaшa имaњa кoja сe 
нaлaзe прeкo пругe. Рудник нaм je 
дoстa тoгa oдузeo, имaњa су нaм 
oстaлa прeкo пругe. Mи нeмaмo aл-
тeрнaтивни прeлaз. Други пружни 
прeлaз, кojи би трeбaлo дa oстaнe, 
нaлaзи сe килoмeтaр oд oвoг, у кри-
вини и ниje бeзбjeдaн кao oвaj. Дa 
сe нaпрaви приступни пут дo тoг 
прeлaзa пoтрeбнo je изгрaдити двa 
мoстa и пoрушити грoбљe, a тo би 
билo тeшкo рeaлизoвaти“, кaжe 
мjeштaнин Mлaдeнкo Прцaћ. 
Toмислaв Mузгoњa тaкoђe нa-

глaшaвa дa je њимa пружни прeлaз 
кojи je прeдвиђeн зa уклaњaњe je-
динa aлтeрнaтивa дa дoђу дo свojих 
200 дунумa њивa и шумe, гдje сjeку 
дрвa зa oгрeв. „Mи ћeмo дoк гoд бу-
дeмo мoгли oспoрaвaти уклaњaњe 
oвoг пружнoг прeлaзa и бoрити сe 

дa нaм oстaнe. Билo би нajбoљe 
дa нaм oвaj прeлaз oстaнe jeр je 
oбиљeжeн и бeзбjeдaн“, истичe 
Mузгoњa. 
„Mи нe мoжeмo бeз oвoг пружнoг 
прeлaзa, a aкo гa лoкaлнa зajeд-
ницa и Жeљeзницe Рeпубликe Ср-
пскe смaтрajу нeбeзбjeдним, нeкa 
гa нaпрaвe дa будe бeзбjeдaн“, 
кaжe мjeштaнин Рaдишa Прцaћ. 

Oн имa и приjeдлoг кaкo тo дa сe 
риjeши. „Нeкa нaм oвдje нaпрaвe 
пoдвoжњaк или нaдвoжњaк, или 
сигнaлну рaмпу и тo би билo прaвo 
рjeшeњe. Mи нe мoжeмo oдустaти 
oд зaхтjeвa дa сe прeлaз нe уклaњa.  
Рудник нaм je рaспaрчao имaњa, 
сaд joш трeбa дa нaм сe oтeжaвa дa 
дoђeмo дo oнoгa штo нaм je oстaлo“.
Сaвjeт Mjeснe зajeдницe Oмaрскa 
je тaкoђe прoтив уклaњaњa пруж-
них прeлaзa, уз aргумeнтaциjу дa нa 
њимa дoсaд ниje билo нeзгoдa и дa 
мjeштaни нeмajу другу aлтeрнaтиву. 
„Mи смo нa сaстaнку Сaвjeтa Mjeс-
нe зajeдницe дoниjeли jeднoглaсну 
oдлуку дa нисмo нeштo бaш рaди 
дa сe зaтвaрajу пружни прeлaзи, из-
узeв aкo тo нe угрoжaвa нeштo дру-
гo. Кaдa je у питaњу зaсeoк Прцaћи,  
нa oвoм пружнoм прeлaзу никaдa 
ниje биo ниjeдaн прoблeм кaдa 
je у питaњу сaoбрaћaj и кaдa су у 
питaњу мjeштaни и oбрaдa њихoвих 
имaњa. Aкo сe тaj пружни прeлaз 
зaтвoри, oни нeмajу aлтeрнaтиву, a 
видjeћeмo и штa ћe струкa рeћи“, 
кaжe Жeљкo Рoмaнић, прeдсjeдник 
Сaвjeтa Mjeснe зajeдницe Oмaрскa.
Кaкo ћe сe риjeшити питaњe пруж-
них прeлaзa кojи су прeдвиђe-
ни зa зaтвaрaњe нajвишe зaвиси 
oд лoкaлнe упрaвe. У Сaвjeту зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja кaжу дa сe 
у кoмуникaциjи сa Жeљeзницaмa 
Рeпубликe Српскe и мjeштaнимa 

трaжи нajбoљe рjeшeњe. „Ниje 
увиjeк нajбoљe  рjeшeњe зaтвoрити 
билo кojи пружни прeлaз. Нaрaвнo, 
пoстoje oни кojи су мaњe бeзбjeдни 
и кojи су вишe бeзбjeдни сa aспeк-
тa бeзбjeднoг oдвиjaњa сaoбрaћaja, 
тaкo дa ћeмo у нaрeднoм пeриo-
ду сaглeдaти свe мoгућнoсти зa 
пoвeћaњe бeзбjeднoсти сaoбрaћaja 
путeм  вeртикaлнe сигнaлизaциje, 
звучнe сигнaлизaциje и  мoдeр-
низaциje нeких пружних прeлaзa. 
Кaд сaглeдaмo рeaлнo стaњe и мo-
гућнoсти, oндa ћeмo видjeти штa 
ћeмo сa шeснaeст пружних прeлaзa 
кojи су прeдвиђeни зa уклaњaњe, 
a пoгoтoвo штa сa oних дeсeт кojи 
су oциjeњeни кao висoкo ризич-
ни зa упoтрeбу“, кaжe прeдсjeдник 
Сaвjeтa Mлaдeн Кулунџиja. 

Текст: Зоран Совиљ

OДЛУЧИВAЋE И БРOJ ПРEЛAЗAКA
Знaчajaн брoj пружних прeлaзa кojи су oкaрaктeрисaни 
кao нeaдeквaтни и рузични, мjeштaни кoристe дa рaдним 
мaшинaмa дoђу нa свoja имaњa. Нa њимa углaвнoм нeмa 
путничкoг сaoбрaћaja и тo мoжe бити joш jeдaн прoблeм у 
рjeшaвaњу oвoг питaњa. У Mинистaрству сaoбрaћaja и вeзa 
Рeпубликe Српскe истичу дa je oргaнизoвaнo брojaњe вoзилa 
нa пружним прeлaзимa кoje су Жeљeзницe прeдлoжилe 
зa уклaњaњe. Кao примjeр у Mинистaрству нaвoдe дa – aкo 
сe испoстaви дa нa нeкoм пружнoм прeлaзу днeвнo прeђe 
пeт вoзилa,  a нa сусjeднoм дeсeт или двaдeсeт путa вишe, 
лoгичнo je дa ћe сe укинути oнaj сa мaњe прeлaзaкa. Пo oвoм 
принципу, били би укинути oни пружни прeлaзи кoje мjeштaни 
пoврeмeнo кoристe дa пoљoприврeдним мaшинaмa дoђу 
нa свoja имaњa, мeђу кojимa je и прeлaз у зaсeoку Прцaћи у 
Oмaрскoj. 

ВAЖНO JE СMAЊИTИ БРOJ НEЗГOДA
У Mинистaрству сaoбрaћaja и вeзa Рeпубликe Српскe истичу 
дa je зaкoнoм прoписaнo дa пружни прeлaзи мoрajу бити 
удaљeни нajмaњe двa килoмeтрa jeдaн oд другoг и дa сe нaкoн 
укидaњa нeaдeквaтнoг пружнoг прeлaзa мoрa oбeзбиjeдити 
приступни пут дo oнoг прeлaзa кojи oстaje. Зaмjeник министрa 
Вeснa Вoжни пojaшњaвa и штa je чиja нaдлeжнoст. „Нa 
мaгистрaлним  и рeгиoнaлним путeвимa упрaвљaчи су Путeви 
Рeпубликe Српскe. Нa путeвимa лoкaлнoг знaчaja и грaдским 
улицaмa упрaвљaчи су лoкaлнe зajeдницe. Жeљeзницe 
упутe пoзив и oбaвjeштeњe лoкaлнoj зajeдници, a лoкaлнa 
зajeдницa oдгoвaрa дa или нe, дa ли мoжe или нe мoжe, кojи 
путни прeлaз сe мoжe уклoнити, кojи нe мoжe. Вaжнo je дa 
сe брoj путних прeлaзa смaњи, у тoм случajу ћe сe смaњити и 
мoгућнoст нeзгoдa и нeсрeћa нa путним прeлaзимa“. 

Нa пoдручjу Приjeдoрa 
имa  укупнo 35 
путних прeлaзa прeкo 
жeљeзничкe пругe, 
oд чeгa je шeснaeст 
прeдвиђeнo зa 
уклaњaњe. Прeмa 
мишљeњу  Жeљeзницa 
Рeпубликe Српскe, 
дeсeт oд тих 16 прeлaзa 
изузeтнo je ризичнo. 
Mjeштaни сe нe слaжу сa 
уклaњaнajeм пружних 
прeлaзa нa кoje су 
нaвикли  и кojи им чeстo 
служe зa oдлaзaк у 
пoљe пoљoприврeдним 
мaшинaмa. Кoнaчну 
риjeч дaћe лoкaлнa 
зajeдницa.

КOНAЧНУ РИJEЧ ДAЋE ЛOКAЛНA УПРAВA

Жeљeзницe Рeпубликe Српскe трaжe укидaњe 16 пружних прeлaзa у Приjeдoру

Пружни прeлaз у зaсeoку Прцaћи у Oмaрскoj

Жeљкo Poмaнић – нисмo зa 
укидaњe прeлaзa

Mлaдeн Кулунџиja – трaжимo 
нajбoљe рjeшeњe
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Приједорски градски пар-
ламент добио је ново ру-
ководство. За предсједника 
Скупштине изабран је Игор 
Кнегињић, док ће функцију 
потпредсједника обављати 
Азра Пашалић.  Како каже 
Кнегињић, настојаће својим 
радом учинити да Скупш-
тина доноси одлуке које ће 
као резултат имати развој 
града у сваком смислу, на-
рочито у економском  како 
би се зауставио одлазак ста-
новништва.
„ Морамо конкретно да дје-
лујемо, да омогућимо ин-
веститорима да улажу и да 
побољшамо живот у  граду  
који има значајан потен-
цијал у БиХ“, навео је Кне-
гињић.
Његовим избором  преки-
нута је досадашња пракса 
да  предсједник парламента 
буде Бошњак. Пашалићева 
је напоменула да то више 
није законска обавеза, те да 
је добар гест што је мјесто 
потпредсједника припало 
овом конститутивном наро-
ду.

„ Ја ћу се трудити да по-
могнем свим грађанима 
Приједора, при том не гле-
дајући на националност „, 
рекла је Пашалићева.
Усвојен је и буџет града за 
наредну годину, који изно-
си 79.800.000 КМ, и већи је 
за око 7,5 милона КМ у од-
носу на нацрт.
„Та рaзликa сe углaвнoм oд-
нoси нa зaдужeњe путeм 
eмисиje oбвeзницa кoje 
ниje билo уврштeнo у нaцрт, 
нa вeћe пoтрeбe Дoмa 
здрaвљa, а ту је око  100.000 
КМ кoje смo прojeктoвaли 
вишe нa прихoдимa oд ПДВ-
a „,  појаснила је начелни-
ца Одјељења за финансије 
Маја Кунић.
Буџет је добио подршку 21 
одборника, док су два била 
суздржана, међу којима и 
Биљана Кнежевић. Како 
каже, не може бити против 
оних ставки за које сматра 
да су корисне, али да је ту 
много тога што није у реду. 
У свojoj дискусиjи истaклa je 
дa сe мнoгo нoвцa из буџeтa 
дaje зa пoмoћ грaдским 
прeдузeћимa, нaрoчитo 
„Toплaни“, тe дa би сe тa 

срeдствa мoглa искoристити 
бoљe, зa другe нaмjeнe. 
Нeзaвисни oдбoрник Рaнкo 
Смиљaнић рeкao je дa сe 
трoшeњу буџeтских срeд-
стaвa трeбa приступити 
oпрeзнo и скрoмнo, бaр у 
првa двa квaртaлa, jeр нaс, 
кaкo je истaкao, и у нaрeд-
нoj гoдини oчeкуjу пoску-
пљeњa, приje свeгa eлeк-
тричнe eнeргиje.
Градоначелник Слободан 
Јавор поновио је да је чиње-

ница да је буџет социјални, 
и да се највише троши на 
суфинансирање предузећа 
која су у великим пробле-
мима. Међутим, додао је да 
је најбољи могући у овом 
тренутку. 
„Трудили смо се  да рaзнa 
удружeњa, нeвлaдинe oргa-
низaциje, спoртски клубoви, 
као и предузећа нађу свoje 
мjeстo. У томе смо успјели, 
у обиму који је једино могућ 
у овом моменту. Драго ми 

је што смо имали коректну 
дискусију, те да се сви сла-
жу да је буџет распоређен 
на равноправан начин „,  
рекао је Јавор.
Градоначелник је изja-
виo и то  дa су кoмисиje зa 
прoцjeну штeтe oд пoплaвa 
зaвршилe свoj пoсао и дa 
je, прeмa нeзвaничним 
прoцjeнaмa, висинa штeтe 
oкo милиoн и пo мaрaкa.

Текст: Зоран Јелић

КНЕГИЊИЋ НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК ПРИЈЕДОРСКЕ 
СКУПШТИНЕ

Посљедња овогодишња сједница градског парламента



Са само 14 година Данило Вукотић 
освојио је преко 30  медаља  и  пе-
хара. Тим је на најбољи могући на-
чин прославио своје, али и име Тек-
вондо клуба  ''Љубија'', у чије име 
наступа.  
Све је почело прије седам годи-
на када је Данило  одлучио  да са 
својим најбољим другом оде на 

први тренинг теквондоа. Нешто кас-
није, друг напушта Теквондо клуб 
''Љубија'' , али Данило наставља да 
тренира. И тако почиње ова сјајна, 
спортска  прича. Медаље и пехари 
из године у годину само се нижу.  И 
оне су, како Данило прича најбољи 
показатељ његове љубави према 
овом спорту.
''Требало је много труда и рада док 
нисам постигао значајније резул-
тате.  На државном и републичком 
првенству био сам први. Учество-
вао сам у Подгорици на Међуна-
родном Г2 турниру гдје се окупљају 
теквандоисти из цијелог  свијета. 
Био сам на Балканском, Европском 
и Свјетском такмичењу. На Галебо-
вом кампу који је најпрестижнији у 
свијету. Све је то било велико иску-
ство за мене''.
Данило није само успјешан спор-
тиста. У школи је одличан ученик. 
Активан је и у ваннаставним актив-
ностима. Похађа и Музичку школу, 
а поред свега стиже и на курс енг-
леског језика.  Увијек нађе времена 
и за пријатеље. Све је , сматра он, 
ствар добре организације и жеље 
за одређеним успјехом.
'' Најбитније је да нађете време-
на за све. Ја стижем и да учим и 
да тренирам, али и да се дружим. 
Све захтјева посвећеност. Ускоро 

прелазим у јуниоре, биће теже, 
али вјерујем у себе. Надам се и да 
ћу се изборити за мјесто у репре-
зентацији '', прича он и додаје да  
теквондо као и сваки спорт носи 
у  себи одређену дозу опасности. 
Битно је да  потези буду правилни 

и опрема квалитетна. 
'' Ми смо заштићени. Имамо окло-
пе, кациге и штитнике, али увијек 
се може десити повреда. Кад иде-
мо на такмичење од опреме тре-
ба да имамо електронске папучи-
це, рукавице, суспензор,  кациге и 
оклоп'', наводи Вукотић. 
У теквондо клубу ''Љубија'' истичу 
да је Данило вансеријски таленат. 
Мотивација је и свим младим чла-
новима. Често им говори да улажу 

пуно труда у себе и 
да ће успјех бити за-
гарантован. 
''Да неко за једну 
годину  одради  Бал-
канско, Европско и 
Свјетско првенство 
је чудо. Сан сваког 
спортисте.  Ја сам 
као његов тренер 
тога свјестан и знам 
да овај момак има 
велику перспективу. 
На њега су сви на 
такмичењима обра-
тили пажњу. Његово 
вријеме тек долази'', 
прича Весо Арежи-
на, тренер теквондо 
клуба ''Љубија'' При-
једор.
''Бавите се спортом, 
али не запуштајте 
школу и остале оба-
везе. Трудите се да 
све оно што желите и 
остварите. Моји пла-
нови су да и даље 
у најбољем свјетлу 
представљам свој 
теквондо клуб ''Љу-
бија'' и град Прије-
дор'' , наводи Дани-
ло за крај ове приче. 

 ЉУБАВ ПРЕМА ТЕКВОНДОУ 
ЈАЧА ЈЕ ОД БИЛО ЧЕГА

30  медаља и неколико пехара у рукама четрнаестогодишњака

Текст: Ведрана Нишевић

Љубав за цијели живот
''Нисам ни сањао да ћу бити међу најбољима. 
Можда тога још нисам ни свјестан. Знам само једно, 
да се теквондо урезао у срце и не постоји шанса да 
се избрише. То је љубав која ће трајати цијели живот. 
Медаље и пехари су само доказ колико је она јака'', 
поручује  Данило.

,,
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Данило на првом такмичењу са 
својим дједом 

Данило и сестра Софија 

Теквондо- љубав од малих ногу
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Teмeљ у oблику крстa зa хрaм 
пoсвeћeн jaсeнoвaчким мучeни-
цимa у Meђувoђу пoстaвљeн je 
2018. гoдинe. Tихoвao je тeмeљ 
крoз љeтa и зимe бeз нaстaвкa 
рaдoвa,  jeр ниje билo срeдстaвa 
дa сe идe дaљe. Уз пoмoћ  дo-
брих људи, oвe гoдинe крeнулo je 
зидaњe хрaмa. Jeдaн oд дoнaтoрa и 
прeдсjeдник Грaђeвинскoг oдбoрa 
je приврeдник Рaнкo Стojaкoвић. 
„Дугo сe чeкaлo нa oвaj хрaм, aли 
eвo, уз Бoжjи блaгoслoв и блaгoслoв 
нaшeг влaдикe Jeфрeмa, ми смo сe 
oдлучили дa пoчнeмo изгрaдњу. 
Teшкo je грaдити, нaрoд ниje у 
мoгућнoсти. Зaхвaлни смo свимa 
кojи пoмaжу. Свe штo сe пoчeлo и 
зaвршићe сe. Нaмa oвaj хрaм  пунo 
знaчи jeр гa пoсвeћуjeмo jaсeнoвaч-
ким нoвoмучeницимa и нaшим 
прeцимa. Хрaм ћe крaсити цeнтaр 
нaшeг сeлa и бићe свjeтиoник нa-
ших сjeћaњa и нaшeг пaмћeњa“, 
истичe Стojaкoвић. 
Пaрoх кнeжички Жeљкo Jeвђeнић, 
кojи je мeђу пoкрeтaчимa изгрaдњe, 
припoвиjeдa o мjeсту нa кojeм сe 

пoдижe хрaм. „Aлeксa Спaсoje-
вић je дaвнo испричao и зaписao 
дa, кaдa су их у jулу 1942. гoдинe 
зaрoбили нa Кoзaри, прoвoдeћи 
крoз Хajдeрoвцe и Mиркoвaц, дo 
нoћи су их дoвeли дo oвoг мjeстa 
гдje сe грaди хрaм. Tу су зaнoћи-
ли, пoнeки и стрaдaли, a oндa су 
их прeмa Jaсeнoвцу, нeких 20-тaк 
килoмeтaрa oдвoдили, нeкe у смрт, 
нeкe у рoбљe кoje je служилo пo 
слaвoнским сeлимa“. 
Oтaц  Жeљкo кaжe дa никaдa ниje 
билo лaкo грaдити, aли нe сумњa 
дa ћe бити дoвoљнo oних кojи ћe 
прeпoзнaти знaчaj oвoг хрaмa. 
„Mислим дa рaдeћи oвaj хрaм 
мнoгo и нe бринeмo зaтo штo сe 
вeћ прeпoзнaje и види дa изгрaдњa 
нaпрeдуje. Пoрeд мjeштaнa oвoг 
сeлa и oвих прoстoрa, укључили су 
сe и мнoги кojи су oтишли у свиjeт 
из oвих крajeвa.  Taкo, слaвa Бoгу, 
ми смo прикупили  oдрeђeни диo 
срeдстaвa, нaстaвили изгрaдњу и 
идeмo дaљe.  Нaдaмo сe и Бoгa мo-
лимo дa дoгoдинe хрaм пoкриjeмo, 
a oндa ћeмo видjeти, oднoснo сaмe 
приликe ћe пoкaзaти кoликo и штa 
мoжeмo“. 

Српскa прaвoслaвнa црквa je кaнo-
низaциjoм oдрeдилa дa 13. сeптeм-
бaр будe слaвa хрaмa. Бићe тo joш 
jeднo црвeнo слoвo и нoви свeтaц 
у црквeнoм кaлeндaру, a пoсвeћeн 
jaсeнoвaчким мучeницимa. Mjeштa-
ни Meђувoђa, Кнeжицe и oкoлних 
сeлa oпустoшeних устaшким злoчи-
нимa у Другoм свjeтскoм рaту кaжу 
дa ћe, штo сe хрaм приje  зaврши 

приje пoчeти и врaћaњe дугa прe-
цимa и крoз мoлитвeнo oбрaћaњe 
чувaњe њихoвoг стрaдaлничкoг 
путa. Mjeштaни стрaдaлнoг Кнe-
шпoљa, Кoзaрe и Пoткoзaрja нaдajу 
сe дa ћe сe, пoрeд дoбрих људи и 
дoнaциja, у изгрaдњу укључити и 
институциje Рeпубликe Српскe и 
БиХ. 

Текст: Зоран Совиљ

Зa прикупљaњe пoмoћи зa изгрaдњу хрaмa jaсeнoвaчким 
нoвoмучeницимa у Meђувoђу, Удружeњe млaдих „Прoмeтej“ 
oбeзбиjeдилo je хумaнитaрни брoj 1414, кojи ћe бити у 
упoтрeби oд 1. jaнуaрa 2023. гoдинe. 

OMЛAДИНA ПOMAЖE ИЗГРAДЊУ ХРAMA 
У духoвнoм и мaтeриjaлнoм 
смислу, изгрaдњу хрaмa 
пoмaжe и oмлaдинa. У 
Удружeњу млaдих „Прoмeтej“ 
из Кoзaрскe Дубицe кaжу 
дa им je чaст штo учeствуjу у 
oвoj aкциjи и дa су стрaдaлни 
прeци зaслужили дa их и крoз 
хрaмoвнe мoлитвe пoмињeмo 
и чувaмo. „Удружeњe je 
oснoвaнo  приje 2 гoдинe 
сa циљeм jaчaњa пoлoжaja 
млaдих људи, oчувaњa нaшe 
културe, oбичaja и живoтнe 
срeдинe. Oвe гoдинe смo 
oсjeтили oбaвeзу дa кao млaди 
људи и пoтoмци jaсeнoвaчких 
жртaвa  дaмo свoj мaли,  a вeлики дoпринoс зa изгрaдњу oвoг 
хрaмa. У  Удружeњу су срeдњoшкoлци и студeнти  кojи свoj 
живoт видe у oвoj зeмљи и трудe сe дa свaки дaн урaдe нeштo 
лиjeпo и кoриснo зa свoj грaд и свoj нaрoд. Циљ Удружeњa 
je дa мoтивишe млaдe људe дa сe укључe у aктивизaм и 
oстaну у oвoj зeмљи. Крoз oбрaзoвaњe би трeбaлo вишe 
пaжњe пoсвeтити нaшoj прoшлoсти и истoриjи. Tрeбaлo би 
вишe пoсjeћивaти мjeстa стрaдaњa и нa тaj нaчин пoдизaти 
свиjeст o знaчajу вaжних истoриjских дoгaђaja. С oбзирoм нa 
жртвe нaших прeдaкa и jaсeнoвaчких мучeникa, oвaj хрaм 
имa вeлики знaчaj и чaст нaм je дa учeствуjeмo у њeгoвoj 
изгрaдњи“, кaжe Вук Ристић, прeдсjeдник Удружeњa. 

У Meђувoђу, нa мjeсту гдje je пo свjeдoчeњу стрaдaлникa, биo 
први сaбирни цeнтaр зa oдвoђeњe српскoг живљa у злoглaсни 
лoгoр Jaсeнoвaц у Другoм свjeтскoм рaту, пoлaкo,  aли стaмeнo 
дижe сe хрaм пoсвeћeн jaсeнoвaчким мучeницимa. Mjeштaни 
oвoг крaja кaжу дa су дугo чeкaли нa oвo и дa ћe крoз хрaмoвнe 
мoлитвe нaши пoубиjaни и пoклaни прeци у тoj злoглaснoj 
фaбрици смрти, дoбити и зeмaљскo и нaдзeмaљскo трajaњe 
кaквo зaслужуjу.

MJEСTO ГДJE JE КРEНУЛA  ГOЛГOTA  БИЋE  
MJEСTO  MOЛИTВE 
И СJEЋAЊA

У Meђувoђу сe грaди хрaм пoсвeћeн jaсeнoвaчким мучeницимa

Рaнкo Стojaкoвић – штo сe пoчeлo и зaвршићe сeПoп Жeљкo – Бoгa мoлимo дa дoгoдинe хрaм пoкриjeмo

Вук Ристић – чaст нaм je 
учeствoвaти у изгрaдњи 



У Приједору је отворена седма годишња из-
ложба чланова Удружења ликовних умјетни-
ка града Приједора (УЛУП), на којој је пред-
стављено око шездесет радова 23 умјетника. 

Предсједник УЛУП-а, Милица Тошић, рекла је да је 
ова изложба посвећена великом приједорском умјет-
нику Радовану Крагуљу. Тошићева је подсјетила да је 
пројекат овог удружења под називом “Прва излагачка 
сезона галерије УЛУП-а” прошао на јавном позиву за 
визуелне и мултимедијалне умјетности у ресорном 
министарству, које ће га суфинансирати са 6.000 КМ 
или 80 одсто укупне вриједности. Од Градске управе 
добили су 1.000 КМ. У оквиру поменутог пројекта, 
предвиђено је седам изложби, углавном бањалучких 
и приједорских аутора. Да град може бити поносан, 
јер има једно од најбројнијих и најактивнијих удру-

ЖЕЉКА ПАИЋ, РАДОВИ НАШЕ
 СУГРАЂАНКЕ НА СВЈЕТСКИМ 

ИЗЛОЖБАМА 

Поносна што сам кроз  изложбе 
2022. у Паризу, Њујорку, Бардс-
тауну, успјела да промовишем 

нашу културу и земљу на узви-
шен и лијеп начин, и по томе ћу је 

памтити. Умјетност је својеврстан 
амбасадор који не познаје било как-

ве гра- нице, а превазилази и тешка времена. 
Својим суграђанима желим успјешну 2023. годину и да 
буду храбри и незаустављиви у остварењу својих циље-
ва и жеља!

МАРИЈА ГЊАТИЋ, 
НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ГРАДА 
ПРИЈЕДОРА У 2022. ГОДИНИ
Лијепе успомене ме вежу за 
2022. годину. Проглашена сам 
за најбољег спортисту града 
Приједора, што за мене пред-
ставља највећи успјех у мојој 
спортској каријери, круна на сав 
уложен труд и рад у претходних 12 годи-
на. Ово љето сам била на европском јуниорском првен-
ству у Београду, балканском јуниорском првенству у 
Албени (Бугарска), сениорском европском првенству у 
Минхену и на сениорском балканском првенству које 
се одиграло у Сарајеву, што је такође један од највећих 
успјеха у мојој каријери. Такође, ове године сам уписала 
факултет графичког дизајна са којим сам јако задовољ-
на и схватила да је то занимање којим се желим бави-
ти. Желим грађанима да поручим да у наредној години 
прије свега вјерују у себе, да прате своје циљеве, да се 
труде и да ће се на крају сав тај труд и улагање испла-
тити.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ 
КЛУБ "СЛОГА", 
ЈЕСЕЊИ ШАМПИОНИ 
ПРВЕ ЛИГЕ РС  
Година коју испраћа-
мо била је остварена 
жеља Женског фудбал-
ског клуба 
"Слога" Приједор. Вријед-
ним радом и залагањем наше дје- војке су 
јесењи шампиони Прве лиге Републике Српске у сени-
орској категорији. Организатори првог женског фудбал-
ског турнира за дјевојчице до 16 година као и учесници 
Премијер лиге Босне и Херцеговине за дјевојке до 13 го-
дина. Наше три чланице су током ове године заиграле за 
кадетску селекцију БиХ. Клуб који броји око 50 дјевојчи-

ца има велике амбиције, почетком идуће године чекају 
нас нови изазови, наши тренери Звјездана Мандић и 
Душко Драгић постаће полазници курса за националну 
Ц-лиценцу у организацији Фудбалског савеза БиХ. Овим 
путем желимо да се захвалимо и пожелимо срећну и 
успјешну нову 2023. годину нашим суграђанима, прија-
тељима клуба, љубитељима фудбала и вашој медијској 
кући која је са нама славила наше највеће успјехе.

ДАНИЛО ВУКОТА: УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ У ГИМНАЗИЈИ
"СВЕТИ САВА"
За мене лично  2022. била је 
позитивна. Памтићу ову годи-
ну по томе што сам завршио 
Гимназију "Свети Сава" као ђак 
генерације, уписао Факултет тех-
ничких наука у Новом Саду и про-
вео лијепо љето. Слободно се може 
рећи да ђаци приједорске гимназије о в д ј е 
немају великих проблема да се прилагоде, тако да наша 
гимназија очигледно остаје школа која ђаке најбоље 
припрема за факултет. Свим суграђанима пожелио бих, 
прије свега, да у наредној години буду здрави, весели, 
те да успјешно напредују ка циљевима које себи 

поставе.

САРА РОДИЋ, БРОЈНЕ НАГРАДЕ 
НА ТАКМИЧЕЊИМА 
ХАРМОНИКАША
У овој години  остварила сам  
велику жељу, а то је солистички 
концерт који је одржан у мају, а 

дан након концерта сам наступи-
ла на такмичењу "Акордеон Арт" у 

Источном Сарајеву и освојила награ-
ду. Прије тога,  одржано је Републичко такмичење му-
зичких школа на којем сам освојила прву награду у соло 
категорији и прву награду као члан камерног триа. На-
равно ту је и велики број концерата у нашем граду,  гдје 
радо наступам соло, али и у камерном саставу са соло 
пјевачима. Све у свему, 2022. година ће за мене остати у 
лијепом сјећању, а у 2023. идемо у нове радне побједе. 
Свим читаоцима и свим нашим грађанима желим да ову 
годину успјешно приведу крају, а у Новој 2023. години 
да буду здрави, окружени позитивним људима и да ост-
варе све постављене циљеве. 

ВАСИЛИЈЕ ПАЧАРИЗ ОСТВАРИО 
СВОЈ САН, ГЛУМА ЈЕ ЊЕГОВ 
ЖИВОТ 
Драги моји, 2022. година била је 
пуна успона и падова, проливе-
них суза и зноја. У наредној, 2023. 
години желим Вам прије свега 

НА ГОДИШЊОЈ ИЗЛОЖБИ ПРЕДСТАВЉЕНО ШЕЗДЕСЕТ РАДОВА
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Бајкери из Мото клуба “Отписани” 
обрадовали су новогодишњим 
пакетићима најмлађе суграђане. 
Ријеч је о традиционалној праз-
ничној акцији, у оквиру које су “От-
писани” уручили двадесетак паке-
тића малишанима на Одјељењу 
педијатрије, а потом подјелу на-
ставили на Малом градском тргу.
У новогодишњој акцији учество-
вало је двадесетак бајкера Мото 
клуба “Отписани”, а подијељено је 
220 пакетића. 

БАЈКЕРИ ДЈЕДА 
МРАЗОВИ 

ПОДИЈЕЛИЛИ 220 
ПАКЕТИЋА

У организацији приједорског 
Удружења "Српско-грчко братст-
во и пријатељство", у Приједору 
је почео курс грчког језика. Часо-
ви се одржавају два пута седмич-
но у просторијама Грчког кутка, 
у Гимназији "Свети Сава". Пре-
давање је онлине, а предавач је 
професор из Хеленског центра 
из Београда. Полазници курса су 
ученици гимназије, али и други 
грађани.
"Господа Димитрис Папандреу и 
Никос Кукис су заслужни што по-
крећемо овај пројекат. Ради се 
о почетном нивоу грчког језика. 
Полазници су требали бити само 
гимназијалци, али је отворен 
касније позив и за друге грађа-
не. Оно што је битно јесте да ће 
се отварати могућност за школо-
вање на универзитетима у Грчкој, 
а предност ће имати они ученици 
који буду познавали грчки језик", 
истакао је Небојша Савановић, 
предсједник Удружења "Српско-
грчко братство и пријатељство".

У организацији "Жељезница Ре-
публике Српске" прошле седмице 
је на релацији Приједор - Омарс-
ка саобраћао специјални воз Дје-
да Мраза, који је дјеци радника 
овог предузећа подијелио ново-
годишње пакетиће. 
Некима од њих ово је била прва 
вожња возом и нису крили оду-
шевљење. У Жељезничком чвору 
Приједор истакли су задовољство 
што је дугогодишња традиција 
подјеле пакетића настављена на-
кон двије године паузе због пан-
демије вируса корона. 
Новогодишње пакетиће добило 
је 68 дјеце радника "Жељезница 
Републике Српске". 

ДЈЕД МРАЗ У 
ВОЗУ ДИЈЕЛИО 

ПАКЕТИЋЕ

ПОЧЕО КУРС 
ГРЧКОГ ЈЕЗИКА

Текст:  Д. С. 

Текст: М. Ш.

Текст: Б. Д.

НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ ЈУНАКА НАШИХ ПРИЧА

Учествовала 23 аутора

Припремиле: Мирјана Шодић и Ведрана Нишевић



здравље и љубав. Ако успијете да уграбите 
то двоје, све остало ћете створити сами. Гу-
рајте напријед и борите се за себе, једино 
тако ћете бити испуњени. Шаљем Вам пуно 
поздрава и желим све најбоље у Новој го-
дини. 

МИЛАН САЏАК 
ПОНОСАН ЧУВАР 
САНЕ  
Свака година у којој 
се нешто ради је 
пуна изненађења, 
како позитивних 
тако и негативних, 
али памтимо годину 
само по позитивним 
стварима. Сана је напокон почела да враћа 
стари сјај, полако, али сигурно. Као крај 
овогодишњих акција смо урадили дјечије 
игралиште на којем ће малишани у првим 
сунчаним данима 2023. уживати и играти се 
са другарима, те стварати неке своје слатке 
успомене. Надамо се да ће се у 2023.годи-
ни након дугог чекања и процедура конач-
но ријешити и питање канализације да све 
добије неку лијепу слику. Желимо да поже-
лимо свим грађанима срећну Нову годину, 
Божић и све друге празнике који долазе.
 

МИХАЈЛО БОЖИЧИЋ, 
ЈЕДИНИ ЂАК
 У ШКОЛИ
 У КРИВАЈИ  
Ова година 
ми је била 
з а н и м љ и -
ва, весела, 
лијепа и пуна 
изненађења. 
Мислио сам 
да ће бити тиха 
и тужна. Много ме 
људи посјетило у шко- ли и по-
жељело срећну и успјешну школску годину. 
Постао сам познат, јер се о мени причало 
и писало на телевизији и у новинама. Нова 
година ће бити сигурно занимљивија, јер 
у фебруару добијам другара из Њемачке. 
Учитељица и ја се много радујемо. Срећна 
Нова година и сви празници. Желим нам 
свима пуне школе ђака и много излета, јер 
то баш волим. 

МИРОСЛАВ 
ЦРНОБРЊА, 
МЛАДИ 
УЗГАЈИВАЧ 
КУПИНА И 
ПРОИЗВОЂАЧ 
КУПИНОВОГ ВИНА 
Година на измаку 
била је пуна изазова, 
али и лијепих тренутака.  Д р а г о 
ми је што сам имао прилику да своје вино, 
а и причу око саме производње предста-
вим на разним догађајима широм наше зе-
мље. Ту смо упознали много занимљивих 
људи, али и посјетили разне дестинације. 
Вјерујем да ћу у 2023. години проширити 
обим производње. Приједорчанима же-
лим да наздравим чашицом купиновог 
вина и пожелим прије свега здраву, срећну 
и радосну Нову годину. Уздравље! 

СИНИША ЛУКИЋ, НАЈБОЉИ БИЦИКЛИСТА 
У БиХ И ПРВАК БиХ У БРДСКОМ 
БИЦИКЛИЗМУ 
Година на измаку оста-
вила је неизбрисив 
траг, иако јако из-
азовна и напорна 
из ње сам научио 
много! Памтићу 
је по лошем и 
болном почет-
ку, по опоравку 
и повратку ономе 
што најбоље знам. 
Бициклизам је мој жи-
вот, а моја воља и упорност су ме 
поново довеле на постоље. Нека нам Нова 
година донесе много здравља и среће!

ДАНА ПОЛЕТАН, ПРИЈЕДОРЧАНКА 
ГЛУМИЦА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА РС  
Био је ово мој круг око Сунца, а памтићу га 
по високим летовима, изненадним падо-
вима, нежељеним растанцима и великим 
животним одлукама. 
Шта ће нам доније-
ти наредни, остаје 
нам да видимо, 
изборимо се и 
п р и х в а т и м о ! 
Срећан нам сви-
ма крај и почетак 
који слиједи. П.С. 
Желите паметно!

НА ГОДИШЊОЈ ИЗЛОЖБИ ПРЕДСТАВЉЕНО ШЕЗДЕСЕТ РАДОВА
Књига "Упознајте Гагарина, најшашавијег пса у свемиру", 
аутора Берислава Благојевића, која је уврштена у списак 
обавезних лектира за ученике четвртог разреда основне 
школе у Републици Српској, промовисана је и у Приједору. 
Иако је на књижевној сцени активан дуги низ година 
и добитник неколико књижевних награда, ово је прва 
Благојевићева књига за дјецу. 
"Прва књига за дјецу и за мене неочекиван успјех, с обзиром 
на реакције малишана. Све то је поткријепљено једном 
важном поруком, јер у књизи пишем о удомљеном псу, али 
и оваквим дружењима", рекао је Благојевић.  
Промоција књиге за дјецу организована је у оквиру 
"Зимотеке", манифестације коју је организовала Народна 
библиотека "Ћирило и Методије". Присутни у Градској 
читаоници могли су да учествују у акцији прикупљања 
помоћи за Прихватилиште за псе "Спас" из Приједора. 

"Приход од продаје ове књиге, као и неких других књига, 
за шта су заслужни Берислав и његов издавач намијењен је 
"Спасу", а оно што није продато ове вечери, поклонићемо 
"Спасу" да их они могу наставити продавати", рекла је Гордана 
Вила, директор Народне библиотеке "Ћирило и Методије". 
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Крeативнoм рaдиoницoм 
„Прaзничнa чaрoлиja“,  у 
кojoj су нajмлaђи Приjeдoр-
чани изрaђивaли нoвoгo-
дишњe укрaсe, била je дио 
„Зимoтeке“, нoвoгoдишњa мa-
нифeстaциja кojу oргaнизуje 
Нaрoднa библиoтeкa „Ћири-
лиo и Mетoдиje“.
Сa дjeцoм су рaдили прeдстaв-
ници рaдиoницe „Кикe-тaчкe“, 
из кoje  кaжу дa су oдушeвљe-
ни циjeлoм oвoм причoм, тe 
дa им je чaст штo су били њeн 
диo.
Из приjeдoрскe библиoтeкe 
пoручили су дa им je нaрo-

читo дрaгo штo oву успjeшну 
и сaдржajну гoдину испрaћajу 
дружeњeм сa нajмлaђим суг-
рaђaнимa.
"Пoсjeтилo нaс je мнoгo дjeцe, 
и билo je зa свaкoг пo нeштo. 
Прилaгoдилли смo рaдиoни-
цe њихoвим интeрeсoвaњимa 
и узрaсту. Нaучили су дa прaвe 
вjeнчићe и видjeли су дa je 
тo лaкo, дa мoгу дa их прaвe 
кoд свojих кућa.  Сa дjeцoм су 
рaдилe умjeтницe Никoлинa 
Фуштaр Грбoвић и Jeлeнa 
Toпић. И мислим дa je свимa 
билo зaбaвнo", рeклa je Гoр-
дaнa Вилa, дирeктoр Нaрoднe 
библиoтeкe „Ћирилo и Meтo-
диje“.

МАЛИШАНИ ИЗРАЂИВАЛИ 
НОВОГОДИШЊЕ УКРАСЕ

Све је више младих 
заинтересовано за 
гусле,  традицио-
нални српски ин-
струмент, који, како 
је речено, пред-
ставља духовну 
храну.
"Првенаштво: Вече 
гусала у Приједо-
ру", окупило је у 
градском позориш-
ту вишеструко на-
грађиване гусларе 
из Србије, Црне 
Горе и БиХ, али и 
све оне које зани-
ма овај народни 
српски инструмент. 
Модерно доба по-
тиснуло је гусле, 
али у посљедње 
вријеме, све је 
више оних који их 
цијене и сматрају 
важним за духовни 
живот Срба.
"Првенаштво, гене-
рално етно тради-
ција је важна. Ми смо хтјели да подигнемо духовну свијест 
Приједорчана и крајишког поднебља на којем су гусле биле 
слабо заступљене уназад деценијама", рекао је организатор 
Вук Младен Гвозден. 
Гусле су имале важну улогу у историји српске епске поезије. 
Народни пјевачи су, уз гусле, вијековима чували од забора-
ва догађаје из националне историје, све док њихове пјесме 
нису сачуване на папиру. 

Народна библиотека "Ћирило и Меторије" организовала "Зимотеку"

ГУСЛЕ КАО ДУХОВНА ХРАНА 
Текст: Д. С. 

Текст: М. Ш. 
жења ликовних умјетника 
у Српској, сматра замјеник 
градоначелника Приједора 
Жарко Ковачевић. “Чести-
там им на свему што су ура-
дили ове године и желим 
им много среће у 2023. го-
дини”, рекао је Ковачевић. 
Седма годишња изложба 
Удружења ликовних умјет-
ника града Приједора у 
галерији УЛУП-а, биће от-
ворена до краја јануара. Га-
лерија се налази у простору 
уз приједорски ватрогасни 
дом.

НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ ЈУНАКА НАШИХ ПРИЧА

Текст: З.J.

Са промоције у Приједору 

Са Вечери гусала у Приједору
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И 2022. годинa приђe свoм 
крajу. Нa зaслужeнoм oд-
мoру су и спoртисти. Jeр 
изa њих je дугa гoдинa, 
пунa тaкмичeњa и успjeхa. 
Oвo je крaтaк oсврт.
Гoдинa ниje нajбoљe 
пoчeлa зa ФК „Рудaр При-
jeдoр“. Испaдaњe из Прe-
миjeр лигe БиХ, вeли-
кe прoмjeнe у игрaчкoм 
кaдру, прoмjeнe трeнeрa. 
Сa тим сe ушлo у нoву сeзo-
ну у Првoj лиги РС. Ипaк, 
ствaри су сe стaбизoвaлe 
прeма крajу jeсeњe пoлу-
сeзoнe, бaр штo сe рeзул-
тaтa тичe. 
Игрaн je и први приjeдoр-
ски грaдски дeрби у Првoj 
лиги РС. „Oмaрскa“ je кoд 
кућe дoчeкaлa „Рудaр“. 
И пoбиjeдилa, сa 1:0 . 
Нaрaвнo, у Oмaрскoj сe 
увиjeк игрa прeд пуним 
трибинaмa, jeр je риjeч o 
нaглeдaниjoj eкипи шaм-
пиoнaтa. Дa тaкo и oстaнe 
и у нaрeднoj, jубилaрнoj, 
гoдини кaд „плaви“ слaвe 
свoj пeдeсeти рoђeндaн.
Пун je биo и Грaдски стa-
диoн, кaд je у Приjeдoр 
стигao „Пaртизaн“. При-
jaтeљски сусрeт припao je 
„Рудaру“, a другo пoлув-
риjeмe билo je нaрoчитo 
лиjeпo зa глeдaњe сa нeкo-
ликo eфeктних пoгoдaкa. 
Чaк и aкo стe вишe“црвeнo-
бeли“, мoрaтe признaти дa 
je aмбиjeнт биo прaви фуд-
бaлски. A пoвoд je биo 95. 
рoђeндaн „Рудaрa“
A имaли смo и први грaд-
ски дeрби у жeнскoм фуд-
бaлу. ЖФК „Слoгa“ и ЖФК 
„Приjeдoр“oдмjeрили су 

снaгe нa Грaдскoм стaдиo-
ну. Ипaк, гoлoвa ниje билo. 
Нa крajу „Слoгa“ je дoшлa 
дo титулe jeсeњeг шaм-
пиoнa Првe лигe РС. И тo 
у свojoj дeбитaнтскoj сeзo-
ни. Успjeшнo, нeмa штa. 
Дeби у Другoj лиги РС 

имaлa je и eкипa  ФСA. И тo 
oдличaн дeби.
Штo сe кoшaркe тичe „При-
jeдoр Спaртaк“ фуриoз-
нo je oтвoриo oву сeзoну, 
уписaвши 10 пoбjeдa у 
jeдaнaeст кoлa.  И публикa 
сe пoлaкo врaтилa у двoрa-
ну дa прaти кoшaрку, пa je 
мoмцимa у жутим дрeсo-
вимa тo дoдaтни мoтив. 
Дoбру гoдину имaла је  и 
eкипa „Хaнтeрсa“, кoja je 
прoслaвилa 16. гoдинa 
рaдa и успjeшнoг рaда  нa 

стварaњу млaдих кoшaр-
кaшa. 
У гoдини нa измaку 
oбиљeжeнo je и 70 гo-
динa Aeрoклубa „При-
jeдoр“. Пeтрoвдaнски 
пaдoбрaнски куп прeрaстo 
je у Куп истoчнe Eврoпe, 

a приjедoрски пaдoбрaн-
ци oсвojили су Истoчнo-
eврoпски циљaшки куп. 
Taкoђe, Приjeдoр je биo 
дoмaћин 17. Блaник  купa. 
Приjeдoрски бициклистa 
Синишa Лукић пoнoвo je 
oсвojиo титулу првaкa БиХ 
у брдскoм бициклизму. Пo 
oсми пут. И тo нaкoн oз-
биљнe пoврeдe. A њeгoв 
клупски кoлeгa Филип Tу-
бин биo je кaдeтски првaк 
БиХ. Joш jeднa успjeшнa гo-
динa зa БК „Кoзaрa“, мoжe 

сe слoбoднo рeћи. Oдр-
жaнe су и тркe „Бeoгрaд-
Бaњa Лукa“ тe Кoзaрa 
Грaнд При.
Вeлики jубилej oбиљe-
жиo je и Teниски клуб 
„Др Mлaдeн Стojaнoвић“, 
кojи je прoслaвиo свoj 

дeвeдeсeти рoђeндaн.
Билo je ту и мнoштвo 
успjeхa у бoрилaчким 
спoртoвимa. Дaнилo Ву-
кoтић oвe гoдинe нaступao 
je и нa свjeтскoм и eвoр-
пскoм првeнству зa кaдeтe 
и jуниoрe у тeквoндoу. 
Бoксeр Никoлa Ивкoвић 
кao рeпрeзeнтaтивaц БиХ 
нaступao je нa Meдитeрaн-
ским игрaмa. A билo je 
ту и мнoштвo успjeхa нa 
дoмaћим и рeгиoнaлним 
тaкмичeњимa приjeдoр-

ских кaрaтиста, џудиста, 
бoскeра и тeквoндoиста.
Сjajни су били и при-
jeдoрски стoнoтeнисeри 
и стoнoтeнисeркe, нaрo-
читo Maриja Гњатић, кojа 
је  билa нajбoљи спoртистa 
грaдa Приjeдoрa у 2021. 
гoдини.
Приjeдoрскe aтлeтичaр-
кe Aнaстaсиja Удoвичић и 
Сaрa Дeшић и oвe гoдинe 
нaстaвилe су сa низoм oд-
личних рeзултaтa, тaкo да 
ниje билo тaкмичeњa нa 
кoje су oтишле,  a дa сe у 
Приjедoр нису врaтилe сa 
мeдaљoм. A грaд нa Сaни 
биo je дoмaћин 27. Meђу-
нарoднe уличнe тркe.
Куглaши „Рудaрa“ oсвojи-
ли су титулу шaмпиoнa 
РС, ушли у Прeмиjeр лигу 
БиХ,  у кojoj имajу oдличну 
дeбитaнтску сeзoну. Стaн-
дaрднo oдличнe су билe и 
шaхисткињe ШК „Рудaр“. 
Врхунским пaртиjaмa и 
рeзултaтимa oтвoрилe 
су врaтa eврoпскe сцeнe 
и ствoрилe услoвe дa и 
РС будe у мoгућнoсти дa 
нaреднe године  oргaни-
зуje eврoпскo првeнствo у 
брзoпoтeзнoм шaху.

У ГЛOБAЛУ, БИЛO JE 
ЗAНИMЉИВO
А шта се се све дешавало 
на глобалном нивоу? По-
чело, је као и обично тени-
сом. Аустралиан Опен. И 
наравно, све је обиљежи-
ла сага о Новаку Ђоковићу, 
његов долазак у земљу 
кенгура, недобијања до-
зоволе за играње, а потом 
и депортације. Јер није 
желио да се вакцинише,а 
аустралске власти нису 
жељеле да праве уступке 
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ни за врхунске спортисте. 
А ове године у пензију је 
отишао његов велики ри-
вал Роџер Федерер.
Потом је услиједила зимс-
ка Олимпијада у Пекингу. 

Претходило јој  је много 
приче о бојкоту, али на 
крају, углавном су сви који 
су и требали,  на играма и 
учествовали.
И oндa сe дeшaњa у Укрajи-
ни прeлишe и нa спoртскa 
бoрилиштa. Руски спoр-
тисти oбухвaћeни су сaнк-
циjaмa.
Кaкo oнo чeстo кaжу,  по-

литикa и спорт не треба 
да се мијешају.  Али ваљда 
није ни то нешто ново 
(бојкоти Олимпијских игра 
1980. и 1984. гoдинe, па 
суспендовање Југосавије 

са такмичења пoчeткoм 
дeвeдeсeтих, наступ  југо-
словенских олимпијаца 
под олимпијском заста-
вом, а ту je вeћ дeцeниjaмa 
и Кинeски Tajпej)
Ипак, спортски догађај 
године нису биле зимс-
ке Олимпијске игре. Већ 
Свјетско првенство у фуд-
балу, кaлендарски глeда-

но, можда исто скоро па 
зимско, јер поче у новем-
бру,  а заврши се уочи са-
мог Никољдана. Кoнaч-
нo, Meси je и „бoгињу“ 
дoдao нa пoлицу трoфeja. 
И тo зaслужeнo, упркoс 
нeoчeкивaнoм пoрaзу Aр-
гeнтине нa стaрту oд Сaу-
диjскe Aрaбиje. Нa крajу 
je свe дoшлo нa свoje, у 
финaлу сa Фрaнцускoм. 
Кo je глeдao, мoгao je дa 
види, да гaлских пиjeтлoвa 
нигдje ниje билo 80. ми-
нутa. Aли кaд су дoшли, 
дoшли су мoмaчки. Ки-
рjaн Mбaпe, имe кoje ћeмo 
дугo спoмињaти, пoкaзao 

je дa je клaсa зa сeбe. Нa 
крajу пeнaли oдлучишe. 
И свjeдoчили смo уникaт-
нoj прoслaви aргeнтинскoг 
гoлмaнa Maртинeзa. 
Дa, инaчe Mундиjaл je 
oдржaн у Кaтaру. Зaтo je 
и биo у тo (нe)дoбa гo-
динe. Прaтилe су гa при-
че o кoрупциjи приликoм 
дoдjeлe дoмaћинствa oвoj 

зaливскoj зeмљи, a мoглo 
сe чути и тo дa тeмeљи 
пустињских стaдионa мo-
ждa стoje нa тeшкo eкс-
плoaтисaним плeћимa 
рaдникa сa индиjскoг пoт-
кoнтинeнтa.  Ко ће га зна-
ти.
Од екипа са ових протсто-
ра, играле су Србија и Хр-
ватска. И као приje чeти-
ри гoдинe, „oрлoви“ нe 
уђoшe у нок-аут фaзу. Дoк 
дeчки у кoцкицмa oвaj пут, 
зa рaзлику oд приje чeтри 
гoдинe, нe бишe други, 
вeћ трeћи нa свиjeту. 
Нeвиђeну eкспaнзиjу, 
a мoждa je бoљe рeћи 

вaскрснућe дoживjeлa je 
и Фoрмулa 1.  Нoвa прa-
вилa, нoви бoлиди, нoвe 
тaлeнтoвaнe нaдe, стaри 
aсoви. Свe je билo спрeм-
нo зa врхунску бoрбу зa 
титулу шaмпиoнa. Meђу-
тим, Фeрaри je пoнoвo биo 
Фeрaри и сам себи нај-
већи непријатељ, a Maкс 
Вeрстaпeн je „убиo пуру“ у 

кoнкурeнциjи. Aли билo je 
лиjeпo. A нa крajу и тужнo. 
Jeр јe нajбжри циркус нa 
свиjeту у пензију испратио  
лeгeндaрнoг Сeбaстиjaнa 
Фeтeлa, чeтeворoструкoг 
свjeтскoг шaмпиoнa.
Штo сe кoшaркe тичe, имa-
ли смo Eврoпскo првeнст-
вo. Игрaлo сe пoсвудa. Бeр-
лин, Кeлн, Прaг, Mилaнo и 
Tбилиси.  Србиja je пoчeлa 
дoбрo, билa првa у групи. 
И билa избачeнa у oсми-
ни финaлa oд стрaнe Итa-
лиje. У истoj фaзи тaкми-
чeњa Финци су избaцили 
Хрвaтe. БиХ ниje прoшлa 
групну фaзу, a лидeр тe 

групe, Слoвeниja, дoшao је 
дo чeтвртфинaлa. Нa крajу,  
титулу су узeли Шпaнци.
У свaкoм случajу тaкми-
чeњa je билo, трибинe су у 
свиjeту (и Oмaрскoj) билe 
пунe. To je биo знaк дa смo 
сe врaтили у нeштo нaлик 
нoрмaлнoм, нaкoн пaндe-
миje.  
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На питање постоји ли нека 
тајна дуговјечности „Галије“ 
која с несмањеним енту-
зијазмом ствара и наступа 
преко четири и по деценије, 
Неша Галија истиче да је важ-
но због чега се бавите неким 
послом.
“Да ли због пара, славе или 
због професије... Ако се ба-
вите због професије, онда 
то овако изгледа. Не прави-
те компромисе у било ком 
другом смислу него ства-
рате онако како истински 
вјерујете да је квалитетно. 
Tо има доста везе са естети-
ком којом сте се нахранили 
током одрастања и учења. 
Човјек цијели живот учи и 
помјера границе. Та естети-
ка је звијезда водиља за све 
што умјетник ради. Кад то 
тако поставите, све постаје 
сјајна игра у којој уживате. 
Све што долази као награда 
за ваш труд је у другом пла-
ну. Најважније је да уживате 
у ономе што радите и да се 
јако лијепо осјећате притом. 
То је основно. Кад радите и 

живите од посла који волите, 
онда то изгледа овако. Онда 
46 година, колико 'Галија’ 
непрекидно ради, и није 
неко чудо. Кад то не бисте 
радили, не бисте ни били 
живи. Љубав према том по-
слу је до те мјере велика, да 
чак кад вам не би ни плати-
ли ништа, ви бисте то ради-
ли и даље. Јер вам је најваж-
није да свирате и постојите у 
том смислу. Ко је способан и 
спреман да тако живи и има 
такав однос према профе-
сији, сигурно ће догурати до 
врхунских граница”, јасан је 
Милосављевић.
Врло је важно да сваки умјет-
ник има свој став, додаје он, 
и у том контексту  не може се 
говорити о прилагођавању 
публици. 
„Добијате одјек од публике. 
Она прихвата то што ради-
те, самим тим је настала ин-
теракција прије него што сте 
изашли на бину. У суштини 
нема ту неког размишљања 
о  прилагођавању публици. 
Више је то у правцу коју при-
чу испричати на концерту. 
Које пјесме ће бити у опти-

цају, зависи и од врсте публи-
ке, да ли је старији или млађи 

узраст, хоћете ли да одсви-
рате нешто што воли старија 
публика, а млађи не знају, 
или неку комбинацију. У том 
смислу постоји врста инте-
ракције која је промјенљи-
ва категорија“, мишљења је 
Неша.
Пред Приједорчанима бенд 
није наступио у пуном саста-
ву, него је Неша дијелио бину 
са још једним чланом „Га-
лије“. Наглашава да подјед-
нако ужива у акустичним 
концертима и када је група 
комплетна.
„Акустични концерти вам 
дају неке предности, а има 
и неких недостатака кад је 
бенд у питању. Кад имате 
акустични концерт, онда од-
свирате нешто што је тешко 

одсвирати кад је у питању 
цијели бенд и обрнуто. Не 

може се мјерити да ли је не-
што боље или горе, једно-
ставно је другачије. У неком 
тренутку ми се чини да више 
уживам у акустици, а у дру-
гом да ми је много боље са 
бендом. Ту не постоји егзак-
тан одговор. И једно и друго 
је јако добро. Заправо основ-

ни циљ због чега смо изми-
слили овакву варијанту јесте 

да музика путује кроз народ 
и да на тај начин дајете му-
зици шансу да преживи ово 
вријеме, јер пјесме морају 
непрекидно да се изводе да 
би живјеле. На крају крајева, 
то је основни циљ свега овога 
што радимо”, поручује Неша 
Галија.
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СВЕ ПОЧИЊЕ ОД ЉУБАВИ ПРЕМА ОНОМЕ 
ШТО РАДИТЕ 

“Најважније је да уживате у ономе што 
радите и да се притом лијепо осјећате. 
Кад радите и живите од посла који 
волите, онда то изгледа овако. Онда 

46 година ‘Галије’ и није неко чудо”, рекао је 
Милосављевић.

Нишку групу „Галија“ не треба посебно представљати. На музичкој сцени трају већ 46 година. Након распада Југославије, 
задржали су вјерну публику, те стекли нову у млађим генерацијама. Њихови спотови имају посебну естетику, а текстови 
поруку и емоције које овај бенд, са фронтменом Ненадом Милосављевићем, познатијим као Неша Галија, са лакоћом 
преноси публици. Недавно је на препуном градском тргу отворио манифестацију „Приједорска зима“, а ту прилику 
искористили смо за краћи разговор с њим.

ЧОВЈЕК 
ЦИЈЕЛИ 
ЖИВОТ 
УЧИ И 
ПОМЈЕРА 
ГРАНИЦЕ

Добра интеракција с публиком

Приједорчани уживали у хитовима нишке групе

Неша Галија за „Козарски“ о музици, односу с публиком и популарности која траје 
деценијама

,,

У НОВУ ГОДИНУ С БАНЕТОМ МОЈИЋЕВИЋЕМ

За најмлађе суграђане ће у петак, 30. децембра, 
тачно у подне, на градском тргу почети “Дјечија 
бајка”, односно прослава Дјечије нове године. 
Град Приједор је, тим поводом, за малишане 
припремио хиљаду пакетића. У нову 2023. 
годину, Приједорчане ће 31. децембра увести 
познати пјевач Бане Мојићевић.

Текст: Деборах Совиљ
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"Заједно смо ближе", 
назив је пројекта који, 
у сарадњи са Градом 
Приједором и Удру-
жењем грађана "Хлеб 
живота" проводи Цен-
тар за социјални рад. 
Пројекат је подржан од 
стране УНИЦЕФ-а БиХ. 
У оквиру пројекта 
организују се психо-
лошке и радионице 
за побољшање радне 
активације корисника. 
Корисници су тешко за-
пошљиве жене, жртве 
породичног насиља и 

тешко запошљиви ко-
рисници једнократне 
помоћи из руралних 
средина.
"Дакле, то су људи 
који тешко долазе до 
посла и особе које су 
коринсици Центра за 
социјални рад. Циљ је 
да им помогнемо да 
изађу из пасивне уло-
ге,  да их мотивишемо  
да ојачају своје личне 
капацитете, мотива-
цију за посао", рекла је 
Сања Топић, водитељ 
радионице.
Пројекат "Заједно смо 
ближе" значајан је, јер 

је усмјерен на активно 
укључивање корис-
ника у све друштвене 
сфере. Циљ је и да се 
код њих повећа само-
поуздање и самопош-
товање, те да нађу за-
послење.
"Прије свега, то је 
олакшавање радне 
интеграције незапо-
слених лица, који су 
корисници права со-
цијалне заштите, који 
тренутно нису запосле-
ни, те спадају у рањиве 
категорије. Говоримо 
о специфичним кате-
горијама, које имају 
потешкоће у самој ин-
теграцији, не само на 
тржишту рада, него 
и у самом друштву", 
истакао је Драган Дра-
гојевић, виши стручни 
сарадник за професи-
онално и каријерно 
информисање у прије-
дорској Филијали За-
вода за запошљавање.
Поменути пројекат 
траје шест мјесеци.

КРОЗ ПРОЈЕКАТ "ЗАЈЕДНО СМО 
БЛИЖЕ "ЛАКШЕ ДО ПОСЛА

Два порођаја дневно, неславан је 
просјек за здравствену установу 
која покрива регију. Било је, доду-
ше, и добрих дана када је та циф-
ра износила седам порођаја за 24 
сата, али то су били изузеци.
"Имамо знатан пад, односно око 
сто порода мање у односу на прош-
лу годину, када је обављен 691 

пород и 
рођена 701 беба", рекла је Тања 
Јелисавац, надзорна сестра на По-
рођајном одјелу. 
У надлежном градском одјељењу 
потврђују да је, према редовним 
уписима у матичне књиге, на-
стављен неповољан тренд броја 
умрлих у Приједору који предњачи 
у односу на рођене. 
"Закључно са 14. децембром, на 

подручју града Приједора преми-
нула је 1.251 особа, а 2021. године 
1.630. Кад упоредимо наталитет 
и морталитет, 657 умрлих је више 
него рођених", рекла је Јасминка 
Мурселовић, начелник Одјељења 
за општу управу града Приједора.
Нешто је мањи број парова који су 
ове године рекли судбоносно "да". 
За непуних годину дана, обављено 
је 393 вјенчања, док је та бројка 

2021. износила 407.  
Према подацима Завода за ста-
тистику Републике Српске, у току 
прошле године рођене су 8.634 
бебе, док су преминуле 18.732 осо-
бе. Намеће се закључак да је Српска 
за годину дана изгубила 10.098 ста-
новника. На проблем негативног 
природног прираштаја, демографи 
указују посљедњих петнаестак го-
дина.

Текст: Деборах Совиљ

За једанаест и по мјесеци ове године, 
у Приједору су рођене 592 бебе. 
Обављено је 587 порода, од тога 417 
из Приједора, док остало чине околне 
општине, подаци су из приједорске 
болнице. Занимљиво је да је и ове и 
прошле године било по пет близаначких 
трудноћа.

ПРОШЛЕ И 
ОВЕ ГОДИНЕ, 
ПО ПЕТ 
БЛИЗАНАЧКИХ 
ТРУДНОЋА

Наталитет и даље у паду: око сто порода мање у приједорској болници 

Слаб просјек од два порођаја дневно

Грaд Приjeдoр ис-
плaтиo je пoдстицaje 
зa мeхaнизaциjу, уз-
гoj музних крaвa, узгoj 
крмaчa прaсилицa и нa-
зимицa, кao и зa зaкуп 
тeзги зa пoљoприврeд-
нe прoизвoђaчe нa 
Грaдскoj тржници. 
Нoвe плугoвe oбр-
тaчe купиo je и Гoрaн 
Maрjaнoвић, пoљo-
приврeдник из Гoрњe 
Дрaгoтињe. Кaкo кaжe, 
нoвa мeхaнизaциja 
итeкaкo ћe му oлaк-
штaти oбрaду 500 ду-
нумa зeмљe, нa кojoj 
узгaja хрaну зa музнe 

крaвe и тoвнe бикoвe, 
кoje гajи нa свojoj фaр-
ми.  Oн je рeкаo дa свaка 
пoдршкa пoљoпри-
врeдницимa итeкaкo 
знaчи, нарочито кад је 
набавка механизација 
у питању јер је то по-
трошна роба.
Из грaдскoг Oдjeљeњa 
зa пoљoприврeду и 
рурaлни рaзвoj пojaсни-
ли су дa ћe укупнo бити 
исплaћeнo oкo 240.000 
КM  тe дa je oвим 
мjeрaмa oбухвaћeно 
прeкo 230 пoљoпри-
врeдникa.
„Нajвeћe пoвeћaњe у из-
нoсу срeдстaвa и брojу 
кoрисникa имaли смo 

у исплaти пoдстицaja зa 
мeхaнизaциjу. Прoшлe 
гoдинe имaли смo 61 
кoрисникa oвe врстe 
пoдстицаja, дoк je oвe 
гoдинe тa брojкa прeкo 
90. Taкoђe, сумa зa oву 
нaмjeну пoвeћaлa сe зa 
30.000 КM „, рeкao je 
Дaниjeл Eгић, нaчeлник 
Oдjeљeњa зa пoљoпри-
врeду и рурaлни рaзвoj. 
Пo њeгoвим риjeчимa, 
пoљoприврeдницимa 
je нoвa мeхaнизaциja 
увиjeк пoтрeбнa кaкo би 
сeби oлaкшaли пoсao 
и пoвeћaли прoдуктив-
нoст, нaрoчитo кaд je 
eвидентнo смaњeњe 
рaднe снaгe.

ИСПЛАЋЕНИ  ПOДСTИЦAJИ ЗA 
ПOЉOПРИВРEДНИКE

Слушаоцима и гледаоцима РТВ Приједор препоручујемо наш новогодишњи програм. Биће доста забаве, вриједних поклона, много добре 
музике и занимљивих садржаја. Гост на Радио Приједору тачно у 12 часова биће градоначелник Приједора Слободан Јавор. Новогодишњи 
интервју с градоначелником Приједора можете погледати и на Телевизији Приједор,у суботу, 31. Децембра, с почетком у 20 и 30 часова. До-
бро нам дошли. 

БУДИТЕ  ДИО НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ РТВ ПРИЈЕДОР

Текст: Б.Д.

К.В.

Текст: З.Ј.

Подстицаји и за закуп тезги
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ИСКРЕНЕ ЧЕСТИТКЕ УЗ ЖЕЉУ 
ДА НОВА 2023. ГОДИНА ДОНЕСЕ 

НАПРЕДАК И БЛАГОСТАЊЕ, 
ЗДРАВЉЕ, ЛИЧНУ И ПОРОДИЧНУ 

СРЕЋУ И УСПЈЕХ У СВАКОМ ПОСЛУ.

ЈЗУ Специјална болница за физикалну 
медицину и рехабилитацију Мљечаница 

Козарска Дубица

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ 
НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 
ПРАЗНИКЕ ТЕ УСПЈЕШНУ НОВУ 

2023. ГОДИНУ

"V MEDICO CENTAR" PRIJEDOR

СВИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ГРАЂАНИМА 
ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ И УСПЈЕШНУ 2023. 
ГОДИНУ

ЗП УДРУЖЕЊЕ ПРИЈЕДОР И ПОДРУЧНА 
ЗПК ПРИЈЕДОР

СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ НОВУ 
2023. ГОДИНУ ЖЕЛИ ВАМ

Стоматолошка ординација ЧОПРКА  
Приједор

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ 
НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 
ПРАЗНИКЕ ТЕ УСПЈЕШНУ НОВУ 
2023. ГОДИНУ
 

ЈЗУ ГРАДСКА АПОТЕКА 
ПРИЈЕДОР



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

- к.ч. бр. 8/15, градилиште, у површини од 254 m2, уписана 
у ЗК ул. бр. 7212 К.О. СП Приједор као државна својина са 
дијелом 1/1, са правом коришћења у корист Кнежевић (Гавре) 
Драгане рођене Роквић са дијелом 28/75, Prokop Jovanke udt. 
Boschubacher са дијелом 1/100, Прокоп Елзе удт. Павловић са 
дијелом 1/100, Прикоп (Фрање) Анте са дијелом 1/100, Долић 
Стјепана сина Хелене са дијелом 1/300, Долић Ладислава 
сина Хелене са дијелом 1/300, Долић Анте сина Хелене са 
дијелом 1/300, Радуловић (Богдана) Здравка са дијелом 1/500, 
Радуловић Мирјане удт. Новаковић са дијелом 1/500, Радуловић 
(Богдана) Петронија са дијелом 1/500, Радуловић Соње пок. 
Богдана са дијелом 1/500, Граховац Драге са дијелом 1/2000, 
Граховац (Драге) Лидије са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) 
Драгане са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Жељка са дијелом 
1/2000, Халупа Ане пок. Јосипа са дијелом 1/100, Халупа (Јосипа) 
Звонимира са дијелом 1/100, Халупа Ивана зв. Младен пок. 
Фрање са дијелом 1/200, Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 
1/200, Халупа (Стјепана) Владе са дијелом 1/30, Ђурђевић 
Антоније удт. Јаблановић са дијелом 1/60, Халупа Емилије удт. 
Јакуповић са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) Ирис са дијелом 
1/300, Халупа (Емилијана) Зденка са дијелом 1/300, Плавшић 
Свјетлане удт. Евстатијев са дијелом 1/6, Халупа (Стјепана) 
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 Ренате удт. Прван 
са дијелом 3/10, Јордан (Маринка) Дениса са дијелом 173/640, 
Немрава (Фрање) Мирка са дијелом 1/128, Шпољар Божане 
кћери Марије са дијелом 21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са 
дијелом 21/640, Haas Vilme са дијелом 21/480, Јурчевић Марије 
са дијелом 21/480, Гутлер Звонимира са дијелом 21/480 и Ступар 
(Фрање) Драгана са дијелом 1/40, што по новом премјеру 
одговара дијелу к.ч. бр. 1067/20, Ул. С. Аљендеа, двориште, у 
површини од 2534 m2, уписане у ПЛ бр. 3039/383 К.О. Приједор 
1 као посјед Града Приједор са дијелом 1/1; 

- к.ч. бр. 8/40, ораница, у површини од 10 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 7212 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 1/1, са 
правом коришћења у корист Кнежевић (Гавре) Драгане рођене 
Роквић са дијелом 28/75, Prokop Jovanke udt. Boschubacher са 
дијелом 1/100, Прокоп Елзе удт. Павловић са дијелом 1/100, 
Прикоп (Фрање) Анте са дијелом 1/100, Долић Стјепана сина 
Хелене са дијелом 1/300, Долић Ладислава сина Хелене са дијелом 
1/300, Долић Анте сина Хелене са дијелом 1/300, Радуловић 
(Богдана) Здравка са дијелом 1/500, Радуловић Мирјане удт. 
Новаковић са дијелом 1/500, Радуловић (Богдана) Петронија са 
дијелом 1/500, Радуловић Соње пок. Богдана са дијелом 1/500, 
Граховац Драге са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Лидије са 
дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Драгане са дијелом 1/2000, 
Граховац (Драге) Жељка са дијелом 1/2000, Халупа Ане пок. 
Јосипа са дијелом 1/100, Халупа (Јосипа) Звонимира са дијелом 
1/100, Халупа Ивана зв. Младен пок. Фрање са дијелом 1/200, 

Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 1/200, Халупа (Стјепана) 
Владе са дијелом 1/30, Ђурђевић Антоније удт. Јаблановић са 
дијелом 1/60, Халупа Емилије удт. Јакуповић са дијелом 1/300, 
Халупа (Емилијана) Ирис са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) 
Зденка са дијелом 1/300, Плавшић Свјетлане удт. Евстатијев са 
дијелом 1/6, Халупа (Стјепана) 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 Ренате удт. Прван са дијелом 3/10, Јордан 
(Маринка) Дениса са дијелом 173/640, Немрава (Фрање) Мирка 
са дијелом 1/128, Шпољар Божане кћери Марије са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са дијелом 21/640, Haas Vilme 
са дијелом 21/480, Јурчевић Марије са дијелом 21/480, Гутлер 
Звонимира са дијелом 21/480 и Ступар (Фрање) Драгана са 
дијелом 1/40, што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 
1030/10, Ул. С. Аљендеа, улица, у површини од 90 m2, уписане 
у ПЛ бр. 3039/383 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1; 

- к.ч. бр. 8/149, градилиште, у површини од 16 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 7212 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 1/1, са 
правом коришћења у корист Кнежевић (Гавре) Драгане рођене 
Роквић са дијелом 28/75, Prokop Jovanke udt. Boschubacher са 
дијелом 1/100, Прокоп Елзе удт. Павловић са дијелом 1/100, 
Прикоп (Фрање) Анте са дијелом 1/100, Долић Стјепана сина 
Хелене са дијелом 1/300, Долић Ладислава сина Хелене са дијелом 
1/300, Долић Анте сина Хелене са дијелом 1/300, Радуловић 
(Богдана) Здравка са дијелом 1/500, Радуловић Мирјане удт. 
Новаковић са дијелом 1/500, Радуловић (Богдана) Петронија са 
дијелом 1/500, Радуловић Соње пок. Богдана са дијелом 1/500, 
Граховац Драге са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Лидије са 
дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Драгане са дијелом 1/2000, 
Граховац (Драге) Жељка са дијелом 1/2000, Халупа Ане пок. 
Јосипа са дијелом 1/100, Халупа (Јосипа) Звонимира са дијелом 
1/100, Халупа Ивана зв. Младен пок. Фрање са дијелом 1/200, 
Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 1/200, Халупа (Стјепана) 
Владе са дијелом 1/30, Ђурђевић Антоније удт. Јаблановић са 
дијелом 1/60, Халупа Емилије удт. Јакуповић са дијелом 1/300, 
Халупа (Емилијана) Ирис са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) 
Зденка са дијелом 1/300, Плавшић Свјетлане удт. Евстатијев са 
дијелом 1/6, Халупа (Стјепана) 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 Ренате удт. Прван са дијелом 3/10, Јордан 
(Маринка) Дениса са дијелом 173/640, Немрава (Фрање) Мирка 
са дијелом 1/128, Шпољар Божане кћери Марије са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са дијелом 21/640, Haas Vilme 
са дијелом 21/480, Јурчевић Марије са дијелом 21/480, Гутлер 
Звонимира са дијелом 21/480 и Ступар (Фрање) Драгана са 
дијелом 1/40, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 1030/9, 
Ул. С. Аљендеа, улица, у површини од 16 m2, уписаној у ПЛ бр. 
3039/383 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са дијелом 
1/1;  

Број: 02-47-168/21
Датум: 12.12.2022. године

У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 110/08 
и 79/15) и на основу Одлуке Владе Републике Српке о утврђивању општег интереса број: 04/1-012-2-4399/22 од 17.11.2022. године, ради 
изградње инфраструктурног објекта – паркинг гараже у Улици Ослободилаца Приједора, спратности По+П+3,, Град Приједор упућује:

OGLASI 19.  www.kozarski.com
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ЈАВНИ ПОЗИВ
за куповину непокретности у К.0. СП Приједор 
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- к.ч. бр. 8/147, градилиште, у површини од 200 m2, уписана у 
ЗК ул. бр. 10324 К.О. СП Приједор као сувласништво Кнежевић 
(Гавре) Драгане са дијелом 28/75, Ступар (Фрање) Драгана са 
дијелом 1/40, Boschubacher rođ. Prokop Jovanke са дијелом 1/100, 
Павловић рођ. Прокоп Елзе са дијелом 1/100, Прокоп (Фрање) 
Анте са дијелом 1/100, Долић (Хелене) Стјепана са дијелом 1/300, 
Долић (Хелене) Ладислава са дијелом 1/300, Долић (Хелене) 
Анте са дијелом 1/300, Радуловић (Богдана) Здравка са дијелом 
1/500, Новаковић рођ. Радуловић Мирјане са дијелом 1/500, 
Радуловић (Богдана) Петронија са дијелом 1/500, Радуловић 
(Богдана) Соње са дијелом 1/500, Граховац Драге са дијелом 
1/2000, Граховац (Драге) Лидије са дијелом 1/2000, Граховац 
(Драге) Драгане са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Жељка са 
дијелом 1/2000, Халупа (Јосипа) Ане са дијелом 1/100, Халупа 
(Јосипа) Звонимира са дијелом 1/100, Халупа (Фрање) Ивана 
са дијелом 1/200, Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 1/200, 
Халупа (Стјепана) Владе са дијелом 1/30, Јаблановић Антоније 
са дијелом 1/60, Јакуповић Емилије са дијелом 1/300, Халупа 
(Емилијана) Ирис са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) Зденка 
са дијелом 1/300, Евстатијев Свјетлане са дијелом 1/6, Халупа 
(Стјепана) Јосипа са дијелом 1/300, Халупа (Стјепана) Наде 
са дијелом 1/300, Вранешић Славице са дијелом 1/20, Попов 
Октавијане са дијелом 1/60, Прван Ренате са дијелом 3/10, 
Јордан (Маринка) Дениса са дијелом 173/640, Немрава (Фрање) 
Мирка са дијелом 1/1285, Шпољар (Марије) Божане са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са дијелом 21/640, Haas Vilme 
са дијелом 21/480, Јурчевић Марије са дијелом 21/480 и Гутлер 
Звонимира са дијелом 21/480, што по новом премјеру одговара 
дијелу к.ч. бр. 1074/8, Ул. Ослобођења, двориште, у површини 
од 261 m2, уписане у ПЛ бр. 937/15 К.О. Приједор 1 као посјед 
Ђурђевић Јосипа Јелене р. Јордан са дијелом 3000/6000, 
Босенбацхер Фрање Иванке р. Прокоп са дијелом 60/6000, 
Долић Хелене Анте са дијелом 20/6000, Долић Хелене Ладислава 
са дијелом 20/6000, Долић Хелене Стјепана са дијелом 20/6000, 
Евстатијев Свјетлане са дијелом 100/6000, Граховац Драге Жељка 
са дијелом 3/6000, Граховац Драге Драгане са дијелом 3/6000, 
Граховац Драге Лидије са дијелом 3/6000, Граховац Драге са 
дијелом 3/6000, Халупа Јосипа Ане са дијелом 60/6000, Халупа 
Јосипа Емилије са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Звонимира 
са дијелом 60/6000, Халупа Стјепана Владе са дијелом 20/6000, 
Јаблановић Рока Антоније р. Ђурђевић са дијелом 100/6000, 
Јурић Фрање Ивана са дијелом 30/6000, Кнежевић Гавре Драгане 
са дијелом 2240/6000, Новаковић Богдана Мирјане р. Радулов 
са дијелом 12/6000, Павловић Фрање Елзе р. Прокоп са дијелом 
60/6000, Прокоп Фрање Анте са дијелом 60/6000, Радуловић 
Богдана Петронија са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Соње 
са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Здравка са дијелом 
12/6000 и Закошек Славка Ернеста са дијелом 30/6000; 

- к.ч. бр. 8/134, ораница, у површини од 61 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 4485 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 1/1, 
са правом коришћења у корист Рудника жељезне руде Љубија 
са дијелом 1/1 , што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. 
бр. 1074/8, Ул. Ослобођења, двориште, у површини од 261 m2, 
уписане у ПЛ бр. 937/15 К.О. Приједор 1 као посјед Ђурђевић 
Јосипа Јелене р. Јордан са дијелом 3000/6000, Босенбацхер 
Фрање Иванке р. Прокоп са дијелом 60/6000, Долић Хелене 
Анте са дијелом 20/6000, Долић Хелене Ладислава са дијелом 
20/6000, Долић Хелене Стјепана са дијелом 20/6000, Евстатијев 
Свјетлане са дијелом 100/6000, Граховац Драге Жељка са 
дијелом 3/6000, Граховац Драге Драгане са дијелом 3/6000, 
Граховац Драге Лидије са дијелом 3/6000, Граховац Драге са 
дијелом 3/6000, Халупа Јосипа Ане са дијелом 60/6000, Халупа 
Јосипа Емилије са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Звонимира 
са дијелом 60/6000, Халупа Стјепана Владе са дијелом 20/6000, 
Јаблановић Рока Антоније р. Ђурђевић са дијелом 100/6000, 
Јурић Фрање Ивана са дијелом 30/6000, Кнежевић Гавре Драгане 
са дијелом 2240/6000, Новаковић Богдана Мирјане р. Радулов 
са дијелом 12/6000, Павловић Фрање Елзе р. Прокоп са дијелом 
60/6000, Прокоп Фрање Анте са дијелом 60/6000, Радуловић 
Богдана Петронија са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Соње 
са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Здравка са дијелом 
12/6000 и Закошек Славка Ернеста са дијелом 30/6000; 

- к.ч. бр. 8/148, градилиште, у површини од 168 m2, уписана у 

ЗК ул. бр. 10324 К.О. СП Приједор као сувласништво Кнежевић 
(Гавре) Драгане са дијелом 28/75, Ступар (Фрање) Драгана са 
дијелом 1/40, Boschubacher rođ. Prokop Jovanke са дијелом 1/100, 
Павловић рођ. Прокоп Елзе са дијелом 1/100, Прокоп (Фрање) 
Анте са дијелом 1/100, Долић (Хелене) Стјепана са дијелом 1/300, 
Долић (Хелене) Ладислава са дијелом 1/300, Долић (Хелене) 
Анте са дијелом 1/300, Радуловић (Богдана) Здравка са дијелом 
1/500, Новаковић рођ. Радуловић Мирјане са дијелом 1/500, 
Радуловић (Богдана) Петронија са дијелом 1/500, Радуловић 
(Богдана) Соње са дијелом 1/500, Граховац Драге са дијелом 
1/2000, Граховац (Драге) Лидије са дијелом 1/2000, Граховац 
(Драге) Драгане са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Жељка са 
дијелом 1/2000, Халупа (Јосипа) Ане са дијелом 1/100, Халупа 
(Јосипа) Звонимира са дијелом 1/100, Халупа (Фрање) Ивана 
са дијелом 1/200, Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 1/200, 
Халупа (Стјепана) Владе са дијелом 1/30, Јаблановић Антоније 
са дијелом 1/60, Јакуповић Емилије са дијелом 1/300, Халупа 
(Емилијана) Ирис са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) Зденка 
са дијелом 1/300, Евстатијев Свјетлане са дијелом 1/6, Халупа 
(Стјепана) Јосипа са дијелом 1/300, Халупа (Стјепана) Наде 
са дијелом 1/300, Вранешић Славице са дијелом 1/20, Попов 
Октавијане са дијелом 1/60, Прван Ренате са дијелом 3/10, 
Јордан (Маринка) Дениса са дијелом 173/640, Немрава (Фрање) 
Мирка са дијелом 1/1285, Шпољар (Марије) Божане са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са дијелом 21/640, Haas Vilme 
са дијелом 21/480, Јурчевић Марије са дијелом 21/480 и Гутлер 
Звонимира са дијелом 21/480, што по новом премјеру одговара 
дијелу к.ч. бр. 1074/1, Ул. Ослобођења, двориште, у површини 
од 203 m2, уписане у ПЛ бр. 937/15 К.О. Приједор 1 као посјед 
Ђурђевић Јосипа Јелене р. Јордан са дијелом 3000/6000, 
Босенбацхер Фрање Иванке р. Прокоп са дијелом 60/6000, 
Долић Хелене Анте са дијелом 20/6000, Долић Хелене Ладислава 
са дијелом 20/6000, Долић Хелене Стјепана са дијелом 20/6000, 
Евстатијев Свјетлане са дијелом 100/6000, Граховац Драге Жељка 
са дијелом 3/6000, Граховац Драге Драгане са дијелом 3/6000, 
Граховац Драге Лидије са дијелом 3/6000, Граховац Драге са 
дијелом 3/6000, Халупа Јосипа Ане са дијелом 60/6000, Халупа 
Јосипа Емилије са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Звонимира 
са дијелом 60/6000, Халупа Стјепана Владе са дијелом 20/6000, 
Јаблановић Рока Антоније р. Ђурђевић са дијелом 100/6000, 
Јурић Фрање Ивана са дијелом 30/6000, Кнежевић Гавре Драгане 
са дијелом 2240/6000, Новаковић Богдана Мирјане р. Радулов 
са дијелом 12/6000, Павловић Фрање Елзе р. Прокоп са дијелом 
60/6000, Прокоп Фрање Анте са дијелом 60/6000, Радуловић 
Богдана Петронија са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Соње 
са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Здравка са дијелом 
12/6000 и Закошек Славка Ернеста са дијелом 30/6000; 

- к.ч. бр. 8/135, ораница, у површини од 28 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 4485 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 1/1, 
са правом коришћења у корист Рудника жељезне руде Љубија 
са дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. 
бр. 1074/1, Ул. Ослобођења, двориште, у површини од 203 m2, 
уписане у ПЛ бр. 937/15 К.О. Приједор 1 као посјед Ђурђевић 
Јосипа Јелене р. Јордан са дијелом 3000/6000, Босенбацхер 
Фрање Иванке р. Прокоп са дијелом 60/6000, Долић Хелене 
Анте са дијелом 20/6000, Долић Хелене Ладислава са дијелом 
20/6000, Долић Хелене Стјепана са дијелом 20/6000, Евстатијев 
Свјетлане са дијелом 100/6000, Граховац Драге Жељка са 
дијелом 3/6000, Граховац Драге Драгане са дијелом 3/6000, 
Граховац Драге Лидије са дијелом 3/6000, Граховац Драге са 
дијелом 3/6000, Халупа Јосипа Ане са дијелом 60/6000, Халупа 
Јосипа Емилије са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Звонимира 
са дијелом 60/6000, Халупа Стјепана Владе са дијелом 20/6000, 
Јаблановић Рока Антоније р. Ђурђевић са дијелом 100/6000, 
Јурић Фрање Ивана са дијелом 30/6000, Кнежевић Гавре Драгане 
са дијелом 2240/6000, Новаковић Богдана Мирјане р. Радулов 
са дијелом 12/6000, Павловић Фрање Елзе р. Прокоп са дијелом 
60/6000, Прокоп Фрање Анте са дијелом 60/6000, Радуловић 
Богдана Петронија са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Соње 
са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Здравка са дијелом 
12/6000 и Закошек Славка Ернеста са дијелом 30/6000; 

-к.ч. бр. 8/143, градилиште, у површини од 7 m2, уписана у ЗК 
ул. бр. 2107 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 
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1/1, са правом располагања у корист Града Приједор са дијелом 
1/1, што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1074/1, Ул. 
Ослобођења, двориште, у површини од 203 m2, уписане у ПЛ 
бр. 937/15 К.О. Приједор 1 као посјед Ђурђевић Јосипа Јелене 
р. Јордан са дијелом 3000/6000, Босенбацхер Фрање Иванке 
р. Прокоп са дијелом 60/6000, Долић Хелене Анте са дијелом 
20/6000, Долић Хелене Ладислава са дијелом 20/6000, Долић 
Хелене Стјепана са дијелом 20/6000, Евстатијев Свјетлане са 
дијелом 100/6000, Граховац Драге Жељка са дијелом 3/6000, 
Граховац Драге Драгане са дијелом 3/6000, Граховац Драге 
Лидије са дијелом 3/6000, Граховац Драге са дијелом 3/6000, 
Халупа Јосипа Ане са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Емилије 
са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Звонимира са дијелом 
60/6000, Халупа Стјепана Владе са дијелом 20/6000, Јаблановић 
Рока Антоније р. Ђурђевић са дијелом 100/6000, Јурић Фрање 
Ивана са дијелом 30/6000, Кнежевић Гавре Драгане са дијелом 
2240/6000, Новаковић Богдана Мирјане р. Радулов са дијелом 
12/6000, Павловић Фрање Елзе р. Прокоп са дијелом 60/6000, 
Прокоп Фрање Анте са дијелом 60/6000, Радуловић Богдана 
Петронија са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Соње са 
дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Здравка са дијелом 
12/6000 и Закошек Славка Ернеста са дијелом 30/6000;  

- к.ч. бр. 8/154, градилиште, у површини од 31 m2, уписана у 
ЗК ул. бр. 10324 К.О. СП Приједор као сувласништво Кнежевић 
(Гавре) Драгане са дијелом 28/75, Ступар (Фрање) Драгана са 
дијелом 1/40, Boschubacher rođ. Prokop Jovanke са дијелом 1/100, 
Павловић рођ. Прокоп Елзе са дијелом 1/100, Прокоп (Фрање) 
Анте са дијелом 1/100, Долић (Хелене) Стјепана са дијелом 1/300, 
Долић (Хелене) Ладислава са дијелом 1/300, Долић (Хелене) 
Анте са дијелом 1/300, Радуловић (Богдана) Здравка са дијелом 
1/500, Новаковић рођ. Радуловић Мирјане са дијелом 1/500, 
Радуловић (Богдана) Петронија са дијелом 1/500, Радуловић 
(Богдана) Соње са дијелом 1/500, Граховац Драге са дијелом 
1/2000, Граховац (Драге) Лидије са дијелом 1/2000, Граховац 
(Драге) Драгане са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Жељка са 
дијелом 1/2000, Халупа (Јосипа) Ане са дијелом 1/100, Халупа 
(Јосипа) Звонимира са дијелом 1/100, Халупа (Фрање) Ивана 
са дијелом 1/200, Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 1/200, 
Халупа (Стјепана) Владе са дијелом 1/30, Јаблановић Антоније 
са дијелом 1/60, Јакуповић Емилије са дијелом 1/300, Халупа 
(Емилијана) Ирис са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) Зденка 
са дијелом 1/300, Евстатијев Свјетлане са дијелом 1/6, Халупа 
(Стјепана) Јосипа са дијелом 1/300, Халупа (Стјепана) Наде са 
дијелом 1/300, Вранешић Славице са дијелом 1/20, Попов 
Октавијане са дијелом 1/60, Прван Ренате са дијелом 3/10, 
Јордан (Маринка) Дениса са дијелом 173/640, Немрава (Фрање) 
Мирка са дијелом 1/1285, Шпољар (Марије) Божане са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са дијелом 21/640, Haas Vilme 
са дијелом 21/480, Јурчевић Марије са дијелом 21/480 и Гутлер 
Звонимира са дијелом 21/480, што по новом премјеру одговара 
к.ч. бр. 1074/7, Ул. Ослобођења, градилиште, у површини од 31 
m2, уписаној у ПЛ бр. 937/15 К.О. Приједор 1 као посјед Ђурђевић 
Јосипа Јелене р. Јордан са дијелом 3000/6000, Босенбацхер 
Фрање Иванке р. Прокоп са дијелом 60/6000, Долић Хелене 
Анте са дијелом 20/6000, Долић Хелене Ладислава са дијелом 
20/6000, Долић Хелене Стјепана са дијелом 20/6000, Евстатијев 
Свјетлане са дијелом 100/6000, Граховац Драге Жељка са 
дијелом 3/6000, Граховац Драге Драгане са дијелом 3/6000, 
Граховац Драге Лидије са дијелом 3/6000, Граховац Драге са 
дијелом 3/6000, Халупа Јосипа Ане са дијелом 60/6000, Халупа 
Јосипа Емилије са дијелом 60/6000, Халупа Јосипа Звонимира 
са дијелом 60/6000, Халупа Стјепана Владе са дијелом 20/6000, 
Јаблановић Рока Антоније р. Ђурђевић са дијелом 100/6000, 
Јурић Фрање Ивана са дијелом 30/6000, Кнежевић Гавре 
Драгане са дијелом 2240/6000, Новаковић Богдана Мирјане р. 
Радулов са дијелом 12/6000, Павловић Фрање Елзе р. Прокоп 
са дијелом 60/6000, Прокоп Фрање Анте са дијелом 60/6000, 
Радуловић Богдана Петронија са дијелом 12/6000, Радуловић 
Богдана Соње са дијелом 12/6000, Радуловић Богдана Здравка са 
дијелом 12/6000 и Закошек Славка Ернеста са дијелом 30/6000; 

- к.ч. бр. 8/146, двориште, у површини од 32 m2, уписана у ЗК 
ул. бр. 2037 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 

1/1, што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1030/8, 
Ул. С. Аљендеа, улица, у површини од 38 m2, уписане у ПЛ бр. 
3039/383 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са дијелом 
1/1;

- к.ч. бр. 8/145, градилиште, у површини од 4 m2, уписана у ЗК 
ул. бр. 2037 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 
1/1, што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1030/8, 
Ул. С. Аљендеа, улица, у површини од 38 m2, уписане у ПЛ бр. 
3039/383 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са дијелом 
1/1;

- к.ч. бр. 8/151, градилиште, у површини од 2 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 7212 К.О. СП Приједор као државна својина са дијелом 1/1, са 
правом коришћења у корист Кнежевић (Гавре) Драгане рођене 
Роквић са дијелом 28/75, Prokop Jovanke udt. Boschubacher са 
дијелом 1/100, Прокоп Елзе удт. Павловић са дијелом 1/100, 
Прикоп (Фрање) Анте са дијелом 1/100, Долић Стјепана сина 
Хелене са дијелом 1/300, Долић Ладислава сина Хелене са дијелом 
1/300, Долић Анте сина Хелене са дијелом 1/300, Радуловић 
(Богдана) Здравка са дијелом 1/500, Радуловић Мирјане удт. 
Новаковић са дијелом 1/500, Радуловић (Богдана) Петронија са 
дијелом 1/500, Радуловић Соње пок. Богдана са дијелом 1/500, 
Граховац Драге са дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Лидије са 
дијелом 1/2000, Граховац (Драге) Драгане са дијелом 1/2000, 
Граховац (Драге) Жељка са дијелом 1/2000, Халупа Ане пок. 
Јосипа са дијелом 1/100, Халупа (Јосипа) Звонимира са дијелом 
1/100, Халупа Ивана зв. Младен пок. Фрање са дијелом 1/200, 
Закошек (Славка) Ернеста са дијелом 1/200, Халупа (Стјепана) 
Владе са дијелом 1/30, Ђурђевић Антоније удт. Јаблановић са 
дијелом 1/60, Халупа Емилије удт. Јакуповић са дијелом 1/300, 
Халупа (Емилијана) Ирис са дијелом 1/300, Халупа (Емилијана) 
Зденка са дијелом 1/300, Плавшић Свјетлане удт. Евстатијев са 
дијелом 1/6, Халупа (Стјепана) 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 Ренате удт. Прван са дијелом 3/10, Јордан 
(Маринка) Дениса са дијелом 173/640, Немрава (Фрање) Мирка 
са дијелом 1/128, Шпољар Божане кћери Марије са дијелом 
21/640, Шпољар (Фрање) Анкице са дијелом 21/640, Haas Vilme 
са дијелом 21/480, Јурчевић Марије са дијелом 21/480, Гутлер 
Звонимира са дијелом 21/480 и Ступар (Фрање) Драгана са 
дијелом 1/40, што по новом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 
1030/8, Ул. С. Аљендеа, улица, у површини од 38 m2, уписане у 
ПЛ бр. 3039/383 К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом 1/1.

Власници непокретности се позивају да се јаве у Градску управу 
Града Приједор, Одсјек за имовинске послове и евиденцију 
некретнина – Трг ослобођења бр. 1, обзиром да је Град Приједор 
инвеститор, односно корисник експропријације. Власнике 
молимо да се јаве у року од 15 дана од дана објављивања огласа 
у недјељном листу „Козарски вјесник“, ради преговора о висини 
накнаде за експроприсане непокретности.
2. Предмет преговора ће бити купопродаја непокретности које 
требају бити експроприсане у корист корисника експропријације 
Града Приједор, а у сврху изградње инфраструктурног објекта – 
паркинг гараже у Улици Ослободилаца Приједора, спратности 
По+П+3.
3. На преговоре за купопродају непокретности могу доћи 
власници лично и/или овлашћени пуномоћници. Наведена 
лица су обавезна да на преговорие 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., канцеларије 30 и 31.

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

 Град Приједор
   Градоначелник, Слободан Јавор



22.  www.kozarski.com    ^ITUQE/OGLASI30. децембар 2022.

МАЛИ  ОГЛАСИ

Издајем намјештену гарсоњеру за 
једну особу по могућности на дужи 
период. Има посебан улаз , паркинг, 
интернет и остале погодности.
Телефон : 065/875-428

Дана 30.12.2022. 
навршава се 18 тужних 

и болних година од 
смрти мог драгог и 

вољеног брата

РАНКА ПУЗИЋА

Вољени никад не умиру, заувијек ћеш остати у 
мом срцу и мислима.
Твоја сестра Гина.

17501

In memoriam

ДОБРИЛА РАЧЕТОВИЋ
(31.12.1990-31.12.2022)

Увијек ћемо те вољети 
и мислити на тебе.
Твоја кћерка Рада и унук 
Горан.

17502

Дана 5.1.2023. навршава се 
36 година од смрти наше 

кћерке и сестре

ГОРДАНЕ ЕГИЋ
(1987-2023)

Увијек вољена, 
никад заборављена.
Твоја мајка Ђуја, брат 
Младен и сестра Вишња 
с породицом. 17499

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor 
i Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora kafe-
kuhinje br. 5889/22. od 23.11.2022.ibr. 6253/22 od 22.12.2022. godine, 
koju je donio Upravni odbor ustanove, direktor JZU Bolnica “Dr Mladen 
Stojanović” Prijedor raspisuje

JAVNI  O G L A S
o davanju u zakup poslovnog prostora

(drugi-ponovljeni javni oglas) 

I
JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“Prijedor, sa sjedištem u Prijedoru, 
Milana Vrhovca 1, daje u zakup, putem javnog nadmetanja pribavljanjem 
pismenih ponuda poslovni prostor kafe-kuhinje, vlasništvo Bolnice, koji 
se nalazi u prizemlju zgrade Bolnice, ukupne površine 105 m2, za obav-
ljanje ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti, sa zabranom točenja alkohola 
unutar prostora, sa početnom cijenom zakupa u iznosu 25,00 KM po m2 
+ PDV, što ukupno iznosi 2.625,00 KM + PDV.
Zakupac je dužan da plaća i naknadu za električnu energiju, vodu, grijan-
je i komunalne naknade u procjenjenom mjesečnom iznosu od 600,00 
KM, s tim da će svaki dodatni potrošač električne energije, koji zakupac 
unese u poslovni prostor, biti dodatno obračunat.

II
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju zainteresovana pravna lica, 
koja imaju sjedište u BiH i fizička lica, koja su državljani BiH.

III
Poslovni prostor se izdaje u zakup fizičkim i pravnim licima, pod sljedećim 
uslovima: 
- vrijeme trajanja zakupa je pet (5) godina uz mogućnost produženja, 
- poslovni prostor se izdaje za ugostiteljsko-uslužnu djelatnost, 
- ponuđena cijena se izražava po kvadratnom metru prostora i ne može 
biti manja od početne cijene po kvadratnom metru,
- zakupac ne može vršiti nikakvu adaptaciju prostora bez saglasnosti za-
kupodavca,
- zakupac ne može davati iznajmljeni prostor u podzakup,
 - učesnici u nadmetanju dužani su položiti depozit u visini početne ci-
jene zakupa za poslovni prostor za koji se nadmeću i  dokaz o izvršenoj 
uplati priložiti uz ponudu, 
-učesniku u nadmetanju, čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, 
uplaćeni depozit ostaje kao polog na računu bolnice do prestanka za-
kupa, a ostalim učesnicima depozit se vraća. 
-ako učesnik u nadmetanju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovo-
ljnija, odustane od ponude, odnosno ne zaključi ugovor o zakupu, gubi 
pravo na povrat uplaćenog depozita, 
-podrazumijeva se da podnosilac ponude prihvata sve uslove navedene 
u ovom javnom oglasu pod kojima se poslovni prostor daje u zakup.

IV
Prijave na oglas, odnosno pismene ponude, koje moraju biti u zatvoren-
im omotima (kovertama) i označene imenom ili nazivom ponuđača, pre-
daju se neposredno na protokol JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović” Pri-
jedor – kancelarija br. 20, sa naznakom: – PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP 
POSLOVNOG PROSTORA- NE OTVARATI.
Prijava na oglas mora da sadrži: 
-podatke o nazivu, odnosno imenu i prezimenu ponuđača, 
-podatke o sjedištu, odnosno prebivalištu ponuđača (sa adresom i kon-
takt telefonom),
-žiro-račun, odnosno tekući račun ponuđača,

-ponuđeni iznos zakupnine po kvadratnom metru poslovnog prostora 
iskazan brojkama i slovima,
-dokaz o plaćenom depozitu
-podatke o licu koje će, u ime ponuđača, prisustvovati otvaranju ponuda,
-ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, ne starije od 6 mjeseci-za 
pravna lica,
- kopiju lične karte za fizička lica, 
Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač 
pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

V
Javno nadmetanje iz prethodnih tačaka ovog oglasa će se održati ukoliko 
budu podnesene najmanje dvije pismene ponude.

VI
Rok za podnošenje ponuda je 13.01.2023. godine do 11 časova.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za navedeni po-
slovni prostor, obaviće se u prostoriji biblioteke u JZU Bolnici “Mladen 
Stojanović” Prijedor, dana 13.01.2023. godine u 12 časova, od strane 
komisije koju će posebnim rješenjem imenovati direktor ustanove.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti samo ponuđači ili njihovi punomoćnici 
sa potpisanom i ovjerenom punomoći, kojom prilikom će se moći izvršiti 
i uvid u sve ponude i ostalu dokumentaciju.
Zakup poslovnih prostora dodijeliće se onom učesniku javnog nad-
metanja koji ponudi najveći iznos zakupnine po kvadratnom metru za 
prostor, koji je predmet javnog nadmetanja.
Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnom rezultatu izbora 
(uključujući i odluku o eventualnom poništenju).
Ponuđač čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, dužan je u roku od 
15 dana od dana konačnosti odluke zaključiti ugovor o zakupu poslovnog 
prostora.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u roku iz 
prethodnog stava, ugovor će se zaključiti sa slijedećim najpovoljnijim 
ponuđačem. 
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude jednak iznos zakupnine za poslovni 
prostor, prednost će imati ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.

VII
Depozit za učešće na javnom nadmetanju za poslovni prostor iznosi 
Depozit za navedeni poslovni prostor, može se uplatiti na blagajni JZU 
Bolnice “Dr Mladen Stojanović” Prijedor  (Uprava Bolnice, kancelarija br. 
28) ili na žiro račun JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović” Prijedor broj 
5510370001135687 koji se vodi kod Unicredit banke A.D. Banjaluka, fili-
jala Prijedor. 
Ako najpovoljniji učesnik na javnom nadmetanju odustane od prihvaćene 
ponude, gubi pravo na povrat položenog depozita. Ostalim ponuđačima 
na javnom nadmetanju čija ponuda ne bude prihvaćena,a nisu odustali 
od ponude depozit će biti vraćen najkasnije u roku od 8 dana od dana 
javnog nadmetanja.

VIII
Poslovni prostor se može pogledati, uz prethodnu najavu, svakog radnog 
dana od 10.00 do 13.00 časova. Kontakt osoba – Duško Novković, šef 
odsjeka obezbjeđenja, broj telefona 065/071-254.

                                                                                              DIREKTOR
                                                       Andrija Vukotić,dr med., s.r.

                                                 specijalista pedijatrije
                                                     supspecijalista neonatologije
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Дана 1.1. 2023. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог супруга, оца и дједа

БОШКА ДРАГИЋА
(1937-2022)

Поносни смо што смо те имали. Наши животи биће вјечно 
испуњени сјећањима на твој драги и племенити лик.
Твоја супруга Стака, синови Зоран и Милан, кћерке Зора, 
Милица и Милева, снахе и зетови, унучад и праунучад.

17492

Дана 31.12.2022. навршавају се 
двије тужне године од смрти 

наше вољене кћерке, сестре и тетке

НЕВЕНЕ ШОБОТ
(1996-2022)

У најљепшем цвијету младости увену наш 
цвијет радости.
Наш анђео је у царству небеском, пролазе 
дани, вријеме као да лети. Зашто нам кћери 
ко птица одлети.
Твоји неутјешни тата Славко, мама Биљана, 
сестра Јелена, зет Бојан и сестричинка 
Валентина. 17497

Дана 31.12.2022. навршавају се 
двије године од смрти наше једине 
и вољене сестре, свастике и тетке

НЕВЕНЕ ШОБОТ
(1996-2022)

Драга моја секо једина, недостајеш ми, 
да ме загрлиш, да осјетим твој додир, 
да ме пољубиш. Да ми се насмјешиш, 
да само будеш поред мене.
Недостајеш ми превише ... Анђеле мој ...
Твоја сестра Јелена, зет Бојан и твоја 
сестричинка Валентина Средић. 17497

Дана 31.12.2022. навршавају се 
двије године од смрти наше братанице

НЕВЕНЕ ШОБОТ
(1996-2022)

Кад се по небу распу звјездице и једна 
провре кроз прозор твој. Затвори своје 
уморне окице и лијепо спавај ... Анђеле 
мој ...
Твој стриц Мирослав и стрина Снежана.

17498

Дана 31.12.2022. навршавају се 
двије тужне године од смрти 

наше драге братанице

НЕВЕНЕ ШОБОТ
(1996-2022)

Вјерујем да спаваш са анђелима ...
У неком свијету љубави ...
Онако безбрижно као што спаваш у 
нашим срцима.
Твој стриц Рајко и стрина Драгана.

17498

Дана 6.1.2023. навршава се пет година од 
како нас је прерано напустио наш драги тата

ЗОРАН ГАВРАНОВИЋ
(1961-2018)

С великом љубављу чувамо сјећање на тебе у нашим причама, срцима 
и мислима живјећеш заувијек.
Твој син Станко и кћерка Сандра са породицама. 17222

Дана 30.12.2022. навршава се седам година 
од смрти наше мајке и баке

НЕВЕНЕ ДАКИЋ
Из Г. Ламовите

Драга наша мајко, све ове године које 
су прошле нису ублажиле бол за тобом.
Твоји син Миленко, кћерке Перса и Нада, унучад: Жељко, Жељка, 
Горица, Николина, Мирјана, Бојана и Ранко.

17505

Дана 3.1.2023. навршава се десет тужних 
година како је трагично настрадао наш 
вољени и никад заборављени

ДРАГАН МИЛУНОВИЋ
(1984-2013)

Не постоји утјеха само велика туга и велика бол, што смо те тако рано 
и изненада изгубили.
Увијек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Воли те мама, тата и брат с породицом. 17504

Dana 5.1.2023. navršava se godina dana 
kako nas je napustila naša prijateljica i kuma

EDITA (rođ.Elezović) RAŠIĆ
(2022-2023)

Nedostaješ nam beskrajno ...
Milanka i Davorka

17503
С тугом и поштовањем заувијек у нашим срцима и мислима.

Синови Јадранко и Драгиша, снаха Дренка и унука Ирена.

Тужно сјећање на драге родитеље

ВЕЛИМИР ВУЈАСИН
(3.1.1993-2023)

17505

ДУШАНКА ВУЈАСИН
(9.1.2021-2023)

Дана 3.1.2023. навршава 
се годину дана од губитка 

великог пријатеља

МИЛУТИНА (Милан) 
ЦРНОГОРЦА
(1949-2022)

Драги пријатељу, много ми 
не достајеш!
Твој друг Ђуро Кесић 
са породицом. 17509

Дана 1.1.2023. навршава 
се 11 тужних година од 
смрти драгог супруга, 

оца, свекра и деде

БОРЕ ЗДЈЕЛАРА

Са поносом те се сјећамо и чувамо од заборава 
у нашим срцима.
Твоји: супруга Љиља, синови Дражен и Давид, 
снаха Бојана и унука Лорена.

17510

Дана 4.1.2023. навршава 
се седам година од смрти 

сина и брата

ПРЕДРАГА-ПЕЂЕ 
БАНОВИЋА

Успомену на тебе чувамо с љубављу и поносом.
Тата Љубан, мајка Бранка, сестра Слађана 
са породицом.

17500
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Дана 23.12.2022. у 75. години живота 
преминуо је наш драги супруг, 
отац и деда

ДРАГО ЛОВРИЋ

... У својој скромности и људскости чинио си да будеш недостојан и 
посљедњи , а оно увијек највећи и најхрабрији. Смрт је за оволику љубав 

непровјерена гласина.
Одмори се сада ...

Воле те твоји Нинка, Гордана и Лорена.
17518

ДРАГО ЛОВРИЋ

Нашем драгом тетку.
Воле те твоји Бевандићи, Деркуће и Буцала.

17518

ДРАГО ЛОВРИЋ

Вољеном брату и стрицу 
вјечно поштовање и љубав.

Твоји Звонко и Гордан са дјецом.

17518

ДРАГО ЛОВРИЋ

Последњи поздрав драгом стрицу.
Твоји Биљана, Дарио, Сњежана и Мира.

17518

Последњи поздрав нашем

ДРАГИ ЛОВРИЋУ

Са љубављу и поштовањем чуваћемо те од 
заборава. Био си велики и племенит човјек и 
у нашим срцима остаћеш увијек такав .
У миру почивај!
Породица Јојић. 17512

Дана 24.12.2022. након 
краће и тешке болести 

у 69 години живота 
преминуо је наш вољени

ВУКАШИН 
(Петра) ШИПКА

(1953-2022)

Драги наш Кашо, био си добар супруг, још бољи 
отац и најбољи деда и пунац. Вјечно ћеш остати 
у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга Стана, кћерка Наташа, 
зет Зоран, унуци Данило и Огњен.

17507

Последњи поздрав 
једном добром човјеку

ВУКАШИНУ 
(Петра) ШИПКИ

(9.8.1953-24.12.2022)

Твојим одласком, твоја породица, родбина и 
пријатељи остали смо у болу и тузи за једним 
добрим, вриједним и племенитим човјеком и 
најбољем супругу, оцу и дједу.
Нека ти је лака црна земља и вјечни починак.
Породица Ступар. 17507

Дана 25.12.2022. у 92 години живота 
преминуо је наш отац и дједа

МИЛАН (ВАСО) КРАГУЉ
(1931-2022)

Захваљујемо се родбини, пријатељима и комшијама 
на израженом саучешћу.
Ожалошћена породица Крагуљ.

17511

Дана 5.1.2023. навршава се година дана 
од смрти наше драге маме и баке

РАДАНЕ ТОПИЋ
(1955-2022)

У суботу, 5.1.2023. у 10 часова дајемо 
годишњи помен на градском гробљу 
Приједор.
С тугом и поштовањем, захвална дјеца 
са породицама.

17508

Тужним срцем јављамо да је 
дана 27.12.2022. преминуо 

наш драги отац, дјед, брат и стриц

БОРИСЛАВ (Мирко) АНЂИЋ
Рођ.1947

Ожалошћени: синови Живко и Жарко 
са породицама, браћа Раде, Слободан 
и Војислав, сестре Драгојла и Милена, 
остала ожалошћена породица.

17513
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IN MEMORIAM

МИРОСЛАВ ТУРНШЕК
(31.12.2015-31.12.2022)

Увијек си са нама, у нашим срцима и мислима.
Супруга Дана, кћерке Мима и Бранка.

0001

IN MEMORIAM

МИРОСЛАВ ТУРНШЕК
(31.12.2015-31.12.2022)

ОД МЕНАЏМЕНТА И РАДНИКА  МИРЕ д.о.о. ЧЛАНИЦА КРАШ ГРУПЕ

0001
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СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ 
НОВУ 2023. ГОДИНУ 

ЖЕЛИ ВАМ
УНИЈАТ-М  д.о.о. ПРИЈЕДОР

СВИМ ГРАЂАНИМА И 
ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА И 

ЉУДИМА ДОБРЕ ВОЉЕ СРЕЋНУ И 
УСПЈЕШНУ 2023. ГОДИНУ ЖЕЛИ

БОСНАМОНТАЖА а.д. ПРИЈЕДОР

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ 
НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 
ПРАЗНИКЕ И УСПЈЕШНУ НОВУ 

2023. ГОДИНУ
UR DOWNTOWN  PRIJEDOR

СРЕЋНИ И РАДОСНИ 
НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ 

ПРАЗНИЦИ
 CROMEX d.o.o  PRIJEDOR

СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ НОВУ 2023. 
ГОДИНУ И РАДОСНЕ БОЖИЋНЕ 

ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ
                                                                               

М&M ПЛАСТИК д.о.о. ПРИЈЕДОР

СРЕЋНЕ И РАДОСНЕ 
НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 
ЖЕЛИ ВАМ

 ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 
ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

СВИМ ГРАЂАНИМА И 
ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ НОВУ 2023. 
ГОДИНУ ЖЕЛИ

Arifagić Investment doo 
Kozarac

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И 
БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

REGIONALNI ODBOR PDA BiH 
PRIJEDOR
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СРЕЋНУ И 
УСПЈЕШНУ НОВУ 
2023. ГОДИНУ 
ЖЕЛИ ВАМ

СВЕ НАЈБОЉЕ У НОВОЈ 2023. 
ГОДИНИ ЖЕЛИ ВАМ 

НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ 

д.о.о. ПРИЈЕДОР

СВИМ ГРАЂАНИМА 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ 
НОВУ 2023. ГОДИНУ 

ЖЕЛИ

СРЕЋНИ 
НОВОГОДИШЊИ 

ПРАЗНИЦИ

МИРА д.о.о. ЧЛАНИЦА 
КРАШ ГРУПЕ  Приједор

НЛБ БАНКА 
ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕДОР

СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ НОВУ 
2023. ГОДИНУ ЖЕЛИ ВАМ

СРЕЋНИ 
НОВОГОДИШЊИ 

И БОЖИЋНИ 
ПРАЗНИЦИ
НАМЈЕШТАЈ 

ГАВРАНОВИЋ 
д.о.о. ПРИЈЕДОР

ВОДОВОД  а.д. ПРИЈЕДОР

СВИМ ГРАЂАНИМА СРЕЋНУ 
И УСПЈЕШНУ НОВУ 2023. 

ГОДИНУ ЖЕЛЕ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

а.д. Приједор

СВИМ ГРАЂАНИМА ГРАДА 
ПРИЈЕДОРА СРЕЋНЕ 

НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ

ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

ПРИЈЕДОР

АГРО МАРИЋ 
д.о.о. 

ПРИЈЕДОР

СВИМ СУГРАЂАНИМА И ЉУДИМА 
ДОБРЕ ВОЉЕ СРЕЋНЕ И РАДОСНЕ 
НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 
ПРАЗНИКЕ  ЖЕЛИ 

        
                                                   

   ЕКП Елкер а.д. Љубија, 
БГ Енерго-Тим д.о.о. Приједор и

 Инвинг Инвест  Инжињеринг д.о.о. 
Приједор
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ГРАД 
ПРИЈЕДОР

СРЕЋНА 
НОВА 
2023.

ГОДИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Слободан Јавор

ГРАД ПРИЈЕДОР 
Скупштина града

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Игор Кнегињић

СРЕЋНА 
НОВА 
2023.
ГОДИНА

СРЕЋНИ 
НОВОГОДИШЊИ 
ПРАЗНИЦИ
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СВИМ 
ГРАЂАНИМА И 

ПОСЛОВНИМ 
ПАРТНЕРИМА 

СРЕЋНУ И 
УСПЈЕШНУ НОВУ 

ГОДИНУ ЖЕЛИ 

ЈП ШУМЕ РС  
ШУМСКО 

ГАЗДИНСТВО 
ПРИЈЕДОР

СРЕЋНЕ И РАДОСНЕ 
НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 
ЖЕЛИ ВАМ

Стоматолошка 
ординација др. 
Венера Јандрић


