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       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за јануар  2015.године 

 

8.1. Пријем поводом Дана Републике 

 

Предсједник Организације породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила града Приједора 

Здравка Карлица изјавила је након 

пријема код  градоначелника Марка 

Павића у поводу Дана Републике да је 

Република Српска свима нама прво и 

основно јер су  за њу наши најмилији 

дали животе 

„Овдје су људи само бранили своја 

огњишта“, рекла је Карлица. 

  

 
 

Предсједник Борачке организације 

града Приједора Зоран Предојевић 

рекао је да је 9. јануар светиња за 

чланове Борачке организације и печат 

борбе у Одбрамбено-отаџбинском рату. 

„Заједнички циљ нам је очување и 

одбрана Републике Српске од свих 

злонамјерника који желе да она нестане 

са карте Европе. Мислим да ћемо је не 

само очувати него и ојачати“, поручио 

је Предојевић.   

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да чланови ових удружења и 

њихове знају шта је Република Српска и 

знају за шта су се борили и за шта су 

њихови најмилији дали животе.  

„Начин на који су размишљали и 

чињеница да су за Српску дали животе 

обавезује нас да се присјетимо и 

подсјетимо и да одамо захвалност свима 

који су се борили за Републику Срспку 

и створили ово што данас имамо“, казао 

је Павић. 

Он је поручио да градска управа у 

Приједору и ове категорије имају 

заједнички став и спремност да се и 

данас боре за Републику Српску и да од 

те борбе никад не одустану. 

 

 
 

Осим за ова три удружења, Павић је у 

поводу Дана Републике примио и 

представнике резервних војних 

старјешина. Делегације су након 

пријема положиле вијенце на споменик 

„За крст часни“.  

 

28.1. Потписан протокол о будућој 

сарадњи са кинеским градом Нингбо 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

и  представник кинеског града Нингбо 

за међународну сарадњу Је Ронгцонг 

потписали су у Приједору протокол о 

будућој сарадњи ова два града. Павић је 

овом приликом истакао да ће се та 

сарадња односити на области 

економије, образовања и туризма. 

„ Наша сарадња би требала  почети у 

јуну мјесецу посјетом сајму `Експо` у 

овом кинеском граду који жели да 

представи 16 градова источне и 

југоисточне Европе и међу  њима град  
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Приједор  у ове три области“ рекао је 

Павић. 

Он је додао да би се тада одржао  и 

састанак градоначелника ових градова  

са представницима Кине ,а све са циљем 

да се пронађу заједнички  интереси 

компанија и институција из Кине са 

овим градовима и компанијама из овог 

дијела Европе. 

 

 
 

 „За нас је велико признање да смо један 

од тих градова који ће присуствовати 

том сајму и имати прилике да 

разговарамо са кинеским 

инвеститорима“ рекао је Павић. 

Он је додао да су они већ на овом 

сусрету понудили да један број 

студената из Приједора  студира о 

њиховом трошку на њиховом 

универзитету у Нингбу. 

„Кинески инвеститори раде у 

Републици Српској  двије велике 

инвестиције, термоелектрану у 

Станарима и ауто-пут Добој- Прњавор. 

Ту прилику и посјету ове делегације 

требамо искористити да  нашем 

Приједору , РС и БиХ доведемо 

инвеститоре који могу наставити  

започету сарадњу са нама братским 

народом у Кини“ казао је Павић. 

 

 
 

Је Ронгцонг, као вођа четворочлане 

делегације  кинеског града Нингбо која 

је посјетила Приједор је истакао да им 

је ово први пут да су у посјети БиХ и 

Приједору и да имају веома позитивне 

прве утиске о домаћинима и граду. Он 

је појаснио да је град Нингбо смјештен 

у средишту источне обале Кине и има 

око 6 милиона становника и  да је  

економски центар источне  Кине са 

веома развијеним туризмом и 

образовним системом. 

„ Сматрам да Приједор и  Нингбо имају 

доста тога заједничког и  потписивање 

овог споразума о сарадњи добар је 

почетак будуће сарадње“ рекао је 

Ронгцонг. 

Он је додао да ће сајам који ће се 

одржати у првој половини јуна бити 

прилика да се охрабре локални и 

нвеститори да улажу у Приједор, као и 

туристе да дођу и посјете овај град. 

„Видимо јако добре потенцијале за 

сарадњу наша два града и позивамо 

бизнисмене да се на том сајму 

представе како би нашли тржиште за 

своје производе и могућност да кинески 

инвеститори дођу у Приједор“ рекао је 

Ронгцонг. 

 

30.1. У посјети Приједору 

амбасадорка Француске у БиХ  

 

Градоначелник Приједора Марко Павић  

истакао је након сусрета са 

амбасадорком Француске у БиХ Клер 

Бодони да је Француска једна од 

ријетких земаља са којом Приједор није 

успоставио ниједан облик сарадње . 
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„Циљ разговора  био је отварање поља 

сарадње града Приједора са француским 

градовима, институцијама и 

привредним субјектима у  привреди, 

култури и туризму“, рекао је Павић. 

 Он је поздравио интересовање 

амбасадорке за економију и разговоре 

које је током боравка у Приједору имала 

са представницима  Агенције за 

економски развој града Приједора 

„ПРЕДА-ПД“ гдје  се ближе упознала са 

могућностима и потребама Приједора у 

области привреде. 

Бодони је истакла  да је на 

манифестацији „Дани децентрализоване 

сарадње“, које је француска амбасада у 

БиХ организовала прошле године у 

Сарајеву, слушала презентацију 

Агенције „ПРЕДА-ПД“ о граду 

Приједору, да се тада заинтересовала за 

овај град и да је хтјела на лицу мјеста да 

се увјери у то што је чула. 

 „То је била добра препорука да 

посјетим овај град јер сматрам да 

динамичност  и идеје које има локална 

власт у Приједору  сигурно отварају пут 

ка сарадњи“, казала је Бодони. 

Према њеним ријечима, Француска 

почиње да сарађује   са  онима које 

добро упозна ,као и да је у Приједору 

упознала  јако динамичну и отворену 

екипу. 

 

Завршена кампања  „ Бирај живот 

без оружја“ 

 

Током четворомјесечне кампање која је 

под називом „Бирај живот без оружја“ 

провођена на подручју Центра јавне 

безбједности Приједор  грађани 

Приједора  добровољно су  предали 61 

комад дугих цијеви, 30 комада кратких 

цијеви, 77 минско-експлозивних 

средстава и 2586 комада муниције 

разних калибара.У саопштењу Центра 

се истиче да је тиме кампања успјешно 

реализована  и да су грађани показали 

висок степен личне одговорности. 

 „ Користимо прилику да се захвалимо 

грађанима који су добровољно предали 

оружје, муницију и минско-експлозивна 

средства, те на тај начин показали висок 

степен личне  одговорности“ наводи се 

у саопштењу из ЦЈБ Приједор које је 

прослијеђено медијима. 

Центар јавне безбједности Приједор је 

од 1. септембра 2013. године до 31. 

децембра 2014. године спроводио 

кампању под називом „ Бирај живот без 

оружја“, током које се на подручју 

Републике Српске примјењивао Закон о 

амнестији за недопуштено држање 

минско-експлозивних средстава и 

оружја.  

Овим Законом  грађанима је било 

омогућено да добровољно без икаквих 

санкција предају оружје и минско 

експлозивна средства чије нелегално 

држање представаља опасност како за 

њих, чланове њихове породице тако и за 

цијелу локалну заједницу. 

 

30.1. Потписани уговори са новим 

стипендистима 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

потписао је уговоре са 118 нових 

стипендиста , ученика и студената који 

су путем јавног конкурса остварили 

право на стипендије из буџета града 

Приједора за текућу школску годину. 
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„Мислим да је ово врло значајно и за 

наш град који на овај начин добија 

сигурну будућност кроз младе и 

образоване људе,а значајно је и за ове 

младе људе којима је ово стимуланс и 

помоћ да могу реализовти своје планове 

и циљеве у области  образовања“ казао 

је Павић. 

Он је додао да, иако износ стипендије 

од 120 КМ за студенте и 70 КМ за 

ученике није велики, она  њима  ипак 

помогне да бар један од својих 

трошкова могу поднијети током текуће 

школске године. 

„Зато је велики интерес био за сам 

конкурс  за стипендије на који се 

пријавило 428 кандидата  од којих је 349  

испуњавало услове конкурса“ истакао је 

Павић. 

Он је потврдио да је у буџету града за 

стипендирање планирана ставка у 

износу од  350 000 КМ, а да поред нових 

стипендиста, град наставља да 

стипендира и оне који су испунили 

услове са ранијих конкурса те да ће број 

стипендиста који град стипендира у 

школској 2014/15 .години бити преко 

400 ученика и студената. 

„Ми редовно исплаћујемо стипендије и 

мислим да нема будућности једне 

заједнице без младих и образованих 

кадрова и ми овако припремамо наш 

град за бољу будућност“ нагласио је 

Павић. 

 

Нове цијене воде 

 

За потрошаче из категорије 

домаћинстава  у Приједору од 1.јануара 

кубик воде обрачунава се по новим 

цијенама, која је за 12 фенинга већа од 

раније цијене. 

Директор предузећа „ Водовод“ АД 

Приједор Владо Рељић потврдио је да 

ће нови рачуни које ће потрошачи 

добити већ почетком фебруара бити 

увећани  у просјеку за једну КМ јер ће  

кубик воде умјесто прошлогодишњих 

1,45 коштати 1,57 КМ. 

„Потрошачи „Водоводу“ дугују преко  

осам милиона КМ и покушаћемо и  на 

овај начин као и  са појединичаним 

договорима  да смањимо ова  наша 

потраживања“ казао је Рељић . 

Он је  додао да је проценат 

наплативости у 2014 износио око 86 

одсто. 

Рељић је нагласио да цијена воде за 

занатски и индустријски сектор, као и за 

буџетске кориснике остаје иста, 

односно  да  цијена по кубику  

утрошене воде износи 3,26 и 2,48 КМ. 

Приједорски „Водовод“ има 21 500 

потрошача, а будући да су у току радови 

на проширењу потрошачке мреже тај 

број ће ове године бити увећан за око 

хиљаду нових потрошача.  

 

Бесплатна правна помоћ 

 

Канцеларију за пружање правне помоћи 

која дјелује при Одјељењу за друштвене 

дјелатности града Приједора током 

протекле године посјетило је 2.356 

физичких лица са пребивалиштем у 

Приједору.Самостални стручни 

сарадник за пружање правне помоћи 

Драгица Плавшић-Стојановић 

потврдила је да су, према структури 

пружених услуга, правну помоћ у 

усменом облику кроз правне савјете из 

свих области добила 1.723 лица, а 

правна помоћ у писаном облику 

пружена је за 633 корисника.  

"Грађани су се за правну помоћ 

најчешће обраћали због остваривања и 

заштите права из пензијско-инвалидског 

осигурања, здравствене заштите, радних 

односа и борачко-инвалидске заштите", 
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истакла је Стојановићева.  

Она је додала да су се у судским 

поступцима грађани обраћали најчешће 

за састављање правних лијекова у 

парничном, ванпарничном и извршном 

поступку.  

"У складу са одлуком о висини и начину 

плаћања накнаде за пружање правне 

помоћи 1.723 правна савјета пружена су 

бесплатно, 481 корисник правне помоћи 

у писаном облику је ослобођен таксе, а 

од 152 корисника услуга наплаћена је 

такса у укупном износу од 2.607 КМ", 

навела је Стојановићева.  

Она је додала да су таксе била 

ослобођена лица у стању социјалне 

потребе, особе под старатељством, 

пензионери са најнижом пензијом, лица 

са инвалидитетом, а у одређеним 

областима и породице погинулих, 

ратних војних инвалида, цивилне жртве 

рата, избјегло и расељено становништво 

и незапослени.  

 

Ефекти рада паркинг сервиса 

 

У  градском Одсјеку са саобраћај и 

паркинге  у току 2014. године остварен 

је укупан приход од 333.931,40 КМ  , 

што је за  0,3 одсто више  него 2013. 

године  , потврдио је  шеф овог   

Одсјека  Александар Јефтић. 

„Највеће повећање односи се на продају 

паркинг карата која износи 385 000 

карата и већа  је за 12 одсто у односу на 

претходну годину или тачније  продано 

је 40 000 паркинг карата више него 

претходне године“, казао је Јефтић. 

Он је додао да  приход остварен од 

продаје карата  на паркинг аутоматима  

износи 280.861,40 КМ. 

„Број блокираних возила је смањен за  

десет  одсто  , а  приход  остварен од 

блокирања 1070  возила износи  37.300 

КМ што је за девет  одсто мање  него 

прошле године“,  рекао је Јефтић. 

Он је појаснио да иако је смањен број 

блокираних возила, за вријеме 

заједничких контрола комунална 

полиција је извршила много контрола 

нерегуларно паркираних возила из своје 

надлежности (фотографисање возила и 

покретање прекршајног поступка). 

Током 2014. године остварен је приход 

од 149 резервација паркинг мјеста, 

мјесечних и годишњих паркинг карата у 

износу од 15.770,00 КМ што је за три  

одсто мање  него годину прије, те 

додијељено 119 паркинг карата за 

инвалидна лица. 

Јефтић је потврдио да се наплата 

вршила на 572 паркинг мјеста, путем 20 

паркинг аутомата. Цијена једног сата 

паркирања у првој зони  је била 0,50 

КМ, а 3 КМ дневна карта, а у другој 

зони 0,50 КМ два сата и 2 КМ дневна 

карта. 

 

Богојављенска литија и пливање за 

часни крст 

 

Више хиљада Приједорчана узело је  

учешћа на Богојављенској литији и 

присустовало  пливању у ријеци Сани  

за Часни крст , а од 55 пливача  до крста 

је први допливао  прошлогодишњи 

побједник Данијел Дрљача. 

 " Стварно је било тешко јер је водостај 

огроман и вода ме је однијела скроз 

испод моста и крст је сам дошао у моје 

руке. Свака част свим момцима који су 

се борили и сви који су пливали су на 

неки начин побједници", рекао је 

Дрљача. 

 

 
 

Он је као награду за своју брзину у 

спретност у препливавању до обале 

ријеке Сане добио је златник који с 

једне стране има мотиве рођења Исуса 
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Христа, а с друге грб Републике Српске, 

као и јерусалимски крст у вијенцу од 

цвијећа до којег је први допливао. 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је да је град Приједор и црквена 

општина Приједор  већ другу годину на 

овај велики хришћански празник 

органзују пливање и имали смо мутну 

ријеку која ипак није спријечила 

одважне младе људе да уђу у воду и 

пливају за крст часни . 

 

 
 

 
 

 
 

"Побједнику честитам , као и свима који 

су пливали у овој брзој, мутној и 

хладној води  јер је ово један лијеп 

примјер како се омалдина чсита срца 

бори за овај симбол –крст касни", казао 

је Павић. 

Протојереј ставрофор Ранко Малетић 

претходно је служио Богојављенску 

литургију у Цркви Свете Тројице, 

предводио литију улицама града гдје су 

главне саобраћајнице привремено биле 

затворене за саобраћај, те обавио чин 

освештања воде.  

" Иако су временски услови били доста 

лоши ови храбри момци нису одустали 

да се такмиче и околности су такве биле 

да је прошлогодишњи побједник и ове 

године био најуспјешнији", рекао је 

Малетић. 

У вријеме пливања температура воде у 

ријеци Сани износила  приближно као и 

температура  ваздуха -шест степени 

Целзијуса, а водостај 335 центиметара. 

 

Наталитет 

 

У Приједору је током 2014. године 

рођено 800 беба, склопљена су 423 

брака, а умрло је 1.172 лица.Начелник 

Одјељења за општу управу града 

Приједора Јасминка Мурселовић 

истакла је да ови подаци показују да је 

прошлој години на подручју Приједора 

број умрлих био већи од броја 

новорођених за 372 становника и да 

град Приједор има негативан прираштај, 

као и већина других градова у 

Републици Српској.  

"Број рођених беба је за 20 беба већи 

него у 2013. години, било је и 26 више 

закључених бракова, али је 

евидентирано и за 21 лице више умрлих 

него годину прије", потврдила је 

Мурселовићева.  

Она је додала да ови статистички 

подаци показују да град Приједор има 

негативан прираштај и да је број 

новорођених мањи од броја умрлих 

посљедњих година.  

"Негативан тренд раста популације у 

Републици Српској и уопште у региону 

није избјегао ни град Приједор", казала 

је Мурселовићева.  
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Она је додала да иако није домен рада 

овог одјељења да разматра разлоге овог 

тренда, као ни мјере да се његов 

негативни карактер заустави, али да се 

он не мора везати искључиво за 

економску кризу.  

"Евидентно је да млади нерадо ступају у 

брачну заједницу, да се старосна 

граница прворотки повећава и да је у 

питању низ социолошких фактора који 

на ову појаву утичу", истакла је 

Мурселовићева.  

 

Ефекти рада инспекција 

 

Инспектори су током прошле године на 

подручју Приједора обавили 2.439 

контрола, чиме је број од 1.980 

планираних контрола на годишњем 

нивоу пребачен за 123 одсто. 

Вршилац дужности шефа Одсјека за 

инспекцијске послове Наида Стегић 

каже да је основни разлог за повећан 

обим посла инспекцијских органа била 

ванредна ситуација током маја када су 

Приједор захватиле катастрофалне 

поплаве. 

“У том периоду су били максимално 

ангажовани сви инспектори, тако да се 

тада драстично повећао број ванредних 

контрола које су се односиле на преглед 

трговачких, угоститељских и 

производних објеката у плавном 

подручју”, рекла је Стегићева. 

Она је додала да је у том периоду, осим 

контроле животних намирница и 

њиховог искључивања из употребе у 

случају неисправности, ванредно 

контролисана и вода за пиће. 

“Инспектори су донијели 765 рјешења 

по разним основама и издали 107 

прекршајних налога, чија је укупна 

вриједност 103.950 КМ, док је 

вриједност осталих ефеката рада 

инспекције 54.987 КМ”, потврдила је 

Стегићева. 

Према њеним  ријечима, највише 

прекршаја је било у области производње 

и промета прехрамбених намирница и 

хране, а односили су се на истек рока 

трајања; неуредност објеката; 

непосједовање санитарних листова за 

запослене; рад након одјаве радње и 

слично. 

Казне за предузетнике износе 4.000, а за 

правна лица 10.000 марака, плус хиљаду 

марака за одговорно лице у правном 

лицу. 

У Одсјеку за инспекцијске послове 

запослено је 13 инспектора у седам 

инспекција. 

 

 

23.1.Новоасфалтирана улица у 

Рашковцу 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

је у присуству мјештана градске мјесне 

заједнице Рашковац званично пустио у 

саобраћај новоасфалтирану улицу у 

овом насељу укупне дужине 200 метара 

за шта је из градског буџета издвојено 

27 000 КМ.Павић је овом приликом 

истакао да је ово  једно врло 

организовано градско насеље чије 

руководство зна шта хоће и како треба 

радити.  

„  Ми смо овдје реализовали доста 

пројеката и мјештани су се овдје током 

поплава показали као изузетно 

солидарни.Ова улица је дио 

прошлогодишпњег плана асфалтирања 

која им је била врло значајна за 

мјештане јер је густо насељена,а због 

конфигурације терена увијек је била под 

водом“ казао је Павић. 
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Он је додао и да ће  на овом терену на 

прољеће  почети изградња једне 

стамбене зграде са двадесетак станова. 

Предсједник Савјета МЗ Рашковац 

Сабира Медић истакла је да 

асфалтирање ове улице за мјештане има 

изузетан значај. 

„Ово је једно весеље за све мјештане јер 

смо коначно дочекали њено 

асфалтирање“ казала је Медићева. 

Она је додала да је овим завршено 

асфалтирање улица у овој мјесној 

заједници, као и да се надају и уређењу 

уличне расвјете. 

Уз ову улицу  која је добила назив Нова 

улица асфалтгиран је и тротоар уз 

локално гробље дужине 250 метара и 

ширине 2,60 метара за шта је издвојено 

20 000 КМ. 

 

26.1. Светосавска академија  

 

Најуспјешнијим просвјетним радницима 

града Приједора у школској 2013/2014. 

години  додијељене су  ''Светосавске 

повеље'' на традиционалној 

Светосавској академији  која је 

прексиноћ одржана у Позоришту 

Приједор.  

Највиша признања за резултате 

постигнуте у предшколству, разредној и 

предметној настави и средњем 

образовању ове године су добиле 

васпитач Дјечијег вртића „Радост“ 

Милка Шиљеговић, професор разредне 

наставе у ОШ„Петар Кочић“ Дијана 

Грбић, професор српског језика и 

књижевности у ОШ „Петар Кочић“ 

Нада Вуковић и професор математике у 

гимназији „Свети Сава“ Свјетлана 

Рончевић. 

 "Светосавске повеље" и новчане 

награде добитницима је уручио 

градоначелник Марко Павић који је 

честитао крсну славу свима који славе 

Светог Саву, а посебно поздравио све 

просвјетне раднике који овај дан 

обиљежавају као школску славу. 

 

 
 

„То је прилика да се присјетимо нашег 

просвјетитеља, нашег градитеља и 

нашег духовника и никад нећемо моћи 

вратити све оно чим нас је задужио. 

Бићу поносан ако и овом академијом 

вратимо мали дио тога дуга и зато и 

вечерас и сутра и сваки други дан 

ускликнимо љубављу светитељу Сави“, 

казао је Павић у обраћању просвјетним 

радницима и суграђанима у препуној 

сали позоришта.  

Пригодну бесједу говорио је Драган 

Јовановић Данилов рекавши да је пут 

Светог Саве био пут успињања и да му 

је душа тежила небу, а срце куцало за 

народ. 

 „Свети Сава је просвјећивао, 

освештавао и поучавао, а био је задојен 

духом православља, Истока и 

Византије“, рекао је Јовановић. 

 Он је подсјетио да од Светог Саве Срби 

постоје као државотворна нација. 

 „Свети Сава нас позива да се сабирамо 

са собом. Нема државе без културе, 

традиције и предања“, казао је Данилов. 

 Традиција светосавских духовних и 

свјетовних свечаности у Приједору, с 

прекидима, датира од 1891. године.  

 

Ватрогасци 
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Територијална ватрогасна јединица 

Приједор је у току 2014.године имала  

251 интервенцију у којима је 

процјењена вриједност  нападнуте 

имовине је 5.858.000 КМ, а процјењена 

вриједност  причињене материјалне 

штете на имовини је 335.000 КМ. 

Командир јединице Небојша Миљуш 

рекао је да је укупан број пожара нешто 

већи у односу на 2013. годину, од чега 

је највише интервенција било на 

грађевинским објектима и димњацима, 

док је шумских пожара било много 

мање него у претходним годинама, на 

шта су утицали измијењени климатски 

услови са много падавина.  

"Тренд смањења пожара желимо да 

наставимо и у овој години, са сталним 

повећаним превентивним радом на 

терену, континуираном обуком радника 

запослених у установама и предузећима, 

као и едукацијом свих наших 

суграђана“ казао је Миљуш. 

Он је истакао да је већа ефикасност 

Територијалне ватрогасне јединице, 

резултат континуиране стручне, 

теоретске и практичне обуке 32 

ватрогасца којој се посвећује велика 

пажња.  

Миљуш  је истакао да је ТВЈ Приједор 

имала појачане активности у вријеме 

великих мајских поплава те је имала 

значајну улогу у функционисању 

градског штаба Цивилне заштите. 

 

 

 

 „Ватрогасци Приједора су били уз своје 

суграђане и учествовали како у 

евакуацији и спашавању људства и 

њихових материјалних добара, превоза  

тако и активностима које су услиједиле 

послије, на санирању последица ове 

елементарне непогоде“ казао је Миљуш. 

Он је истакао да се број евакуисаних  

кретао од 800 до 1.000 становника, а да 

су ватрогасци били ангажовани на 

достави хране, питке воде, лијекова и 

других артикала до поплављених 

стамбених објеката. 

Миљуш је потврдио и да је у току 

20104.године кроз пројекте техничког 

опремања ватрогасне јединице 

набављено возило за гашење пожара у 

руралним и тешко приступачним 

теренима, два нова чамца  за евакуацију 

и спашавање на приколицама и 

моторима, који су у сваком тренутку 

спремни за итервенцију,а вриједност 

опреме је 440 000 КМ. 

 

_________________________________     
Издавач: Град  Приједор 


