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Ауто-пут Бањалука -Приједор, 
а потом и брза цеста према 
Хрватској биће жила куцавица 
привредног и економског раз-
воја овог дијела РС, изјавила 
је Голићева. Осврнувши се на 
незадовољство грађана дијела 
Козарца и протесте које су ор-
ганизовали због проласка тра-
се ауто-пута кроз ово насеље, 
она је истакла да је овај про-
блем најновијим рјешењем, по 
којем је ауто-пут дужи за кило-
метар и по, превазиђен. 
-   Траса ауто-пута обилази на-
сеље.  Моји сарадници су сли-
кали сваки објекат и по крајњој 
варијанти  руше се само четири 
стамбена објекта  и 12 помоћ-
них, а тринаести је већ срушен. 
На подручју  града Приједора 
руши се укупно 90 објеката,  
па зар ћемо бројати објекте по 
некој националној припадно-
сти. Ово је важан инфраструк-
турни пројекат.  У свим таквим 
пројектима долази до рушења 
одређених објеката. Нећу сад 
говорити како су многи објекти 
рађени нелегално, бесправно у 
неком ранијем периоду. Значи, 
ниједан тај објекат није могао 
бити изграђен  на овој траси 
како је просторни план РС од 
2015.  до 2025. године и  ис-
цртао. Ми као министарство 
морамо да се држимо нашег 
техничког устава  - истакла је 
Голићева.   

Митровић је рекао да ће свима 
који буду рушени објекти  бити 
надокнађена штета. 
- Оно што је битно овдје рећи, 
сви људи којима буде екс-
пропроисано земљиште или 
објекти који буду рушени  биће 
адеквадно надокнађени, тако 
да нико неће бити оштећен  - 
нагласио је Митровић.
Градоначелник Павловић је ре-
као да има информацију да је у 
Козарцу остало спорних неких 
100 метара због проласка ауто-
пута у близини кућа, али да је и 
тај проблем могуће отклонити,  
пошто је могуће мање помје-
рање трасе.
- Оно што ћу у наредном пери-
оду урадити је то да ћу отићи 
на лице мјеста, разговарати са 
грађанима који су то кандидо-
вали као проблем и образложи-
ти им начин рјешавања тог про-
блема. Заиста смо сви одлучни  
да рјешавамо проблеме у ходу 
и да нема никаквих искључиво-
сти са наше страни. Спремни 
смо да помогнемо и надлежном 
министарству и Дирекцији за 
аутопутеве да се то завршава 
на најбољи могући начин - ре-
као је Павловић. 
Голићева је најавила да ће у 
пројекат енергетске ефикасно-
сти Болнице “Доктор Младен 
Стојановић”  бити уложено пет 
милиона марака, а почетак ре-
ализација ће зависити од  епи-

демиолошких мјера.
- Енергетско опремање цен-
тралног блока коштаће око 
четири милиона, а милион из-
мјештање и изградња  нове 
котловнице - рекла је Голићева.
Она је најавила да ће Влада РС 
пренијети без накнаде преније-
ти  власништво  пољопривред-
ног земљишта у Орловцима  за 
развој нове индустријске зоне. 
- С обзиром да је то Владино 
земљиште односно РС они ће 
се обратити Министарству про-
сторног уређења и Министарст-
ву пољопривреде како би Вла-
да РС пренијела без накнаде на 
град Приједор то земљиште на 
којем ће се започети нове инве-
стиције - најавила је Голићева. 
Митровић је рекао да ја са 
градоначелником Приједора 
разговарано и о жељезничком 
саобраћају  и повезивању пруге 
Бањалука - Приједор и иниција-
тиви  за повезивање  жељез-
нице даље са Бихаћем као и 
реконструкцији пруге Бихаћ - 
Сплит . Он је додао да ће се по-
кренути  и иницијатива  за  рје-
шавањем  питања безбједности 
саобраћаја на два пружна пре-
лаза  у Приједору , као и отва-
рање  граничног прелаза   Нови 
Град, како би се привремено 
омогућио и теретни саобраћај 
према Хрватској. 

У нaстaвку треће сjeдницe Скупштинe грaдa Приjeдoрa усвojeн je 
извjештaj o рaду Фoнaциje зa рaзвoj “Приjeдoр” у 2020. гoдини, кao 
и инфoрмaциje o рeaлизaциjи буџeтских срeдстaвa зa пoдстицaje 
за пoљoприврeду, прeдузeтништво, мaла и срeдња прeдузeћa. Ус-
вojeн je и извjeштaj o субвeнциjaмa зa кoрисникe вoдних услугa зa 
прoшлу гoдину. Стaв oдбoрникa, тoкoм дискусиje je дa јe нeoпхoднo 
дoдaтнo пoдржaти приjeдoрскe пoљoприврeдникe и приврeдникe. 
Штo сe тичe кaдрoвских питaњa, усвojeнo je рjeшeњe o имeнoвaњу 
Кoмисиje зa млaдe. Кoмисиjу чинe Сaшa Бурсaћ, Злaткo Ритaн, 
Срђaн Aдaмoвић, Maja Кљуjић и Гoрдaн Бoрojeвић. Усвojeнa je и 
oдлукa o рaсписивaњу Јaвнoг пoзивa зa избoр и имeнoвaњe члaнa 
Oдбoрa зa жaлбe. Прeтхoднo je мaндaт прeстao члaну, Лaзaру 
Гajићу, кojи je пoдниo oстaвку нa ту пoзициjу. Одбoрници су усвojи-
ли oдлуку o рaсписивaњу Јaвнoг кoнкурсa зa имeнoвaњe сeкрeтaрa 
Скупштинe грaдa. Усвojeнa je и o oдлукa o oдгaђaњу избoрa зa 
члaнoвe сaвjeтa мjeсних зajeдницa. Рaзлoг je прeпoрукa Министaр-
ствa упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe РС дa сe избoри oдгoдe збoг aк-
туeлнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje. Избoри ћe бити oдржaни пo сти-
цaњу услoвa. Усвojeн je и прoгрaм мjeрa зa спрeчaвaњe, сузбиjaњe, 
eлиминaциjу и eрaдикaциjу зaрaзних бoлeсти зa oву гoдину, кao и 
плaн и прoгрaм мjeрa дeзинсeкциje и дeрaтизaциje.

УСВOJEНИ ИЗВJEШTAJИ O 
РEAЛИЗAЦИJИ ПOДСTИЦAJA 

ЗА  ПOЉOПРИВРEДУ И 
ПРEДУЗETНИШTВО

З. Ј. 

Он је додао да су га посебно ин-
тересовали бенефити, које су по-
словни субјекти имали од општи-
не, како би у њој покренули своје 
погоне.
- Видјели смо да је сва инфра-
структура припремљена за ин-
веститоре који ту долазе. Вода, 
струја, канализација, телекомуни-
кације, гасовод, а да не говоримо 
о путној и жељезничкој инфра-
структури и расвијети. Инвести-
тори треба само да дођу и себи 
одаберу локацију која им одгова-
ра, колико им земљишта треба, те 
плате то земљиште и симболичну 
ренту и крену са радом. То је оно 
што у Инђији у сваком тренут-
ку било који инвеститор има на 
располагању. Нема додатног тро-
шења времена на припрему ин-
фраструктуре и свега осталог, као 
што је то случај код нас и у другим 
градовима у окружењу - рекао је 
Павловић. 
Предсједник општине Инђија, Вла-
димир Гак, изразио је задовољст-
во да један велики и привредни 
град, као што је Приједор, буде 
партнер и братски град са опш-

тином Инђијом. - Ми јесмо нешто 
мањи по броју становника, али 
оно што нас спаја јесте управо оно 
што пише у преамбули овог мемо-
рандума о братимљењу који смо 
заједно потписали јесте пре све-
га наш народ и привреда ова два 
града - рекао је Гак.
Градоначелник Павловић је ре-
као да примјер Инђије ми морамо 
слиједити. 
- Копираћемо неке њихове идеје 
и покушаћемо их примјенити код 
нас. Оно што је битно код нас у 
Приједору јесте да отворимо нове 
индустријске зоне које су нам нео-
пходне, јер постојећа у Целпаку је 
јако мала и није условна. Између 
осталог, налази се у самом граду. 
Треба да направимо индустријску 
зону која ће бити у близини свих 
комуникација  - истакао је Павло-
вић.
Истовремено ће се радити и на 
повезивању спортских и културних 
друштава, те образовних устано-
ва, чиме би сарадња ове двије ло-
калне заједнице била потпуна. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА 
И ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ПОТПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ 

ГОЛИЋ: ИМАМО НАЈБОЉЕ 
РЈЕШЕЊЕ ЗА ТРАСУ АУТО-

ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР

КВ 

- Четири су могућности елек-
тронским путем на сајту града, 
апликација “буџет 2021”, затим 
линк “јавна расправа” и линк 
“е-ситизен” гдје су доступни 
и материјали самог нацрта и 
могућности да се унесу при-
мједбе, сугестије и приједлози, 
а који се могу слати и путем 
мејла /finansije@prijedorgrad.
org/ - појаснила је Маја Кунић, 
вршилац дужности начелника 
градског Одјељења за финан-
сије.
Они који не могу електронским 
путем, могу на инфо-пулту 
преузети нацрт и доставити 

примједбе, приједлоге и суге-
стије у писаној форми. 
- Све што буде прихватљиво 
даћемо да се уврсти у пријед-
лог буџета, који се планира за 
другу половину мјесеца - ре-
кла је Кунићева.
Нацрт буџета града за 2021. 
годину одборници Скупшти-

не града Приједора усвојили 
су 25. фебруара. По Закону о 
управи и локалној самоуправи 
Републике Српске јавна рас-
права се организује да сви који 
су заинтересовани могу учест-
вовати у креирању овог важног 
документа.

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЛИ ПУТЕМ ИНФО-ПУЛТА
Јавна расправа о Нацрту буџета града за 2021. годину

Јавна расправа о Нацр-
ту буџета града При-
једора за 2021. годину 
почела је у уторак и 
трајаће до 10. марта. 
Због тренутне епиде-
миолошке ситуације, 
одлучено је да то буде 
обављено електрон-
ским путем. 

Маја Кунић, вршилац дужности 
начелника Одјељења за финансије 

Стварање велике индустријске зоне и начин довођења при-
вредних инвеститора у Инђију, била је важна тема наших 
разговора, рекао је градоначелник Далибор Павловић, на-
кон посјете овој изузетно развијеној општини у Србији. 

П. Ш.

Далибор Павловић и Владимир Гак

Министар за просторно 
уређење, грађевинарст-
во и екологију Републике 
Српске, Сребренка Голић 
и  министар комуникација 
и транспорта у Савјету 
министара, Војин Мит-
ровић разговарали су са  
градоначелником Прије-
дора, Далибором Павло-
вићем о експропријацији 
земљишта за трасу ауто-
пута Бањалука-Приједор.  
Тема разговора била је 
и изградња нове инду-
стријске зоне у насељу 
Горња Орловача, те пре-
намјена пољопривредног 
у градско грађевинско зе-
мљиште на том простору.

П. Ш.

Скупштинa грaдa Приjeдoрa
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Актуелно Осврт

- Ми смо дио локалне структуре 
власти, желимо у складу с тим да 
преузмемо одговорност за функци-
онисање ове власти, за све њене 
резултате па и проблеме који могу 
настати. Сматрамо Приједор веома 
значајним регионалним сједиштем 
Републике Српске и наша партија 
одржава своју политику подршке 
равномјерном регионалном развоју 
- рекао је Ђокић.
Главни одбор је разматрао актуелне 
политичке и друштвене односе. У 
том контексту социјалисти желе да 
посвећено сарађују са свим носио-
цима система власти унутар Репу-
блике Српске како би обезбиједили 
што квалитетније резултате за све 
њене грађане. Усвојен је извјештај 
о раду Главног изборног штаба и 
констатовано да су локални избори, 
на којима су социјалисти остварили 
резултате на нивоу као прије четири 
године, показали да пројектовани 
удари на ову партију нису успјели. 
- Наша оријентација је борба за еко-
номски развој РС, за што квалитет-
нију позицију радника, за боље пла-
те и веће пензије, бољи стандард 
сваког човјека, а посебно важно 
питање је заштита здравља. У том 
смислу смо као власт учинили много 

у претходном периоду. Сматрамо да 
сва отворена питања треба да рје-
шавамо максималном спремношћу 
на дијалог и толеранцију, посебно 
у оквиру владајуће коалиције у Ре-
публици Српској. Желимо да коали-
ција успјешно ради, да сарађујемо 
и подигнемо сарадњу на још виши 
ниво, јер сматрамо да само окупље-
ни око заједничких идеја, циљева 
и политика можемо осигурати пуну 

стабилност РС - додао је Ђокић. 
Говорећи о програмским активности-
ма, Ђокић је као кључан циљ иста-
као модернизацију Социјалистичке 
партије, имајући у виду да су потреб-
на нужна прилагођавања. Намјера 
им је да развију додатни интерес код 
грађана за програм и идеју ове пар-
тије, речено је на сједници Главног 
одбора. Предсједник Градског одбо-
ра Приједор, Игор Кнегињић изразио 
је задовољство што су били домаћи-
ни највишем руководству странке и 
представницима градских и општин-
ских одбора социјалиста.
- У будућем периоду ми ћемо де-
финисати платформу која ће бити 
базирана на основним принципима 
социјализма, с тим да ћемо макси-
малан простор дати младим љу-
дима. То се посебно односи на по-
литички и медијски простор и то не 
само у оквиру њихових активности 
него и у аспекту одлучивања - рекао 
је Кнегињић.  
Социјалистичка партија ће остати 
досљедна својој политици која по-
дразумијева социјалну правду, хума-
ност и човјека у првом плану, пору-
чено је овом приликом. 

ЂОКИЋ: МОДЕРНИЗОВАТИ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКУ ПАРТИЈУ 

У Приједору је одржана сједница Главног одбора Социјалистичке партије којом је 
предсједавао Петар Ђокић, предсједник странке. Он је рекао да је ова сједница одр-
жана управо у Приједору у знак подршке добром раду Градског одбора социјалиста 
који су остварили квалитетне резултате на протеклим изборима. 

Д. С.

Сједница Главног одбора СП 
одржана у Приједору

С нама и око нас 

 Неоправдано и неправедно запо-
стављени и прогањан велики српски писац, 
интелектуалац и мислилац Борислав Пекић 
у своје тешко доба писао је о „годинама које 
су појели скакавци“. То његово тешко доба са 
„скакавцима“ почело је када је имао осамнаест 
година, а с њим, поред и испред њега Резо-
луција Информбироа, драматичан судар Со-
вјетског Савеза и Југославије и немилосрдни 
обрачун Стаљина и Тита, највише и најсуро-
вије преко голооточких и свих других затворе-
ника тога доба комунистичке Југославије. 
 Када је утамничен 1948. Пекић је имао 
осамнаест година и ту „част и задовољство“ да 
тако млад буде проглашен за народног непри-
јатеља, али и истинску срећу да га не утамниче 
на Голом отоку, одакле се многи не вратише 
живи, а они што се вратише остали су и физич-
ки и духовно обогаљени и већина њих заћута-
ни свједоци до вијека свога. Након тамновања, 
у тротомном роману „Године које су појели ска-
кавци“ описао је један важан сегмент историје 
поремећености човјековог ума, параноје и про-
машених путева. 
        У сваком историјском добу и на многим 
странама било је „скакаваца“ који су јели не-
чије године и о томе је Пекић зборио и у не-
ким другим својим дјелима. И наше најновије 
ратно и поратно доба имало је и има своје 
„скакавце“ који једу наше године. Поред свих 
оних које знамо и видимо, дошао је и онај не-
видљиви „скакавац“, којем су дали име корона 
и који је, иако најмањи и најневидљивији, за 
једну годину цијелом свијету појео више годи-
на од свих осталих већих, великих и видљивих 
скакаваца заједно. Корона је појела милионе 
људских жвиота, предузећа, обећања, догово-
ра, надања, снова. Појела је милионе људских 
слобода, утамничила градове и државе. Оно 
што појела није, подијелила је. 
    Тако су 2020. година и њена насљедница 
свијет подијелиле у двије људске врсте - оне 
прве што све о корони знају и оне друге што све 
то не знају, али знају да ови први не знају. Јед-
ни знају да је за корону крива Кина, они други 
знају да није. Једни знају да је корона теорија 
завјере, они други знају да то није тачно. Једни 
знају да је корона измишљена, они други знају 
да је стварна. Једни знају да вакцине помажу, 
они други знају да је то дио интерпланетарног 
бизниса. Једни знају да маске треба носити, 
они други знају да не треба. Једни знају да ће 
се, поред путовања, ковид пасоши увести и 
за све остало, укључујући кориштење лифта, 
парковске шетње и властите терасе. Они други 
знају да то неће бити. Једни знају да је корона 
увод у чиповање људи и потпуну контролу над 
њима, они други знају да чиповања бити неће. 
Једни знају да све то и још више о корони знају, 
они други знају да ови први ништа не знају и да 
млате у празно.  
       Да будемо мало прецизнији, поред двије 
поменуте „корона људске врсте“, постоји и 
трећа. Та трећа врста нити шта зна нити шта 
не зна. Она се, за разлику од прве двије, нити 
јавља нити одобрава нити оспорава. Она се 
плаши и оних првих што све знају и оних дру-
гих што знају да они први све то не знају. Пла-
ши се и себе и свог мишљења. Они први што о 
корони све знају и они други што знају да они 
први о корони ништа не знају, ходају сити, а не-
нахрањени. Они трећи што се плаше и првих 
и других, ходају нахрањени, а гладни, а сви 
заједно бојажљиво чекају да све ово прође и 
да буде само ружна прошлост и нас и наших 
„скакаваца“ који су појели прошлу, а извјесно 
је, и ову годину. 
    Почели смо и завршићемо великим Пекићем 
и једном његовом у низу далекометних мисли – 
све знам док се не види да не знам.

Зоран Совиљ

ГОДИНА 
КОЈУ ЈЕ 
ПОЈЕЛА 
КОРОНА

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА НАРОДНЕ 
ПАРТИЈЕ СРПСКЕ У ПРИЈЕДОРУ 

- НПС је млада партија. Ја бих ре-
као да смо ми новорођенче које 
није оптерећено унутарстраначким 
односима. Нисмо оптерећени уну-
тар градских и општинских одбора 
и унутар руководства партије разно-
разним сујетама - рекао је Бањац. 
Он је оцијенио да би НПС могла да 
постигне добар резултат на општим 
изборима 2022. године. - Битно је 
да подигнемо организациону струк-
туру у свим општинским и градским 
одборима, а самим тим и у граду 
Приједору. Ја сам убијеђен и увје-
рен због људи у Иницијативном од-
бору НПС-а. Да послије формирања 
мјесних одбора и одржане изборне 
скупштине, те формирања органа  у 
Приједору ова партија оствари зацр-
тани циљ 2022. године - истакао је 
Бањац. Оливера Брдар-Мирковић, 
предсједник Иницијативног одбора 
НПС-а изразила је задовољство што 

се у протекла два мјесеца од фор-
мирања Иницијативног одбора око 
идеје и програма ове партије окупио 
велики број чланова. - Ми почињемо 
једну сасвим нову причу. Када смо 
формирали Иницијативни одбор, 
тада сам истакла да ми је драго да 
видим доста младих лица, али и до-
ста људи са одређеним животним и 
политичким искуством. Сматрам да 
ће тај спој добро функционисати. У 
наредном периоду планирамо фор-
мирати мјесне одборе, затим Град-

ски одбор НПС-а, након чега креће-
мо у све оне активности које ће бити 
програмски дефинисане - рекла је 
она. Крај априла мјесеца би био рок 
за формирање свих мјесних одбора 
и Градског одбора, истакли су у овој 
партији, додајући да су у 17 општи-
на Српске формирани општински и 
градски одбори, а циљ је да се до 
краја априла формира 40. Канце-
ларија НПС-а налази се у Улици 
краља Петра Првог Ослободиоца. 

У Приједору је отворена 
канцеларија Народне пар-
тије Српске. Овој свечано-
сти присуствовао је Дарко 
Бањац, предсједник странке.

П. Ш.
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Тим поводом Тим поводом

- Тренутно радимо попис 
здравствених радника који 
нису из Ковид одјељења и ра-
димо попис заинтересованих 
у старачким домовима. Када 
то завршимо, приоритет су па-
цијенти старији од 65 година и 
хронични болесници, а након 
тога на реду су просвјетни рад-
ници, полиција и остали - дода-

ла је она.
Према подацима од уторка, у 
Ковид болници смјештено је 37 
пацијената. Ријеч је о особама 
са тешком клиничком сликом.
- Троје пацијената је на ме-
ханичкој вентилацији, један 
пацијент је преминуо. Врије-
ме пред нама захтијева опрез 
и максимално придржавање 

свих мјера, да не бисмо дошли 
у ситуацију да Ковид болница 
не може да прими све пацијен-
те - упозорава Борис Ћургуз, 
директор Ковид болнице.
Од посљедица вируса корона, 
преминула су 74 Приједорча-
нина.

Једна од њих је и Приједорчан-
ка Дејана Вујновић, предсјед-
ник Удружења дистрофичара 
регије Приједор. Како каже, 
захваљујући персоналним 
асистентима, особама са ин-
валидитетом омогућен је ква-
литетнији друштвени живот и 
социјализација. 
- Ја сам корисник персоналне 
асистенције и драго ми је што 
је повећан износ средстава за 
ову намјену. Захваљујем се 
градоначелнику, Градској упра-
ви и свим одборницима што 
су препознали потребе особа 
са инвалидитетом - истакла је 
она.
Да је услуга персоналног аси-
стента од великог значаја за 
инвалидне особе сматра и 
Јадранка Ружичић, која је сла-
бовида од рођења. Тврди да је 
она била један од иницијатора 
за повећање средстава за ову 
намјену.
- Бањалука је била једина у 
Републици Српској која је про-
водила то проширено право 
из области социјалне заштите. 
Приједор је други у РС и то је 
од великог значаја - сматра Ру-
жичић.
Право на персоналну асистен-

цију имају особе са сензорним 
и тјелесним оштећењима, очу-
ваних интелектуалних способ-
ности, која су зависна од по-
моћи другог лица, каже Госпа 
Сајак Штиковац, руководилац 
Службе социјалне заштите у 
приједорском Центру за со-
цијални рад.
- Други критеријум јесте та ста-
росна доб, а она је од 18 до 65 
година. То су лица чији чла-
нови породице не могу обез-
биједити ту врсту помоћи, па 
му је потребна та персонална 

асистенција. Предвиђено је да 
по кориснику буде максимално 
100 сати мјесечно, како би што 
већи број корисника могао ос-
тварити право на персоналног 
асистента - објашњава она.

За услуге персоналне асистен-
ције из буџета града ове године 
биће издвојено 66.000 КМ, што 
је значајно повећање у односу 
на прошлу годину, када је тај 
износ био 20.000 КМ. 

М. З. 

ПОГОРШАНА ЕПИДЕМИОЛОШКА 
СИТУАЦИЈА У ПРИЈЕДОРУ

Др Милица Отковић, начелник Хигијенско-епиде-
миолошке службе Дома здравља Приједор, по-

тврдила је да је прошле седмице у Бањалуци 
завршена едукација здравствених радника 
ове регије за процес вакцинације против 
вируса корона. Она је открила и која ће 
вакцина бити прва на располагању. -  Прва 
вакцина која ће нам у РС и на подручју на-
шег града бити на  располагању је вакцина 

“Спутњик Ве”, чији је произвођач Гама-
леја. Након тога, планирано је да 

дође и вакцина “Пфизер”, а пре-
ко медија смо чули да премијер 
РС преговара и са кинеским 
произвођачем за одређену 
количину вакцина. Надам се 
да ћемо имати довољну ко-
личину вакцина од разних 
произвођача - рекла је др 
Отковић. 

ЗАВРШЕНА ЕДУКАЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕНИХ 

РАДНИКА ЗА ПРОЦЕС 
ВАКЦИНАЦИЈЕ

Направљени су и распореди по 
школама, потврдила је др Дијана 
Ђерић, специјалиста породичне 
медицине. - Обавијестили смо 
и  јавност тако да родитељи от-
прилике знају кад могу да доведу 
своју дјецу. Због епидемиолошке 
ситуације одлучили смо да сис-
тематски прегледи буду органи-
зовани на једном мјесту, како би 
спријечили ходање здраве дјеце 
по здравственим установама. 
Тако да се систематски прегледи 
обављају на другом спрату Дома 
здравља, с тим да је за дјецу 
предвиђен посебан улаз, с бочне 
стране објекта. Такође, органи-
зовано је да се на истом мјесту 
одраде лабораторијски налази, 
преглед педијатра, стоматолога 
и на крају, редовна вакцинација - 
појаснила је она. Др Ђерић каже 
да је препорука да са дјецом 
дође само један родитељ. - Баш 
због епидемиолошке ситуације, 
обавезно са свим епидемиолош-
ким мјерама, дакле са маскама. 

Препорука је уколико су роди-
тељи у могућности, да назову 
педијатријске службе гдје су њи-
хова дјеца регистрована, да би 
могли да се наруче, чисто да не 
правимо гужве и да се што брже 
одвија тај процес – наглашава 
др Ђерић. На основу искустава 
из протеклих година, најчешћи 
проблеми који су уочени током 
систематског прегледа дјеце ве-
зани су за разне  деформитете 
кичме и нажалост, све чешће 
присутну претилост. Проблем је, 
према ријечима др Ђерић, неак-
тивност дјеце. - Доста упутница 
које дајемо за физијатра због 
кичме. Примјетно је да је свака 
генерација гојазнија. То је нешто 
што смо примјетили уназад ових 
неколико година - истиче она. 
Систематским прегледима биће, 
мада сви ове године неће крену-
ти у школу, биће обухваћено око 
580 дјеце. 

У ТОКУ СИСТЕМАТСКИ 
ПРЕГЛЕДИ ДЈЕЦЕ ПРЕД УПИС У 
ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

С планом процеса имунизације грађани ће, кад за то 
дође вријеме,  бити информисани путем медија.  За 
сада се очекују три врсте вакцина које ће Приједор-
чанима бити на располагању. 

Дом здравља као и претходних година органи-
зује систематске прегледе дјеце за упис у први 
разред основне школе. Прегледи су почели у 
понедјељак 1. марта и трајаће до краја мјесеца. 

У Приједору је погоршана епидемиолошка ситуација. Потврђено је 
ово након сједнице Штаба за ванредне ситуације. Све је више пације-
ната који се јављају у ковид амбуланте и захтијевају тестирање, ре-
кла је Милица Отковић, начелник Хигијенско-епидемиолошке службе 
приједорског Дома здравља. Процес вакцинације, како истиче, иде 
планираном динамиком. 

ГРАД ФИНАНСИРА УСЛУГЕ 
ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА 

СА 66.000 КМ
На сједници Скупштине 
града Приједора усвоје-
на је одлука о услугама 
персоналне асистен-
ције. То је, посебно об-
радовало кориснике 
ових услуга.

Б. Дакић

Б. Дакић

Милица Отковић,  начелник Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома здравља 

Дејана Вујновић: 
Град препознао потребе инвалидних особа

М. З. 



5.5. март 2021.“Козарски вјесник”

Интервју Интервју

Стевица Дроњак, нови директор Фонда за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалида РС

М. Шодић 

► Од ове године на челу 
сте Фонда. Који су Ваши 
приоритети у раду у на-
редном периоду? 
- Приоритет је измјена Зако-
на о професионалној рехаби-
литацији, оспособљавању и 
запошљавању инвалида коју 
очекујемо у текућој години. На-
веденим измјенама  стекли би 
се предуслови за повећање за-
пошљавања инвалидних лица 
не само у приватном сектору, 
кроз постојеће стимулансе које 
обезбјеђује Фонд, већ и у јавном 
сектору, што досад није био слу-
чај. А, даље ћемо у складу са 
позитивним правним прописи-
ма извршити измјене интерних 
аката Фонда. Дугорочна финан-
сијска стабилност Фонда је не-
што што је најбитније. Финан-
сијска стабилност и позитивно 
пословање су гарант да ће Фонд 
и у наредном периоду обављати 
своју основну дјелатност. Затим, 
успостављање евиденције о  
укупном броју лица са инвалиди-
тетом и већа финансијска подр-
шка лицима са већим процен-
том инвалидности. Радићемо на 
успостављању посебне мреже у 
смислу бржег и лакшег добијања 
информација, шта радимо, које 
су то олакшице, ко испуњава 
услове, једноставно Фонд мора-
мо приближити послодавцима. 
Један од приоритета је и успо-
стављање евиденције лица са 
инвалидитетом у јавном сектору.
► Колико је лица са ин-
валидитетом у РС запо-
слено у прошлој годи-
ни? 
- У прошлој години, Фонд је фи-
нансирао запошљавање укупно 
29 лица са инвалидитетом. За 

ту намјену утрошено је 120.000 
КМ. У наведеном периоду за 
844 пословна субјекта, који за-
пошљавају 1.250 лица са инва-
лидитетом, извршен је поврат 
доприноса који износи преко че-
тири милиона КМ. 
► У којим областима 
дјелатности су запосле-
на лица са инвалидите-
том? 
- У приватном сектору је запо-
слено 819 лица са инвалидите-
том, од тога њих 29 запослено 
је на слободном тржишту рада. 
Доминира пољопривреда, затим 
занатство, услужне дјелатно-
сти, трговина, угоститељство и 
производна дјелатност. Надамо 
се да ће средином ове године 
бити објављен Јавни позив по-
слодавцима, инвалидима и ин-
валидским организацијама за 
субвенције за запошљавање, 
самозапошљавање и економску 
подршку инвалида. Послодавац 
који добија новчани стимуланс 
од Фонда у обавези је да намјен-
ски утроши наведена средства, 
те да лице са инвалидитетом 
држи у радном односу најмање 
двије године, од датума потписи-
вања уговора. 
► За шта је већи инте-
рес, за запошљавање 
или самозапошља-
вање? 
- Процентуално, Фонд је од осни-
вања подржао 30% више запо-
шљавање, у односу на самоза-
пошљавање.
► Шта кажу бројке? 
Какво је пословање 
Фонда у прошлој годи-
ни? 
- Фонд је у 2020. години финан-
сијски одговорио на све пристиг-

ле захтјеве, укључујући поврат 
доприноса и новчани стимуланс 
за запошљавање лица са инва-
лидитетом. Након што се извр-
ше квалитетне анализе, које су 
у току, имаћемо праву слику што 
се тиче пословања. Оно што вам 
сада могу рећи јесте да ће 2021. 
година, из позиције Фонда, бити 
година штедње по одређеним 
буџетским ставкама, са циљем 
већег издвајања средстава за 
запошљавање и самозапошља-
вање лица са инвалидитетом.
► Колико су послодав-
ци уопште заинтересо-
вани за запошљавање 
ове категорије станов-
ништва и потписивање 
уговора са Фондом? 
- Интерес послодаваца из при-
ватног сектора за запошља-
вањем инвалидних лица је у 

паду у задњих пет година. Разло-
зи за то су неинформисаност по-
слодаваца и инвалидних лица. 
А, појавом нових олакшица и 
стимуланса за запошљавање у 
привреди, смањује се конкурент-
ска предност лица са инвалиди-

тетом на тржишту рада, у односу 
на остала лица са радном спо-
собношћу, односно послодавци 
губе мотив за запошљавање 
лица са инвалидитетом.
► Које дјелатности нај-
чешће покрећу лица са 
инвалидитетом и коли-
ко их је основано 
до сада? 
- Закључно са 
прошлом го-
д и н о м , 
средст-
в и м а 

Фонда извршено је укупно 
631 самозапошљавање. Лица са 
инвалидитетом у највећем про-
центу покрећу дјелатности у об-
ластима пољопривреде, занат-
ства, трговине и угоститељства. 
► Које мјере планира-
те подузети у наредном 
периоду, у циљу побољ-
шања стања у предмет-
ној области? 

- Мјере се односе на предло-
жене измјене Закона од стра-
не Фонда, превасходно према 
резвизорском извјештају и пре-
ма примјени Закона и уоченим 
мањкавостима. Неки од пријед-
лога Фонда за измјене Закона 
у циљу унапређења запошља-
вања ЛСИ, огледају се у неурав-
нотежености прихода и расхода. 
Од постојећег прихода, Фонд 
може једино да финансира по-
врат доприноса. Стопа посебног 
доприноса 0,2% за послодавце 

јавног сектора који нису на сва-
ких 16 запослених запослили 
једно лице са инвалидитетом 
није довољна мјера, те се не 
може очекивати унапређење за-
пошљавања ЛСИ. Једна од мје-
ра јесте повећање прихода како 
би се могло зна-

чајније финансирати запошља-
вање незапослених ЛСИ кроз 
значајнији износ новчаног сти-
муланса. Затим, успостављање 
евиденције о  укупном броју 
лица са инвалидитетом; запо-
слени и незапослени; пријавље-
ни Заводу за запошљавање и 
непријављени. Увођење пенала 
умјесто посебног доприноса за 

јавни сектор. Приједлог виси-
не пенала, као у Федерацији 
БиХ, ¼ износа просјечне плате 
за свако незапослено ЛСИ. И 
увођење контролних механи-
зама за спречавање нереалног 
повећања плата ЛСИ по ост-
варивању права на поврат до-
приноса. (Евидентне ситуације 
гдје ЛСИ има двоструку плату у 
односу на лице које нема инва-
лидност, а запослени на истим 
пословима).

ПРИОРИТЕТ ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

За запошљавање и самозапошљавање 2.302 лица са инвалидите-
том, од 2005. године, тачније од оснивања Фонда за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање инвалида РС до данас, утро-
шено је  преко шест милиона КМ. За поврат доприноса за исти 
период, издвојено је 38 милиона КМ, потврдио је ово за “Козар-
ски вјесник” Стевица Дроњак, вршилац дужности директора 
овог Фонда. 

Жеља нам је да у 
2021. години наста-
вимо успјешну са-
радњу са републич-
ким институцијама, 
ресорним министар-
ством, Владом РС, ло-
калним заједницама у 
РС и организацијама које 
штите права лица са инва-
лидитетом.

Службеници који су запослени у Фонду 
за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалида РС су јако од-
говорни и професионални у обављању 
повјерених послова и на томе сам им 
јако захвалан.
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Хроника Хроника

Двоје дјеце је лакше повријеђено у 
судару минибус-комбија и аутомоби-
ла у Приједору, потврдила је портпа-
рол приједорске Полицијске управе 
Звездана Алендаревић. Саобраћајна 
незгода догодила се у понедјељак на 
раскрсници улица Српских великана и 
Иве Андрића. Минибусом “мерцедес” 
управљало је лице чији су иницијали 
М.М. из Приједора, а “опел корсом” др-
жављанин Хрватске Д.Б. Повријеђена 
малољетна лица налазила су се у ми-
нибусу.

Полицијској управи Приједор пријављено је да је укра-
ден “фолксваген туран” у власништву лица чији су ини-
цијали Б.К. из Зенице, а који је било паркиран у Солун-
ској улици у Приједору, саопштено је из ове управе. 
Аутомобил је украден у периоду од 23. до 25. фебруа-
ра. Обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Приједор, а полицијски службеници пред-
узимају радње ради утврђивања околности извршења 
кривичног дјела тешка крађа и проналаска извршиоца.

У циљу расвјетљавања околно-
сти под којим се догодила траге-
дија, наложена је обдукција над 
тијелом смртно страдале При-
једорчанке, која је обављена у 
Заводу за судску медицину РС у 
Бањалуци. Потврдио је ово Ма-
рио Милашин, начелник Сектора 
полиције ПУ Приједор. 
- До наведене саобраћајне не-
згоде дошло је када је возач 
путничког аутомобила током 
кретања Семберском улицом 
дошао на пружни прелаз с намје-
ром да га пређе. У том тренутку 
из правца Бањалуке наишао 
је путнички воз и у критичном 
тренутку долази до контакта 

предње стране локомотиве и 
бочне лијеве стране путничког 
возила. У наведеној саобраћај-
ној незгоди смртно је страдало 
једно лице, а смрт је констатова-
на од стране дежурног љекара 
Дома здравља Приједор - рекао 
је новинаринама Милашин. 
Мјештани Тополика једногласни 
су у оцјени да је ријеч о огромној  
трагедији. Нестао је један млади 
живот и то је оно што је најбол-
није. - Чуо сам за ову незгоду и 
било ми је жао, баш што је један 

млади живот угашен. Непа-
жња велика се дешава 

на тим пружним прела-
зима, не знам шта би 

рекао - каже мјеш-
танин Врбица, који 
често бициклом, 
прелази преко 
овог пружног 
прелаза. 
Мјештанка То-
полика чија се 
кућа налази 
на свега неко-
лико метара 
од пруге каже 
да је чула када 
је воз сиреном 

давао знаке 
упозорења. - 

Пошла сам спа-
вати и одједном 

се чуо јак прасак, 
удар неки. Прије тога 

сам чула сирену воза. 
Кад сам изашла видјела 

сам воз горе на прузи. Стао 

је. Видјела сам комшије и неке 
људе како трче. И ја сам дотрча-
ла и у јарку видјела ауто - каже 
ова жена. 
- То је жалосно. Није први пут, 
ово је већ шеста жртва на овом 
пружном прелазу. Сваки пут кад 
воз стане, мени срце залупа, 
уплашим се да није неко стра-
дао, неко дијете - додаје она.   
Од силине удара дијелови “опел 

астре” били су  разбацани  на 
све стране. На лицу мјеста били 
су и припадници Територијалне 
ватрогасно-спасилачке јединице 
Приједор, који су сјекли аутомо-
бил, како би извукли тијело стра-
дале. 
Путничким возом 6426 на рела-
цији Бањалука-Приједор-Нови 
Град управљао је машиновођа 
М.Р. из Новог Града. У Жељез-

ницима Републике Српске у 
саопштењу прослијеђеном ме-
дијима наводе да је машиновођа 
угледавши  аутомобил који се 
налази на путном прелазу давао 
знаке упозорења звучном сигна-
лизацијом. Почео је и да кочи, 
међутим, путнички аутомобил се 
и поред свих знакова упозорења 
није помјерио са путног прелаза, 
саопштено је из Жељезница РС.
Такође је наведено да је алко-те-
стирањем машиновође утврђено 
да није било присуства алкохола 
и других нежељних супстанци 
у организму. “Пружни прелаз у 
насељу Тополик обезбијеђен је 
саобраћајним знацима, Андреје-
вим крстом и троуглом преглед-
ности”, наводе из Жељезница. 
Додају да изражавају жаљење 
и упућују најискреније саучешће 
породици у овом тешком тренут-
ку и трагедији која нас је све по-
годила. “У овом тешком тренутку  
апелујемо на све учеснике у са-
обраћају да при преласку пруге 
буду максимално одговорни и 
опрезни, поштују саобраћајне 
прописе и знакове упозорења, 

те тако  сачувају своје и животе 
других учесника у саобраћају - 
наводе у Жељезницама РС.  
Исти апел упућен је из Поли-
цијске управе Приједор. Како 
сазнајемо, посљедња незгода 
са смртним исходом, на овом 
мјесту се догодила прије десетак 
година. 

УКРАДЕН 
“ФОЛКСВАГЕН 

ТУРАН”

Дјевојка погинула у судару аутомобила са возом 

МАШИНОВОЂА ПОКУШАО ДА ЈЕ УПОЗОРИ, 
НАЖАЛОСТ БЕЗУСПЈЕШНО

М. З. 

СРНА, 
Фото: Инфо Приједор СРНА

ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ ЛАКШЕ ПОВРИЈЕЂЕНО

У судару путничког воза 
и аутомобила “опел ас-
тра” смртно је страдала 
Приједорчанка Кристина 
Цвијановић (36). Траге-
дија се догодила у не-
дјељу око 20.30 часова 
на пружном прелазу у на-
сељу Тополик. Увиђај су 
на лицу мјеста обавили 
службеници Полицијске 
станице за безбједност 
саобраћаја Полицијске 
управе Приједор, под 
надзором дежурног ту-
жиоца Окружног тужила-
штва Приједор. 

Мјесто несреће

Марио Милашин, 
начелник Сектора 
полиције 
ПУ Приједор 
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За сваког понештоЗа сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Градска управа 245-120, 245 -100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150 
Градски превоз 484-723 
Жељезничка станица 211-021 
Метеоролошка станица 232-285 
Кино “Козара” 211-258, 211-259 
Градска читаоница 211 - 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220 
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202 
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Др Ступар 212-850

На данашњи дан, 5. марта 1827. године, у 82. години, умро 
је италијански физичар и хемичар Алесандро Волта, нај-
познатији по томе да је око 1800. године направио Волтин 
електростатички стуб, претечу модерне батерије. 

Двадесет пет година раније, сходно интересовању за 
електричне појаве, израдио је електрофор, справу која 
производи статички електрицитет, а приписује му се и от-
кривање гаса метана. Наполеон га је 1810. године прогла-
сио грофом, а 70 година после његове смрти, 1897. године, 
по њему је названа међународна јединица за напон. До 
увођења евра, на италијанској новчаници од 10.000 лира 
се налазио његов лик. 

Сахрањен је у родном граду Комо (Италија), гдје се налази 
музеј у којем се чувају његове биљешке и његови оригинал-
ни инструменти. Био је професор физике и професор на 
Универзитету у Павији, а уз остало и активни члан Краљев-
ског друштва у Лондону. 

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Мужјак паука вучјака једе старије женке, оне које не 
могу више да се оплоде, недавно су открили биолози 
из Уругваја. 

***
Сардине пливају у јатима, а њихове сребрне крљушти 
одбијају свијетлост, што збуњује рибе грабљивице. 

***
Некад је за један килограм мошуса, једног од најста-
ријих и најчешће употребљаваних састојака парфема, 
морало да се убије 160 мужјака мошусног јелена. На 
срећу, данас није тако. 

***
Људи имају 639 мишића који покрећу тијело. Они чине 
готово половину наше тјелесне тежине. 

***
Мужјаци мајмуна губе длаку на глави на исти начин на 
који се то дешава човјеку. 

1827. - Умро италијански физи-
чар Алесандро Волта.

1832. – У Београду почела да 
ради прва штампарија у Ср-
бији.

1936. - Полетио чувени бри-
тански ловачки авион „Спит-
фајер“.

1940. - Рођена Оливера Ката-
рина, српска глумица и пјева-
чица.

1953. - Умро Јосиф Висарионо-
вич Џугашвили Стаљин.

1970. - Рођен српски полити-
чар Александар Вучић.

1970. - Ступио на снагу уговор 
о неширењу нуклеарног ору-
жја, који је потписало 45 зе-
маља.

1999. - Одлуком Међународног 
арбитражног трибунала, град 
Брчко добио статус дистрикта 
под суверенитетом БиХ.
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Н ВОДОРАВНО: 1. Распоред прстију на инструмен-

тима, 9. Један од Цезарових убица, 10. Болестан, 
12. Објешењак, мангуп, 14. Црногорично дрво, 15. 
Стваран, објективан, 17. Пети мјесец, 18. Прво 
слово, 19. Кишни огртач, 21. Упитна замјеница, 23. 
Град у Словенији, 24. Треће ћирилично слово, 25. 
Уједињени раднички синдикат (скр.), 27. Обор, 28. 
Лична замјеница, 29. Старогрчки филозоф, 31. Дио 
тениског меча, 32. Учесник, 33. Европска монета 
(мн.), 34. Њемачки град. 

УСПРАВНО: 1. Лик из серије „Отписани“, 2. Један 
оброк, 3. Постоље, 4. Ознака тоне, 5. Руска ријека, 
6. Присвојни придјев, 7. Мјесто код Зрењанина, 8. 
Заточеник, 9. Морска риба, 11. Наговијестити, 13. 
Обални трговци, 16. Напетост, 20. Шипак, мограњ, 
22. Врста антилопе, 26. Једна школа јапанског бу-
дизма, 28. Француски књижевник Жил, 30. Врста 
желеа, 31. Без изузетка, 33. Етажно гријање, 35. 
Ознака азота.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: асасинат, Адам, Ро-
ден, пилав, виза, ростер, теј, и, аерација, ос, ре-
дов, м, рај, сал, он, Агадир, три, навој, 
талк, намамити.

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

СРЦЕ И ДУША
Љекари не вјерују, али ми знамо.

Много је оних који могу да живе и без срца и 
без душе. 

ВЕЋ ВИЂЕНО
Мајстори смо „свог заната“.

На сваку бачену кесу, ми додамо цијелу 
депонију. 

ПИТАЊЕ ДАНА
Шта то радите?

Мијењајте нешто у себи, а не на себи. 

ЈОШ НИЈЕ
Куку нама до Бога.

Борба за бољи наталитет још није изашла из 
теоријске фазе. 

ВЕЛИКА РАЗЛИКА
Велика је разлика између храброг бoрца и позадинца.
Борцу одликовања и медаље, а позадинацу - 

паре и имањe. 

ЖАЛОПОЈКА
Жао нам је Тесла.

Опет смо остали без струје. 

Сјећање: Алесандро Волта, 
италијански физичар и 

проналазач  
ИЗУМИО ПРЕТЕЧУ 

МОДЕРНЕ БАТЕРИЈЕ

ИЗЛОЖБЕ
МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба “Цртежи” - Николина Песлаћ 
од 27. 01. до 27. 03. 2021. године

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка

ГАЛЕРИЈА 
“СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба слика Велимира Илишевића 
“Уочљиво коријење”

Од 4. до 10. 3. 2021.

18:00 - “Том и Џери”-  анимирани 
20:30 - “Мауританац: Дневник из   
Гвантанама”-  трилер

КИНО “КОЗАРА”

Волтин електростатички стуб                                                                                   

На новчаници 
од 10.000 лира  



Главна дестинација био им је 
град Jambiani, одакле су обишли 
и друга подручја, а пред крај од-
мора три дана су боравили и у 
Stone Townu, главном граду Зан-
зибара.
- Занзибар је мјесто гдје вас 
људи стварно дочекају од срца, 
раширених руку и са осмијехом 
на лицу. Види се доста неи-
маштине, али људи нису уопш-
те нападни и ма колико год да 
су сиромашни, не траже новац. 
Оно што нас је помало растужи-
ло, јесте  то да дјеца од туриста 
не траже чоколадице или бомбо-
не, него вас питају да ли имате 
оловку. Свако од њих кад прође 
поред вас, поздравиће вас изго-
варајући “Џамбо”, што је у пре-
вуду нека врста поздрава, поред 
оног стандардног “Хакуна мата-
та” - прича нам Вујасиновић. 
Доста њих на Занзибару познаје 
енглески језик. Дјеца га уче у 
школи. Валута им је танзанијски 
шилинг, али се можете лако 
снаћи ако имате амерички до-
лар. Иначе, један амерички до-
лар износи 2.000 шилинги. 
- Кад купујете нешто на пијаци, 
плаћате такси да вас негдје пре-

везе или за неку другу услугу, 
битно је да се знате погађати, 
јер тамо људи просто воле да се 
цјенкају. Тако сам и ја имао случај 
да се погађам са таксистом. По-
што је довезао путника и враћао 
се на полазну дестинацију, питао 
сам га, пошто би ме повезао. За 
услугу је тражио осам долара. 
Био сам свјестан да ће ме пове-
сти, било колико да му дам, јер 
и тако се мора враћати назад. 
Понудио сам му д в а , 
а он спустио 
на седам 
и на 
крају 

смо се нашли на 
три долара. Иста 

ствар је кад купујете 
сувенере, воће - прича 

Дарко и додаје да ће вас 
на тржницама обавезно спо-

падати трговци, вући вас за руку 
и нудити своје производе, од 
разних домаћих јела, па до воћа 
и сувенира.
Храна на Занзибару је углавном 
базирана на морским плодови-
ма и рибљим специјалитетима. 
Цијене нису високе, солидне 
порције се крећу од шест до 
осам долара, оне мање до три 
и по. 
- Хоботнице, лигње, туне, ракови 
и други специјалитети су лијепо 
припремљени. Једино што је не-
достајало су зачини. Као да ни-
чим нису зачињени, а Занзибар 
називају острвом зачина. Иначе, 
поред јела у ресторанима може-
те јести и домаћу храну, коју при-
премају мјештани. Нешто тако 
смо и пробали у једном селу 
код једне породице. Комплетна 
услуга коштала је 15 долара по 
особи, а ту се подразумијевао 
и водич, те кушање свега онога 
што они имају у башти. Али и 
по околини, боље рећи, џунгли. 
Главно јело било нам је некаква 
кувана кокошка, ништа већа од 
овдашњих малих украсних ко-
кошки. Прилози су били рижа, 
кувана банана у кокосовом 
млијеку, кромпир и разне салате 
- прича Вујасиновић и додаје да 
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РепортажеРепортаже

Приједорчани 
на Занзибару

Већина туриста када дође на Зан-
зибар изнајмљује џип који кошта 
30 долара по дану, али се истовре-
мено мора извадити и њихова воз-
ачка дозвола, која се даје на основу 
постојеће коју има туриста и чија ве-
рификација кошта 10 долара.

ПРИРОДНЕ ЉЕПОТЕ И ДОБРОДОШЛИЦА 
НА СВАКОМ КОРАКУ

Најлепше плаже у комбинацији са ритмом Африке, преукусном храном 
и дивним људима. Овако би се у једној реченици могао описати Занзи-
бар, острво у Индијском океану, које је саставни дио Танзаније. О Зан-
зибару и ономе што се нуди туристима, сем морских плажа, испричао 
нам је Дарко Вујасиновић, који се ових дана, заједно са својом екипом, 
вратио са љетовања из овог дијела Африке. 



ће вас домаћини након пикник-
ручка на траци, забављати тако 
што ће вам правити од листова 
банане и других биљака, шеши-
ре, наочаре, накит и слично.    
Домаћини су се трудили, прича 
Вујасиновић, да дочарају много 
тога из њиховог живота. Између 
осталог и брање кокоса. Младић 
који је имао улогу водича пре-
зентовао нам је брање кокоса. 
- Са лакоћом младић се попео 

на стабло, осјекао кокосов орах 
и сишао. Један од чланова из 
наше групе, Марко, био је увје-
рен да и он то може. Испочетка 
све је ишло добро, али на три 
метра до врха стабла, више 
није могао. Вратио се. Одали 
смо признање домаћину како то 
ради са лакоћом - прича Дарко.  
Море је каже прелијепо, али 
и претопло, тако да се у њему 
не можете нешто расхлади-

ти. Међутим, оно што туристе 
збуњује и на шта нису навикли 
кад оду на море је промјена пли-
ме и осеке.
- У јутарњим сатима и скоро чи-
таву прву половину дана, мора-
те ићи најмање километар од 
обале до воде, јер се ниво мора 
спусти за око 3,6 метара, а би по-
слијеподне вратило се до самих 

кафића на обали. Иначе, на пла-
жи има много вјетра и тамо је по-
пуларан “kiteboarding” - описује 
доживљаје Вујасиновић и додаје 
да је температура на Занзибару 
око 35 степени, али да је осјећај 
да има десетак степени више. 
Чак су ноћи су веома топле, тем-
пература се не спушта испод 30 
степени Целзијуса. 
- На путевима је јако пуно поли-
цијских контрола. Заустављају, 
али се према туристима опходе 
веома пријатно - каже Дарко. 
Сваког дана имате одређе-
не садржаје. Оно што 
не треба  пропусти-
ти свакако је посјета 
острву Prison Island, 

где се могу гледати џиновске 
корњаче, на чијим оклопима 
пише колико су старе.
- Најстарија коју смо видјели 
имала је 190 година. У просјеку, 
тешке су по 200 килограма. На-
кон разгледања и дружења са 
корњачама на истом острву по-
нудиће вам купање на предивној 
плажи, а у повратку возили су нас 
до коралних гребена, гдје смо 

могли да 
р о н и м о 
и раз-
гледамо 
р а з -
новрс-
ни мор-
с к и 
свијет, 
м е ђ у 
к о ј и -
ма су 
н а м 

биле најинтересантније разно-
бојне морске звијезде - прича 
Вујасиновић.
Незаобилазна је свакако посјета 
Националном парку Joziani, гдје 
се можете дружити са мајмуни-
ма. Цијена улазнице у овај Наци-
онални парк је 11 долара.
- Једина права атракција у овом 
Националном парку су мајму-
ни. Има их двије врсте, од којих 
је једна аутохтона. Може им се 
прићи баш близу, али није до-
звољено да их дирате, они вас 
могу, али ви њих никако. У коли-
ко мајмун скочи на вас, морате 

га пустити да вас дира  и остати 
мирни, тако не треба да стра-
хујете да ће вас повриједити - 
додаје Дарко. 
Најбројнији туристи су Руси. До-
маћини су их често поистовјећи-
вали са њима. Понекад им је то 
доносило и неку привилегију. За 
путовање на Занзибар морате 
извадити ПЦР тест, иако пред-
сједник ове земље не признаје 
корону, након што је откривена 
у неким воћкама попут манга, 
ананаса... 
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Репортаже Репортаже

Посебну чар 
има главни 
град Stone 
Town. Кош-
ница која ни-
када не спа-
ва, гдје је све 
д р у г а ч и ј е , 
убрзано, жи-
вахно, шарено 
и потпуно оча-
равајуће. Град 
од око 100.000 
становника. Ко-
лијевка културе 
и вијековне тра-

диције, град бродова и 
раскошних палата, град 
арапских утврђења и 
британских вила, све 
једно уз друго, начичка-
но уз обалу Индијског 
океана.

П. Ш.
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ЖивотПривреда

- Протокол је од великог значаја 
за приједорске привреднике - 
оцијенио је Павловић и додао 
да је функција Гарантног фонда 
да помаже привредницима при-
ликом задужења код банака, уз 

гаранцију да ће ти кредити бити 
враћени. То је уједно једностав-
нији и лакши пут да им се кре-
дити одобре, рекао је градона-
челник и додао да је то значајан 
моменат у развијању тих при-

вредних капацитета. 
Значајна је помоћ привредни-
цима, као и сарадња Гарантног 
фонда и града Приједора. Одно-
си се то на више области. - Када 
је ријеч о размјени информација, 

сарадњи, па и информисању и 
обавјештавању наших привред-
ника у наредном периоду о мо-
гућностима Гарантног фонда. С 
тим у вези, ових дана треба да 
формирамо и Привредни савјет 
града Приједора, а планирамо 
да одржимо састанак привред-
ника и представника Гарантног 
фонда, на којем ће презентовати 
све то што може Гарантни фонд 
да им понуди - истакао је градо-
начелник. 
Потписивање овог протокола, 
али и разговор на ту тему по-
здравио је Радивоја Крчмар, 
директор Гарантног фонда РС. 
Како је истакао, капитал фонда 
износи 30 милиона КМ, као и да 
могу издати три пута више сред-
става. Фонд проводи и Ковид 
програм, односно подржава при-
вредне субјекте у пандемији, оне 
који су претрпјели штету. Крчмар 
је Приједор истакао као град с 
озбиљном привредном структур-
том, а потписавање протокола 
као врло озбиљну причу. 
- Имамо намјеру да овдје бу-
демо озбиљно присутни, јер је 
ово град који се наслања на пет 
општина у овој регији. Планира-
мо остварити своју мисију, а ов-
дје нисмо дошли да продајемо 
новац. Иза нас стоји озбиљна 
екипа, имамо добре резултате 
и мислим да ћемо овдје напра-
вити много добрих и позитивних 
помака. У складу са свим плано-
вима и стратегијама које је град 

Приједор усвојио пратићемо  
ваша привредна друштва и све 
који остварују добит - најавио је 
Крчмар. Павловић је рекао да су 
разговарали и о Фондацији за 
развој града Приједора. Функ-
ционише већ неколико година у 
овом граду и  по принципу Га-
рантног фонда. Привредницима 
помаже приликом подизања кре-
дита за одређене инвестиције. 
- Гаранција града Приједора је у 
висини од 35 одсто. Договарали 
смо с  Гарантним фондом да и 
они учествују у тој гаранцији, па 
ћемо ићи на гаранцију у укупном 
износу од 70 одсто, што ће бити 
веома значајно за наше при-
вреднике, а самим тим ће моћи 
да обезбиједе и већа новчана 
средства, која су им потребна - 
истакао је градоначелник. 
У Приједору ће, према ранијим 
најавама, бити отворена зајед-
ничка  канцеларија Инвестици-
оно-развојне банке и Грантног 
фонда РС. Павловић је прецизи-
рао да ће представници фонда 
у Приједор долазити неколико 
пута седмично и на тај начин 
бити на услузи привредницима, 
али и заинтересованим грађани-
ма Приједора. Крчмар је у При-
једору рекао да је Гранти фонд 
протоколе о сарадње потписао 
са 40 општина и градова и са 
шест министарства у Влади РС. 

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ГАРАНТНИМ ФОНДОМ РС

Закључак је донесен узимајући у 
обзир чињеницу да одговарајући 
саобраћајни знакови нису по-
стављени ни четири године након 
почетка примјене Закона о осно-
вама безбједности саобраћаја 
на путевима у БиХ. Бранко 
Шврака из ресорног град-
ског ођељења рекао 
је да надлежност за 
постављање верти-
калне саобраћајне 
сигнализације има 
Јавно предузеће 
“Путеви Репу-
блике Српске”, 
будући да се у 
Приједор ула-
зи преко ма-
гистралних и 
р е г и о н а л н и х 
путева. Горан 
Гаврановић из 
Полицијске ста-
нице за безбјед-
ност саобраћаја 
Приједор поновио 
је да је ријеч о само 
шест саобраћајних 
знакова за ограни-
чење брзине на 50 ки-
лометара на час, који би 
били постављени поред таб-
ли са ознаком насељеног мјеста 
Приједор, и то четири знака на ма-
гистралним и два на регионалним 
путевима, чиме би били покривени 
улази у град из свих праваца. “Без 
ових знакова дозвољена брзина 
возила градским улицама, на мје-

стима гђе нема посебног знака, 
износи 80 километара на час, што 
је недопустиво, а истовремено от-

ежава рад 
поли -

ц и ј е 
ј е р све казне 
за прекорачење брзине у граду па-
дају на судовима, а, са друге стра-
не, грађани негодују јер се кроз 
насеља вози великом брзином”, 

појаснио је Гаврановић. Представ-
ници полиције истакли су добробит 
постојећег система видео-надзора 
у разоткривању кривичних дијела и 
прекршаја и отворили питање ње-
говог проширања са већим бројем 
камера. Замјеник предсједавајућег 
Форуму Драшко Ђенадија подсје-

тио је да су лани средствима 
Цивилне заштите набављене 

још двије камере које ће бити 
инсталиране након што 

Ођељење за стамбено-
комуналне послове де-
финише начин напајања 
електричном енергијом. 
“И у овој календарској 
години планирана је на-
бавка још двије камере, 
за које ће у договору са 
полицијом бити одређе-
не нове локације за по-
стављање. За нека већа 
проширења овог систе-

ма потребна су већа фи-
нансијска средства и тре-

ба тражити начине да се 
она дефинишу, како на ло-

калном тако и уз помоћ репу-
бличког нивоа власти”, рекао 

је Ђенадија. Форум за безбјед-
ност заједнице града Приједора је 

савјетодавно тијело које постоји и 
ради 18 година, састаје се двомје-
сечно, броји тридесетак чланова из 
свих релевантих субјеката у граду, 
отвара бројне теме и подстиче рје-
шавање најразноврснијих питања.

ОД “ПУТЕВА СРПСКЕ” 
ЗАТРАЖИТИ РЈЕШАВАЊЕ 

ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

СРНА

-Захваљујем донаторима, 
пријатељима наше уста-
нове, што су се одазвали 
нашем позиву да помогну 
рад вртића. Посебно се за-
хваљујем помоћнику дирек-
тора за васпитно-образовни 
рад Татјани Марчетић која је 
организовала ову донаторс-
ку акцију - рекла је Јекиће-
ва. Донатори су приједорс-
ке фирме “Барс компани”, 
“Јањушић”, “Унијат-М”, “То-
пић компани”, “Елматинг”, 

“Ферум” и “Систем секјури-
ти”. Јекићева је захвалила 
и фирми “Аустронет” која 
је вртићу донирали шест 
бесконтактних топломјера. 
Топломјери се користе за 
спровођење епидемиолош-
ких мјера, а телевизори ће 
бити распоређени у цент-
рални и у објекат “Ђурђе-
вак” у насељу Урије.

Потписе на Протокол о пословно-техничкој сарадњи између Га-
рантног фонда Републике Српске и града Приједора ставили су 
Радивоја Крчмар, директор Фонда и Далибор Павловић, градона-
челник Приједора. 

М. З. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
ДОНИРАЛИ 

ТЕЛЕВИЗОРЕ 
НАЈМЛАЂИМА

Дјечијем вртићу “Радост” из Приједора 
више предузећа поклонило је седам ЛЦД 
телевизора, изјавила је директор ове 
јавне установе Гордана Јекић.

Град Приједор тражиће од Јавног предузећа “Путеви Републике Српске” рјешавање 
вишегодишњег проблема мањка вертикалне сигнализације на градским прилазима, 
усљед чега је брзина, умјесто на 50, ограничена на 80 километара на час, један је од 
закључака Форума за безбједност заједнице и Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове.

СРНА

Протокол од великог значаја за 
приједорске привреднике
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МладиМлади

План је да се младим људима 
путем овог клуба понуди простор 
да реализују своје креативне, 
спортске и едукативне идеје кроз 
волонтерски програм, који ће 
спроводити млади који су прош-
ле године завршили обуку.
-  Прони центар за омладински 
развој у Приједор доноси про-

грамске активности које реа-
лизујемо и у другим градовима 
Босне и Херцеговине. Програме 
које финансира Европска унија 
и друге амбасаде, а тичу се за-
пошљавања младих, рефор-
ми формалног и неформалног 
образовања, волонтерских про-
грама, оснаживања младих и 
друго - рекао је Јасмин Јашаре-
вић, генерални менаџер Прони 
центра за омладински развој из 
Брчког.
Ово је прилика за младе људе 
да реализују нове пројекте у на-
шој локалној заједници. 
- Да се млади овдје окупе, са 
новим идејама и пројектима које 
ћемо да реализујемо у овом гра-
ду. На једној од радионица гово-
рићемо о друштвеним играма, 
такође планирамо радионице 
сликања, а биће ријечи и о ом-
ладинском активизму - рекла је 

Катарина Бурсаћ, координатор 
Прони омладинског клуба При-
једор. 
Прони омладински клуб у При-
једору отворен је уз подршку 
Градске управе и Омладинског 
савјета Приједор.
- Представницима Прони центра 
за омладински развој из Брчког 
сам поручио да ће у Градској 
управи имати доброг сарадника 
за све добре идеје и активности. 
Како би унаприједили омладин-
ски активизам у граду Приједо-
ру - рекао је Жарко Ковачевић, 
замјеник градоначелника Прије-
дора. 
У овом клубу позивају младе 
људе да им се придруже у реа-
лизацији нових пројеката у При-
једору.

У ПРИЈЕДОРУ ОТВОРЕН ПРОНИ ОМЛАДИНСКИ КЛУБ

М. Шодић 

Присутни у Позоришту имали су 
прилику да чују говоре младих 
из Приједора, Новог Града, Ко-
зарске Дубице и Костајнице. Они 
су причали о личним успјесима, 
али и проблемима са којима се 
суочавају у својим локалним 
заједницама.
- Моја тема је радиоактивни от-
пад. То је проблем са којим се 
годинама суочавамо и позивам 

људе да се прикључе нашим 
протестима, да спријечимо од-
лагање радиоактивног отпада 
на Трговској гори - поручила је 
Соња Јаковљевић из Новог Гра-
да.
Избор факултета и положај у 
друштву, такође су биле неке од 
тема о којима су говорили омла-
динци из градова приједорске 
регије.

- Ја младима поручујем да по-
штују ауторитете и да се боре 
кроз живот и користе све прили-
ке које им се укажу - истакао је 
Приједорчанин, Марио Мацура.
- Млади треба да разбију пред-
расуде, када је у питању избор 
занимања и да уписују занимања 
којима желе да се баве - каже 
Павле Шевић из Новог Града.
Учесници поменуте платформе 

прошли су кроз едукацију јавног 
говора и наступа, а доста су учи-
ли и о омладинском активизму. 
Пред њима су и бројни други из-

азови.
- У наредном мјесецу очекује нас 
имплементација њихових локал-
них иницијатива, гдје ће они по-
кушати да одговоре на конкретне 

проблеме у заједници - истакла 
је Милица Јовичић, пројект-ко-
ординатор Института “Перпетум 
мобиле”.

Платформа “TALKS” организова-
на је и у Бањалуци. Пројекат је 
подржан од стране УСАИД-а, те 
организација БХРИ и ИОМ.

У просторијама Омла-
динског савјета Прије-
дор прошле седмице 
отворен је Прони омла-
дински клуб, с циљем да 
младим људима понуди 
програме, који ће допри-
нијети личном развоју 
младих, као и развоју 
локалне заједнице.

“TALKS”, назив је Перпетумове платформе слободе говора, која је, у 
организацији бањалучког Института за развој младих и заједнице “Пер-
петум мобиле”, одржана у Приједору.

МЛАДИ ИЗ ПРИЈЕДОРСКЕ РЕГИЈЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРОБЛЕМЕ СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВАЈУ

Б. Дакић

Прилика за младе да реализују 
нове пројекте у Приједору

 Говор младих лидера
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СпортСпорт

Дерби 12. кола Прве лиге Републике Српске у ку-
глању, који је одржан у Градишци, између домаће 
екипе “Козара” и “Рудара”, припао је екипи из При-
једора, која је само наизглед лако дошла до по-
бједе. Од шест дуела између играча једне и друге 
екипе, КК “Рудар” је успио да освоји пет меч поена 
и заједно са два поена остварена на разлику у обо-
реним чуњевима, забиљежи шесту побједу резул-

татом 7:1. Сви играчи су дали свој максимум, али 
капитен Миљатовић и Кнежевић су дали посебну 
снагу екипи у свом наступу. Обојица су оборили 562 
чуња и на крају били најбољи појединци на утакми-
ци. Куглашки клуб “Рудар” Приједор овом побједом 
се пласирао на треће мјесто првенствене табеле. У 
недјељу гостују код екипе “Рада” из Брчког и  оче-
кују наставак побједничке серије.

У Фочи је одржан трећи турнус 
Прве лиге Републике Српске 
за стонотенисере. Тамо је на-
ступио и Стонотениски клуб 
“Приједор”, а први тим чини-
ли су: Петар Вучковић, Душ-
ко Попара и Горан Унчанин. 
Приједорчани су остварили 
двије побједе и претрпјели је-
дан пораз. СТК “Приједор” био 
је бољи од СТК “Врбас” (3:0) 
и СТК “Жељезничар (3:0). Је-
дини пораз Приједорчани су 

претрпјели од лидера на табе-
ли ОСТК “Спин” из Бања Луке 
(1:3). Овим резултатом СТК 
“Приједор” је створио прилику 
да се након четвртог турнуса 
нађе међу четири најбоље еки-
пе, које би се у плеј-офу так-
мичиле за шампионски пехар 
и мјесто у Премијер лиги БиХ. 
Након три одиграна турнуса 
СТК “Приједор” заузима трећу 
позицију на табели, у лиги која 
броји укупно 12 екипа.У оквиру 10. кола Друге лиге Републике Српске за одбојкашице, одигран је меч између ОК „Вожд“ и ОК 

„Приједор“, у којем је екипа „Вожда“ славила са 3:1 (по сетовима 25:13, 17:25, 25:21, 26:24). Славила је 
и пионирска селекција „Вожда“, која је са 2:3 била боља од „Градишке“, у мечу 1. кола другог круга Пио-
нирског првенства РС. За ОК „Вожд“ су наступиле: Марија Чавић, Теодора Шормаз, Михаела Лукић, Ана 
Дејановић, Дорис Пекија, Марица Цвијић, Тамара Адамовић, Милана Грујић, Татјана Репаић, Валентина 
Репаић, Анђела Грачанин и Софија Топић.

ОДБОЈКА: ГРАДСКИ ДЕРБИ 
ПРИПАО „ВОЖДУ“

ЗНАЧАЈНА ПОБЈЕДА КУГЛАША “РУДАРА” ДВИЈЕ ПОБЈЕДЕ 
И ПОРАЗ ЗА 

ПРИЈЕДОРСКЕ 
СТОНОТЕНИСЕРЕ

Припремио: З. Јелић 

Сениорке

Сарајевски „Олимпик“ славио је резултатом 2:0 против „Рудар 
Приједора“ у мечу четвртфинала Омладинског Купа Босне и 
Херцеговине. Гости су до првог гола дошли у 14. минуту, голом 
Бакира Џевлана, док је други погодак постигао Зинедин Машић 
у 52. минуту сусрета. Било ово једно од најлошијих издања ју-
ниорске селекције „Рудара“ откако играју Премијер лигу, тако 
да је екипа изгледала непрепознатљиво на терену, кажу из овог 
приједорског клуба. Истини за вољу, ни „Олимпик“ није пока-
зао значајније бољу игру. По свему судећи, дуга зимска пауза 
оставила је трага на оба тима. Наступ у Купу БиХ је завршен, 
али ускоро се наставља Премијер лига. За почетак прољетног 
дијела сезоне предстоји „крајишки дерби“, ФК „Рудар“ иде на 
гостовање бањалучком „Борцу“.

„ОЛИМПИК“ 
ИЗБАЦИО 

МЛАДЕ „РУДАРЕ“ 
ИЗ КУПА

Пионирке
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ОгласиКултура

FIRMA "CARL KUEHNE" D.O.O. IZ KOZARSKE DUBICE 
OBAVJEŠTAVA SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE 
DA NASTAVLJA SA POTPISIVANJEM UGOVORA ZA 
PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA  APRILA, TE 
OSTAJE POUZDAN PARTNER SVIM ZAINTERESOVANIM 
ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA KORNIŠONA.

FIRMA NUDI:

• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I 
SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.

RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU 
ZARADU NA SVOJOJ ZEMLJI BEZ POČETNOG 

ULAGANJA.

INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA:  
065/595-625

"CARL KUEHNE" VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I 
OSTANITE KOD KUĆE!!!

Дaтум: 3. 3. 2021. гoдинe
Брoj: 24/21.                 
   
 Нa oснoву зaхтjeвa Грaдa Приjeдoрa кao вeћинскoг aкциoнaрa (дoпис 
бр. 02-052-13/21, oд 26.2.2021. гoдинe)  и  члaнa 27. Стaтутa Инфoрмaтив-
нo пoслoвнoг цeнтрa "Кoзaрски вjeсник" a.д. Приjeдoр дирeктoр "Кoзaрскoг 
вjeсникa" д o н o с и 

O Д Л У К У
o сaзивaњу вaнрeднe  сjeдницe Скупштинe aкциoнaрa 

"Кoзaрскoг вjeсникa"

 Сjeдницa Скупштинe aкциoнaрa "Кoзaрскoг вjeсникa" бићe oдржaнa 
у сриjeду,  31. 3. 2021. гoдинe, у рeдaкциjи, сa пoчeткoм у 11.00 чaсoвa.

                                               Днeвни рeд 

 1. Избoр рaдних тиjeлa,
 2. Усвajaњe зaписникa сa прeтхoднe сjeдницe,
 3. Дoнoшeњe oдлукe o рaзрjeшeњу дирeктoрa ИПЦ-а „Кoзaрски 
вjeсник“ a.д. Приjeдoр,
 4. Дoнoшeњe oдлукe o имeнoвaњу вршиоца дужности дирeктoрa 
ИПЦ-а „Кoзaрски вjeсник“ a.д. Приjeдoр,
 5. Рaзнo.

                                                               Зoрaн Сoвиљ
дирeктoр  ИПЦ-a  „Кoзaрски вjeсник“                                        

Илишевић живи и ради у Швај-
царској и Берлину, а на овој из-
ложби биће представљени ра-
дови настали у протеклих скоро 
годину дана, а требали су пре-
мијерно бити показани у Берли-
ну. Тако ће приједорски љуби-
тељи умјетности бити у прилици 
да први виде ову изложбу, која се 
у априлу сели и у Београд.
Радови овог умјетника из При-
једора су излагани у престиж-
ним галеријама и институција-
ма у иностранству, а могли смо 
их видјети између осталог и 
на изложбама у Београду, Но-
вом Саду, Бањалуци, Требињу, 
Приједору и Љубљани. Како је 
у каталогу изложбе наведено 

“Уочљиво коријење” јесте серија слика која резимира Илише-
вићева досадашња промишљања о сликарству, док избор моти-
ва симболизује развој и указује на његова будућа достигнућа.
Иницијатор ове изложбе је породица Кнежевић, која је уложила и 
средства за реновирање приједорске галерије. - Овим настојимо 
да утакнемо нову енергију у културни живот града Приједора и да 
галерија постане мјесто размјене и изван региона. Очекујемо да 
изложбу отвори градоначелник Приједора, Далибор Павловић - 
поручено је из Галерије “Сретен Стојановић”.

ОД ПЕТКА НОВА 
ИЗЛОЖБА У 

ПРИЈЕДОРСКОЈ 
ГАЛЕРИЈИ

Назив романа објашњава тиме 
да је историја Босне у ствари 
историја јагме, отимачине, гра-
бљења територија и економског 
експлоатисања.
- У овом дјелу има и аутобио-
графских елемената. Поставио 
сам ту једног антијунака који јако 
сличи Селимовићевом Махмуту 
Неретљаку. Прича има хумора, 
али је у основи трагична и говори 
о страдању једног врхунског ин-
телектуалца и неких мојих школ-
ских другова који су православци, 
а који су страдали само зато што 
су некоме сметали - рекао је Не-
зировић.
Књига је објављена у издању 
Удружења књижевника Репу-
блике Српске, чији је Незировић 
члан. Како каже, важно је да се 
писци издигну и руше границе, 
да не буду само с националним 
обиљежјем већ европски и свјет-
ски писци, јер књижевност не 
признаје провинцијализме. По-

ред „Јагме“, Незировић је објавио 
збирку поезије  „Церемонијал“, 
књигу кратких прича „Таксират“ 
и роман „Класићи“. О роману 
„Јагма“ говорили су ауторова 
пријатељица из младости, Нада 
Стјепановић Бабуновић и књи-
жевни критичар, Раденко Кела.
- Књига приказује живот нашег 
Сенахида у једном малом гра-
дићу, који смо ми некада назива-
ли градићем Пејтоном. Његов жи-
вот није био посут ружама, али он 
се носи храбро са свим недаћама 
које су га задесиле. Сви који су 
узели овај роман у руке, прочи-
тали су га у једном даху, тако да 
је „Јагма“ веома читљива и при-
хватљива за нас, обичне људе - 
изјавила је Бабуновићева.
Кела је оцијенио Незировића као 
човјека велике ерудиције, али и 
пјесничке осјетљивости.
- Књига се може посматрати с 
више аспеката: психолошког, со-
циолошког и књижевног. Трудио 

сам се да је прикажем с позиције 
обичног читаоца, каква је већина 
људи. Сваки читалац је истовре-
мено стваралац, само неактиван. 
Ово је необичан, модеран роман 
гдје нема одређене динамике. У 
почетку сам се питао шта је мо-
тивисало Незировића да напи-
ше своју аутобиографију. Онда 
сам схватио да он жели прика-
зати судбину малог човјека, који 
је образован и бори се за своје 
мјесто под сунцем, без подршке 
партије, без климања главом и 
издавања властитих принципа. 
Мислим да ће се многи препозна-
ти у овој књизи и њеном главном 
јунаку - закључио је Раденко 
Кела.
Организатор приједорске промо-
ције романа тузланског новинара 
и преводиоца била је Народна 
библиотека „Ћирило и Методије“.

“Уочљиво коријење” назив је изложбе слика Ве-
лимира Илишевића, која ће у петак, 5. марта, са 
почетком у 19.00 часова, бити отворена у Гале-
рији “Сретен Стојановић” у Приједору.

СEНАХИД НЕЗИРОВИЋ ПРОМОВИСАО 
АУТОБИОГРАФСКИ РОМАН “ЈАГМА”

Сваки књижевник 
у свом опусу на-
стоји да направи 
својеврсну синтезу 
књига које је про-
читао од ране мла-
дости до садашњих 
дана. Тако је и ро-
ман „Јагма“ настао 
захваљујући вели-
ким писцима: Меши 
Селимовићу, Иви 
Андрићу, Јакову 
Игњатовићу и Ми-
лану Кундери, рекао 
је аутор Сенахид 
Незировић, на про-
моцији своје књиге 
у Приједору. 

Д. С.

Са промоције у Градској читаоници
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ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид                                                                     
НАЦРТ ЗОНИНГ ПЛАНА РАДНЕ ЗОНЕ НА ПОТЕЗУ 

ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА, ТОПЛАНА И ТС ПРИЈЕДОР 1
 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:

 • у просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за стран-
ке, просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат),
 • у просторијама стручне организације ЈП „Завод за изградњу 
града“ Приједор, Ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату),
 • и у просторијама канцеларије Приједор Центар, у улици Осло-
бодилаца Приједора бр. 6 (бивше просторије СУБНОРА-а и Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту), обавља послове МЗ-а Приједор Цен-
тар, Гомјеница, Д.Орловци, Кокин Град, Орловача и Рашковац.

 Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, 
недјеље и државних празника у времену од 8.00 до 15.00 часова у пери-
оду од 19.2.2021. године до 19.3.2021. године.

 Нацрт Плана биће објављен и на веб - сајту Града Приједора, 
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења за 
просторно уређење Градске управе и у просторијама могу се добити и 
усмена тумачења изложеног материјала Нацрта Плана.

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 19.3.2021. године 
свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и при-
једлоге на материјал Нацрта и то:

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у 
којима ће Нацрт Плана бити изложен, 

 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење 
Градске управе Града Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.org.

Одјељење за просторно уређење

Број: 01-4-1/21
Датум: 1.3.2021. године
        

 На основу члана 17. Одлуке о наградама и признањима града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ број 3/13), Комисија 
за награде и признања  упућује  

ЈАВНИ  ПОЗИВ

 Позивамо све заинтересоване појединце који имају пребивали-
ште на подручју града Приједора, правна лица, јавне установе, удру-
жења грађана, политичке странке, који су пријављени на подручју града 
Приједора, Скупштину града и Градоначелника да могу до 31.3.2021. 
године, доставити своје приједлоге за додјелу награда и признања по-
водом 16. маја дана Града Приједора. 

 Одлуком о наградама и признањима града Приједора устано-
вљене су слиједеће награде и јавна признања:
 
 1. Плакета
 Плакета града је највише јавно признање Града, а додјељује се 
физичким и правним лицима за изузетне резултате на подручју привре-
де, науке, културе и техничке културе, здравства и социјалне заштите, 
васпитања и образовања, спорта, заштите животне средине, туризма те 
других јавних дјелатности, запошљавању младих и надарених кадрова, 
пружању солидарне-хуманитарне помоћи обољелим и слично.

 2. Повеља почасног грађанина 
 Почасним грађанином Града Приједора, може бити проглашено 
физичко лице, држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине 
или страни држављанин који је својим радом и дјеловањем дао зна-
чајан допринос напретку и ширењу угледа Града.

 3. Награда Града
 Награда Града додјељује се физичком лицу, групи грађана и 
удружењима за посебно вриједне резултате који доприносе развоју Гра-
да у разним подручјима стваралаштва.

 Предлагачи уз пријаву морају поднијети доказ или детаљно 
образложење којим потврђују испуњење услова потребних за додјелу 
одређеног признања на основу ове Одлуке.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Пријаве доставити на адресу Скупштинe града Приједора са на-
знаком „Комисији за награде и признања“.

 
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

                                                                                    Слободан Јавор

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем викендицу у 
Малом Паланчишту. 

Све информације 
на телефон  065/954-005.

Постоји љубав коју смрт не може избрисати. Постоји туга коју вријеме 
не може излијечити. Нека вам је вјечна слава и хвала!

Ваши најмилији

Дана 3.3.2021. навршила се тужна година од одласка вољеног нам 
чиче, а 9.3.2021. навршава се 40 тужних дана од одласка вољеног тате

СТЕВО И МИМИ ДРАГИЋ

14889

Дана 9.3.2021. 
навршава се девет 

година од смрти нашег 
драгог оца и дједа

НОВАКА 
РАДИНОВИЋА

С љубављу и поштовањем.

Син Рајко, кћерке Радмила и Драгана са 
породицама

(000)

Дана 8.3.2021. 
навршава се година 

дана од смрти супруге, 
мајке, баке и сестре

ВЕРЕ (Симе) 
МИЛАНОВИЋ

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо.
Супруг Рајко, син Горан, снаха Далиборка, 
унука Кристина и брат Кајо са породицом

14872

Дана 9.3.2021. године 
навршава се година 
дана од смрти наше 

мајке и баке

СТАНЕ 
(рођ. Драгић) 

КАРАЈИЦА

Живјећеш у нашим срцима у најљепшим 
успоменама.
Твоја дјеца Бранка, Зорица и Жељко са 
породицама

14878

Дана 8.3.2021. године 
навршавају се двије 

године од смрти нашег 
оца и супруга

ДУШКА 
ПОПОВИЋА
(1965-2019)

Низаће се године једна за другом, а наша 
срца заувијек испуњена болом, празнином и 
тугом.
Твој син Дубравко и супруга Милена

14875

Двадесет година 
сјећања на

ПЕТРА 
ОБРАДОВИЋА – 

ПЕКИША

Породица Обрадовић

14869

Дана 8.3.2021. године 
навршавају се тужне четири 
године од смрти наше драге 

мајке

СТОЈЕ КАЈКУТ
Остало је много лијепих 
успомена да те по њима 
памтимо, да о твојој доброти 
причамо и да те никад не 
заборавимо. Ожалошћени: 
кћерке: Стојица, Даница 
и Ружица, синови: Перо, 
Ристо, Душан и Митар, зет 
Бошко 14868

Сјећање

МИЛКА 
МАКСИМОВИЋ

6.3.2020 – 6.3.2021
Кћерке: Коса, Љиљана и 
Драгојла са породицама

14881
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Дана 10.3.2021. године навршавају се двије 
године од смрти нашег супруга, оца, свекра и 

дједа

МИЛЕНКА ШУЈИЦЕ
(1960-2019)
С поштовањем.

Породица
14873

Дана 10.3.2021. навршавају се двије 
године од смрти нашег драгог брата

МИЛЕНКА ШУЈИЦЕ
1960-2019

Са најљепшим успоменама и 
поносом, чувамо те од заборава.

Твоји, сестре: Мира, Милада, Милена 
и брат Маринко са породицама

14879

Дана 6.3.2021. навршава се пола године 
како нас је напустила наша најдража

ДРЕНА РАМИЋ
(1961-2020)

Тога дана одржаћемо у 11.00 часова по-
мен на гробљу Пашинац, те позивамо 
родбину, пријатеље и комшије.
Драга мајко и сестро, хвала ти за сву до-
броту, љубав и срећу коју си безувјетно дијелила. Заувијек ћемо 
памтити твоје мило лице и ведру нарав.
Ожалошћени: сестра Маријана, кћерка Нина и син Нино 14888

Дана 8.3.2021. године 
навршава се шест 

мјесеци од преране 
смрти моје вољене 

кћерке

ДРЕНЕ 
(Алексић) 
РАМИЋ

Љубав и сјећање на тебе су заувијек у нашим 
срцима. Мајчино срце ће да крвари, све док 
се не угаси.

Неутјешна мајка Винка
14874

Дана 6.3.2021. навршава се 40 тужних дана 
од смрти вољеног супруга и оца

МИРОСЛАВА 
СТОЈАНОВИЋА – ЧУПЕ

Туга коју осјећамо за тобом, никада неће 
проћи, али сва лијепа сјећања и сва љубав 
коју смо дјелили ће остати са нама као вјечна 
утјеха и нада да ћемо се једнога дана опет 
срести и провести вјечност заједно.
До тада ћемо његовати вриједности које си 
нам пренио и љубав коју си нам оставио.
Вјечно у нашим мислима, молитвама и срцима.
Твоја: супруга Мира, син Рашо, кћерка Сашка 
и зет Блејк 14880

Дана 6.3.2021. 
навршава се 40 дана 

од одласка нашег 
драгог

МИРОСЛАВА 
СТОЈАНОВИЋА 

– ЧУПЕ
Заувијек ћемо памтити твоју доброту, 
племенитост и искрено пријатељство које 
смо имали много година.

Недостајеш нам.
Породица Кљујић 14880

С тугом и болом јављам да је 1.3.2021. 
године преминуо мој супруг

РАНКО (Триво) ПРАЛИЦА
1942-2021

Ожалошћени: супруга Браниславка, сестра Цвијета, сестричина 
Снежана, сестра Ковиљка са породицом, свастика Борка са по-
родицом и остала родбина, пријатељи и комшије 14877

Посљедњи поздрав нашем тетку

РАНКУ

С поштовањем и тугом.
Твоји: Борис, Леон, Марлон, Каролина, Бобан, Теодора, Исидора, 
Александра и Андреј 14877

Дана 3.3.2021. године навршава се 
пет година како није са нама

СЛАВКО (Николе) 
СТИЈЕПИЋ
(1947-2016)

По доброти те памтимо, у срцима 
чуавамо и са љубављу спомињемо. 
Недостајеш...
Супруга Гордана, кћерке: Зора, 
Радана, Драгана и Бојана, зетови и 
унучад 14887

Дана 9.3.2021. године навршава се 
пет година од смрти нашег драгог

ВУКАШИНА ВУЧЕНА
Сјећање на тебе је дио нашег живота.

Твоји: супруга Радмила, син Драган 
и кћерке Љиљана и Биљана са 
породицама

14870

Дана 10.3.2021. године 
навршва се седам 
тужних година од 

смрти драгог брата

РАДОМИРА 
(Буте) 

АНЂЕЛИЋА

Вријеме не може избристати сјећање на тебе 
и твоју племенитост и доброту.

Твоја сестра Гога са породицом

14876

Дана 10.3.2021. године 
навршва се седам 
тужних година од 

смрти драгог брата

РАДОМИРА 
(Буте) 

АНЂЕЛИЋА

Са љубављу и поштовањем чувамо успомену 
на тебе.

Твој брат Раде са породицом

14876

Дана 10.3.2021. године 
навршва се седам 
тужних година од 

смрти драгог брата

РАДОМИРА 
(Буте) 

АНЂЕЛИЋА

Вријеме пролази, туга остаје, увијек ћеш бити 
у нашим срцима и мислима.

Твоји: сестра Рада и сестрић Иван
14876

Дана 11. марта 2021.  
навршава се 16 година 

од смрти моје мајке

МИЛЕВЕ 
БОЈАНИЋ

Вријеме пролази, туга 
и бол за тобом остају. 
Са љубављу и поносом 
чуваћу успомену на тебе.
Твоја кћерка Деса

14871



У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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Kошаркаши “Хантерса” резултатом 96:79 славили су против СKK “Борац 1947” у 
3. колу Суперлиге Подручног кошаркашког одбора Бања Лука. Резултатски гле-
дано, ово је убиједљива побједа, мада је на терену ситуација била нешто дру-
гачија. У прве двије четвртине било је одређених пропуста у игри приједорске 
екипе, али то се поправило након полувремена. С друге стране, у нападу је све 
добро функционисало, о чему свједочи и коначан број кошева. У приједорској 
екипи задовољни су, јер је показан озбиљан приступ и већи ниво концентрације у 
игри, него у претходном колу. Најефикаснији у редовима “Хантерса” био је Шорак 
са 43 постигнута поена, а пратили су га Радиновић са 17 и Мајкић са 11 кошева. 
У уторак је одигран и одложени меч 1. кола Суперлиге. „Хантерси“ су са 93:73 
славили против екипе „Ушћа“. Приједорчани су на почетку меча играли опуште-
но, док су гости показали да су дошли да се надигравају. Међутим, ствари убрзо 
долазе на своје и од пете минуте „Хантерси“ су у водству које нису испуштали 
до посљедњег судијског звиждука. Најефикаснији у редовима приједорског тима 
био је Шорак са 34 постигнута коша. Са ове двије побједе „Хантерси“ су се учвр-
стили на трећој позицији на табели. Испред њих је „Борац Мако Принт“ са само 
бодом предности и првопласирана „Kозара“ која нема ниједан пораз.

У суботу је одржано 22. Првенство Републике Српске у теквондоу за вртићанце, млађе 
кадете, кадете, јуниоре и сениоре. Конкуренција је била изузетно јака, а наступило је 
преко 280 такмичара. Међу њима нашла су се и три приједорска клуба која су се из 
Зворника, гдје је првенство одржано, вратила са укупно 32 медаље. 

Теквондо клуб “Љубија”  наступио је са 16 такмичара, а освојено је исто толико медаља. 
Од тога шест је било златних, једна сребрна и девет бронзаних. Злато су за “Љубију” 
освојили су Кристијан Тимарац,  Милош Стојановић, Божидар Пилиповић, Марко Гња-
тић, Зехра Бегановић  и Марија Трепанц. Сребрни је био Тарик Бегановић, а бронза-
не медаље су освојили Елена Бајић, Андрија Бајић, Стефан Цвијић, Његош Јеличић, 
Наташа Илић, Немања Кнежевић, Романа Кобас, Немања Котараш и Милош Јеличић. 
Поред тога, “Љубији” је припао пехар за друго мјесто у конкуренцији вртићанаца, док је 
Кристијан Тимарац проглашен за најбољег вртићанца првенства.

Теквондо клуб “Козара”  такође је имао добар резултат, освојивши укупно осам медаља, 
од чега четири златне, двије сребрне и двије бронзане медаље. Златни су били Елена 
Брадић, Ђурђа Брадић, Николина Мудринић и Зоран Вукобрад. Уз то, Ђурђа Брадић је 
проглашена за најбољу кадеткињу на првенству. Сребни су били Дајана Вукобрад и Ана 
Стојановић, док су бронзу освојили Марија Брадић и Марија Викић. За  “Козару” је насту-
пио  и Андреј Вукић, али упркос доброј борби није успио да дође до медаље.

Осам медаља освојио је и Теквондо клуб “Спартак”, од чега двије златне, три сребрне 
и три бронзане. Најсјаније медаље освојили су Кристијан и Данило Јањић. Сребрне ме-
даље освојили су Кристина Јањић, Милош Шукало и Дарио Јањић, док су бронзани били 
Стефан Стојнић, Сара Ерић и Софија Роквић.

ПРИЈЕДОРСКИ 
ТЕКВОНДОИСТИ ОДЛИЧНИ 

НА ПРВЕНСТВУ РС

КК “Хaнтeрс”
ДВИЈЕ ВЕЗАНЕ ПОБЈЕДЕ 

ЗА ТРЕЋУ ПОЗИЦИЈУ

Кошаркаши „Приједор Спартака“ доживјели су минималан пораз, 71:70, од еки-
пе „Рогатице“, у мечу 16. кола Прве лиге Републике Српске. Иако минималан, 
пораз је нарочито болан. Најефикаснији у редовима „Приједор Спартака“ био је 
Александар Иветић са 22 убачена коша, а слиједе га Дражић са 17, Самарџић 
са 12, Смиљанић са 11 и Лулић са пет постигнутих поена. У противничкој екипи 
највише кошева, њих 15, убацио је Ивковић. КК „Приједор Спартак“ заузима ше-
сту позицију на табели са 21 освојеним бодом. У наредном колу, Приједорчани 
на свом терену дочекују „Студент Игокеу“.

КК „ПРИЈЕДОР СПАРТАК“: 
ПРЕСУДИО ЈЕДАН ПОЕН

ТКД "Љубија"

ТКД "Козара"

ТКД "Спартак" 


