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Обиљежен Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Обиљежавање овог датума организовао је Град Приједор, а бројни грађани оку-
пили су се, са заставама у рукама, на платоу код Градске управе, одакле је крену-
ла свечана шетња. Како су рекли, дошли су на посебан дан да подрже јединство 
међу Србима

У СУБОТУ ЦЕНТРАЛНА 
МАНИФЕСТАЦИЈА 

49. КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА 

СВЕЧАНИ ДЕФИЛЕ И У ПРИЈЕДОРУ

МЛАДЕ 
ПРИЈЕДОРЧАНКЕ 
ТРЕБАЈУ НАШУ 
ПОДРШКУ У 
ПЛАСИРАЊУ НА 
РАНГ-ЛИСТИ

Александар Дрљача, в.д. директора 
Агенције "ПРЕДА-ПД"

НАША ПРЕДНОСТ ЈЕ ШТО СМО 
УВИЈЕК НА ИЗВОРУ ИНФОРМАЦИЈА

 

Свечана академија биће одржана у петак 
у 20.00 часова у Позоришту. Централни 
догађај овогодишњих Књижевних сусре-
та на Козари је у суботу од 11.00 часова 
на Мраковици. Истог дана у Позоришту у 
20.00 часова биће одржано Вече лауреа-
та, гдје ће овогодишњем лауреату Ђорђу 
Нешићу бити уручена награда за живот-
но дјело "Скендер Куленовић-Књижевни 
вијенац Козаре" 

РУКОМЕТ ЈЕ ЊЕН ЖИВОТ

СЛАЂАНА ТОПИЋ 
КАРИЈЕРУ НАСТАВЉА У ПОРТУГАЛУ

Слободан Анић, 
најстарији 
ватрогасац

НЕ ГАСИМО САМО ВАТРУ, 
СПАСАВАМО И ЖИВОТЕ!
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АКТУЕЛНО

"Не смијемо заборавити оне који 
су дали животе за српску заставу, 
за слободу и за јединство. То мо-
рамо да промовишемо на сваком 
кораку", изјавио је градоначелник 
Павловић на Малом градском тргу, 
гдје је одржан пригодан програм 
поводом Дана српског јединства, 
слободе и националне заставе. 
Он је нагласио опредијељеност РС 
и Града за живот у заједништву, 
слободи и слози са свим грађани-
ма Српске и Приједора. Обиљежа-

вање овог датума организовао је 
Град Приједор, а бројни грађани 
окупили су се, са заставама у рука-
ма, на платоу код Градске управе, 
одакле је кренула свечана шетња. 
Како су рекли, дошли су на посе-
бан дан да подрже јединство међу 
Србима.
"Сви знамо шта је значио српски 
народ и у бившој Југославији, а и 
данас. Ми смо увијек били носи-
оци неког братства и јединства, а 
сад смо носиоци борбе за свој оп-
станак, да поштујемо друге, а и да 
други поштују нас", рекао је један 
наш суграђанин.
У културно-умјетничком програму 
учествовали су Удружење за очу-
вање традиције Приједор и Женс-
ка пјевачка група СКУД-а "Доктор 
Младен Стојановић".
Петнаести септембар заједнички 
је празник који Република Српска 
и Република Србија обиљежавају 
у знак сјећања на дан када је у 
Првом свјетском рату 1918. године 
пробијен Солунски фронт.

 ГOРAН ШAРИЋ: 
СРБИ СУ ПОДНИЈЕЛИ НАЈВЕЋУ 

ЖРТВУ 

Удружeњe зa oчувaњe трaди-
циje Приjeдoр oргaнизoвaлo je 
прeдaвaњe нa тeму "Срби у Бoсни 

у прoшлoсти, сaдaшњoсти и бу-
дућнoсти". O oвoj тeми гoвoриo je 
хрвaтски тeoлoг и истoричaр Гoрaн 
Шaрић. Oн смaтрa дa су нa oвим 
прoстoримa Срби крoз истoриjу 
пoдниjeли нajвeћу жртву. 
"Прeдaвaњe сaм бaзирao при-
je свeгa нa дoкумeнтимa стрaнe 
прoвeниjeнциje. Нeћeмo кoристи-
ти српскe извoрe, нeгo сe бaвимo 
зaпaдњaчким, фрaнaчким, вaти-
кaнским, хрвaтским, визaнтским, 
истoчњaчким дoкумeнтимa и 

видjeћeмo дa je нaжaлoст, пoлoжaj 
Србa у Бoсни биo врлo лoш крoз 
пoвиjeст, дa су увиjeк били нa 
удaру рaзних oсвajaчa и зaвojeвaчa 
и дa су у свим пoбунaмa и рaтo-
вимa пoдниjeли нajвeћу жртву. И 
ви oвдje знaтe у вaшeм крajу кo-
ликo je билo људи у пaртизaнимa 
и кaкo je прoшлa Кoзaрa, кaкo je 
прoшao читaв oвaj крaj", нaглaсиo 
je Шaрић.
Зaнимљивo je нa кojи нaчин хрвaт-
ски истoричaр Гoрaн Шaрић види 
oпстaнaк Српскoг нaрoдa и штa 
гa чeкa у будућнoсти. "Србe у бу-
дућнoсти  приje свeгa oчeкуje 

дeмoгрaфски слoм укoликo сe нe 
врaтe oним вриjeднoстимa зa кoje 
су гинули њихoви прeци. To су 
приje свeгa слaвa, кoja je дирeктнa 
пoвeзницa сa прeцимa, ћирили-
цa, кao jeднa душa Србa уписaнa у 
кaмeн, у књигу и кoсoвски зaвjeт. 
Знaчи духoвнo приje мaтeриjaлнoг, 
нe духoвнo прoтив мaтeриjaлнoг. 
Нeгo првo духoвнe, нeпрoлaзнe 
вриjeднoсти, oндa oнe прoлaзнe. 
И нaрaвнo, будућнoст Србa je-
динo je, кao и другa двa нaрoдa у 
БиХ,  у суживoту сa Бoшњaцимa и 
Хрвaтимa", кaтeгoричaн je Шaрић.
У Удружeњу зa oчувaњe трaдициje 
Приjeдoр кaжу дa хрвaтски истoри-

чaр и нeзaвисни истрaживaч зaслу-
жуje пaжњу и дa je кoриснo чути 
aргумeнтe кoje изнoси o српским 
стрaдaњимa крoз истoриjу. "Oн 
je зaистa нeкo кo плиjeни пaжну 
зaдњих гoдинa свojим нaступимa. 
Пoдсjeтићу дa смo гa први пут при-
je три гoдинe, нa пoчeтку, услoвнo 
рeчeнo, њeгoвe кaриjeрe дoвeли у 
Приjeдoр, имaли смo прeпун aм-
фитeaтaр Meдицинскe шкoлe. Сaдa 
je пoнoвo сa нaмa и смaтрaмo дa 
je примjeрeнo дa oд њeгa чуjeмo 
нeштo штo je вeзaнo зa истoриjу 
Србa нa oвим прoстoримa", кaжe 
прoфeсoр истoриje Дejaн Кaрлицa. 
Гoрaнa Шaрићa у Хрвaтскoj мнoги 

oспoрaвajу, a имao je и нeугoдних 
приjeтњи. Нe мaњкa ни oних кojи 
гa oспoрaвajу у Рeпублици Српскoj 
и Србиjи. У Удружeњу зa oчувaњe 
трaдициje Приjeдoр истичу дa 
су свa тa oспoрaвaњa и пoгрднa 
имeнa бeсмислeнa и злoнaмjeрнa. 

СЈЕЋАЊЕ НА СЛАВНЕ ПРЕТКЕ У 
МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ

Приједорска Средња медицинс-
ка школа придружила се обиље-
жавању Дана српског јединства, 
слободе и националне заставе. 
Скроман, али значајан допринос 
дали су ученици првог и другог 

разреда ове школе. Они су, између 
осталог, насликали слику Цркве 
Светог Ђорђа у Солуну, која је ве-
зана за Српско војничко гробље на 
Зејтинлику. 
На плакату су исписали стихове 
који су уклесани у тој цркви. Уче-
ници су урадили и портрете гене-
рала Живојина Мишића и двије 
српске хероине из Првог свјетског 
рата, Милунке Савић и сликарке 
Надежде Петровић, која је као до-
бровољна болничарка 1915. годи-
не умрла у ваљевској болници. 
Професор у Средњој медицинској 
школи и предсједник Културног 
и просвјетног друштва "Просвје-
та" Приједор, Бранислав Кецман 
истиче да је важно ученицима 

преносити традицију и сјећање на 
славне претке. Професор историје, 
Драгана Малић наглашава да су 
послије пробоја Солунског фронта 
ослобођени сви јужнословенски 
простори све до Беча и да су Цен-
тралне силе биле сломљене и при-
сиљене на капитулацију. 

УЈЕДИЊЕНА СРПСКА: ЗА 
ЈЕДИНСТВО И СРПСКУ ЗАСТАВУ

Дан српског јединства, слободе и 
националне заставе, Уједињена 
Српска обиљежила је у 12 градова 
и општина у Републици Српској. 
Чланови ове странке у Приједо-
ру су на градском тргу раширили 
заставу великих димензија којом 
су послали поруку националног 
јединства којим се поносе у Ује-
дињеној Српској.
"Од оснивања наше партије, ми те-
жимо ка тим вриједностима, ка ује-
дињењу српског народа. Свјесни 
смо ситуације и земље у којој жи-
вимо, али хоћемо да Срби између 
себе немају подјела. Ни политич-
ких нити било каквих других", ре-
као је Ненад Мејакић, предсједник 
ГО Уједињене Српске Приједор.  
Секретар приједорског одбора 
УС, Жарко Ковачевић нада се да 
ће обиљежавање Дана српског 
јединства, слободе и националне 

заставе постати традиција и да ће 
сљедеће године у томе масовније 
учествовати политичке и невлади-
не организације, те јавне институ-
ције.

ПОВОДОМ ДАНА СРПСКОГ 
ЈЕДИНСТВА СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ У 

ПРИЈЕДОРУ

Удружење за очување традиције 
Приједор организовало је свечани 
концерт на којем је учествовало 
преко стотину извођача. Публика 
је имала прилику да погледа ко-
лажни програм у којем је наступи-
ло више удружења и појединаца из 
Приједора, али и из околине.

Српска застава, слобода и јединство брањени су 
и одбрањени крвљу и великом муком наших ро-
дитеља и предака. Можемо само да будемо по-
носни на оно што су они урадили, а на нама је да 
овај празник обиљежавамо и заставу чувамо од 
заборава, поручио је Далибор Павловић, градона-
челник Приједора.

Припремили: Д.Совиљ, З. Совиљ и П.Шпадић

Приједорчани 
окупљени 

испред Градске 
управе 

Шарић одржао предавање у 
Приједору

Уједињена Српска послала поруку с градског трга

Свечани концерт у Позоришту Приједор

Важно је ученицима преносити традицију и сјећање на славне претке

 СВЕЧАНИ ДЕФИЛЕ И У ПРИЈЕДОРУ
Обиљежен Дан српског јединства, слободе и националне заставе
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Широк осмијех, уста пуна зуба, круп-
не плаве очи. Посебна боја, там-
ноплаве, попут најдубљег мора. 
"Власница" ових благодати, доктор 
Јасна Чопрка Косић, непосредна, су-
сретљива, зрачи енергијом и зна шта 
хоће. Бивши студент генерације, сада 
специјалиста оралне хирургије, једи-
ни у Приједору, има и добру идеју 
како неком уљепшати живот. 
Прича ми, док снимамо прилог о 
хуманитарном мake overu којег по-
клања њена ординација, да је прош-
логодишњој кандидаткињи, коју су 
нови зуби прољепшали до непре-
познатљивости, након тог све крену-
ло у животу. "Отворила су јој се сва 
врата. И њој и њеној дјеци, а има 
их троје", прича ми  Јасна. Срећна је 
због ње, а онако успут ми каже да у 
Приједору жели да остане и ради. 
Одлучна је, неће нигдје вани. Чак о 
том и не размишља, мада би је, си-
гурна сам у то, с њеном дипломом и 
знањем, вани раширених руку доче-
кали. Мало сам у чуду, одавно нисам 
чула ма ни сличну причу. 
Обично иде оно стандардно, мало 
кукања да нам није добро и кроз то 
танано провучена прича да би нај-
боље било отићи. И бројни одлазе, 
мада се неки и враћају. Колико их је 
тачно отишло не знам, али је сасвим 
извјесно да Приједор по одласцима 
дијели судбину региона. И то није 
ништа ново. Зато ме обрадовала Јас-
нина прича, јер шаље поруку да се 
може и другачије... 
У Приједору сам ових дана у једном 
кафићу упознала младу дјевојку. 
Ради као конобарица. Данима без 
смјене. Видим, уморна је. Искрено 
признаје да не умије да сабере три 
рачуна. Даје их мени, онда поново 
узима и нешто рачуна. Видим "краћа" 
је за двије марке. Поправљам јој ра-
чун, питам колика јој је плата и уна-
пријед знам да нећу добити одговор. 
"То је пословна тајна, нећу вам рећи", 
каже, могуће у жељи да заштити по-
сао који има. И она је овдје, не одла-
зи нигдје. 
Искрено, желим јој боље радно мје-
сто и Јаснин осмијех и енергију. Не-
како, увијек сам била тог мишљења, 
да сами себи кројимо судбину. Не 
рачунају ли се те неке секунде које 
нам у једном тренутку, ма како се ми 
трудили, све окрену за 180 степени. 
Па и те неке наше велике одлуке, да 
ли остати или отићи. 
У овим временима вјерујем да нијед-
ну није лако донијети. И на ту тему 
нећу моралисати, јер нема смисла. 
Одавно је то ствар личног, као и моје 
искрено дивљење према младим да-
мама која свака на свој начин овдје 
кроје властите и у Јаснином случају 
и  туђе судбине, искрено и  набоље. 
И надам се с великим и лијепим ос-
мијехом.

М. Згоњанин  

СТАВ

КАД 
МОРАЛИСАЊЕ 

НЕМА 
СМИСЛА

И ове године, поводом Књи-
жевних сусрета на Козари, 
положен је вијенац на спо-
менику на Палежу, мјесту 
гдје је Скендер Куленовић 
први пут прочитао поему 
"Стојанка, мајка Кнежо-
пољка". 
На овом мјесту поезију су 
говорили пјесникиња из 
Приједора, Драгана Крагуљ 
и Слободан Дрљача, ученик 
Гимназије "Петар Кочић" из 
Новог Града. Дрљача каже 
да је посебан осјећај гово-
рити поезију на овом мјесту, 
које нас подсјећа на голготу 
коју је српски народ прожи-
вио у Другом свјетском рату.
"Сва ова мјеста су мјеста 

која одишу атмосфером 
епохе у којој је наш народ 
показао сву своју јачину и 
спремност да територијал-
но одбрани своју домовину, 
али и своју културу, језик и 
писмо", истакао је ученик 
новљанске гимназије.
Ово мјесто је од изузетног 
значаја за српски народ, 
јер чува успомену на све 
оно што се десило у Другом 
свјетском рату, а културу 
сјећања морамо његовати, 
поручено је са Палежа.
"Све оно што се дешавало 
у Другом свјетском рату, 
нарочито 1942. године, ула-
зи у најсвјетлије странице 
наше националне историје. 

Мјесто гдје је први пут из-
говорена поема "Стојанка, 
мајка Кнежопољка" улази 
не само у историју културе, 
него у цјелокупну културу 
памћења српског народа",  
поручио је предсједник жи-
рија 49. Књижевних сусрета 
на Козари, Горан Максимо-
вић.
"Поема "Стојанка, мајка 
Кнежопољка" је симбол 
страдања српског народа на 
овим нашим просторима. 
Морамо дати већи значај 
култури сјећања", сматра 
замјеник градоначелника 
Приједора, Жарко Коваче-
вић.

ВИШЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕТИТИ КУЛТУРИ СЈЕЋАЊА, 
ПОРУЧЕНО СА ПАЛЕЖА

У знаку 49. Књижевних сусрета на Козари

Б. Дакић

Сутра централна
 манифестација 49. 
Књижевних сусрета 

ПОЕТСКИ ЧАС 
НА КОЗАРИ, 

У ПОЗОРИШТУ 
ВЕЧЕ ЛАУРЕАТА
Свечана академија 
49. Књижевних сусре-
та на Козари биће одр-
жана у петак у 20.00 
часова у Позоришту 
Приједор.  Централни 
догађај овогодишњих 
Књижевних сусрета 
на Козари је у субо-
ту, од 11.00 часова на 
Мраковици. Вијенци 
ће бити положени код 
Вјечне ватре у про-
стору Меморијалног 
зида и испред бисте 
посвећене Скендеру 
Куленовићу. Након 
тога, услиједиће поет-
ски час. У Позоришту 
Приједор у 20.00 ча-
сова биће одржано 
Вече лауреата, гдје 
ће овогодишњем ла-
уреату Ђорђу Нешићу 
бити уручена награ-
да за животно дјело 
"Скендер Куленовић-
Књижевни вијенац 
Козаре".

Горан Максимовић, професор Фило-
зофског факултета из Ниша, иначе 
предсједник 49. Књижевних сусрета на 
Козари одржао је предавање на тему 
"Усуд сатиричара или зашто нам нису 
потребни јубилеји да читамо Радоја 
Домановића".
Према ријечима члана Организацио-
ног одбора овогодишњих Књижевних 
сусрета на Козари, професора Мла-
денка Саџака, посљедњих година пра-
кса је да један од чланова жирија, а то 
су углавном историчари књижевности, 
добија прилику да одржи и пригодно 
предавање. Чини се то, како је рекао, у 
вријеме када се саопштава име славо-
добитника књижевне награде.
Сатира није омиљена у друштву, али у 
умјетности и књижевности јесте, рекао 
је професор Максимовић, додајући да 
је Радоје Домановић један од писаца 
који је препознао суштинске и намет-
нуте проблеме у животу српског наро-
да, због чега је толико дуго и актуелан.
"Судбина сатиричара је горка, опора и 
тешка у реалном животу. Зато се данас 
сатира свела на афоризме. Афористи-
чари највише наступају на друштвеним 
мрежама, а врло мало у сатиричним и 
њој сродним публикацијама", рекао је 
Максимовић.

СЈЕЋАЊЕ НА СРПСКОГ САТИРИЧАРА 
РАДОЈА ДОМАНОВИЋА

П. Шпадић 
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Била је то прилика да градо-
начелник Кикинде Никола 
Лукач угости градоначелни-
ке и начелнике из братских 
локалних заједница Србије 
и Босне и Херцеговине, али 
и да поразговарају о про-
ширивању досадашње са-
радње.
"Некако је природно да из 
БиХ и РС дође највише дра-
гих пријатеља, градоначел-
ника с којима смо оствари-
ли уистину братске односе. 
Угостили смо руководство 
Бијељине, Приједора,  Бо-
санског Петровца, Грахова 
и Бихаћа. Ријеч је о доброј 
сарадњи и нераскидивим 

везама Кикинде са тим ло-
калним заједницама. Жеља 
нам је да још чвршће са-
рађујемо", рекао је Лукач.
"Приједор и Кикинда већ 
су дуго година пријатељски 
градови и узајамно се оби-
лазимо. Први пут сам прису-
ствовао овој манифестацији 
и одушевљен сам начином 
организације. Ово је била 
прилика да поразговарам с 
градоначелником Кикинде 
о развијању сарадње у обла-
сти привреде и туризма, што 
је веома значајно за оба гра-
да. И ми и они располажемо 
привредним потенцијалима 
које можемо узајамно иско-

ристити", рекао је Павловић.
Овогодишњи "Дани лудаје" 
трајали су четири дана. 
Манифестација је пре-
познатљива по "Банатском 
фруштуку", "Европском кут-
ку", карневалу малишана 
те концертима познатих му-
зичких звијезда. И, наравно, 
по лудаји, коју у Кикинди на-
зивају и банатском краљи-
цом.

Они који живе у дјелу Његошеве 
најбоље знају на шта је тај дио ули-
це личио. Много рупа, још више 
закрпа, нераван тротоар. Све то, 
коначно, одлази у прошлост.
"Јако је незгодно људима који возе, 
не могу се мимоићи од рупа. То је 
било најопасније. Исто тако и лов-
ке су правиле проблем пјешаци-
ма", каже једна наша суграђанка. 
Овог пута нема крпљења, по-
ставља се комплетно нови слој 

асфалта дужине 120 метара, пору-
чују из Градске управе.  "У склопу 
редовног одржавања градских са-
обраћајница одлучили смо се за 
ревитализацију асфалтне површи-
не. С обзиром на чињеницу да смо 
много пута овдје крпили ударне 
рупе, процијенили смо да је нај-
боље да прије зиме замијенимо 
горњи слој асфалта. Саобраћајни-
ца је у таквом стању да није било 
потребно радити доње слојеве од-

носно насипање, биће обновљени 
и дијелови тротоара који су уни-
штени од растиња и корјења и од 
радова на комуналној инфраструк-
тури из ранијих година", истакао је 
Драгослав Кабић, в.д. начелника 
Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове, заштиту животне средине 
и имовинско - стамбене послове.
За реконструкцију је из градског 
буџета издвојено 40.000 КМ.

Овог пута 
нема крпљења

ПРОШИРИТИ САРАДЊУ У ОБЛАСТИ 
ПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА

"Пројекат се бави обуча-
вањем младих особа у нашој 
заједници, ученика основних 
и срењих школа, који ће до-
бити бесплатно образовање 
у пољу ИТ-а, програмирања, 
микроконтролирања и робо-
тике. Наш циљ је да на крају 
имамо 40 полазника нашег 

курса", истакао је Вук Павић, 
координатор пројекта.
Све услове за обуку младих 
људи у новим пројектима 
бесплатно ће обезбиједити 
Агенција "ПРЕДА-ПД".  
У "ПРЕДИ" кажу да млади 
људи имају добре и корис-
не идеје и да су то у задње 

двије године показали кроз 
више пројеката. 
"Показатељ послије двије 
године је да имамо један 
здрав производ који су ос-
мислили ови млади људи, 
а наравно и они су већ ос-
мислили свој пројекат гдје 
ће "ПРЕДА-ПД" у наредном 
периоду заједно са Градском 
управом пружити сву адми-
нистративну помоћ", рекао 
је Александар Дрљача, в.д. 
директора Агенције "ПРЕДА-
ПД".
У Градској управи често исти-
чу да су млади будућност 
Приједора и да ће им, фи-
нансијском подршком кроз 
омладинске организације 
и пројекте омогућити  да и 
даље промовишу себе и свој 
град и да локалну заједницу 
афирмишу изван граница 
Републике Српске и БиХ. 
"Приједор очигледно има 
будућност у младим људи-
ма, то смо видјели и данас 
и то је оно чему ми тежи-
мо. Млади људи морају да 
наставе Приједор да раз-
вијају. И овај пројекат пока-
зује да имамо младе људе 
који су жељни у своме граду 
да напредују и да направе 
одређене кораке", додао је 
Далибор Павловић, градона-
челник Приједора.  

П. Шпадић

MOДEРНИM TEХНOЛOГИJAMA 
ДO EВРOПСКOГ TРЖИШTA

Нoви прojeкaт млaдих у Aгeнциjи "ПРEДA-ПД"

"Кикинда својим 
традиционалним 
манифестацијама 
привлачи велики 
број посјетилаца, 
а Приједор има 
планину Козару 

која је такође при-
влачна туристима. 

Успостављањем 
контаката између 

двију туристич-
ких организација, 

могло би се радити 
и на припремању 

заједничких мани-
фестација", рекао је 

Павловић.

Градоначелник посјетио Кикинду

Д. Совиљ

Уз мото "Ако желите ићи брзо, идите сами, ако желите стићи далеко, идите зајед-
но" у Агенцији за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" група младих 
људи представила је нови пројекат "Agri Tech Innovation Hub". 

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША

ОВЕ СЕДМИЦЕ ПОЧЕЛИ СУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДИЈЕЛА УЛИ-
ЦЕ ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША. РАДИ СЕ НА ПОТЕЗУ ОД КЕКСАРЕ ПРЕ-
МА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ.

Уколико ниске температуре стигну 
прије званичног почетка сезоне 
гријања, у Топлани су спремни да 
радијаторе загрију већ почетком 
октобра. У међувремену, завршен 
је ремонт на 320 метара дистри-
бутивне мреже. Пуњење система 
почело је 15. септембра, докад 
су грађани требали завршити све 
евентуалне интервенције на ра-
дијаторима. Проблема не би тре-
бало бити ни са набавком био-
масе. За једну сезону потребно је 
24.000 тона дрвне биомасе, а до 
краја октобра у Топлани очекују 
да ће на лагеру имати 15.000 тона 

овог енергента. 
"Имали смо проблема с тендери-
ма, али су прије два мјесеца пот-
писани сви уговори за набавку др-
вета. Свакодневно нам пристиже 
дрвна биомаса", рекао је Душко 
Милетић, вршилац дужности ди-
ректора Топлане.
Тренутно имају око 3.500 корисни-
ка централног гријања, а тај број се 
смањује из дана у дан, што им до-
датно отежава пословање. 
"Све је мање ликвидних средстава, 
а све више захтјева за искључење 
са вреловодне мреже. Доста је 
и празних станова због одлазака 

грађана у иностранство, а немали 
је број социјалних случајева који 
нису у могућности да редовно из-
мирују рачуне. Све то додатно от-
ежава пословање Топлане. Ми, по 
закону, не дајемо сагласност на 
искључење корисника, међутим, 
грађани се сами искључују. Нама 
само доставе допис да су се искљу-
чили. Скренуо сам пажњу надлеж-
ним органима да изађу на терен и 
санкционишу такве случајеве", на-
гласио је Душко Милетић.
По основу 11.192 судских посту-
пака због неплаћених рачуна, ово 
предузеће од грађана потражује 

око девет и по милиона КМ. Тврде 
да не би могли без помоћи Града. 
"Откад обављам функцију вршио-
ца дужности директора Топлане, 
Град Приједор је уплатио око 1,2 
милиона КМ, што за кредит Ев-
ропске банке за обнову и развој 
(ЕБРД), што за помоћ у плаћању 
добављачима. Захваљујем се гра-
доначелнику и Градској управи 
на помоћи, јер не дозвољавају да 
наши грађани остану без гријања", 
рекао је Милетић.
Свим дужницима нуде погодно-
сти. У случају једнократне уплате, 
у потпуности ће им бити отписана 

камата. Редовне платише које до 
25. у мјесецу измире рачуне за 
гријање, добиће пет одсто попуста 
на рачуна, а за авансно плаћање 
годину унапријед, имаће 10 одсто 
попуста.
Сезона гријања званично траје од 
15. октобра до 15. априла. 

Душко Милетић, вршилац дужности директора Топлане а.д. Приједор

Д. Совиљ

СПРЕМНИ ЗА НОВУ СЕЗОНУ ГРИЈАЊА
Сезона гријања званично почиње 15. октобра, а у приједорској Топлани тврде да неће дозволити 
неугодна изненађења. У протеклом периоду обављен је ремонт дистрибутивне мреже. Свакодневно 
пристижу количине дрвне биомасе, па би до краја октобра на лагеру требало да имају око 15.000 
тона овог енергента.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ БОРАВИО 
ЈЕ У ПОСЈЕТИ НАЈВЕЋЕМ ГРАДУ СЈЕВЕРНОГ БАНАТА, КИКИНДИ, 
ПОВОДОМ КУЛТУРНО-ГАСТРОНОМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 36. 
"ДАНИ ЛУДАЈЕ".

З. Совиљ 

За пријем 40 основаца и средњошклаца у овај 
пројекат до краја мјесеца биће расписан кон-
курс на друштвеним мрежама. У Градској управи 
и Агенцији "ПРЕДА-ПД" увјерени су да ће мла-
ди Приједорчани који прођу обуку у пројектима 
савладавања модерних технологија то знање у бу-
дућности, кроз нове пројекте моћи да пласирају 
на европском тржишту.
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Поводом обиљежавања Светих 
новомученика јасеновачких, 
Његова светост патријарх српски 
Порфирије, уз саслужење више 
архијереја Српске православне 
цркве служио је Свету архијер-
ску литургију у манастирском 
комплексу у Јасеновцу. 
Патријарх српски Порфирије 
истакао је у бесједи да је Господ 
одредио да ово буде мјесто са 
кога се 24 сата узноси молитва 
за мир у цијелом свијету, мир 
међу људима. 
"Ово је мјесто молитве, на коме 

се сјећамо и памтимо оне који 
су пострадали. Усташе су на 
овом мјесту чиниле настраш-
није злочине на основу тада-
шњих закона, да је ту изневје-
рен Бог, а посрамљен човјек", 
истакао је Порфирије. 
Српски члан Предсједништва 
БиХ, Милорад Додик изјавио је 
да увијек треба тежити миру, 
али да се морају памтити и стра-
дања гдје год се десила, погото-
во тамо гдје је почињен злочин 
над недужним људима, женама 
и дјецом. Он је указао на важ-
ност да се данас, послије искуст-
ва из Југославије која се распала 

у крвавом обрачуну, саграде до-
бри односи.
Према његовим ријечима, тре-
ба градити добре односе из-
међу Хрватске и српских држава 
– Републике Српске и Србије.
"Мислимо да су Хрватска и Ср-
бија, као независне државе, и 
Република Српска, коју живимо 
као нашу државу, основа да се 
ријеше готово сви проблеми 
међу нама", напоменуо је До-
дик.
Обиљежавању је присуствовао 
и митрополит црногорско-при-
морски Јоаникије. 

РАТНОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ 
УРУЧЕНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

Поповић је рањен као припадник 
Првог батаљона 43. моторизоване 
бригаде у доби од 24 године. Данас 
живи од 135 марака инвалиднине. 
Највећи му је проблем незапосле-
ност, па истиче да свака помоћ добро 
дође. Захвалан је приједорској Бо-
рачкој организацији која није забо-
равила на њега. Потпредсједник БО 
града Приједора, Душан Ђенадија, 
свјестан је да потребе инвалида уве-

лико премашују могућности ове ор-
ганизације. 
"Једнократна новчана помоћ од 200 
КМ тренутна је интервенција, али 
трајно рјешење би било запошља-
вање Драшка Поповића и других 
ратних војних инвалида. Наша на-
стојања су уродила запошљавањем 
одређеног броја РВИ. То није мали 
број, али је и даље недовољан", ре-
као је Ђенадија. 
Миланко Савић, предсједник Одбора 
РВИ и потпредсједник Скупштине БО 
Приједор, сматра да има могућности 
за запошљавање ратних војних инва-
лида како би, по његовим ријечима, 

и они осјетили зашто су дали своја 
тијела и здравље. Република Српска 
има 40.000 ратних војних инвалида, 
од чега у Приједору живи 2.025. Од 
тог броја, 248 РВИ је од 1. до 4. кате-
горије. У приједорској Борачкој орга-
низацији захвални су Градској управи 
и градоначелнику Приједора који су 
обезбиједили средства за бањско-
климатско лијечење ове категорије. 
"У току Одбрамбено-отаџбинског 

рата, преко 40.000 припадника Војске 
РС дало је дио свог тијела и тиме 
себе уградило у темеље Републике 
Српске. Имајући то у виду, може се 
рећи да су ратни војни инвалиди нај-
већи чувари Републике Српске и да 
заслужују да им се у друштвеном и 
свакодневном животу посвети зна-
чајна пажња", истичу у Борачкој ор-
ганизацији града Приједора. 
Поводом 21. септембра, Дана прије-
дорских ратних јединица, биће орга-
низоване кућне посјете и уручивање 
новчане помоћи борачким катего-
ријама, најављено је овом приликом. 

Паљењем свијећа и пола-
гањем вијенаца испред цен-
тралног спомен-обиљежја 
"За крст часни", у Приједору 
је обиљежен 15. септембар, 
Дан несталих и погинулих 
Републике Српске. Град При-
једор трага за 27 несталих 
војника и 54 нестала цивила 
српске националности. 
"Мислим да је то за породи-
цу најстрашније, кад нема 
мјесто гдје ће остати по свом 
обичају, сад говорим за све 
који су нестали, да упале 
свијећу, да однесу цвијеће. 
Опет апелујем ко год зна 
гдје постоји неко тијело да 
анонимно то пријави или на 
градску или на републичку 
организацију", каже Здрав-
ка Карлица, предсједник 
Организације породица за-
робљених и погинулих бора-
ца и несталих цивила града 
Приједора.
Породице и борачке орга-
низације незадовољне су 

радом Института за нестала 
лица БиХ, због, како је ре-
чено, селективног приступа 
процесу идентификације и 
тражења несталих.
"Институт за тражење не-
сталих БиХ ништа није ра-
дио, сваке године исто 
понављамо, у односу на 
прошлу годину мислим да 
није једно-двоје што се тиче 
Срба пронађено. Срби се не 
проналазе, њих нема, једно-
ставно нико их и не тражи, 
колико ја имам осјећај. Ми 
у Републици Српској сигурно 
ћемо тражити своје и неће-
мо одустати од тражења. 
Породице морају имати свој 
смирај, да пронађемо те 
људе, да их достојно сахра-
нимо  и ако то не буде радио 
Институт за тражење неста-
лих БиХ, радићемо ми у Ре-
публици Српској",  истакао 
је Славиша Кнегињић, пот-
предсједник Организације 
породица заробљених и по-

гинулих бораца и несталих 
цивила града Приједора. 
Замјеник градоначелника 
Приједора,  Жарко Коваче-
вић поручио је да нестали и 
погинули Републике Српске 
неће бити заборављени. 
"Морамо се односити тако 
према њима и памтити нашу 
прошлост, јер она у великој 
мјери одређује нашу будућ-
ност и садашњост", рекао је 
Ковачевић. 

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ: ОВО ЈЕ МЈЕСТО МОЛИТВЕ

Обиљежен Дан погинулих и несталих Републике Српске

З. Совиљ Д. Совиљ

Систем концентрацио-
них логора Јасеновац 
представља једно од 
највећих стратишта у 
Другом свјетском рату, 
а од 1941. до 1945. го-
дине ту је убијено сто-
тине хиљада цивила, 
највише Срба, Јевреја 
и Рома, укључујући и 
десетине хиљада дјеце 
у логору Јастребарско.

Драшко Поповић и Душан Ђенадија

Обиљежен Дан Светих новомученика јасеновачких

М. Шодић

У комплексу манастира у Јасеновцу положен је ка-
мен темељац за гумно, које је копија истог оног које 
се налази испред Цетињског манастира, као спо-
мен на литургијску и духовну везу са Црном Гором. 
Освештан је споменик руско-српском пријатељству 
који је симболика страдања два народа у Другом 
свјетском рату и потврда њихове братске везе. Об-
ред ломљења славског колача и освештања жита 
у спомен новомученика јасеновачких обављен је 
код хумке у Спомен-подручју Јасеновац.

ПОВОДОМ 10. СЕПТЕМБРА, ДАНА РАТНИХ ВОЈНИХ ИН-
ВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПРЕДСТАВНИЦИ БОРАЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА УРУЧИЛИ СУ ЈЕДНО-
КРАТНУ ПОМОЋ ДРАШКУ ПОПОВИЋУ, РАТНОМ ВОЈНОМ 
ИНВАЛИДУ ШЕСТЕ КАТЕГОРИЈЕ.

Република Српска 
трага за 1.652 не-
сталих војника и 
цивила. У спомен-
костурницама Ре-
публике Српске на-
лазе се посмртни 
остаци 650 неиден-
тификованих лица.

СЕЛЕКТИВАН ПРИСТУП БХ ИНСТИТУТА 
ЗА ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ
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Изградња дјечијих игралишта акција 
је коју је покренула Градска управа, а 
подржана је од стране једног броја при-
једорских привредника, међу којима је 
и предузеће  "Унијат-М".
"Захваљујем се Градској  управи на по-
зиву којем смо се радо одазвали како 
би допринијели томе да наша дјечица 
имају гдје да се друже, бораве, играју, 
проводе један дио свог слободног вре-
мена", рекао је Младен Унијат, власник 
поменутог предузећа.
У Градској управи истичу да је ово пето 
игралиште које је изграђено у веома 

кратком року. "Одлучили смо да дјеци 
и у овом насељу обезбиједимо срећније 
дјетињство, да могу да се играју као што 
то могу дјеца у граду  гдје смо изгради-
ли један број игралишта", рекао је Пав-
ловић и  најавио изградњу још једног 
броја игралишта у овој години.
Он је позвао привреднике да се пријаве 
у што већем броју и покажу своју друш-
твену одговорност у локалној заједници  
како би сва дјеца уживала у срећнијем 
дјетињству. 

П. Шпадић

Приједор је ове године био 
домаћин 21. Сусрета нацио-
налних паркова, манифеста-
ције која окупља представнике 
институција и организација за 
заштиту природе из Србије и 
Републике. 
Дружење, размјена искустава 
и упознавање природе. Тако би 
се укратко могла описати "Пар-
ковијада", манифестација чија 
је традиција дуга више од двије 
деценије. У Националном пар-
ку "Козара" не крију задовољ-
ство што су колегама из Српске 
и Србије представити природ-
не љепоте Козаре. 
Божидар Николетић, в.д. ди-

ректора Националног парка 
"Козара" рекао је да је циљ оку-
пљања дружење запослених у 
националним парковима и још 
веће зближавање, те размјена 
искустава.
Да Козара и те како има шта да 
понуди сматрају и у Национал-
ном парку "Копаоник". Након 
десет година, поново су имали 
прилику да уживају на Крајиш-
кој љепотици.  Бојан Милова-
новић, директор Националног 
парка "Копаоник" рекао је да 
га радује долазак на Козару, на 
којој није први пут.
"Дружимо се и размијењујемо 
искуства, како она позитивна, 

тако и она негативна, јер прича 
о природи и њеној заштити је 
глобална прича. Имали смо пар 
састанака, наравно, ту су били 
стручни људи од којих се могло 
сазнати како унаприједити ту-
ризам, како се суочити с потеш-
коћама и како их превазићи", 
рекао је  Миловановић.
Након  окупљања у Хотелу 
"Приједор" одржано је и спор-
тско такмичење екипа нацио-
налних паркова. Овогодишња 
"Парковијада" окупила је око 
100 учесника. 

Припадници Полицијске управе 
Приједор прошле суботе су заус-
тављали возила, а волонтери Цр-
веног крста провјеравали садржај 
кутије прве помоћи и возачима 
дијелили пропагандни материјал. 
Возачи су, кажу, свјесни важности 
посједовања ове опреме, али и 
новчане казне од 40 КМ коју мо-
рају платити уколико кутија прве 
помоћи није комплетирана. Циљ 
ове акције, коју Црвени крст тра-
диционално организује поводом 
Свјетског дана прве помоћи, је ука-
зати на важност познавања прве 
помоћи и посједовања потребне 

опреме која, у случају саобраћајне 
незгоде, може ублажити повреде. 
У овој хуманитарној организацији, 
према ријечима Емине Ајдаровић, 
предсједника Младих ЦК Приједор, 
много полажу на стицање знања из 
прве помоћи. Због пандемије ви-
руса корона, изостала су редовна 
такмичења, али не и обуке које се 
врше на камповима Црвеног крста 
Републике Српске и у оквиру ло-
калних организација. Свјетски дан 
прве помоћи обиљежава се сваке 
друге суботе у септембру. 

АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 
ПОВОДОМ СВЈЕТСКОГ ДАНА 

ПРВЕ ПОМОЋИ

ОБНОВЉЕНО И ДОГРАЂЕНО ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У НОВОЈ ОРЛОВАЧИ

Д. Совиљ

ЕУФОР ДОНИРАО КОМПЛЕТЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

Представници ЛОТ тима Словеније у ЕУФОР-у донирали су 
санитетски медицински материјал Градској организацији 
Црвеног крста Приједор. Уручили су им 55 комплета сани-
тетске прве помоћи. Зоран Веселиновић, секретар ГО Цр-
веног крста Приједор рекао је да је овај материјал увијек 
потребан, а да се не набавља у довољним количинама, 
због ограничених средстава са којим располаже ова орга-
низација.

П. Шпадић

Настављена акција "За срећно дjетињство"

НАЈМЛАЂИ СТАНОВНИЦИ НАСЕЉА НОВА ОРЛОВАЧА, ЗА-
ХВАЉУЈУЋИ АКЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СВОЈЕ СЛОБОДНО ВРИЈЕ-
МЕ ОД САДА МОГУ ПРОВОДИТИ НА ОБНОВЉЕНОМ И ДОГРАЂЕ-
НОМ ИГРАЛИШТУ. НОВИ ГОЛОВИ, КОШЕВИ И ИГРАЛИШТЕ ЗА 
НАЈМЛАЂЕ УЉЕПШАЛИ СУ ОВО НАСЕЉЕ.

НАЦИОНАЛНИ ПАРК "КОЗАРА" 
ДОМАЋИН 21. "ПАРКОВИЈАДЕ"

У протеклих мјесец дана, 
Градском одбору Приједор 
Демократског народног са-
веза приступило је 70 нових 
чланова, а чланске карте 
прошле суботе уручене су за 
њих 40. 
"То су људи који су у ДНС-у 

препознали једину алтер-
нативу и странку која ће 
донијети промјене набоље 
у Приједор и Републику Ср-
пску", рекао је Горан Пре-
дојевић, предсједник Град-
ског одбора ДНС Приједор.
Уручењу чланских карата 

новим члановима присуст-
вовао је предсједник ДНС-а, 
Ненад Нешић. Како је рекао, 
он очекује побједу Демо-
кратског народног савеза 
на изборима 2022. године, а 
да ће садашња власт из ре-
дова опозиције посматрати 
стабилизацију и развој Ре-
публике Српске захваљујући 
кадровима његове партије. 
"Републику Српску ћемо 
учинити много богатијом, 
али ћемо и послати јасну 
поруку нашој дијаспори да 
је увијек добродошла. При-
дружило нам се 70 нових 
чланова. Они смију јасно и 
гласно да кажу да припадају 
ДНС-у, без обзира да ли ће 
зато да трпе посљедице", 
рекао је Нешић. 

ДНС-у ПРИСТУПИЛО 70 НОВИХ ЧЛАНОВА

Игралиште за дјецу Нове Орловаче 

Д. Совиљ
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРА-
ДА ПРИЈЕДОРА "ПРЕДА-ПД" ВРЕМЕНОМ 
СЕ  ПОЗИЦИОНИРАЛА КАО ИНИЦИЈА-
ТОР РАЗВОЈНИХ ПРОЦЕСА И ФАКТОР 
ОКУПЉАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ЛОКАЛНИХ 
АКТЕРА ОКО КЉУЧНИХ ИЗАЗОВА СА 
КОЈИМА СЕ ГРАД ПРИЈЕДОР СУОЧАВА 
У ОБЛАСТИМА ЕКОНОМСКО-ДРУШТВЕ-
НОГ РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕ-
ДИНЕ, ИСТИЧЕ У ИНТЕРВЈУУ ЗА "КОЗАР-
СКИ ВЈЕСНИК" АЛЕКСАНДАР ДРЉАЧА, 
В.Д. ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ "ПРЕДА-ПД". 

Агенција на чијем је челу реализује развој-
не пројекте који се финансирају кроз раз-
личите програме и фондове, између којих 
су најзначајнији ИПА и ЕУ, као и програми 
других међународних организација и проје-
ката. "У складу с најбољим праксама на 
регионалном, европском и глобалном ни-
воу. У свом дјеловању агенција практикује 
пројектни приступ, са јасно дефинисаним 
циљевима сваког појединачног пројекта", 
каже Дрљача и наглашава да је  агенција 
активно укључена у рад свих градских 
одјељења и тијела, како би локалне мјере и 
пројекти, у што већој мјери, обавезно садр-
жавале развојне компоненте, базиране на 
најбољим праксама и у складу са локалним 
специфичностима и могућностима.  

Шта је "ПРЕДА-ПД" препознала, а други 
нису? Бавите се и изучавањем привредних 
кретања за вријеме пандемије вируса ко-
рона, то су прилично драгоцијени показа-
тељи, јер привредни токови прије и сада 
нису исти? 
- Када су у питању анализе привредних 
кретања, агенција континурано примјењује 
одређену методологију рада, која с једне 
стране подразумијева детаљну редовну, 
годишњу, анализу пословања регистрова-
них субјеката, кроз прикупљање података 
о финансијском пословању, а с друге стра-
не редовну комуникацију са пословним 
субјектима, првенствено микро, малим и 
средњим предузећима, на тему изазова 
и препрека њиховој конкурентности. Ова 
пракса се није промјенила ни током нај-
тежих момената у пандемији КОВИД-19, 
када су реализована истраживања утицаја 
на локалну економију, односно пословање 
у кључним секторима локалне економије, 
попут прерађивачке индустрије. Имајући у 
виду развој ситуације око појаве ширења 
вируса КОВИД-19, несумњиво је да су и 
економија и становништво трпили огромну 
штету. Током 2020. године, Агенција за еко-
номски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" 
и Одјељење за привреду и пољопривреду  
континуирано су пратили укупан број за-
послених радника према полу, старости 
и степену стручне спреме. Бавили су се и 
бројем новозапослених радника и радника 
којима је престао радни однос по дјелат-
ностима.Тако имамо и показатеље да је у 
периоду од 29. фебруара до 31. децембра 
прошле године дошло до смањења укупног 
броја запослених за 338. У прошлој години 
долази до смањења висине укупних при-
хода привредних субјеката за 4,16% или 
32.098.795 КМ у односу на годину раније. 
Наша предност је то што смо увијек на из-
вору информација и трудимо се да прати-
мо трендовска кретања из области којима 

се бавимо. Велико искуство запосленика 
агенције стечено кроз бројне активности и 
усавршавања од великог су значаја за раз-

вијање нових идеја и предвиђања неких 
дешавања, а што је опет резултат наше 
свеприсутности и настојања да стечена 
знања имплементирамо у нашој локал-

ној заједници. 

Агенција "ПРЕ-
ДА-ПД" ангажује 
много младих 
стручних кадро-
ва у различитим 
областима и 
на различитим 
пројектима. Ко-
лико је млади 
стручан кадар 

допринијео томе да "ПРЕДУ-ПД" пре-
познају не само у БиХ, него и у прекогра-
ничној сарадњи? 
- Развој кадрова за развој је једна од кључ-
них претпоставки одрживости развојних 
пројеката и иницијатива. Агенција је током 
свог цјелокупног постојања овој области 
посвећивала значајну пажњу. Компетен-
ције за развојне пројекте и област дјело-
вања агенције није било могуће стећи кроз 
формално школовање и студије. Допринос 
ових младих људи је изузетан и то је оно на 
чему инсистирамо и што би требало бити 
мултиплицирано у заједници. Дати прили-
ку младим људима да се окушају и докажу 
у ономе што најбоље знају њима много 
значи, а онда су и резултати њиховог рада 
много квалитетнији, а ентузијазам на за-
видном нивоу. Агенција не би била то што 
јесте без људи који су ангажовани на својим 
задацима и ја се трудим да то сваком при-
ликом промовишем и укажем на њихов 
значај, одговорност коју имају према послу 
и њихово лично ангажовање које није баш 
уобичајена појава данас у друштву. Њихо-

во индивидуално стваралаштво и залагање 
као плод рада сваког запосленог, што се си-
нергијски рефлектује кроз дјеловање аген-
ције као микро система, обезбиједило је да 
агенција стекне статус једне од најбољих 
локалних развојних агенција у БиХ, а да не 
будем скроман и ван граница државе. Сте-
чене референце и велики број партнерских 
организација свједоче тој изврсности, што 
за нас представља обавезу да одржимо тај 
ниво повјерења и даље радимо на ширењу 
сарадничке мреже, улажемо у знање и бу-

демо корисни у својој заједници. 

Имате и специфичан пројекат "Prijedor 
Circle Hub". 
- Приједор је град који је окренут тради-
ционалним секторима, па је пракса и по-
тенцијално запошљавање у највећој мјери 
могуће у прерађивачкој индустрији, док су 
за области економије базиране на знању, 
новим технологијама и таленту могућно-
сти лимитиране. Према извјештају Свјетске 
банке у периоду до 2030. године, као по-
сљедица интезивне примјене информати-
зације, очекује се увођење нових занимања 
и гашење традиционалних постојећих 
занимања, те да ће ове промјене изазва-
ти највише проблема управо у земљама с 
ниском потрошачком моћи и недовољним 
социјалним мјерама. Пројекат "Prijedor 
Circle Hub", који подржава Амбасада Швај-
царске у Босни и Херцеговини, зато има 
за циљ тестирање иновативног пословног 
модела у Граду Приједору који је окренут 
информационим технологијама и креатив-
ној индустрији. Град Приједор и Агенција 
"ПРЕДА-ПД" су кроз пројекат "Prijedor Circle 
Hub" креирали "START UP ACCELERATOR" - 
програм за финансирање и менторисање 
старт-aп компанија у областима информа-
ционих технологија и креативне индустрије. 
Такође, у оквиру овог пројекта увођењем 
"PATHFINDER" сервиса развијају се и тести-
рају на тржишту три иновативна производа 
везана за Интернет ствари (ИоТ) у пољопри-
вреди и ЦНЦ технологији, развијају се нови 
Б2Б и Б2Ц сервиси у оквиру Инфо-центра 
за инвеститоре, организују се стручне ИТ 
обуке за млада незапослена лица, те је кре-
иран HUB media servis. У склопу пројекта у 
сарадњи са средњим школама града При-
једора креирана су четири курикулума из 
програмирања. Пројекат ће омогућити ја-
чања ИТ компетенција СТЕМ професора са 
циљем умрежавања и увођења иноватив-

нијих наставних метода кроз које ће се пру-
жити подршка и презентовати нова знања 
ученицима, са циљем њиховог даљег усавр-
шавања на различитим пољима које захтје-
ва будуће тржиште рада. Кроз све активно-
сти пројекта биће обухваћено више од 160 
корисника који ће имати прилику да стичу 
нова знања, умрежавају се, повезују се са 
домаћим и страним компанијама и инвес-
титорима, те представницима outsourcing 
индустрије са циљем запошљавања, али 
и тестирања и развијања своје пословне 

идеје у граду Приједору кроз изграђене ка-
пацитете "Prijedor Circle Huba".

Захваљујући вашим пројектима опремље-
ни су бројни школски кабинети. Шта је у 
плану у наредном пероду на том пољу? 
- Протекли период је карактерисала зна-
чајна пројектна подршка развоју технич-
ких капацитета средњих стручних школа. 
Постављен је дугорочан циљ, да локални 
образовни систем почива на принципима 
цјеложивотног учења, који ће омогућити 
већу запосленост и проходност на локал-
ном тржишту рада. У том смислу, подршка 
даљем развоју практичне наставе и већа 

инволвираност локалних пословних субје-
ката у образовни процес, како на нивоу 
редовног образовања, тако и на нивоу 
образовања одраслих, је правац дјело-
вања агенције у наредном периоду.  

Један од ваших значајних пројеката је и 
"Feel Kozara".
 - Представници Агенције за економски 
развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" су 
30.4.2020. потписали уговор за реализа-
цију пројекта "Јачање атрибута Нацио-
налног парка "Козара" како би се развио 
у туристичку атракцију на отвореном ну-
дећи ексклузивно искуство које почива на 
активној партиципацији, аутентичности и 
персонализацији - "Feel Kozara". Водећи 
партнер у пројекту који се имплементира 
до 31. октобра ове године је наша агенција 
у сарадњи са пројектним партнерима: На-
ционалним парком "Козара", Туристичком 
организацијом града Приједора и "Elta 
media group" д.о.о. Бања Лука. Активно-
сти пројекта се одвијају такође у сарадњи 
са Планинарским друштвом "Клековача", 
Бициклистичким клубом "Procucling" При-
једор и Мотелом "Бијеле Воде". Укупна 
вриједност пројекта износи 450.741,57 
КМ, средства која  обезбјеђују Европска 
унија и Савезна Република Њемачка кроз 
пројекат EU4Business у Босни и Херцего-
вини, који на територији БиХ заједнички 
спроводе ГИЗ, ИЛО и УНДП. Oвим пројек-
том ће се повећати конкурентност локал-
ног туризма, кроз креирање нових тури-
стичких производа и њихов маркетинг на 
међународном плану. Пројекат подржава 
повезивање функционалног туристичког 
садржаја и доживљаја у природи. Крајњи 
корисници су микро, мала и средња пред-
узећа, укључујући туроператере, туристич-
ке агенције, локалне ресторане, хотеле, 
мотеле, спортске клубове и удружења. По-
већање туристичких активности у регији 
ће довести до очувања радних мјеста и 
запошљавања, те већих прихода домаћих 
фирми које послују у сектору туризма и 
другим сродним привредним секторима. 

припремила М. Згоњанин

ПРОМОЦИЈА ЕКО-ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА
Први сет активности у пројекту "Feel Kozara" односи се на по-
бољшање и унапређење туристичке инфраструктуре у области 
авантуристичког туризма у НП "Козара" попут планинарења, 
МТБ-бициклизма, пјешачења, едукативних стаза, Авантура-пар-
ка и гастро-понуде у виду промоције домаћих производа и га-
стро понуде са "спреми сам" могућношћу. Други сет активности 
подразумијева повећање конкурентности локалног туризма кроз 
креирање нових туристичких производа. Пројекат ће омогући-
ти јачање сарадње локалних ДМО-ова, стварање предуслова за 
формирање туристичког кластера и повећање сарадње свих ак-
тера на остварењу заједничких циљева и развоју туристичке по-
нуде и јединственог туристичког производа "Feel Kozara". Трећим 
сетом активности планирана је активна промоција домаће тури-
стичке понуде и повећање атрактивности туристичке понуде при-
једорског подручја. Дрљача додаје да ће агенција на овакав на-
чин, односно путем пројекта покренути активности на изградњи 
једног интегрисаног приступа који ће се фокусирати на побољ-
шање задовољства посјетилаца, уз настојање да се побољша ло-
кална економија, околина и квалитет живота локалне заједнице. 
Посебна пажња посвећена је и дефинисању и унапријеђењу еко-
туристичког производа кроз промоцију и коришћење електрич-
них бицикала, мотора, тротинета и троколица за одговарајуће 
старосне групе.

АЛЕКСАНДАР ДРЉАЧА, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ "ПРЕДА-ПД"

НАША ПРЕДНОСТ ЈЕ ШТО СМО
 УВИЈЕК НА ИЗВОРУ ИНФОРМАЦИЈА

"ПРЕДА-ПД" ТРЕНУТНО 
ИМПЛЕМЕНТИРА 10 ПРОЈЕКАТА

Агенција "ПРЕДА-ПД" тренут-
но имплементира 10 проје-
ката у укупној вриједности од 
1.790.278,73 КМ. Од тога су 
два пројекта из области друш-
твеног развоја укупне вријед-
ности 715.873,88 КМ. Пројекти 
се имплементирају из области 
туризма "Feel Kozara", чија је 
вриједност 450.741,57 КМ и 
образовања "InnoSchool" у 
вриједности 265.132,31 КМ. 
Из области економског раз-
воја, имплементира се укупно 
осам пројеката у вриједности 
од 1.074.404,85 КМ. 



8.

ПРИЧЕ...

Како истиче за "Козарски вјесник", 
прва рукометна такмичења су јој 
остала у "магловитом" и лијепом 
сјећању, али поносна је што је но-
сила "Мирин" дрес. И данас је у 
контакту са дјевојкама из тог вре-
мена. "Размијенимо понекад не-
колико порука. Сјетимо се старих 
времена. Увијек ми пишу како су 
поносне на мене. Биле смо срећне 
и безбрижне. Пуне снова и оче-
кивања", присјећа је Слађана (38) 
својих почетака у приједорском 
клубу. 
Онда је дошла та 2006. година. 
За Слађану пуна изазова и нових 
почетака. Те године услиједио је 
позив из шпанског "Marina Park 
Santandera". Тада је, заправо, поче-
ла њена професионална каријера. 
"На студије у Бања Луку сам отиш-
ла 2001. године, а послије сезоне 
у Бугојну, тачније 2006. отишла 
сам Шпанију. Имала сам план да 
одиграм једну годину тамо и да 
се вратим кући. Ево, остала сам до 
данас. Имала сам тада 23 године и 
искрено, није ми било тешко да се 
навикем на промјене. Како кажу, 
на добро се лако навићи. Клуб је 
био добро организован, играчи-

це су имале све погодности и није 
било тешко уклопити се. Брзо сам 
научила и шпански језик", прича 
Слађана. 
Из сваког клуба у којем је играла, 
како истиче ова дјевојка широког 
осмијеха, остала је лијепа успо-
мена, али и драге особе, које јој и 
данас значе. Срце јој је још више 
заиграло прошле године, када је 
обукла дрес женске репрезента-
ције Босне и Херцеговине. 
"Што се тиче државног дреса, то 
је било прелијепо изненађење 
прошле године. Негдје у фебруа-
ру је почела да се врти та прича 
и искористила бих прилику да се 
захвалим иницијаторима и свим 
оним који су помогли да женска 
сениорска репрезентација поново 
угледа свјетлост дана, након скоро 
15 година непостојања. Све ми је 
то било нереално и нисам могла да 
вјерујем док нисам отишла на прво 
окупљање у Лукавац у марту прош-
ле године. Заиста сам пресрећна и 
препоносна што сам успјела прије 
завршетка каријере да обучем и 
државни дрес и да будем капитен 
репрезентације. Хвала свима", до-
даје Слађана и открива које су јој 

амбиције у но-
вом клубу.
"SAD Madeira 
Andebol" је 
клуб који је 

већ годинама у врху 
португалског рукомета. 
Циљ је да се одбрани ду-
пла круна и да се што боље 
представимо на европским 
утакмицама", тврди она.  
Стална адреса јој је Гвадалупе, 
француско острво на Кари-
бима, а тренутна 
п о р т у -
г а л -
ско 

острво Мадеира. Свака промјена 
јој, како каже годи и представља 
нови изазов. Често су јој, каже, 
околности биле такве, да нема 
друге него се навикнути. Понекад 
се од путовања с једне на другу 
тачку земаљске кугле, пресједања 
из авиона у авион, возова и  хотела 
умори, али признаје, брзо напуни 
батерије и креће у нове побједе.
"Тек сам стигла у нови клуб, тре-
нинзи су двапут дневно, имамо 
много клупских обавеза. Паралел-
но с тим, похађам тренерску шко-

лу у Шпанији и тренутно је период 
полагања испита и слања семинар-
ских радова, тако да баш немам 
много времена за одмор. Али, све 
се може ускладити кад се хоће. Са-
тисфакција долази након успјешно 
завршеног рада", каже нам Слађа-
на. 
Како нам открива, већ неколико 
година говори: "Ово је посљедња 
сезона", па увијек, како каже, нађе 
неки изговор и разлог да настави 
даље. Тако је кад играш срцем!

М. Шодић

РУКОМЕТ ЈЕ ЊЕН ЖИВОТ

ПРИЈЕДОРЧАНКА СЛАЂАНА ТОПИЋ, 
НАКОН ШПАНИЈЕ, КАРИЈЕРУ 

НАСТАВЉА У ПОРТУГАЛУ

ДИЈЕТЕ ПРИЈЕДОРСКЕ "МИРЕ"
Почела је у приједорској "Мири", затим је играла бања-
лучкој "Младости", "Борцу" и ОРК "Врбас". Носила је и 
дрес "Крајине" из Цазина и "Искре" из Бугојна. Тренутно 
је у "SAD Madeira Andebolu", екипи која је првак Португа-
ла. Прије тога играла је у "Lanzarote Puerto del Carmenu" 
(Шпанија), "Blanzat Sport Montluçonu" (Француска), 
"Handball Club Celles-sur-Belleu" (Француска), "Rocasa 
Gran Canariau" (Шпанија) "Handbol Ampostau" (Шпанија), 
"Naisa Nisu" (Србија) i "Marina Parku" (Шпанија).

Умјесто на планинарење, отишла је да види како је то на тренингу рукомета. Тако је 
све почело и траје још данас. Слађана Топић, тада шеснаестогодишњакиња, дијете 
Женског рукометног клуба "Мира" из Приједора, а данас најискуснија репрезента-
тивка Босне и Херцеговине, у наредној сезони ће заиграти у прваку Португала – "SAD 
Madeira Andebolu".

З а в р ш и л а 
је Журналистику 
у Бањој Луци, као и 
курс за комуникације 
у Шпанији. Има ди-
плому регионалног 
тренера у Француској 
и тренутно у Шпанији 
похађа тренерску шко-
лу за А лиценцу. Течно 
прича енглески, шпан-
ски, француски, скоро 
па и њемачки, похађа-
ла је курсеве јапанског 
и руског, а сад је на 
ред дошао и португал-
ски. 

Понос породице Топић из Миљаковаца

Рукомет тренира од 16-те године  
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Посао ватрогасаца, без сумње је, 
један од најодговорнијих. Врло 
често се суочавају са изазовима, 
али и веома тешким ситуација-
ма. То најбоље зна Приједорча-
нин, Слободан Анић који се овим 
послом бави 35 година. И, најста-
рији је приједорски ватрогасац.
Током бројних интервенција за 
ових година свега сам се нагле-
дао, прича Слободан. Неке си-
туације тешко је заборавити, а 
посебно памти оне у којој су, за-
хваљујући брзој интеревенцији 
њега и његових колега, спасени 
животи угрожених. 
"Суграђани нас препознају, моје 
колеге и мене. Имају ријечи хва-
ле за нас. Ја такође радим и пре-
вентивне прегледе по терену и 
све што уочим пријавим дирек-
тору. Људи имају разумијевања и 
за сарадњу су", прича Слободан. 
Каријеру је почео у Хрватској, а 
након неколико година искуства 
вратио се у родни град. Воли по-

сао који ради, иако је, каже, вео-
ма стресан и опасан.
"Сви мисле да је то посао лак, 
једноставан. Међутим, то је по-
сао јако стресан, опасан и одго-

воран посао", додаје он. 
Најискуснији приједорски ватро-
гасац своје знање радо преноси 
на млађе колеге, а они за њега 
имају само ријечи хвале. 

"Он је увијек ту био са нама, бо-
дрио нас и подржавао. Пошто је 
ово стресан посао, није лако. У 
почетку није то било то, али кад 
смо положили и почели излазити 
на терен тек смо онда осјетили 
какав је то посао, али са време-
ном то иде лакше'', каже Јован 
Томић, ватрогасац.
Из Територијалне ватрогасно - 
спасилачке  јединице поносни 
су на своје старије колеге. Кажу, 
сигурнији су и када младе ватро-
гасце пошаљу на интервенцију са 
оним искуснијим.
"Ипак, кад ви изађете на терен 

то буду увијек високе температу-
ре или пожар. Колеге уносе мир-
ноћу и то њихово искуство упра-
во тад долази до изражаја, кад је 
потебно дјеловати и да се зашти-
ти живот и здравље људи. Ми 
као јединица смо, на неки начин 
наградили наше старије колеге, 
поставили смо их у двије служ-
бе Оперативно-комуникациони 
центар и Превентивно-сервисну 
службу'', додаје Радован Марић, 
в.д. старјешине Територијално-
ватрогасно спасилачке јединице 
Приједор. 

СЛОБОДАН АНИЋ, НАЈСТАРИЈИ ПРИЈЕДОРСКИ ВАТРОГАСАЦ

В. Нишевић

НЕ ГАСИМО САМО ВАТРУ, 
СПАСАВАМО И ЖИВОТЕ

У току су пријаве за хума-
нитарни, стоматолошки 
make over кога и ове го-
дине организује Стома-
толошка ординација "Др 
Чопрка". Жена која буде 
изабрана добиће нови 
осмијех и то потпуно бес-
платно. 
Неко ко себи не може да 
приушти квалитетан и 
комплетан стоматолошки 
преглед, нове зубе, љеп-
ши осмијех који доноси 
самопоуздање, жене које 
помажу и брину о други-
ма – такве чекамо, пору-
чују из ове Стоматолошке 

ординације. Доктор Јасна 
Чопрка Косић, специја-
листа оралне хирургије и 
власник ординације сјећа 
се прошлогодишње кан-

дидаткиње, мајке троје 
дјеце.
"Углавном су кћерке при-
јављивале маме. Јавила се 
једна госпођа из Санице, 
мајка троје дјеце, супруг 
јој је инвалид, живе јако 
скромно, успјели су их иш-
коловати, жена је стварно 
заслужила. Била је неза-
хвална ситуација у устима, 
али успјели смо и на неку 
нашу радост, задовољст-
во и срећу, то смо успјели 
тако ријешити и мислим 
да су јој се послије многа 
врата отворила", каже др 
Чопрка. 
Са овим пројектом крену-
ли су прошле године. Ове 
желе што више пријава па 
позивају жене из региона 
да им се јаве. 
"Ми позивамо све, до 1. 
октобра су отворене при-
јаве, да наши суграђани 
знају да то иде – тражи-
мо неког ко је скроман, 
ко је фин, ко је вриједан, 
углавном на жене се одно-
си. Неко ко се занемарио 
било због недостатка фи-
нансија, било због тешког 
живота, да мало живне, да 
му помогнемо, да то иде 
на боље, колико можемо", 
додаје она.  

Стоматолошка ординација "Др Чопрка" - у току пријаве

ДАМА КОЈА БУДЕ ИЗАБРАНА 
ДОБИЋЕ ЛИЈЕП ОСМИЈЕХ

Слободан своје знање радо преноси на млађе колеге

М. Згоњанин

Рад "Небо је граница", 
аутора Драгана Инђића, 
проглашен је најбољим 
муралом на овогодишњем 
међународном конкурсу за 
додјелу награде "Паола де 
Мањинкор", од 17 пријед-
лога из пет земаља, саопш-
тено је из Удружења ликов-
них умјетника Приједор. 
Побједнички мурал биће 
осликан на фасади Економ-
ске школе у Приједору.
"С обзиром на то да је за 
овогодишњи мурал иза-
брана фасада образовне 
установе, идеју ове илу-
страције сам прилагодио 
мјесту израде. Ријеч је о 
концепту напредовања, до-
стизања својих граница и 
њиховом превазилажењу. 
Балон је у облику сијали-
це која у визуелном језику 

означава идеју, напредак, 
просперитет. Идеја је оно 
што нас гура напријед и што 
нас уздиже. Симболично, у 
дну илустрације налази се 
Мраковица, обиљежје При-
једора, а небо је граница", 
образложење је аутора по-
бједничког мурала.
За награду су конкурисали 
аутори из Србије, БиХ, Пор-
тугала, Италије и Францу-
ске и њихова имена биће 
објављена у току седмице. 
Инђићев рад је најбољи 
према оцјени жирија у 
саставу Зоран Радоњић, 
дипломирани сликар и 
директор Музеја Козаре у 
Приједору, Луиђи Пенаса, 
умјетник и директор гале-
рије и студија Андромеда 
у Тренту, те Борис Еремић, 
дипломирани ликовни 

умјетник и предсједник 
УЛУП-а.
Награда се дођељује у окви-
ру пројекта "Приједор град 
мурала" којег од 2013. го-
дина УЛУП реализује зајед-
но са Удружењем "Програм 
Приједор" из Трента у Ита-
лији, а носи име по трен-
тинској умјетници која је 
1998. године осликала први 
мурал у Приједору.
Град Приједор и ове године 
покрива највећи дио трош-
кова пројекта, а италијан-
ска комуна Лавис је и ове 
године обезбиједила једну 
од највећих новчаних на-
града за умјетнички проје-
кат на овим просторима у 
износу од 3.000 КМ.

МУРАЛ "НЕБО ЈЕ ГРАНИЦА" 
ПОБЈЕДНИК МЕЂУНАРОДНОГ КОНКУРСА

СРНА

Пријаве се шаљу на 
мејл  ordinacija@
drcoprka.com или 
путем Фејсбук 
странице Стомато-
лошке ординације 
"Др Чопрка". Мо-
жете пријавити и 
сами себе или не-
кога другог.

Без обзира ко-
лико посао био 
тежак и захтије-
ван, битно је да 
га радите с љу-
бављу, поручује 
Слободан Анић.

У ТВСЈ Приједор поносни на старије колеге
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Донација је дио пројеката "Знање је 
свјетлост" који ова хуманитарна орга-
низација реализује на подручју цијеле 
Босне и Херцеговине. "Кад је ријеч о ма-
теријалном, ово је можда нека скром-

на донација, али наша намјера је јако 
племенита о чему говори и назив овог 
пројекта, јер знамо да без знања нема 
будућности и без знања нема напредо-
вања", рекао је Рахман Муфезур, пред-

ставник ове хуманитарне организације.
У име првачића у Козарцу захвалила 
се Јасна Салихбашић, директор школе. 
"Највеће богатство је када видите ос-
мијех на дјечијем лицу", рекла је Сали-
башић. Мирјана Тешановић, учитељица 
из Чаракова обрадовала се школској 
табли, која је стигла као дио помоћи. 
Много ће јој значити у организовању 
наставе.
На донацији се у Чаракову захвалио и 
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупш-

тине града Приједора, који је рекао да 
су преко пријатеља из Сарајева успјели 
за почетак да обезбиједе овај поклон. 
Он је најавио да ће помоћ основцима 
током ове недјеље бити уручена и у не-
ким другим школама.
У оквиру пројекта "Знање је свјетлост" 
руксаке са школским прибором добило 
је 600 ученика првих разреда у цијелој 
Босни и Херцеговини.

М. Згоњанин

Пчелари и инспекција упозоравају

Неђо Лазић из Доње Бистрице пчеларством 
се бави 40 година. Тренутно има 70 кошни-
ца. Тврди да је посљедњих година принос 
меда катастрофалан, за што првенствено 
окривљује климатске промјене. Каже да, без 
обзира на принос, за свој мед увијек може 
да гарантује, али то није случај код неких 
пчелара којима је циљ само брза зарада. 
"Посљедњих година, производња меда 
иде веома лоше. Клима се мијења. Мраз у 
прољеће побије главну багремову пашу. По-
слије долазе липа и кестен, али то су углав-
ном слабије паше. Многи се баве фалсифи-
ковањем меда, јер се то показало уносним 
послом", каже Лазић.
За првих пола године, инспекција за храну 
прегледала је 14 пошиљки меда, колико је 
увезено преко граничних прелаза и царин-
ских испостава на подручју Републике Ср-
пске. Сви узорци били су исправни, међутим, 
проблем представљају пчеларски производи 

који долазе из Федерације БиХ и Дистрикта, 
а чија контрола није у надлежности Инспек-
ције Републике Српске. 
"Трагом одређених информација, Инспек-
ција за храну је, протеклих дана, циљано вр-
шила узорковање меда у малопродаји. Узета 
су четири узорка за која је постојала осно-
вана сумња да је ријеч о патвореном меду. 
У свим случајевима произвођачи су били с 
подручја Федерације БиХ. За два узорка су 
у потпуности завршени инспекцијски по-
ступци, гдје је и првом и другом анализом 
потврђено да је ријеч о патвореном односно 
лажном меду, а два поступка су још у току", 
рекла је  Душанка Николић, портпарол Ин-
спектората РС. 
Из продаје је повучен мед за који је утврђе-
но да је лажан. Правно лице кажњава се са 
2.000 КМ, а одговорно лице у правном лицу 
са 300 КМ , истичу у Инспекторату РС. Грађа-
не савјетују да мед набављају само од про-

вјерених произвођача.
"Сваки пут апелујемо на наше потрошаче 
да мед купују искључиво код регистрованих 
произвођача и да пријаве Инспекцији све слу-
чајеве у којима имају сазнања да лица про-
дају или прометују мед сумњивог квалитета, 

без де- к л а р а ц и ј е или ван продај-
них мјеста. Правовременом реакцијом на 
терену, спријечили бисмо да се такав произ-
вод нађе у промету", напомиње Николиће-
ва. 
Многи гријеше па избјегавају кристализира-
ни мед, иако је то један од показатеља да је 
ријеч о квалитетном а не фалсификованом 
меду. Такође, природни мед није љепљив, а 
по окусу га је тешко замијенити са лажним 
јер изазива карактеристично боцкање на је-
зику, кажу стручњаци.
Пчелар Неђо напомиње да ће неискусни куп-
ци теже препознати фалсификован мед, али 
да се то може процијенити по боји и окусу.  
"Нема ту неке мудролије. Фалсификатори 
кувају шећер и додају још неке боје. То је чи-
сти сируп. Ја већ двије године нисам продао 
киле меда, јер природа није ишла наруку 
пчеларима. Цијена је од 15-20 КМ, а ови што 
фалсификују дају јефтиније. Неки се хвале да 
су мед платили само 10 КМ. Нека се запитају 
шта су, у ствари, купили", рекао је Неђо Ла-
зић.
Пчелари су ових дана на друштвеним мре-
жама упозорили да је бх. тржиште пре-
плављено лажним медом. Како кажу, неће 
одустати од борбе против патвореног меда, 
а потрошачима савјетују да мед набављају 
директно на прагу, само код провјерених 
пчелара. Многи сматрају да ће климатске 
промјене присилити пчеларе да крену у но-
маде, односно да селе своје кошнице тамо 
гдје је природа била издашнија.  

ПРВАЧИЋИМА ИЗ ЧАРАКОВА И КОЗАРЦА 
РУКСАЦИ СА ШКОЛСКИМ ПРИБОРОМ

На адресе двије приједорске школе, подручног одјељења 
Основне школе "Доситеј Обрадовић" у Чаракову и Основ-
не школе "Козарац" у Козарцу ове седмице стигла је дона-
ција од међународне хуманитарне организације "Humanity 
first". Ријеч је о 48 руксака са школским прибором, који су 
уручени ученицима првих разреда.

ЛАЖНИ МЕД ПРЕПЛАВИО ТРЖИШТЕ

НА ПРВОМ МЈЕСТУ ЗАРАДА, А НЕ 
ЗДРАВЉЕ КУПАЦА

Честа превара је боров мед, мед од 
маслачка или од зове. Они заправо 
не постоје. Фалсификатори кувају 
ове биљке и додају шећер.  Пчела се 
о ове производе није ни очешала. О 
здравственим бенефитима не може 
се ни говорити у контексту лажног 
меда, упозоравају пчелари.

Д. Совиљ 

Међународна хуманитарна организација "Humanity first"

ГОДИНА ЗА ПЧЕЛАРЕ НИКАД ГОРА, А МЕДА НЕ МАЊКА. НИЈЕ РИЈЕЧ О ЗАЛИХАМА ОСТАВЉЕ-
НИМ ЗА ЦРНЕ ДАНЕ, ВЕЋ О ЛАЖНОМ МЕДУ КОЈИ ЈЕ КОД ИНСПЕКЦИЈЕ И ПРОИЗВОЂАЧА 
УПАЛИО ЗВОНО ЗА УЗБУНУ. СТОГА СУ И ПЧЕЛАРИ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА ПОКРЕНУ-
ЛИ АКЦИЈУ ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА О МАСОВНОЈ ПОЈАВИ ПАТВОРЕНОГ МЕДА. 

Инспекција контролише квалитет меда

Неђо Лазић: Добар мед има и цијену

Захвални на донацији у школи у Козарцу 

Првачићима из Чаракова овај гест значи много 
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ВОДОРАВНО: 1. Пустињак, 9. Један кабловски оператер, 10. 
Врста горива, 12. Мали продајни објекат, 14. Улога, 15. Врста 
кунића, 17. Неутралан положај мјењача, 18. Ознака азота, 19. 
Музички комад без украса, 21. Јединица за електрични отпор, 
23. Бора, плик, 24. Симбол фосфора, 25. Један шаховски завр-
шетак, 27. Продукт спавања, 28. Потврдна рјечца, 29. Станов-
ник Асирије, 31. Њемачки књижевник Томас, 32. Врста газира-
ног пића, 33. Војвођанска ријека, 34. Заводница, кокета.  

УСПРАВНО: 1. Прастановник Балкана, 2. Присталица стоицизма, 
3. Насеље у општини Гњилане, 4. Ознака кисеоника, 5. Симо 
Матавуљ, 6. Шипак, мограњ, 7. Врста љепљиве траке, 8. 
Сувомеснати производ, 9. Уред економа, 11. Гужва, 13. Град 
у Јапану, 16. Мјесто рођења Шабана Шаулића, 20. Звук, 22. 
Припадник масонског покрета, 26. Пјевачица Тарнер, 28. 
Наочит мушкарац, 30. Главни град Италије, 31. Један глодар, 
33. Овдје, 35. Ознака грама.  

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ЈЕДНО ПРАВО                                                                                                        
Неким људима је својствено само једно право.                                               

Право на - глупост. 

ЧЕКИЋ И НАКОВАЊ                                                                                                     
Вријеме је за драстичне промјене.                                                                      

Они наковањ, а ми - чекић. 

ПОЛА ДАНА                                                                                                          
Мијењајте навике. Постаните раноранилац.                                                 

Нећете се ваљда задовољити само са половином дана. 

ШТА РАДИ?                                                                                                              
Шта ради атеиста кад се нађе у проблемима? 

- пита један читалац.             
 Ех, шта!? Сјети се вјере, па моли Бога за помоћ. 

ШКОЛА ЖИВОТА                                                                                                    
Нема школе до школе живота.                                                                           

Једино у њој можеш понављати стотину пута. 

ТВРДА ГЛАВА                                                                                                       
Ништа тврдоглавије од короне.                                                                                    

Прође љето, а она још није отишла на годишњи одмор.  

РАШИН КУТАК

КУД "Омарска" има 125 чла-
нова сврстаних у четири сек-
ције: фолклорну, музичку, 
пјевачку и секцију народних 
рукотворина. За чланство не 
брину, јер имају довољно 
заљубљеника у традицију 
који су с њима дуги низ го-
дина. 
"Сам фолклор је добра при-

лика за путовања. Посјетили 
смо фестивале у Мађарској, 
Бугарској, Словенији, Хрват-
ској и Србији. Ништа мање 
важна није ни љубав према 
традицији", рекла је Милица 
Берић која је у КУД-у "Омарс-
ка" већ 12 година.  
Ове године изостала су путо-
вања, али у КУД-у "Омарска" 
нису сједили скрштених руку.
"Набавили смо дио ношње 
и увјежбали нове кореогра-
фије. Због пандемије нисмо 
путовали на даље дестина-
ције, али смо организовали 

пут у Херцеговину. Било је 
прелијепо, посјетили смо 
Мостар, Требиње и Вишег-
рад", рекао је Рајко Анђић, 
предсједник КУД-а "Омарс-
ка".
Нека културнo-умјетничка 
друштва суочена су са смје-
ном генерација, али уздају 
се у младе снаге које његују 

љубав према фолклору. То је 
случај са КУД-ом "Саничани" 
који је са новим ансамблом 
представио "Игре из Лесков-
ца".
"Захвалио бих се КУД-у 
'Омарска' и предсједнику 
Ранку Анђићу на позиву за 
учествовање на овом кон-
церту. Епидемиолошка си-
туација је осиромашила 
културну понуду, па су нам 
гостовања попут овога у 
Омарској веома драгоцјена", 
рекао је Звјездан Грковић, 
предсједник КУД-а "Санича-

ни". 
Бојан Раковић, умјетнички 
руководилац КУД-а "Потко-
зарје", у неку руку је на до-
маћем терену, јер исту улогу 
обавља и у КУД-у "Омарска". 
Каже да се радују дружењу, 
сарадњи и заједничким путо-
вањима.
"КУД 'Поткозарје' има шест 

фолклорних секција: двије 
у Мишином Хану и чети-
ри у Поткозарју. Од укупно 
110 чланова, највише их је у 
фолклорној секцији, али ту су 
и вокални солисти те народ-
ни оркестар", рекао је Рако-
вић.
Концерту је претходио де-
филе учесника, а потом су 
уручене захвалнице поје-
динцима и представницима 
предузећа која помажу рад 
овог друштва и организацију 
годишњег концерта. 

Д. Совиљ

ПРЕДСТАВИЛИ НОВЕ
 КОРЕОГРАФИЈЕ И НОШЊЕ

Одржан годишњи концерт КУД-а "Омарска"

Уручене захвалнице

Културно-умјет-
ничко друштво 
"Омарска" при-
редило је тра-
диционални го-
дишњи концерт, 
који је, због епи-
д е м и о л о ш к е 
ситуације, овог 
пута одржан 
на отвореном. 
Осим домаћина, 
учествовала су 
гостујућа друш-
тва из Потко-
зарја, Брезичана 
и Саничана.

Бројна публика пратила концерт
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Укупна расвјетљеност кривич-
них дјела почињених током 
прошлог мјесеца је високих 
93,9 а по непознатом извршио-
цу 73 одсто. Евидентирано је 65 
кривичних дјела, а на подручју 
које покрива Полицијска управа 
Приједор одржано је повољно 
стање безбједности, саопште-
но је на редовној конференцији 
за новинаре. У августу су при-
јављена и два разбојништва. 
"Посебно бих издвојио рас-
вјетљавање кривичног дјела 
разбојништво над радником 
бензинске пумпе у раним ју-
тарњим часовима, када је из-
вршилац уз пријетњу оружјем 
отуђио новац у износу од 500 
марака. Истог дана полицијски 

службеници су идентификова-
ли извршиоца, пронашли све 
потребне трагове који поткрје-
пљују основе сумње да је то 
лице извршило кривично дјело 
и то лице смо предали Тужила-
штву. Лице се тренутно налази у 
притвору", рекао је Сретоја Вуја-
новић, начелник Полицијске 
управе Приједор.  
Из области криминалитета, 
прошлог мјесеца, евидентира-
но је 65 кривичних дјела, 54 су 
општи криминалитет, пет злоу-
потреба опојних дрога, четири 
привредни криминалитет, а два 
кривична дјела против безбјед-
ности саобраћаја. 
"По непознатом извршиоцу 
извршено је 14 кривичних дје-

ла или 21,5 одсто у односу на 
укупан број кривичних дјела. 
Расвјетљеност ових кривичних 
дјела је 73 одсто. Тужилаштву је 
поднесено 58 извјештаја против 
64 лица због основа сумње да 
су учинили нека кривична дје-
ла", истакао је Раденко Башић, 
начелник Сектора криминали-
стиче полиције.  
Када је јавни ред и мир у пи-
тању, прошлог мјесеца евиден-
тирана су 34 нарушавања и 40 
прекршаја. У оба случаја то је 
смањење за више од 20 одсто у 
односу на исти период прошле 
године. 
"У структури прекршаја јав-
ног реда и мира највише је 
вријеђања, 13  затим туча и фи-
зички напад, осам. Евидентира-
но је једно нарушавање јавног 
реда и мира у већем обиму у 
Новом Граду у коме је било де-
вет лица. Сви јавни скупови су 
протекли без инцидената", ре-
као је Марио Милашин, начел-
ник Сектора полиције.  
Што се безбједности саобраћаја 
тиче, у августу је било више од 
2.000 прекршаја и 82 саобраћај-
не незгоде, од чега су двије са 
смртно страдалим лицима. Са 
путева је искључено 47 возила и 
267 возача од којих је чак 235, 
што је у процентима 88 одсто, 
возило пијано. Било је и осморо 
оних који су за волан сјели дро-
гирани. 

РАЗБОЈНИШТВО РАСВЈЕТЉЕНО 
ЗА САМО НЕКОЛИКО ЧАСОВА

Полицијска 
управа 

Приједор

M. Згоњанин

Све већи број власника ауто-
мобила одлучује се да поред 
уплате за једнократни беспла-
тан превоз возила оштећених у 
саобраћајној несрећи, користи и 
додатна осигурања, како на под-
ручју БиХ, тако и иностранства. 
У Ауто-мото друштву Приједор 
подсјећају да се при регистра-
цији возила плаћа једнократна 
накнада у износу од девет КМ, 
на основу које возачи у случају 
саобраћајне незгоде стичу право 
једном годишње да им се пре-
везе возило са мјеста удеса на 
жељену локацију. 
Радан Вукадиновић, секретар 
АМД Приједор,  каже да поред 
овог редовног,  постоје и додатна 
осигурања која и у случају квара 
возила могу бити од користи воз-
ачима. "Грађани који хоће додат-
но да се осигурају у случају квара  
могу то учинити додатним упла-
тама. Превоз у тим ситуацијама 
до 50 километара  доплаћује се 
20 КМ на годишњем нивоу, а 

такозвано  "екстра осигурање" 
у износу од 50 КМ покрива 100 
километара бесплатног превоза 
у случају квара возила", навео је 
Вукадиновић.
Поред услуга Ауто-мото друш-
тва грађани могу да изаберу и 
услуге приватних предузећа која 
посједују шлеп службе.  Једно 
од њих је и предузеће "АУТО Д", 
власника Драгана Пепића, које 
броји шест вучних возила. 
"Радимо по позиву наших грађа-

на, али и позиву асистенцијских 
кућа са којима имамо уговор, а 
њих је све више у овом дијелу. 
Власници возила имају право 
чланстава у својим осигура-
вајућим кућама које нуде додат-
на осигурања од 20 до 100 КМ, 
зависно од услуге коју желе, од-
носно да ли је осигурање само 
на територији БиХ или Европе. 
Те осигуравајуће куће су потпи-
сале уговоре са асистенцијским 
кућама, а асистенцијске куће су 
потписале са нама приватници-
ма, који обављамо превоз.  На 
тај начин и ми као привредно 
друштво имамо право изласка и 
нуђења својих превоза на лицу 
мјеста грађанима у ситуацијама 
саобраћајних незгода или квара 
возила", појашњава Драган Пе-
пић. 
У  осигуравајућим кућама истичу 
да су најчешћа додатна осигу-
рања она која се односе на пре-
воз возила у току саобраћајне 
несреће или квара на подручју 
Европе.
Далибор Кезија, представник 
"ЕУРОС осигурања" у Приједо-
ру каже да је  најчешћа, додат-
на асистенција када људи иду у 
иностранство. Тада користе "Еу-
рос 5 картицу". 
"То подразумијева бесплатан 
превоз возила након саобраћај-
не несреће из било које земље 
Европе до мјеста становања, 
поправка на путу у Европи, вучу 
возила у случају квара до износа 
200 евра неограничен број пута 
годишње. Та асистенција износи  
50 КМ", навео је Кезија. 

СВЕ ЧЕШЋА ДОДАТНА ОСИГУРАЊА 
ВОЗИЛА У СЛУЧАЈУ КВАРА

Услуге превоза 
оштећених воз-
ила на путу поред 
АМД Приједор 
нуде и приватна 
предузећа уз исте 
услове. П. Шпадић

Удружење "Водоводи Републике Ср-
пске" биће носилац будућих промје-
на по питању водних услуга, речено 
је на редовној 16. сједници овог удру-
жења која је одржана у Приједору. У 
наредном периоду, ово удружење 
акцент ће ставити на рјешавање од-
вођења отпадних вода и проблем 
канализације. Предстоји им потпи-
сивање уговора са Њемачком аген-
цијом за развој ГИЗ, који се односи 
на ову област.
"Заједно са Савезом општина и гра-
дова РС, активно смо укључени у 
креирање новог закона о водним 
услугама. С тим у вези, покренута је 
заједничка иницијатива с Министар-
ством шумарства и водопривреде РС 
и одржан низ састанака. У наредном 
периоду очекујемо да ћемо, са Свјет-
ском банком као креатором, успјети 
довести сва водоводна предузећа у 
јединствени ниво и заједнички закон 
по питању водних услуга", рекао је 
Зоран Поповић, предсједник Удру-
жења "Водоводи РС". 
Тренд у свијету је смањивање гу-
битака на водоводној мрежи. Већина 
водоводних предузећа има исти про-
блем са старим цјевоводима, истичу 
у Удружењу "Водоводи РС". Под-

сјећају да су, заједно 
са представницима 
јапанско-израелске 
фирме, имали пре-
зентацију у згради 
Владе. Ријеч је о ве-
ликој инвестицији, 
али се надају да ће, у 
сарадњи са надлеж-
ним министарством, 
ући у програм рјеша-
вања губитака воде и 
смањења трошкова 
путем најсавреме-
нијих технологија.
"Креирамо законске 
акте заједно са Вла-
дом РС, односно над-

лежним министарствима и уз помоћ 
стручних консултаната међународне 
заједнице. Циљ нам је довести водо-
водна предузећа у оптимално стање, 
да обезбиједимо континуиране услу-
ге свим нашим потрошачима, а исто 
тако да их унаприједимо", рекао је 
Сандро Зеничанин, члан УО Удру-
жења "Водоводи РС".
Недавно је завршен пројекат бен-
чмаркинга. Он се односи на тарифну 
методологију и праћење параметара 
на основу којих управа водоводног 
предузећа те преставници локалне 
управе, могу да виде да ли предузеће 
напредује или стагнира  у појединим 
областима. 
"На основу усвојене тарифне методо-
логије, 'Водовод' Приједор припрема 
промјену цијене која би се базирала 
на фиксном и варијабилном дијелу. У 
том смислу очекујемо подршку с ми-
нималним повећањем цијена кроз 
евидентирање имовине, обрачуна 
амортизације да дођемо бар до дије-
ла неопходних средстава за инвести-
рање у поправку мреже и смањење 
губитака необрачунате воде", рекао 
је директор "Водовода" Приједор, 
Владо Рељић. 

У ФОКУСУ ВОДОВОДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
РЈЕШАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Грађани могу да бирају, од АМД до приватних шлеп служби

Д. Совиљ

За прва два дана појачане контроле 
техничке исправности моторних воз-
ила, контролисано је укупно 296 воз-
ила на подручју Полицијске управе 
Приједор, од којих је већа или мања 
неисправност потврђена код 142 воз-
ила. На ванредни технички преглед 
упућена су 44 возила, а 33 возила 
била су технички неисправна. Пет 
возача одбило је ванредни технички 
преглед, док је шест возила било ис-
правно. Из саобраћаја су искључена 
24 возила, од којих 19 због већих и 
мањих техничких неисправности, а 
пет због одбијања ванредног технич-
ког прегледа, рекао је Зоран Јеж, ин-
спектор за безбједност саобраћаја у 
ПУ Приједору. 
"Појачана контрола техничке исправ-
ности моторних возила трајала је од 
14. до 16. септембра, а организована 
је у оквиру акције 'Заштитимо дјецу 
у саобраћају'. Акцент је стављен на 
контролу техничке исправности ау-
тобуса, посебно оних којима се врши 
превоз ученика. Контролисали смо 
48 аутобуса. Од тога је 11 упућено на 
ванредни технички преглед. Шест ау-

тобуса било је тех-
нички неисправно, 
а један возач је од-
био ванредни тех-
нички преглед. Че-
тири аутобуса била 
су исправна", рекао 
је Јеж. 
Додаје да је од 
шест неисправних 
аутобуса, код јед-
ног утврђена мања 
техничка неисправ-
ност. Код пет се 
радило о технич-
кој неисправно-

сти уређаја за управљање и заус-
тављање, што су разлози због којих 
се аутобуси искључују из саобраћаја. 
У Станици техничког прегледа "Ауто-
транспорт" највише пажње обраћају 
на исправност управљачког и кочио-
ног система.
"За вријеме акције Полицијске упра-
ве Приједор, током ванредног тех-
ничког прегледа проценат неисправ-
них возила је око 25 посто. Проблем 
је и дотрајалост возила која су у 
просјеку стара од 20 до 30 година.  
На оволики проценат неисправних 
возила помало утиче и неодговор-
ност самих превозника", рекао је 
Стојан Грујичић, шеф Станице технич-
ког прегледа "Аутотранспорт" Прије-
дор.
Из Полицијске управе Приједор апе-
лују на возаче да свакодневно прате 
стање техничке исправности својих 
возила и благовремено отклањају 
кварове, јер једино потпуно технички 
исправно возило гаранција је за без-
бједно учешће у саобраћају. 

ТЕХНИЧКИ НЕИСПРАВНО 25 ОДСТО 
КОНТРОЛИСАНИХ АУТОБУСА

Д. Совиљ

Контролисана и друга моторна возила

Са састанка у Приједору
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Град Приједор ће поводом обиљежавања Европске кам-
пање "Дан без аутомобила 2021", чији је циљ  промо-
висање  алтернативних видова саобраћаја, затворити 
саобраћај за сва моторна возила, дана 22.9.2021. годи-
не (сриједа), у времену од 11.00 до 14.00 часова у сље-
дећим улицама:
На  дијелу Улице Милоша Обреновића од Трга М. Зорана 
Карлице до раскрснице са Улице А. Јована Рашковића, 
Улице Академика Јована Рашковића у читавој дужини, 
на дијелу Улице Николе Пашића од раскрснице са За-
натском улицом до улаза на паркинг Дворана, на дије-
лу Светосавске улице  од раскрснице са Улицом Николе 
Пашића до улаза на паркинг Јереза, у Занатској улици 
од Трга М. Зорана Карлице до улаза на паркинг Јереза.
Позивају се грађани Приједора, да се уз поштовање хи-
гијенско-епидемиолошких мјера, наведеног дана при-
кључе овој манифестацији у обиљежавању овог значај-
ног еколошког датума, те на тај начин дају свој допринос 
очувању животне средине и очувању свог здравља.
 

"Водовод" а.д. Приједор у посљедње вријеме има про-
блема са повећаним бројем кварова на унутрашњим 
инсталацијама у стамбеним зградама.  Због тога жели-
мо да подсјетимо наше кориснике на њихове обавезе 
у погледу одржавања водоводних инсталација. 
Према члану 2. Одлуке о јавном водоводу и јавној ка-
нализацији, индивидуални потрошачи и заједнице 
етажних власника су дужни да одржавају унутрашње 
инсталације у исправном стању, као и да рјешавају 
евентуалне проблеме са истим: "Под јавним водово-
дом, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти и уређаји 
система за захватање и испоруку воде за пиће водо-
водном мрежом до главног мјерног инструмента (во-
домјера) потрошача, укључујући и мјерни инструмент, 
те црпна постројења и резервоари, којима управља 
Јавно предузеће "Водовод" а.д. Приједор. Сви остали 
објекти и уређаји од главног мјерног инструмента до 
излива воде, који служе за снабдијевање водом из јав-
ног водовода, сматрају се унутрашњом водоводном 
инсталацијом - у власништву потрошача, и дужан их је 
одржавати".
Члан 23. Одлуке о јавном вововоду и јавној канализа-
цији: "Трошкови оправке водомјерне гарнитуре због 
неисправности, смрзавања и лошег одржавања водо-
мјерног окна падају на терет корисника.Водовод пис-

меним путем упозорава корисника водоводног при-
кључка о уоченим неправилностима у водомјерном 
окну, које је корисник  дужан отклонити у року од 10 
дана, од дана пријема упозорења".
О урађеним инсталацијама корисници су дужни оба-
вијестити "Водовод", због фактурисања воде.  
"Водовод" је протеклих мјесеци извршио искључење 
неколико улаза у граду, због губитака који су настали 
због квара на унутрашњим инсталацијама у овим згра-
дама, који нису у надлежности "Водовода", а корис-
ници нису ништа предузели на рјешавању проблема. 
Такав је случај био са двије зграде на Пећанима, двије 
зграде у Улици Вука Караџића и једним улазом у руд-
ничким зградама.  
Како бисмо избјегли непотребне проблеме, а у циљу 
његовања добре сарадње са нашим корисницима, 
желимо да подсјетимо заједнице етажних власника и 
власнике станова на њихову обавезу одржавања уну-
трашњих инсталација у исправном стању. 
Такође, молимо заједнице етажних власника и власни-
ке станова да се јаве у "Водовод" ако примијете већу 
потрошњу на рачуну, како бисмо заједно дефинисали 
проблем и начин његовог рјешавања. 

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Драгослав Кабић, дипл.инг.грађ. 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е  З А  Г Р А Ђ А Н Е

"Водовод" а.д. Приједор

Број: 08 - сл./21
Датум: 15.9.2021.год.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

ПОЛИЦИЈА РЕГИСТРОВАЛА 10 
НАПАДА ПАСА НА ГРАЂАНЕ

У првих осам мјесеци ове 
године Полицијска управа 
Приједор евидентирала је 
10 напада паса на грађа-
не, што је дупло више 
него претходне. У поли-
цији подсећају да су сви 
власници паса дужни да 
поштују Закон о заштити 
и добробити животиња, 

Правилник о држању и за-
штити кућних љубимаца и 
Одлуку о начину држања и 
извођења кућних љубима-
ца на јавне површине које 
доносе локалне заједнице.
Према ријечима Данијела 
Музичке, командира По-

лицијске станице Приједор 
један, чланом 30. Закона о 
јавном реду и миру Репу-
блике Српске  прописано 
је која су то обиљежја пре-
кршаја која се односе на 
држање, односно надзор 
над опасним животињама, 
које могу да повриједе или 
доведу у опасност грађе-

не.
"Овим чланом регулиса-
но је да ће се новчаном 
казном од 300 до 900 КМ 
казнити лице које без над-
зора и заштитних средста-
ва, супротних прописима 
о држању и заштити живо-

тиња, држи или води жи-
вотиње које могу некога 
да престраше или поврије-
де. Такође, истом висином 
казне кажњава се и лице 
које јавном површином 
води пса без поводца и за-
штитне корпе на њушци", 
рекао је Музичка. 
У Кинолошком друштву 
Приједор подсјећају на 
прописе којих се власници 
кућних љубимаца морају 
придржавати, било да је 
њихов љубимац у двориш-
ту или га изводе на јавне 
површине. Уколико је пас 
у дворишту, обавеза влас-
ника је да на улазу  истакне 
таблу упозорења.  Младен 
Гороњић, предсједник Ки-
нолошког друштва При-
једор, подсјећа да су по-
бројане и опасне расе паса 
које се не смију кретати 
јавном површином без по-
водца и корпе на њушци. 
"Власник не би требао пса 
да изводи у шетњу без по-
водца. Док год се не рије-
ши проблем паса лутали-
ца, а то је моје мишљење, 
нема сврхе да власнички 
пси који су на поводцу, 
носе и корпе. Може се 
догодити да је ријеч о из-
узетно вриједним једин-
кама, псима који иду на 
изложбе, а које се у слу-
чају напада паса луталица 
не могу одбранити. При-
ликом таквог напада могу 
задобити ожиљке и њи-
хова изложбена каријера 
је завршена", појашњава 
Гороњић. 

Дупло више него прошле године

У НОВУ ФАЗАНЕРИЈУ
 ПУШТЕНО 

350 ФАЗАНА

Ловачко удружење "Мраковица 
у Саничанима је у функцију ста-
вило фазанерију у којој ће се, 
за потребе удружења, али и за 
тржиште, узгајати и размножа-
вати фазани. 
"Обавеза Ловачког удружења 
"Мраковица" је да сваке године 
уноси дивљач у ловиште. Одлу-
чили смо на крају да отворимо 
своју фазанерију, што ће значај-
но смањити трошкове које смо 
годишње издвајали за купови-
ну фазана", рекао је Младен 
Унијат, предсједник ЛУ "Мрако-
вица". 
Главни ловник Огњен Сиђак 
каже да је пуштено матично 
јато од 350 јединки  које ће слу-
жити за производњу фазанских 
пилића. "Објекат фазанерије је 
завршен. Слиједи изградња ин-
кубаторске станице и свих по-
требних објеката за узгој фазан-
ских пилића и одраслих јединки 

фазана", рекао је он. 
Бошко Вученовић, предсједник 
Скупштине ЛУ "Мраковица" 
каже да је ово један од доказа 
да ово ловачко удружење заи-
ста ради добар посао, како кроз 
своје органе, тако и послове 
који се тичу набавке дивљачи. 
Стојан Топић, ловочувар ЛУ 
"Мраковица"  захвалио се свим 
ловцима  удружења који су по-
могли изградњу фазанерије. 
"Такође, не смијем заборавити 
да су нам у реализацији ове фа-
занерије помогли Министарст-
во пољопривреде шумарства и 
водопривреде РС и Град Прије-
дор", рекао је Топић. 
У Ловачком удружењу "Мрако-
вица" подсјећају да је њихово 
удружење прво у БиХ имало фа-
занерију и то на локацији гдје се 
налази нова, чија је изградња 
коштала 60.000 КМ. 

Ловачко удружење "Мраковица"

П. Шпадић

Имајући у виду да је почела  нова школска година  и 
да је повећано кретање дјеце школског узраста на 
јавним површинама, из Полицијске управе Приједор 
апелују на све власнике кућних љубимаца и опасних 
животиња да поштују прописе који регулишу начин 
држања кућних љубимаца и опасних животиња, 
подсјећајући на прошлогодишњи случај у насељу 
Гомјеница, када је пас напао дијете и том приликом 
нанио му тешке тјелесне повреде.

П. Шпадић
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Сјећање на радног колегу

ГОЈКА ВЕЈНОВИЋА
(2.1.1940 - 18.9.2020)

Од радника Агенције "VD TOURS COMMERCE" Приједор.
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Дана 18.9.2021. навршава се година дана како 
нас је напустио наш вољени

ГОЈКО-ГОЈА (Угљеше) ВЕЈНОВИЋ

Помен ће бити одржан у 11.00 часова на 
градском гробљу. Супруга Драгица, синови 

Александар и Горан са породицама.

04/21

Тужним срцем јављамо да је дана 9.9.2021. 
године након краће и тешке болести преминуо 

наш драги супруг, отац, брат, дјевер, 
стриц и деда

ЖИВКО (Мирка) АНЂИЋ 
рођен 1944. године 

Ожалошћена супруга Зорана, кћерке Андреа 
и Милка, браћа, сестре, снахе, пријатељи 

и остала многобројна родбина.

12/21

Дана 9.9.2021. године престало је 
да куца срце наше драге

ПЕРСЕ (Душана) МАРЧЕТИЋ
(1950-2021)

Тешко је прихватити чињеницу да си отишла тако брзо 
и изненада. Памтићемо те по храбрости и оптимизму. 
Увијек си налазила рјешење за све животне изазове. 
Захваљујемо се свима који су дошли да заједно 
испратимо нашу драгу Пепу на њен вјечни починак. 
Почивај у миру, драга Пепа. С љубављу и поштовањем 
сестрић Жарко и сестричина Милица са породицом.

13/21

1. Позивају се власници, односно посједници, непокретности означених 
као: 
- К.ч.број: 93/40, Собица, шума, у површини од 63 m2, уписана у ЗК бр. 
8 К.О. СП Југовци као сувласништво Марчета (Мирко) Стеве из Цикота 
са дијелом 1/25, Танкосић (Васо) Миље из Брезичана са дијелом 1/45, 
Танкосић (Васо) Милеве из Брезичана са дијелом 1/45, Марчета (Перо) 
Ђуре из Југоваца са дијелом 7/60, Марчета (Перо) Стеве из Југоваца са 
дијелом 43/360, Марчета (Лазар) Бранка из Југоваца са дијелом 17/1500, 
Марчета (Лазар) Сретка из Југоваца са дијелом 17/1500, Марчета (Лазар) 
Марка из Југоваца са дијелом 17/1500, Марчета (Лазар) Анке из Југоваца 
са дијелом 17/1500, Паскола (Георг) Емерика из Бањалуке са дијелом 1/25, 
Шева (нн) Милије из Цикота са дијелом 17/94, Марчета-Марин (нн) (Сок) 
из Југоваца са дијелом 17/3000, Марчета (нн) Милке рођене Попић из 
Југоваца са дијелом 23/720, Адамовић (нн) Косаве из Д. Волара са дијелом 
7/240,  Станимиров (нн) Десанке са дијелом 7/240, Алагић (Але) Касима из 
Југоваца са дијелом 6/360, Хоџић (Мехо) Фехима из Југоваца са дијелом 
6/360, Марчета (нн) Јеле из Југоваца са дијелом 37/1800, Марчета (Никола) 
Неђе из Југоваца са дијелом  37/900, Јовановић (нн) Ружице из Приједора 
са дијелом 1/200, Радојковић (нн) Милице из Крушевца са дијелом 1/200, 
Марчета (Ђуро) Стане из Југоваца са дијелом 17/384, Марчета (Нико) 
Миће из Приједора са дијелом 17/94, Вукмир (нн) Милије из Приједора са 
дијелом 17/94, Миладиновић (Стево) Зорке из Југоваца са дијелом 37/1800, 
Марчета (Ђуро) Милана из Југоваца са дијелом 2975/18048, Марчета Илије 
из Југоваца са дијелом 7/120, Хаџић (Мухо) Салка из Југоваца са дијелом 
21/360, Качавенда (Миле) Дражена са дијелом 1/100, Пајић рођ. Мусић (.) 
Нефисе са дијелом 17/18000, Пајић (Ешеф) Изета са дијелом 17/4500, Пајић 
(Ешеф) Велида са дијелом 17/18000, Марчета (Мирко) Бранка са дијелом 
7/576, Марчета (Мирко) Славка са дијелом 7/576, Секула рођ. Марчета 
(Мирко) Наде са дијелом 7/576, Марчета (Милан) Марка са дијелом 7/1728, 

Марчета (Милан) Младена са дијелом 7/1728 и  Марчета рођ. Родић (Стојан) 
Миље са дијелом 7/1728, што по новом премјеру одговара к.ч. број:  541/2, 
Собица, шума 2. класе, у површини од 63 m2, уписаној у ПЛ број: 345/3 К.О. 
Љескаре као посјед Марчета (Тоде) Босиљке рођ. Јањош са   дијелом 1/1;

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

2.Предмет преговора ће бити купопродаја некретнина које требају бити 
експроприсане у корист корисника експропријације Града Приједора, а 
у сврху изградње инфраструктурног објекта – водоводна мрежа и кућних 
прикључака са изградњом пумпног постројења, у насељу Волар.

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

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

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

Број: 02-47-126/16
Датум: 8.9.2021. године

Градoначелник                             
Далибор Павловић

У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експропријацији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15) и на 
основу Одлуке Владе Републике Српке о утврђивању општег интереса број: 04/1-012-2-2277/21 од 12.8.2021. године, ради изградње инфраструктурног објекта 
– водоводне мреже и кућних прикључљка са пратећим објектима у насељу Гомјеница, дијелу насеља Петрово и Миљаковци, Град Приједор упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за купопродају непокретности у к.о. СП Југовци

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Дана 20.9.2021. навршава се седам 
година како нас је напустила најбоља 

мама на свијету...

МИРЈАНА 
(Романа) СУПИЋ

 (4.4.1946-20.9.2014)

Најдража бако и мајко на свијету, прође седам година како си отишла... Онако тихо, на 
свој начин, као да је то најнормалнија ствар на свијету, оставивши неописиву празнину 
и тугу у нашим срцима. Кажу, вријеме лијечи, али не рекоше колико времена треба да 
прође... Никада се нећемо навићи на то да те нема.
Волимо те и вољећемо те заувијек.
Твоји најмилији.

00001

Дана 30.9.2021. навршава се 
година дана како није са нама наш вољени

ДУШАН ЛУКИЋ
(27.3.1949 - 30.9.2020)

Никад заборављен. Ожалошћена супруга Љубица, 
cин Обрад и кћерка Свјетлана са породицама.

09/21

Посљедњи поздрав нашој Тањи

ТАЊА ЧОПРКА
(1980-2021)

Од тетке Драгице и сестре Драгане 
са породицом. Никада и ништа неће 
бити исто... Волимо те заувијек, 
драга наша Тања.

02/21

Посљедњи поздрав нашој Тањи

ТАЊА ЧОПРКА
(1980-2021)

Увијек вољена, никад заборављена, 
драга наша Тања. Тетка Зденка 
и сестра Бранка са породицом.

03/21

Дана 9.9.2021. године престало је да куца 
срце наше драге

ТАЊЕ ЧОПРКА 
(1980-2021)

Рано наша непреболна, однијела си дио наших душа, али те чувамо 
у срцу. Тата Ратко, мама Драгојла и сестра Сања са породицом.

01/21

Дана 19.9.2021. навршава 
се 26 година како није са 
нама наш драги супруг, 

отац и брат

ДУШКО БАНОВИЋ

Са љубављу и поштовањем, вјечно ћеш остати 
у нашим срцима. Супруга Самира, дјеца Драго, 
Драженко и Душка и брат Драшко.

07/21

Помен и сјећање на наше

МИЛЕ БАНОВИЋ 
(1994-2021)

Са љубављу и поштовањем, чувамо вас од заборава. 
Драшко, Самира, Драго, Драженко и Душка.

08/21

ДРАГО БАНОВИЋ 
(1988-2021)

10/21

Дана 19.9.2021. навршава се 10 година 
од преминулог нам

РАНКА МИКИЋА
(2011-2021)

Вјечно ћеш живјети у срцима оних који те воле. Супруга Нада, син 
Бојан, снаха Данијела, кћерка Бојана, зет Дражен, унучад Алекса, 
Анђела, Ана и Душица, отац Љупко и мајка Боса.

Дана 19.9.2021. 
навршава се 26 година 

од смрти мога сина

ДУШКА 
БАНОВИЋА
(1970 - 1995)

Носим те у срцу, чувам у души, са тугом и болом. 
Не могу те вратити. Сјећање на тебе вјечно ће 
трајати. Воли те твоја мама Вука.

11/21

Дана 23.9.2021. 
навршава се тужна 

година како није са нама 
наша вољена

НЕВЕНКА 
НИНКОВИЋ
 (1939-2020)

"Толико је било ствари у животу којих смо се 
бојали. А није требало. Требало је живјети". 

   И. Андрић
 

Твоји:  Милена, Весна, Драган, Јелена и Биба.
06/21

Тужно сјећање

МИЋО  ТАТИЋ
Било би мало све што би се рекло. Осим да сте својим одласком оставили 
велику празнину и неизмјерну тугу! Али најљепше успомене што сам Вас 
имала за родитеље!

Ваша неутјешна мезимица Весна и зет Зоран. 
05/21

МИЛИЦА ТАТИЋ

Дана 18.9.2021.године 
навршава се 40 дана од 

смрти нашег супруга, 
оца, дједа и прадједа

ПЕРЕ 
(Драгоје) БОКАНА

С дужним поштовањем чуваћемо 
успомену на твој лик.
Супруга Душанка, син Драгомир и кћерка 
Милана са породицама.

00001

Дана 18.9.2021. навршавају се четири 
године од смрти

ДРАЖЕНКЕ КОС

Не постоји вријеме које доноси заборав, нити сјећање у којем 
тебе нема. Много је лијепих успомена због којих ћемо те вјечно 
памтити и с тобом се поносити. Ожалошћени супруг Мирко, 
син Марко и кћерка Јелена. 12/21 
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ФК "Рудар Приједор" са 
3:0 славио је на свом те-
рену против "Посушја", 
у осмом колу Премијер 
лиге БиХ. Први погодак 
пао је у 13. минуту, а 
стријелац је био Јаку-
повић. До краја првог 
полувремена "Рудар" је 
имао неколико прилика, 
али противничка мрежа 
је мировала. У наставку 
сусрета, капитен Немања 
Пекија у 53. минуту по-
гађа за 2:0. Имали су и 
гости своје шансе, али 
свака шанса за преокрет 
пала је у воду кад је Леко 
добио други жути картон 
и морао у свлачионицу. 
У 83. минуту стријелац је 

био Амоах за 3:0. "Рудар" 
тренутно заузима осму 
позицију, са осам освоје-

них бодова. У наредном 
колу противник им је дру-
гопласирани "Зрињски".

ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР" СЛАВИО НА СВОМ ТЕРЕНУ

Осми "Балкански скок 
пријатељства" одржан је 
на Спортском аеродрому 
"Лисичји јарак" у Београ-
ду, од 10. до 12. септем-
бра. Ову традиционалну 
манифестацију, чији је 
покретач и идејни творац 
"Архистратиг", Падобран-
ски клуб ветерана 63. Па-
добранске бригаде Војске 
Србије, организовао је Ва-
здухопловни савез Србије, 
уз подршку Министарства 
омладине и спорта, Војске 
и МУП-а Србије. 

На овом премијерном так-
мичењу учествовало је 20 
такмичара из Србије, Црне 
Горе, Сјеверне Македо-
није, Мађарске и Републи-
ке Српске. Синиша Вуја-
ковић, члан Аеро-клуба 
"Приједор", најтрофејнији 
приједорски "циљаш", 
једини БиХ падобрански 
интернационалац и спор-
тиста који је током своје 
каријере наступао за ре-
презентације три различи-
те земље (БиХ, СР Југосла-
вија, Аустрија) освојио је 
друго мјесто у појединач-

ном пласману.
"Велики је изазов био 
одмјерити снагу са ак-
туелним шампионом и 
вицешампионом Србије, 
са још једним репрезен-
тативцем Србије и са јед-
ним од најјачих аматера 
Мађарске. Дакле, ако ту 
убројим и себе, насту-
пило је пет врхунских 
"циљаша". Резултатом 
нисам задовољан, али 
утолико више пласманом 
и реваншом за пораз на 
недавном 67. Отвореном 
првенству Србије", рекао 
нам је Вујаковић.
Синиша Вујаковић с не-
комплетном екипом 
Аеро-клуба "Приједор" 
(Драшко Лајић и Бобан 
Иветић) наредног ви-
кенда путује у Никшић, 
гдје ће у знатно јачој 
конкуренцији провјери-
ти актуелну форму пред 
финале Свјетског купа, 
посљедњег викенда у 
септембру, у швајцарском 
падобранском центру Ло-
царно.

На теренима Тениског 
клуба "Др Младен Стоја-
новић" одржан је 12. "ITF 
SENIORS" турнир за вете-
ране на којем су наступили 
тенисери и тенисерке из ТК 
"Др Младен Стојановић", 
Бања Луке, Швицарске и 
Словеније. "Организација 
турнира била је на високом 
нивоу, уз придржавање ко-
вид-упута од стране ИТФ-а 
и свима онима који су уче-
ствовали у овој организа-

цији желимо да се захва-
лимо и да поручимо да се 
видимо и сљедеће годи-
не", изјавио је супервисор 
Владимир Јованоски. У 
конкуренцији мушкара-
ца +35 година побједник 
је Раде Гвозден из Бања 
Луке,  +40 година Дарко 
Радановић, +45 Ненад Јан-
дрић,  +50 година Ненад 
Бабић, +55 година Небој-
ша Радетић, +65 Ненад 
Марјановић, а у категорији 

дублова МД 35 година по-
бједили су Ненад Бабић и 
Раде Гвозден.  У категорији 
жена +35 година побиједи-
ла је Нина Вокић, +40 Вене-
ра Јандрић, а у категорији 
MIXED duvbliva MIXED +35 
побједили су Нина Вокић 
и Ненад Бабић. Покрови-
тељ турнира био је Град 
Приједор, а медиски по-
кровитељ ИПЦ "Козарски 
вјесник".

ВУЈАКОВИЋ ВИЦЕШАМПИОН 
"БАЛКАНСКОГ СКОКА ПРИЈАТЕЉСТВА"

ОДРЖАН 12. "ITF SENIORS" ТУРНИР ЗА ВЕТЕРАНЕ

У организацији Карате клуба "Реге-
нерација" одржан је Међународни 
карате турнир "Трофеј Велике Кла-
душе 2021". Спортисти КК "Шодан" 
освојили су укупно девет медаља, 
двије златне, три сребрне и четири 
бронзане. Златне медаље освојили 
су Лидија Брезичанин и јуниорски 
ката-тим, а сребрне Лидија Брезича-
нин, Страхиња Мрђа и Озрен Груји-
чић, док су се бронзаним медаљама 
окитили Вук Вукић, Тамара Брези-
чанин, Неа Ханданагић и Сергеј Но-
ваковић. На овом турниру учешће 
је узело преко 300 такмичара из 33 
клуба, Босне и Херцеговине, Хрватс-
ке и Словеније.

ДЕВЕТ МЕДАЉА ЗА КАРАТИСТЕ "ШОДАНА"

Припремио: З. Јелић, ИнфоПриједор

Трка кроз Србију која је вожена протекле 
седмице била је велико искуство за Си-
нишу Лукића, приједорског бициклисту. 
Иако је, прије свега МТБ возач, заслужио 
је позив од селектора друмске репрезен-
тације Трлета Хајрудина да вози за ре-
презентацију БиХ. Синиша је појединач-
ним пласманом заузео 81 мјесто међу 
128 такмичара, а са репрезентацијом 
БиХ екипно 12 мјесто од укупно 22 тима 
из 25 земаља. Ова трка вожена је четири 
дана, у четири етапе, дужине 620 кило-
метара.

ТРКА КРОЗ СРБИЈУ ВЕЛИКО 
ИСКУСТВО ЗА СИНИШУ ЛУКИЋА 

Фудбалски клуб "Омарска" 
доживио је први пораз у 
Првој лиги РС. Са 3:2 мом-
ци у плавом поражени су 
у Козарској Дубици код 
екипе "Борца".  Омарска је 
повела у 19. минуту голом 
Росића, али Суљић изјед-
начује 20 минута касније. 
Мреже су мировале до 72. 
минута, кад Суљић дово-
ди "Борац" у водство. Два 
минута касније, Крнета 
погађа за 3:1.  Росић у 79. 
минуту смањује заоста-
так, али на крају бодови су 
остали у Дубици.

ФК "ОМАРСКА" ДОЖИВИО ПРВИ ПОРАЗ

Чланови Аеро-клуба "При-
једор" остварили су добар 
пласман на 3. "КА-7 Купу", 
који је одржан у Бихаћу. У 
Приједор су се вратили са 

двије медаље. У поједи-
начној конкуренцији, Љу-
биша Араманда освојио је 
треће мјесто, а у екипној 
са Огњаном Петровићем, 

такође треће мјесто. Ово 
такмичење окупило је 16 
такмичара из РС, БиХ, Хр-
ватске и Словеније.

ТРЕЋА МЈЕСТА ЗА АЕРО-КЛУБ 
"ПРИЈЕДОР" НА ТАКМИЧЕЊУ У БИХАЋУ

Тенис клуб "Др Младен Стојановић" 


