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СРПСКА ЈЕ
СИГУРНА
ЗА УЛАГАЊА

Ријеч је о историјском пројекту вриједном преко 600 милиона
марака, који се гради на основу концесионог споразума између
Владе Републике Српске и кинеске компаније "Shandong Hi-Speed
international". Предвиђена дужина ауто-пута износи 40,7 километара, а рок за завршетак радова је три године.

Јово Петровић из Горњих Гареваца

ЧОВЈЕК СА ДЕСЕТ ЗАНАТА

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА
УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ
СТИПЕНДИЈЕ

ПОНОВО СЕ ЛОВИ РИБА У РИБЊАКУ "САНИЧАНИ"

НОВА НАДА ЗА РАДНИКE

ОД ПОНЕДЈЕЉКА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА
У Дому здравља Приједор у понедјељак ће почети бесплатна вакцинација против сезонског грипа. Вакцинација ће се обављати сваким радним даном од 9.00
до 14.00 часова, саопштено је из ове здравствене установе. Заказивање није
потребно, а категорија становништа која има право на бесплатну вакцинацију
иста је као и претходних година. Институт за јавно здравство РС обезбиједио је
1.300 бесплатних доза вакцина приједорском Дому здравља. За сада још није
познато када ће почети комерцијална вакцинација, а њена цијена, према најавама Института, износиће 28 КМ.

Kontakt telefon: 052/490-126 E-mail:
laboratorija@spamljecanica.com

АКТУЕЛНО

Озваничен почетак градње ауто-пута Бањалука-Приједор

ИСТОРИЈСКИ ПРОЈЕКАТ И ПЕРСПЕКТИВА ЗА 500.000 СТАНОВНИКА

Бројни званичници присуствовали свечаности у Орловцима
Укључивањем механизације и ватрометом,
озваничен је почетак радова на градњи ауто-пута Бањалука - Приједор. Свечаности у
Орловцима присуствовали су званичници
Народне Републике Кине и Републике Српске, али и мјештани који имају велика очекивања од овог инфраструктурног пројекта.
Како је речено, ријеч је о историјском
пројекту вриједном преко 600 милиона марака, који се гради на основу концесионог
споразума између Владе Републике Српске
и кинеске компаније "Shandong Hi-Speed
international". Завршетак радова планиран
је за три године.
"Изградња ауто-пута значи нам много. Биће
то добро за овај народ, за Приједор, Бањалуку и привреду", сматра Борислав Јеличић
из Горњих Орловаца. "У питању су огромна
средства", свјестан је мјештанин Слободан
Алексић, како је истакао "ако све прође у
реду, и наша унучад ће бити задовољна".
ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ ПОСЛИЈЕРАТНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
У Орловцима је започета једна од највећих
послијератних инвестиција на овом про-

стору, поручено је са свечаности. Изградња
ауто-пута Бањалука - Приједор капиталан је
инфраструктурни пројекат којим ће бити повезани дијелови Републике Српске.
"Изградња ауто-пута значајно ће побољшати економски потенцијал и заинтересованост инвеститора за подручје Приједора.
Отвориће неке нове перспективе, не само
у смислу боље комуникације, бољих веза и
бржег протока роба и услуга, већ засигурно
унаприједити положај и статус наших привредника", рекао је Недељко Ћорић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
Ауто-пут Бањалука - Приједор, као саставни дио мреже ауто-путева и брзих путева у
Републици Српској, биће изграђен на основу концесионог споразума, који је Влада
Српске постигла са кинеском компанијом
"Shandong Hi-Speed international". Директор
ове компаније Менг Јан рекао је да ће завршетак овог пројекта подстаћи запошљавање
и економски раст у свим мјестима уз овај
ауто-пут, подсјетивши да је то први ауто-пут
у Европи који ово предузеће реализује по
основу концесије. Он је захвалио Влади Републике Српске, али и уопште БиХ, за указа-

ну подршку и повјерење.
"Имајући у виду снагу, способност и искуство наше компаније, неће бити проблема
у реализацији овог пројекта, без обзира да
ли се ради о финансијским средствима, технологији или квалитети радова", поручио је
Менг Јан.
EКОНОМСКА САРАДЊА
Присутнима се обратио и амбасадор Кине
у БиХ, Ђи Пинг, који је рекао да је отварање
овог пројекта корак више у заједничкој економској сарадњи.

пута. Ми смо успјели да, путем кредитних
средстава, изградимо 106 км ауто-пута. Расписали смо тендер за изградњу дијела аутопута од Бијељине према Рачи, у дужини од
20 км, и очекујем да до краја године потпишемо уговор с потенцијалним извођачем на
том дијелу ауто-пута", истакао је Вишковић.
Српски члан Предсједништва БиХ, Милорад
Додик изјавио је да је изузетно значајно што
ће бити изграђен ауто-пут Бањалука-Приједор и истакао да је то велика инвестиција за
Републику Српску.
"Није лако изгадити ауто-пут и морали смо
чекати да имамо билансе који ће нам омо-

Механизација спремна

ВИШКОВИЋ: "Дубоко сам увјерен да ће наш
кинески партнер извести радове у предвиђеном року од три године и да ћемо
крајем 2024. године бити у прилици да кажемо да су Бањалука и Приједор повезани
модерним ауто-путем."
Рок за завршетак радова три године

ДОДИК: "Овај ауто-пут је предвиђен нашим стратешким плановима и драго ми је
што је дошло до почетка радова. Нећемо
стати, завршићемо тај пут, он је дио система ауто-путева у Републици Српској."

ЂИ ПИНГ: "Ауто-пут Бањалука-Приједор
није само први инвестициони пројекат кинеске компаније у БиХ, већ и први пројекат
копнене саобраћајне инфраструктуре у који
кинеска страна инвестира и гради по концесионом уговору."

ЋОРИЋ: "Велики је подухват то што је Кина
одлучила да инвестира новац, знање и иновативна рјешења у оквиру своје државне
компаније на простору Републике Српске,
јер ће четрдесетак километара ауто-пута
према Приједору отворити нове перспективе."

"Кроз овај пројекат желимо не само да допринесемо економском развоју овог региона, већ и да помажемо у остваривању
повољних услова за Босну и Херцеговину у
придруживању Европској унији", рекао је
кинески амбасадор.
До 2025. године Влада РС планира да направи више од 250 километара ауто-пута
на простору Републике Српске и на томе се
неће стати, рекао је премијер Републике Српске, Радован Вишковић.
"Прије 15 година, Република Српска није
имала ни једног јединог километра ауто-
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гућити наставак изградње. Идемо даље у
изградњу, с тим да ћемо од Приједора према Новом Граду и Козарској Дубици градити
брзу цесту са двије траке", рекао је Додик.
Концесиони уговор потписан је на период од
30 година. Предвиђена дужина ауто-пута износи 40,7 километара. Вриједност радова је
297 милиона евра, а рок за њихов завршетак
три године. Друга фаза пројекта подразумијева продужетак ауто-пута од Приједора
до Новог Града и брзог пута од Приједора до
Козарске Дубице.
Д. Совиљ

www.kozarski.com

Поново се лови риба у рибњаку "Саничани"

СТАВ

НОВА НАДА ЗА РАДНИКE

У рибњаку "Саничани" ове седмице поново је почео излов рибе. Радници, њих 14 који нису
примили 20 плата, надају се да би ово могао бити нови почетак некад другог по величини
рибњака на просторима бивше Југославије. Управо нада их је и мотивисала да не одустану
од рибњака све ове године.

Циљ је да се рибњак покрене са мртве тачке
"Долазили смо на посао без топлог оброка, без плате, без превоза. У нади да
ће се нешто предузети, од стране Владе РС и Града, да предузеће опстане
и настави да ради", рекао је један од
радника Драгослав Ступар.
Каже, воле овај рибњак и желе да поново почне са радом, као некад.
"Ми смо од својих кућа носили алат
и материјал, санирали уставе како би
риба, јер је била јака суша ове године, имала довољно воде. Да то нисмо
радили десио би се помор рибе као у
Прњавору", каже Ступар.
Процјењује се да ће изловити око 200
тона. Далеко је то од 1.500 тона колико
се у срећнија времена ловило. Али се,
ипак, лови. На ревитализацији "Саничана" инсистирају градске власти, јер
је рибњак велики привредни потенцијал.
У надзор излова укључено је градско
Одјељење за пољопривреду и рурални
развој."Радници су веома задовољни,
јер ће се овако наћи средства да им се
исплате заостале плате, али ће се покрити и неки други дугови рибњака.
И на крају, ту смо да видимо гдје смо
и какви су нам планови за будућност
рибарења", поручио је в.д. начелника
Одјељења за пољопривреду и рурални
развој, Данијел Егић.
Рибњак су посјетили и представници
Градске управе који инсистирају да се
један од највећих привредних потенцијала одржи у животу.

Одборник Саша Бурсаћ је на
локалним сједницама инсистирао
да се испита стање у рибњаку
"Саничани"

Стечајна маса рибњака процијењена је на 18 милиона марака,
а земљиште и објекти, који су раније припали банци, вриједни
су 2,2 милиона марака. Рибњак је претходних година потпуно
био запостављен, а риба није храњена. Тек ове године је на
молбу Града, Министарство пољопривреде РС обезбиједило
40 тона хране за рибу, како би могла преживјети.

Радник Драгослав Ступар: Волимо овај рибњак и желимо да поново ради

Што се тиче пласмана рибе,
Градска управа у сарадњи са
стечајним управником контактирала је маркете у Приједору и другим градовима у
Републици Српској, али и Сарајеву и очекује се повратна
информација о потребним
количинама.
"Ово је хронични проблем Града Приједора, али чудно је можда што ћу
ово рећи и велики потренцијал Града
Приједора, нама као Градској управи
је наравно у интересу да пословање
буде онако како треба бити, да стварамо приход, а не константне губитке. У
рибњаку је почео излов и надам се да
ћемо успјети извршити неформалну
контролу тог процеса, да неће бити јавашлука и неких недозвољених радњи
да ће све бити у најбољем реду“, рекао
је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника.
Риба ће бити изловљена у мање базене, зимовнике, а потом транспортова-

на на тржиште. Предсједник Градског
одбора СНСД-а Приједор и одборник
у градској Скупштини, Саша Бурсаћ је
на локалним сједницама инсистирао
да се испита стање у рибњаку "Саничани".
"Радујем се коначном излову рибе,
да кажем на легалан начин, радујем
се што ћемо имати у нашој рибарници, барем је тако стечајни управник
обећао, нашу рибу из "Саничана" сада
за Божићни пост, све су то велике ствари", рекао је Бурсаћ.
Најважнија ствар за Приједор била
би да Влада Републике Српске купи
Рибњак "Саничани" и препише власништво на Град Приједор.
"Иде се у том смјеру, ми смо обавили
разговоре са ресорним министрима,
српским чланом Предсједништва БиХ,
Милорадом Додиком и са предсједником Владе РС, Радованом Вишковићем, како то завршити и заокружити. Више пута смо разговарали на ту
тему и далеко је то од прелиминарних
договора", додао је Бурсаћ.
З. Јелић, Б. Мајсторовић

3.

САД МОГУ
У ВОДУ ДО
ГЛЕЖЊА
Не знам да ли се ко још сјећа градске рибарнице, оне преко пута тржнице. Не Перине која и данас ради,
већ оне рибњака "Саничани". Унутра, уз сам излог два базена крцата
рибом, огромни комади, у средини
велики пулт и трговкиња с мрежом
у руци. Та жена ми је била баш занимљива.
Ониска, пуначка, увијек насмијана,
с великом плавом кецељом у гуменим чизмама, оним до кољена,
рибу је на том пулту, транжирала боље од било којег риболовца.
Оним који су јој били симпатични,
чак до савршенства, а ја сам имала част да сам јој, из њој познатих
разлога, била драга. У мојој кући
риба је била обавезна за Никољдан
и Бадњи дан. Другим данима кад
ком ћефне, углавном у ту рибарницу се ишло често.
Онда је затворена. Не одједном.
Прво је нестала риба, потом вода
из базена, а онда на крају и осмијех
те моје трговкиње. Она и још један
радник, виђала сам их у пролазу,
данима су дежурали у празној трговини. Рибарници без рибе. И на
крају су и они одустали. О рибњаку
се тих година мало причало. Углавном о том да пропада, да је у стечају, да радници одлазе, а да они
који остају и чувају имовину немају
плате. Набројали су их двадесетак
непримљених, али од рибњака
нису одустали.
Један од њих ових дана каже, били
су ту искључиво због наде да ће
се нешто промијенити на боље. И
ваљда по оном да у животу среће
мора бити колико и несреће, прави
људи на правом мјесту коло су коначно окренули у њихову корист. А
радни дан почео изловом и давно
заборављеном сликом рибњака с
чамцима и мрежама, машинама и
ужурбаним радницма на обали...
Некако вјерујем, да би та нада,
наредне године, у вријеме кад рибњак слави 120 година постојања,
могла отворити и ону моју рибарницу с почетка приче. Било би ми
драго. Морам вам још рећи да сам
ових дана кући донијела нове ципеле, а у трговини оставила старе
које су изненада пропустиле. Рекламација је протекла једноставно,
у року од свега неколико дана, а ја
затечена љубазним цурама у трговини, оној претпосљедњој с обућом, да сад не рекламирам неког,
на почетку главне улице и њиховим
шефовима у Сарајеву који су ми изашли у сусрет. Сад могу у воду до
глежња.

М. Згоњанин

ТИМ ПОВОДОМ

ДОДИК: ОМАРСКА ЗАСЛУЖУЈЕ
СТАТУС ОПШТИНЕ

Српски члан Предсједништва БиХ, Милорад Додик у приједорској мјесној
заједници Омарска разговарао са мјештанима о њиховој иницијативи за добијање статуса општине.
Додик је рекао да је формирана комисија Владе Републике Српске која би
требало да направи елаборат који би
након тога требало да буде упућен у Народну скупштину Републике Српске.
"То је дио нашег договора, који смо
имали раније. Сматрамо да Омарска и
ови добри људи заслужују да имају оп-

штину, а опет све у сагласности са градом Приједором", нагласио је Додик.
Бранко Анђић, члан Иницијативног одбора за формирање општине Омарска
истакао је да је све што су досад договарали са српским чланом Предсједништва БиХ испоштовано. "Задовољни
смо динамиком којом се све одвија, надамо се да ће ова прича ићи у позитивном правцу, што ми и мјештани будуће
општине Омарска очекујемо", рекао је
Анђић.
КВ

У међустраначкој размјени Комунистичке партије Кине и СНСД-а

БОЛНИЦА И ДОМ ЗДРАВЉА
ДОБИЛИ 43 ПАКЕТА ПОМОЋИ
ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

Због бројних пропуста у раду

КОВАЧЕВИЋ НАЈАВИО СМЈЕНУ
ШЕФА ОДСЈЕКА ЗА САОБРАЋАЈ

Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић, сматра да шеф
Одсјека за сабраћај и паркинге, Александар Јефтић
треба бити смијењен са
ове функције. Разлог је
то што је, како Ковачевић
тврди, имао бројне пропусте у раду у претходном периоду.
Једна од њих је, каже, и то
што наплата паркинга путем СМС поруке није уведена до ове године, иако
је било предвиђено да
овај систем наплате буде
реализован још 2006. године. То није урађено јер
су, постојале опструкције

појединаца, сматра први
човјек града.
"Није ми јасно зашто све
ове године није дошло
до реализације тога. Мислим да су постојале јасне опструкције од стране
неких људи, који раде у
Градској управи. Мислим
да је разлог то што једино
наплатом паркинга СМСом не може доћи до било
какве злоупотребе. Све
остало ствара могућности
да се десе недозвољене
радње. Ја сматрам да је
било злоупотреба и да
је приход могао да буде
много већи", истиче Ковачевић.

Јефтић је новинарима рекао да нема информацију
о најављеној смјени њега
са функције коју обавља,
те да је за то сазнао управо од новинара. О свему
ће се, каже, изјаснити
када добије писмену одлуку о најављеној смјени.
Ковачевић истиче и да је
у Приједору број паркинг
мјеста у посљедње вријеме са 700 смањен на 550.
Разлог томе су радови у
Улици Мајора Милана Тепића и на Јерези.
"Нашли смо рјешење за
тај проблем, а то је да на
једној парцели у центру
града која је у приватном
власништву договоримо
паркирање, које се неће
наплаћивати до завршетка реконструкције Улице
Мајора Милана Тепића,
када ће тамо неких 100
паркинг мјеста бити поново у функцији", каже
Ковачевић.
Он каже да је из градске
касе плаћена прва рата
дуга по основу обрачунатог ПДВ-а за наплату паркинга, у износу од 38.000
КМ. Укупан дуг је 456.000
КМ, а биће исплаћен у
мјесечних 12 рата.
Б. Дакић

У ПОНЕДЈЕЉАК "ГРЧКО ВЕЧЕ"
У ПРИЈЕДОРУ

са грчким амбасадором.
"У уторак је планиран
пријем код замјеника
градоначелника и да се
разговара о битним темама у вези са грчко-српским братством, однос-

Помоћ из Кине
Приједорска болница и
Дом здравља добили су
значајну донацију, 43 пакета помоћи са 1.000 заштитних одијела и 5.000 филтер-маски. Комунистичка
партија Народне Републике Кине заштитну опрему
донирала је СНСД-у Милорад Додик, а у овој партији
су одлучили да донацију
преусмјере у приједорске
здравствене установе.
Радован Вишковић, предсједник Владе РС и потпредсједник СНСД-а, захвалио
се кинеском амбасадору Ји
Пингу на помоћи, увјерен
да је она стигла у праве
руке, јер се епидемиолошка ситуација у посљедњим
данима и у Приједору погоршава. "Ово је још један
доказ пажње Кине према
Републици Српској. Почаствовани смо да једна велика

Кина води рачуна о својим
пријатељима", рекао је
Вишковић и апеловао да
се грађани вакцинишу, јер
је то једини начин да се
спријечи ширење корона
вируса.
Он је додао да у овом моменту Република Српска
има пет врста вакцина и
да грађани могу да изаберу ону коју желе. Амбасадор Ји Пинг рекао је да се
надају да ће овај контингент, хитно прикупљен у
међустраначкој размјени,
допринијети побједи над
епидемијом. "Кина ће безрезервно подржати међународну сарадњу у борби
против пандемије и радити
на доступности вакцине земљама у развоју", рекао је
Ји Пинг.
На помоћи се захвалио Андрија Вукотић, директор

ЈЗУ Болница "Др Младен
Стојановић" и нагласио да
се пацијенти хоспитализују
и на петом спрату. "Нажалост имамо и смртних исхода, а на заразу нису имуна
ни дјеца, па ни породиље и
бебе. Ситуација је све гора
и гора, а ако се не дозовемо памети биће још горе",
рекао је Вукотић.
Један дио донације упућен
је у Дом здравља. Слободан Јавор в.д. директора
Дома здравља захвалио се
Комунистичкој партији, амбасадору и народу Кине на
помоћи. "Ово је неопходна
опрема како би здравствени радници били заштићени у свакодневном послу",
рекао је Јавор и грађане
позвао да се вакцинишу и
тако буду одговорни и према себи и према другима.
М. Згоњанин

4.

Небојша је као дијете погинулог борца у Грчкој
завршио други разред основне школе

У Позоришту Приједор,
у понедјељак, у 19.00
часова, биће организовано "Грчко вече" којем
ће присуствовати и амбасадор Грчке у Босни и
Херцеговини, Димитриос
Папандреу.
Ова посјета организована је првенствено због
дружења са дјецом која
су након прошлог рата
боравила у Грчкој или
су имала помоћ из ове
земље. Иницијатор овог
тродневног програма је
Небојша Савановић који
је као дијете погинулог
борца у Грчкој завршио
други разред основне

школе.
"Догађај је планиран за
три дана, 14. новембра
грчки амбасадор у БиХ
долази у Приједор, за 15.
смо организовали "Грчко вече" у 19.00 часова
у Позоришту Приједор
гдје ће бити позвана сва
дјеца која су имала везе
са Грчком и њихови родитељи, који буду имали
жељу и вољу да дођу",
рекао је Савановић.
Он је додао да је планирано да дјеца која су
боравила у Грчкој након
завршеног програма у
Позоришту, присуствују
једночасовном дружењу

Савановић је навео
да је након прошлог
рата бивши директор Основне школе
"Десанака Максимовић", Миленко
Вучковић покренуо
посјету дјеце погинулих бораца, али
и социјално угрожених
породица
Грчкој. Дјеца су у
боравила између
осам и девет мјесеци код грчких породица и успоставила
пријатељства која и
данас трају.
но пријатељством које је
у назнаци за формирање.
У плану је и покретање
грчког језика од стране
Грчке амбасаде на овом
простору и низ других активности које ће услиједити након тог састанка",
поручио је Савановић.
Б. Мајсторовић

www.kozarski.com

И ове године скромно

ОБИЉЕЖЕНА КРСНА СЛАВА
БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Полагањем вијенаца на Централно
спомен-обиљежје
"За крст часни" у Приједору
је обиљежена крсна слава
Борачке организације - Митровдан. Била је ово прилика

да се укаже на тежак положај борачке популације.
Душанка Лукић, борац прве
категорије присуствовала је
полагању вијенаца, на ратишту је, како каже, прове-

ЗАХВАЛНИЦА
Захваљујемо се Борачкој организацији
Републике Српске, Градски одбор Приједор, на указаној помоћи поводом Дана
Борца.
Миодраг Гламочанин
са сином Стефаном.

ла четири године. У рату је
изгубила супруга са којим је
била у истој јединици. Жао
јој је што демобилисани
борци ни након 26 година од
рата нису добили статус који
заслужују.
"Ситуација код демобилисаних бораца је лоша. Има их
доста незапослених. Немају
никаквих примања, због
чега подржавам приједлог
да сви незапослени демобилисани борци добију мјесечни борачки додатак, па
колико је, толики је", рекла
је Душанка.
Представници Борачке организације града Приједора
изразили су увјерење да ће
демобилисани борци наредне године своју крсну славу
дочекати задовољнији него
данас, те да ће бити више
слуха за рјешавање њихових
проблема.
"Позивам све борце и руководство Борачке организације РС на јединство, да
заједничким снагама проблеме рјешавамо и да их
успијемо што више ријешити
до сљедећег Митровдана",
рекао је Зоран Предојевић,
предсједник Борачке организације града Приједора.

П. Шпадић

УРУЧЕНА ПОСТХУМНА ОДЛИКОВАЊА
ПОРОДИЦАМА 28 БОРАЦА ВОЈСКЕ РС

Уручивање Медаље заслуга за народ
Изасланик предсједника Републике Српске,
Слободан Жупљанин и начелник Козарске
Дубице, Раденко Рељић уручили су у овој
општини 28 постхумних одликовања породицама погинулих бораца са подручја Козарске Дубице, Новог Града и Приједора.
Постхумно су одликована три борца из Новог Града, два из Приједора и 23 из Козарске
Дубице.
Један од њих је Ђука Матаруга. Његова
кћерка Љиљана Гарача тешко је суздржавала сузе."Пуно ми значи ово постхумно одликовање, али се осјећам као да га поново
сахрањујем. Мој отац је погинуо бранећи
Козарску Дубицу, 18. септембра 1995. године. Брат и ја смо били пунољетни, али смо
остали сами, јер је мајка умрла још док смо
били дјеца", каже Љиљана.
Уручивање постхумних одликовања, за начелника Козарске Дубице, Раденка Рељића
био је тужан и свечан чин, јер су многи од
прочитаних имена били његови саборци,
који су му, како је рекао, издахнули на рукама.
"То није једноставно преживјети. Не могу се
сакрити осјећања према тим породицама.
Обавеза нас, људи у извршној власти је да,
у складу са својим могућностима, дамо тим
породицама што год се више може, њиховој дјеци, унуцима или супругама", рекао је
Рељић.
Од 2012. године до данас, уручено је 2.541

постхумно одликовање за најчеститије
синове
Војске Републике
Српске и српског
народа, подсјетио
је изасланик предсједника Републике Српске.
"Република
Српска годинама се
у
континуитету
опредјељивала за
већа финансијска
издвајања,
али
наравно да то није
достигло ниво који
ове породице и
борачке
категорије заслужују. То
је трајан и обавезујући задатак
за све оне који буду на власти у наредним
годинама, неовисно од тога којој политичкој
партији припадали", сматра Слободан Жупљанин.
Он је рекао да у наредној години намјеравају завршити додјелу постхумних признања
борцима Војске Републике Српске и најавио
нов пројекат.
"Постоји одређен број бораца и погинулих
бораца који су у ранијем периоду награђени
одликовањима, која не доносе материјалну
надокнаду. Чврсто је опредјељење да се та
грешка исправи и да те породице остваре
право на накнаду. То ћемо кориговати или
промјеном законске регулативе или ћемо
тим породицама и случајевима поново уручити Медаљу заслуга за народ која подразумијева финанијску надокнаду", рекао је
Жупљанин. Предсједник Републике Српске,
Жељка Цвијановић ове године постхумно је
одликовала 396 бораца поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске, и
15. септембра, Дана погинулих и несталих
Републике Српске, на иницијативу Борачке
организације и Републичке организације
породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила, а на приједлог Министарства рада и борачко инвалидске заштите.

Д. Совиљ

Помоћ за социјално угрожене породице

ИЗБЈЕГЛЕ ИЗ ХРВАТСКЕ ПРИЈЕДОР
НИЈЕ ЗАБОРАВИО

Представници Републичког удружења
радника и инвалида рада избјеглих из Хрватске са држављанством БиХ и замјеник
градоначелника, Жарко Ковачевић посјетили су у насељу Стари воћњак социјално
угрожене породице који су избјегли из
Хрватске. Њима је уручена помоћ у виду
основних животних намирница.
Пакет са прехрамбеним намирницама
уручен је и Ђури Диздару (66), који је 1995.
године избјегао са Кордуна. Посјета делегације га је како каже, веома обрадовала
и вратила вјеру у људе и људску доброту.
Удружење радника и инвалида рада избјеглих из Хрватске од 2003. помаже ову
категорију становништва који су до избијања ратних дејстава на простору бивше СФРЈ, радили и живјели на територији
Републике Хрватске. Ради се о врло угроженој категорији људи који су остали без
посла, а у међувремену су обољели, те се
не могу поново запослити, а нису испуни-

ли ни услове за пензионисање.
"Мало слабије помажемо наше чланове,
али захваљујући Граду Приједору нашли
смо снаге и моћи да се обиђу наши чланови. Тешко је до средстава, али снађемо
се и помажемо колико можемо", каже Никола Пузигаћа, предсједник Републичког
удружења радника и инвалида рада избјеглих из Хрватске.
Додаје да су у Приједору посредством
Секретаријата за избјегла и расељена
лица РС изградили неколико кућа, док
је станове добило и неколико чланова
овог удружења. Велики број чланова овог
удружења данас живи у Приједору. "Знамо како се држава Хрватска односи према
њима и ми их не можемо и не смијемо заборавити", поручио је Жарко Ковачевић,
замјеник градоначелника.
У Приједору тренутно живи око 2.000 чланова овог удружења.
Т. Мандић

ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА
ПЕНЗИОНЕРА У ПОСЈЕТИ
УЧЕСНИЦИМА НОБ-а

Вријеме чини своје, па је
све мање учесника Народно-ослободилачке
борбе који су остали као
живи свједоци антифашистичке борбе народа
Поткозарја. Међу њима

су Славко Пецаљ и Драгутин Челица, које су прошле
седмице посјетили чланови Удружења пензионера
града Приједора и уручили
им скроман новчани поклон.
Драгутин Челица у десетој
деценији живота, једини је
живи носилац Партизанске споменице на подручју
регије Приједор. Крхког
здравља и позних година,
овај Приједорчанин сада
је везан за кревет, али био
је обрадован доласком
чланова Удружења пензионера града Приједора.
Његов син Саво захвалио
је гостима на посјети и новчаном поклону. Причајући
о очевим ратним данима,
истакао је да је Драгутин са
14 година отишао у партизане.
"Његова кућа била је
удаљена око три километра од Дубице, према
Приједору. Побијена му је
фамилија, запаљено огњиште и тата није имао куд.
Побјегао је према Козари

5.

Драгутин
Челица једини
живи носилац
Партизанске
споменице са
регије Приједор

и придружио се Народноослободилачком покрету",
рекао је Саво Челица.
Представници
градског
Удружења
пензионера
посјетили су и Славка Пецаља, носиоца Ордена заслуга за народ са сребрним
вијенцем 1941. године. У
својој радној биографији,
овај витални 92-годишњак
има бројна достигнућа и
признања. Био је активан
у СУБНОР-у, Црвеном крсту
те је учествовао у оснивању
Савеза удружења пензионера града Приједора.

"Чинио сам што сам могао и успио у том времену
својим активним радом,
када сам имао боље здравствене и сваке друге могућности", каже Пецаљ.
Појединци који су дали велики допринос заједници
својим вишедеценијским
друштвеним радом, не
смију бити заборављени, поручио је Слободан
Брдар, предсједник Удружења пензионера града
Приједора.
Д. Совиљ

АКТУЕЛНО/ ИНТЕРВЈУ

ДОДИЈЕЉЕНА БИРАЧКА МЈЕСТА
ЗА ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ИЗБОРЕ

Градска изборна комисија Приједор додијелила је
бирачка мјеста у бирачким одборима политичким
субјектима који ће учествовати на пријевременим
изборима за градоначелника Приједора, а на основу жријеба који је извршила Централна изборна комисија БиХ.
Предсједник Градске изборне комисије Приједор,
Жељко Шкондрић, рекао је да су поступак и процедура за пријевремене изборе у граду на Сани
исти као и за све редовне изборе, али да су рокови
много краћи. Подсјетио је да је ЦИК БиХ у уторак извршио жријеб, односно редослијед 14 политичких
субјеката чије је учешће на предстојећим изборима
овјерено.
"Ми смо на основу утврђеног жријеба и утврђених
бирачких мјеста извршили додјелу у бирачке одборе политичким субјектима. Позвали смо све политичке субјекте, један дио се одазвао, други није,
међутим сви ће добити електронским путем документацију која је неопходна да нам за седам дана
доставе своје приједлоге за попуну бирачких мјеста.

Да напоменем да ће се и овај пут, у граду Приједору
гласати на 130 редовних бирачких мјеста, три мобилна тима, један ковид-тим и једно бирачко мјесто
за гласање на непотврђеним гласачким листићима",
рекао је Шкондрић.
Подсјетио је да би током овог мјесеца требало да
буду усклађени подаци о броју бирача у Приједору.
"По нашој евиденцији, има око 82.000, али Централна изборна комисија БиХ је изашла са податком око
85.000. Нешто нам ту није јасно, али 21. или другог
датума у новембру, закључиће се бирачки спискови, па ће се знати колико ће гласача имати право
гласа за ове изборе", појаснио је Шкондрић.
Он је додао да ће ЦИК БиХ надзирати изборе у Приједору и да је тај надзор добро дошао.
Почетком децембра у Позоришту Приједор биће
организована обука између 1.260 и 1.300 чланова
бирачких одбора, од чега ће их најмање 100 бити
у резерви за евентуалну попуну бирачких одбора.

Б. Мајсторовић

КАНДИДАТУРУ ЗВАНИЧНО ПРЕДСТАВИЛА

СЛАЂАНА
РАДАКОВИЋ

Кандидатуру за градоначеника Приједора на
пријевременим изборима јавности је прошле
седмице и званично представила Слађана Радаковић.
Каже, на овај корак се одлучила, јер сматра
да, као независни кандидат, има неравноправан третман у медијима, у односу на кандидате позиције и опозиције. О свему је, каже,
обавијестила и Централну изборну комисију
БиХ.
"Већ на старту ја сам морала доставити приговор ЦИК-у, с обзиром да постоје упуте о предизборним активностима. То стоји у Службеном гласнику, нису то препоруке. Ту стоји да
би званично представљање кандидата требало да буде тек 27. новембра.

Изборна
скупштина

МО ДНС-а ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ
ПРЕШАО У СНСД

Мјесни одбор ДНС-а
Горњи Јеловац прешао
је у приједорски СНСД.
Прелазак образлажу
чињеницом да је актуелна власт на челу
са СНСД-ом препознала потребе људи овог
краја и за разлику
од претходне власти
знатно
побољшала
услове живота мјештана овог села.
Драган Бојанић, нови
члан СНСД-а рекао
је да претходна ДНС-

ова власт није ништа
урадила за мјештане
Горњег Јеловца, те да
шансу виде у људима
који тренутно воде
Град и СНСД у Приједору.
За Горњи Јеловац актуелна власт предвођена СНСД-ом је према
ријечима
Раденка
Петрића, члана МО
СНСД-а Горњи Јеловац,
у посљедњих
годину и по дана урадила више него што је

у овом селу урађено у
посљедњих 80 година.
Предсједник ГО СНСДа Приједор, Саша
Бурсаћ пожелио је
добродошлицу новим
члановима
СНСД-а
јер су, како је рекао,
препознали политику
ове странке и више се
не виде у ДНС-у. Нешто раније у СНСД су
прешли мјесни одбори ДНС-а Орловача и
Горњи Гаревци.
Т. Мандић

Изборна конференција

ИГОРУ КНЕГИЊИЋУ
ПОВЈЕРЕН НОВИ МАНДАТ
ПРЕДСЈЕДНИКА ГО СП-а
ПРИЈЕДОР

Дакле, 15 дана прије избора. Сви ми смо
свједоци да већ иду емисије и интервјуи са
кандидатима опозиције и позиције, гдје се
они представљају као функционери неке
установе, него се ту ради о политичком представљању", додала је она.
З. Јелић

МАЈА ДРАГОЈЕВИЋ СТОЈИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК ГО СДС-а ПРИЈЕДОР

На Изборној скупштини, Маја
Драгојевић Стојић једногласно
је изабрана за предсједника
Градског одбора СДС-а Приједор. У протеклих седам мјесеци, она је обављала дужност
шефа Повјереништва, након

што је Градски одбор распуштен у априлу ове године.
Досад су формирана 52 мјесна
одбора и СДС ће у наредном
периоду показати снагу и јачину ове партије, поручила је
Драгојевић Стојићева. "Пред-

стоје нам избори за градоначелника Приједора на којима
дајемо подршку нашем заједничком опозиционом кандидату. Након тога иду Општи
избори 2022. године који су за
нас најважнији", рекла је Маја
Драгојевић Стојић.
Изборна скупштина у Приједору важан је тренутак за Српску
демократску странку, рекао
је предсједник СДС-а, Мирко
Шаровић, истакавши да више
немају привремене органе,
већ потпуну и јаку инфраструктуру странке.
"Послије толико мјесеци и турбулентног периода, коначно
је ово један свијетао тренутак
у историји СДС-а. Мислим да
смо сада јачи као странка", поручио је Шаровић.
Д. Совиљ
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Игор Кнегињић поново је изабран
за предсједника Градског одбора
Социјалистичке партије Приједор.
Ово је одлучено на Изборној конференцији Градског одбора приједорских социјалиста.
Градски одбор Социјалистичке
партије Приједор захваљујући
новим, младим снагама консолидовао је своје редове и круна тог
успјешног рада су добри резултати
на прошлогодишњим локалним
изборима, истакао је Кнегињић.
"У будућем периоду ми свакако
морамо да отклонимо неке мањкавости што се тиче наше градске организације. Кренули смо већ у то и
очекујемо да ћемо до краја ове и
у наредној години успјети да ријешимо неке ствари, до Општих избора 2022.", рекао је Кнегињић.
Изборној конференцији присуствовао је и предсједник Социјали-

стичке партије, Петар Ђокић, који
је оцијенио да је мобилно стање
у партији на веома високом нивоу. Видљиво је то, како је рекао,
кроз повећање чланства и јачање
структуре кадрова скоро у свим
општинама и градовима Републике Српске.
"У Приједору је организација врло
стабилна. У претходном изборном
циклусу за локалне изборе остварила је веома квалитетан резултат.
Структура чланства је веома квалитетна и задовољавајућа у смислу
да може да носи терет нове политичке активности и борбе у наредном периоду. Имамо сјајне кадрове, сјајног предсједника градског
одбора, угледне људе који су прихватљиви у овој локалној заједници, а то је најважнији циљ", рекао
је Ђокић.
П. Шпадић

www.kozarski.com

Петар Ђокић, предсједник Социјалистичке партије
и министар енергетике и рударства у Влади РС
Предсједник Социјалистичке партије и министар енергетике и
рударства у Влади Републике Српске, Петар Ђокић у интервјуу за
"Козарски вјесник" истакао је да је
тренутна политичка ситуација у БиХ
прилично сложена, као и да је Социјалистичка партија дугогодишњи
коалициони партнер владајућем
СНСД-у, те да Српска биљежи економски раст. "Република Српска је
потпуно сигурна за улагања и нове
инвестиције", истакао је Ђокић.
Како оцијењујете тренутну политичку ситуацију у РС и БиХ?
- Актуелизовали смо питања положаја РС у оквиру БиХ, аутономије
која нам је осигурана Дејтонским
споразумом. У претходних 25 година доносили смо одлуке којим смо
допуштали да се чак и нека наша
овлаштења и надлежности пренесу
на ниво БиХ. Највећи ниво тих надлежности, посебно оних које су јако
осјетљиве и у себи носе посебан интерес ентитета, а посебно РС, то је
отимано од Српске одлукама које је
деценијама уназад доносио Високи

СРПСКА ЈЕ СИГУРНА ЗА УЛАГАЊА

представник у БиХ. На нас се константно вршио притисак "дајте још,
још". Када нисмо више могли да пратимо таква очекивања и одбацивали
их, посебно у посљедњих, скоро десет година успјели смо да зауставимо тај процес преноса надлежности.
Онда су се почели концентрисати са
друге стране сви они који желе да
се то настави, који желе да БиХ виде
као централизовану уређену државу, са врло слабим утицајем ентитета на рад централних институција. А
то значи да се утицај РС потпуно потиснуо у страну и посебно да се утицај српског народа, који је створио
Републику Српску, константно омаловажава. Ми не споримо да у Српској живе припадници других народа и веома их поштујемо и желимо
да они имају сигурност и слободу. И
имају је. То тако треба да остане и у
наредном периоду, али народ који
конституише овај ентитет има своје
легитимно право да штити властите
интересе на начин који је допуштен
и у ситуацијама када је то неопходно чинити. Е, ми управо сад то чинимо, јер улога Високог представника
у БиХ више није могућа на онај начин како је то било ранијих година.
Али посљедњих година биљежимо

активност Уставног суда БиХ који је
сада од ОХР-а преузео ту улогу да
моделира уставне односе у БиХ, да
моделира законе који се послије тих
одлука требају доносити и то битно
мијења односе у БиХ на штету Републике Српске. Више пута смо говорили да не желимо такав процес,
почели смо се супростављати, међутим, Уставни суд се на то не обазире.
Спремили смо цијели низ активности, које ће бити реализоване у наредном периоду. И да нагласим, то
није пријетња сукобима, јер ми само
користимо легалне и легитимне политичке методе за остварење наших
циљева и заштите наших интереса.

грамској идеји, својим програмским
начелима, те ставовима које смо
јавно изнијели. Никада никог нисмо
издали, можда је некад неко издао
нас. Ми смо у оквиру ове коалиције
врло свјесно њен дио, с пуном одговорношћу преузимамо улогу за систем власти.

У једној синергијској активности владајуће коалиције створили смо
много резултата у Републици и сигуран сам да
се види да је Српска у
једном снажном замаху
позитивних промјена, а
и развоја који је посебно видљив неколико посљедњих година, јер се
вриједност нашег БДП-а
из године у годину константно увећавала и то
најбоље говори колико је
видљив економски раст у
Републици.

Стабилан сте коалициони партнер
дуги низ година СНСД-у.
- Да, ми смо то увијек били. Социјалистичка партија је позната по томе
да има стабилну политичку организацију и ти неки пројектовани удари
на нас су пропали. И овај посљедњи,
прошле године, ту мислим на стварање copy-paste партије нашем
имену и програму, то је све такође,
у фази пропадања и тако ће се завршити на изборима идуће године, а
можда и прије тога. Социјалистичка
партија остаје досљедна својој про-

Све ово што се покушава представити да смо ми Срби и
Републикa Српскa некакав реметилачки фактор у БиХ и
региону, наравно да је апсолутно нетачно. Ово није побуна Републике Српске, нити је буна Милорада Додика,
како често хоће да кажу да је он то све "закухао". То није
тачно. Милорад Додик је дио институционалног система Српске, човјек који је на изборима добијао и добија
највећу подршку грађана и не можете њему ускратити
легалитет и легитимет да дјелује у интересу оне политике која је подржана од грађана и од интереса за Српску.

Гдје је у свему опозиција?
- Мислим да је опозиција у једном
ћорсокаку. Са политиком коју воде
мислим да не могу остварити нека
начела њихових програма и политика. Не видим да то проводе у пракси.
Зашто су од тога одступили, не знам,
да ли ће тога икад постати свјесни,
такође, не знам. Ја желим да имамо
коректну сарадњу са опозицијом по
важним националним питањима.

Ваша оцјена развоја енергетике и
рударства.
- Ова област биљежи раст. Жеља
нам је да повећамо укупну енергетску активност у РС, укупну рударску
производњу у Српској и сигуран сам
да ћемо наставити да остварујемо
резултате које већ имамо и да их повећавамо.
Да ли је Република Српска сигурна
за улагања?
- Јесте! Апсолутно сигурна. Сваком
инвеститору је најважнија институционална стабилност у земљи у коју
долази. Имамо компетентне институције и имамо ону способност која
је најважнија за сваког инвеститора,
а то је да имамо капацитете да можемо водити најсложеније преговоре по разним питањима, доносити
одлуке и послије стајати иза тих одлука. То је најважнији облик гаранције за сваког инвеститора, прије
свега, правна сигурност.
Хоће ли доћи до поскупљења струје
за домаћинства?
- Познато је да имамо најнижу цијену струје у региону. Немамо намјеру
да у овој години повећавамо цијене,
осим што има одређених корекција
за привреду, што је дио нормалног
процеса. Познато је да највећи удар
при сваком поскупљењу претрпе
они који имају ниска примања, или
их немају уопште. Зато смо новим
Законом о електричној енергији
предвидјели енергетски заштићеног купца. То се сада разрађује као
модел како да дефинишемо ко је тај
купац. То значи, или да се субвенционира његова потрошња, или да му
се одобри одређена количина електричне енергије која ће падати на терет државе. То сада утврђујемо, али
у сваком случају остајемо код политике ниских цијена.
Г. Каурин
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ЖИВОТ

Јово Петровић из Горњих Гареваца

ЧОВЈЕК СА
ДЕСЕТ ЗАНАТА

Јово Петровић из Горњих Гареваца један је од ријетких, а
можда и једини ковач у Приједору. Овај занат испекао је у
војсци, али то није једини занат који овај вриједни домаћин
зна. Јово је и столар, зидар, бачвар, котлар, ботаничар и шта
све не још.
"Ја се свако јутро будим око четири-пола пет. Устајем, обријем
се, пошто живим сам, себи скувам кафу, попијем и онда поч-

зна то урадити. Е онда долазе
мени", прича овај домаћин,
који има једну навику да све
важне догађаје у животу записује.
Тако, рецимо на бунару пише
година кад је ископан, да је дубок 11 метара и да га је копање
коштало 5.700 КМ, на кући
стоји табла са датумом кад је у
њу уселио.
"То ми је навика, а и жеља да се
не заборави. Мене кад не буде,

Ковачки занат изучио у војсци

МАЈСТОР ЗА ТРАВАРИЦУ
Јошо је у свом селу познат и као човјек који прави разне
ракије траварице. Велики број љековитих трава узгаја
сам, а неке прикупља у природи. Направио је, каже и
ракију са девет врста трава, све по рецепту руског доктора, заправо часописа који се тако зове. Уз то, производи
и јабуково сирће и то искључиво од дивљих јабука.

Бунар Јове Петровића

нем нечим да се занимам. Храним зечеве, кокошке, чистим
кућу, двориште, увијек нешто.
Не бих могао по цијели дан сједити и лежати. Нешто у мени
ми не да мировати", прича нам
Јово, у чије двориште свакодневно неко долази тражећи да
му Јово нешто одради.
"Да им поклепћем сјекиру, мотику, плуг или да купе од мене
држалицу за неку алатку. Најчешће донесу, рецимо, сјекиру
и траже да је ја насадим. кажу:
"Е ти Јово кад је насадиш, она
не спада. Траје док држалица
сама не пукне". Те моје услуге
нису скупе, па људи неће да се
пате, заправо већина њих и не

СВЕ ЗАПИСУЈЕ
Иза свега што је урадио
постоје и писани трагови,
јер уредно води евиденцију, тако да је и знатижељни могу прочитати.
Иако је на самом прагу
80-те године, још увијек
је активан. Не да му се,
како каже, ништа отети.
Научио је, каже, радити
и тога се не може и неће
одвикнути, све док га,
додаје, ноге и глава служе.

моји насљедници имају могућност да на таблама прочитају
кад сам шта градио. Оно што

не напишем на табли, запишем
у роковник. Све важно стоји записано. Можда ће некад неко
прочитати", каже нам Јово који
је уредно натписима обиљежио и за њега све важне биљке,
попут рузмарина, метвице, мајчине душице, лаванде...
Јово је, могло би се рећи и добар иноватор. Већину алатки
и стројева сам је себи правио.
Тако је међу њима и токарски
строј за дрво. Најважнији му је
био, каже, електро-мотор остало је сам смишљао како и од
чега направити.
"Знате, мени кад дође тако

гама, стари млин за кафу, па и
конобар који држи чашу, а којег
је Јово направио од пластичних
одводних цијеви.
"Многе ствари измислим сам,
сам конструишем, али неке сам
израђивао видјевши их негдје,
као рецимо, ову специјалну
штихачу за садњу пикираног
поврћа. Видио сам то у равничарским крајевима и одлучио
да је сам направим. Имао сам
доста наруџби. Продавао их по
20 марака. Људи су куповали,
поготово они што саде много
паприке и парадајз", прича
нам Јово, кога у Гаревцима и

Уникатне кућице за птице

НОВО ВИЂЕЊЕ ЗА 10 ГОДИНА
Каже нам да се захваљујући домаћим производима
које не третира, етеричним биљем које лично узгаја и
другим производима које сам припрема и у 79-тој години живота, осјећа витално и добро. Зато нам је на крају
дружења заказао ново виђење за 10 година.
некаква идеја, ја онда немам
мира, док то не направим.
По ноћи у кревету о томе размишљам и добијем такву вољу
да не одустајем, ма како то било
тешко или компликовано урадити", каже Јово. Једна од његових иновација је и та да је у уз
свој бунар направио фрижидер
за хлађење печења током љета
и то тако што се из бунара користи хладан ваздух. За многе су
интересантне разнобојне Јовине кућице за птице поредане на
зиду шупе. Испод њих је и плуг
његовог дједа стар најмање 70
година. Ту је и котлић са вери-

Јовин ручни рад
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шире познају као Јошо. Открива нам и то како је уопште добио такав надимак.
"Пошто сам у мом крају био
човјек који зна свашта радити,
иако имам само четири разреда школе. Ишао сам често кућама домаћина да нешто одрадим. И тако ја кад завршим
посао сједнем мало да попијем
кафу и онда кренем, а домаћице почну да говоре немој ићи
сједни још, остани још, и тако
још мало, још мало и назваше
ме Јошо", прича нам и смјешка
се.

П. Шпадић

www.kozarski.com

Интернет за више
хиљада корисника

У ЦЕНТРУ ГРАДА БЕСПЛАТНА Wi-Fi ЗОНА
На тргу мајора Зорана Карлице званично је пуштена у рад бесплатна Wi-Fi
зона. Захваљујући Градској управи и
Агенцији "LED MEDIA", бесплатним интернетом покривен је главни градски
трг, а на мрежу се у једном тренутку
може повезати око 5.000 корисника.
Инсталирана је професионална опрема која ће омогућити нашим грађанима али и туристима да имају бесплатан
интернет током цијеле године и у свим
временским условима. Ово је, према
ријечима Бранка Швраке, шефа Одсјека
за комуналне послове и заштиту животне средине битно за Град Приједор, јер
се на тај начин подиже квалитет живота
и квалитет пословања локалног становништва у Приједору.
Нагласио је да је Приједор ушао у

На мрежу се у једном тренутку може повезати око 5.000 корисника

На Рударском факултету у Приједору

ПРЕЗЕНТОВАНА ДИГИТАЛНА МАПА
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И СИРОВИНА

На Рударском факултету у
Приједору представљена
је дигитална мапа минералних ресурса и сировина приједорског подручја.
Ријеч је о првом пројекту
који је резултат меморандума о сарадњи који је ова
високошколска
установа
потписала са градом Приједором.
"Формирањем базе минералних ресурса и сировина
на подручју града Приједора, добијен је основни ниво
информација за све заинтересоване који би жељели
да се баве експлоатацијом

минералних сировина у
том нивоу и обиму", рекао
је Владимир Малбашић, декан Рударског факултета.
Да је ријеч о веома значајном пројекту, сматрају и у
ресорном
министарству,
али и у Градској управи.
Примјер Приједора треба
да слиједе и други градови, рекао је Стефан Усорац,
представник Министарства
енергетике и рударства РС.
"Драго ми је да је управо
Град Приједор први који је
започео један овакав пројекат. Надам се да ће широм
Републике Српске, однос-

крају наш договор из ове
године, када смо потписали меморандум о сарадњи.
Ми смо преузели обавезу
смјештаја студената у приједорском хотелу, а Рударски
факултет је преузео на себе
да уради мапу минералних
сировина. То је информација која ће бити важна за
све потенцијалне инвеститоре", рекао је Ковачевић.

П. Шпадић

процес дигитализације и да је након
увођења наплате паркинг путем СМС
поруке, ово још један важан сегмент
за наше грађане. Додаје да је у плану
проширивање капацитата бесплатног
интернета на ужи центар града.
Милан Шљокавица, менаџер развоја
Агенције "ЛЕД МЕДИА" рекао је, да се
инсалирањем ове опреме, Приједор
придружио већим центрима који у ужој
градској зони имају бесплатан интернет.
Т. Мандић

Захваљујући дугогодишњој сарадњи Трента и Приједора

ЛАПТОПИ ЗА ПРИЈЕДОРСКЕ
ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

но кроз свих девет регија,
приказати све могуће инвестиције и у будућности очекивати веће инвестиције",
рекао је Усорац.
Жарко Ковачевић, замјеник
градоначелника Приједора,
захвалио се руководству
Факултета.
"Успјешно смо привели

Приједор је на мапи
минералних ресурса и сировина и захваљујући том сви
заинтересовани
могу се упознати са
рудним богатством
овог града. То је од
великог значаја, јер
је видљивост на интернет-платформама огромна предност, поручено је са
Рударског факултета.

С обзиром да се на тргу организује много догађаја, сви грађани ће
моћи да се повежу на интернет, користе друштвене мреже, као и остале бенефите интернет приступа.

У Средњошколском центру
Приједор
представницима
основних и средњих школа
ове седмице уручено је 25
лаптопа, који су намијењени
ученицима који нису у могућности да их набаве, а потребни су им за онлајн наставу.
Лаптопе је финансирао град
Тренто, а суфинасирао град
Приједор.
Ријеч је о пројекту "Јачање
сарадње међу школама из
Приједора и Трентина и подршка квалитету наставе на
даљину''. "Уручење лаптопа
приједорским основним и
средњим школама нема само
за циљ да побољша квалитет онлајн наставе, већ и да
оснажи сарадњу између школа Трентина и Приједора, то
јесте ученика", рекао је Езио
Пилати, предсједник Удружења "Associazione Progetto
Prijedor".
Захвалност на овој донацији

Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић одржао је састанак са делегацијом Удружења
"Програм Приједор" из Трента. Тема састанка била
је трогодишњи пројекат који се реализује између
Града Приједора и Удружења Програм Приједор.
Циљ пројекта је да подстакне локални развој, кроз
микрокредитирање и подршку малим и микро
предузећима и састоји се из три фазе, од којих су
двије завршене. На састанку се разговарало о могућностима и начинима реализације треће фазе која
би подразумијевала отварање центра или пункта за
подршку развоја предузетништва и и микро предузетницима, као и локацији и одрживости истог.
нису крили у приједорским
школама. Сарадња између
Трента и Приједора, како
кажу, наставиће се и у наредном периоду.
"Свака донација, а поготово
у техничком смислу и опремању школа нам итекако
значи. Захвални смо нашим
партнерима из Италије на
овом вриједном поклону. На-

дамо се да ће ова сарадња
трајати годинама", рекао је
Александар Миљешић, предсједник Актива директора
средњих школа Приједор.
Набавка лаптопа коштала
је око 16.000 КМ, од чега је
град Тренто издвојио више од
11.000, а град Приједор око
5.000 КМ.
В. Нишевић

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Јавни конкурси објављени су у прошлом броју "Козарског вјесника" и на сајту Града Приједора, www.
prijedorgrad.org. Биће отворени до 22. новембра. У буџету града за ову годину, ставка за ђачке и студентске стипендије је 530.000 КМ, а план је да се наредне године
увећа на 700.000 КМ. До краја мјесеца, требало би да
буде завршен правилник за стипендирање спортиста,
који ће се односити на перспективне приједорске спортисте до 18 година и на лица са инвалидитетом.

Моња Касаловић: Стипендије се додијељују по три основа

Град Приједор расписао је прошлог петка јавне конкурсе за додјелу стипендија ученицима
средњих школа и студентима

првог циклуса студија за школску и академску 2021/22. годину.
Стипендије се додјељују по три
основа: према социјалном стату-

су, за дефицитарна занимања и
према успјеху.
За дефицитарна занимања и на
основу успјеха у средњим школама биће додијељено по 45
стипендија, а за дефицитарна
занимања на академском нивоу
и за успјех на првом циклусу студија по 55, док је број стипендија
према социјалном статусу нео-
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граничен.
"Код дефицитарних занимања
има једна новина. Измијенили
смо Правилник, тако да ученици и студенти који остваре све
услове предвиђене јавним конкурсом за дефицитарна занимања, имају право на стипендију
до краја њиховог школовања.
С тим да су у обавези да сваке

наредне године доставе доказе
у складу са општим и посебним
условима", рекла је Моња Касаловић, в.д. начелника Одјељења
за друштвене дјелатности.
Касаловићева напомиње да је
Правилником дефинисано да,
умјесто ученика и студената који
нису у могућности лично да поднесу пријаву, то могу да ураде
један од родитеља, старатељ или
овлаштено лице. Моња Касаловић је подсјетила да сваке године градоначелник Приједора
својом одлуком дефинише износ
стипендије. Досад је ученичка
стипендија износила 70 КМ мјесечно, а студентска 120 КМ. Стипендије су исплаћиване током 10
мјесеци у години.
Д. Совиљ

МОЗАИК / КУЛТУРА

Приједор добио осми мурал

"НЕБО ЈЕ ГРАНИЦА"

Центар "Сунце"

У ТОКУ ПРИЈАВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЗА ДЈЕЦУ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

Приједорски Центар "Сунце"
добио је статус Ресурсног
центра за инклузивно васпитање и образовање дјеце са
потешкоћама у развоју, што
значи да ће по први пут организовати припремни програм за дјецу предшколског
васпитања и образовања са
потешкоћама у развоју. Све
уз сагласност Министарства
просвјете и културе Републике Српске. Родитељи дјецу
могу пријавити до 26. новембра.
Центар "Сунце" ће пружати

Град Приједор је добио осми
мурал под називом "Небо је
граница". Овај ауторски рад
академског графичара Драгана Инђића краси фасаду
Угоститељско-економске
школе у Приједору.
Муралом "Небо је граница" Приједорчанин Драган
Инђић, поручује да граница у личном усавршавању нема. Прича да је из
љубави према умјетности
конкурисао на свих осам
досадашњих конкурса за
избор најбољег мурала.
"Као бивши ученик Угоститељско-економске
школе
хтио сам у неку руку да поручим да формално образовање не мора бити крај, да
ученици увијек могу да се
усавршавају и уче у неким
другим смјеровима", рекао
је Инђић.
Предсједник Удружења ликовних умјетника Приједор,
Борис Еремић, каже да је
ове године у конкуренцији
било 18 радова из Португала, Њемачке, Шпаније, Италије, Босне и Херцеговине и
Србије.
"Као што знате, Приједор
има велику традицију града
сликара. Мурали су брендирање те приче, осми мурал
је доказ да трајемо и Богу
хвала идемо даље. Овај
пројекат је, колико знам,
једини овакав пројекат у
Југоисточној Европи. То је
на понос и нама и Граду
Приједору. Оно што је битно интерес не јењава, ми
сваке године имамо много

приједлога из читавог свијета од Кине до Аргентине
и негдје смо мапирани на
европској културној мапи и
то је једна најљепша прича
о култури која обједињује
људе на једном вишем нивоу", рекао је Еремић.
Замјеник градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић, каже да ће локална
власт и даље да подржава

Пројекат "Приједор град
мурала" реализују Удружење ликовних умјетника
из Приједора, у сарадњи
са Градом Приједором и
пријатељима из аутономне
провинције Трентино који
20 година подржавају ову
причу. А све је почело када
је италијанска умјетница
Паола де Манинкор 1998.
године са дјецом из избје-

стручну помоћ предшколским установама и основним школама са подручја
15 локалних заједница у Српској. Припремни програм
за дјецу узраста од пет и
шест година са потешкоћама
у развоју обављаће дефектолог у трајању од три мјесеца.
"Дјеца која буду обухваћена припремним програмом,
поред индивидуалног третмана имаће и све могуће
третмане сензорног интегратора, социјалног радника,
психологам радника, физи-

умјетност и овај пројекат.
"Приједор је град мурала,
сликара, умјетника... Градска управа је и финансијски
подржала и ову причу и овај
мурал. Посебно ми је драго
што се мурал налази на јавној школској установи и што
је човјек из Приједора осликао тај мурал", закључио је
Ковачевић.

Сарадња која траје 20 година

гличких центара осликала
први мурал на Машинској
школи у Приједору. У њену
част аутор изабраног мурала добија награду у износу
од 3.000 марака од општине
Лавис, која је иначе родно
мјесто Паоле де Манинкор.

Б. Мајсторовић

отерапеута. Све оно што је
потребно за једно дијете,
а све остало ће бити као у
другим предшколским установима", истакла је Слађана
Радаковић, директор Центра
"Сунце".
Од септембра наредне године Центар "Сунце" требало
би припремни програм да
организује и за дјецу од три
до шест година.
В. Нишевић

Црвени крст наставља са хуманим акцијама

ВЕШ МАШИНА ЗА ПОРОДИЦУ РАМУЛИЋ

СВИ ДОСАДАШЊИ МУРАЛИ
Кроз пројекат "Приједор град мурала" осликано је осам мурала. То су "Шеширџија"
Наташе Коњевић из Бањалуке, "Трансформација" мађарског стрит-арт умјетника Атиле Саможи Видама, "Врт" румунског аутора
Раула Опре Садоа, "Град" умјетничке групе
"Дим тим" из Београда, "Негдје између почетка и краја" Селвера Бегића из Бањалуке,
"Гејм он" Љубише Пушца из Омарске и "Шта
је унутра" Андреја Жикића Артеза из Београда. Приједорчанину Драгану Инђићу током
осликавања осмог мурала помагао је Љубиша Пушац из Омарске, док је Пушцу раније
током осликавања шестог мурала помагао
Инђић.

Дефектолози
ће
бити
распоређени на терену, како
би сва дјеца могла
бити укључена у
овај програм. Радаковићева је позвала све родитеље
чија дјеца нису била
обухваћена ниједним видом васпитног образовања да
се пријаве за припремни програм.

Градска организација Црвеног крста Приједор донирала је веш машину и прехрамбене пакете десеточланој породици Рамулић у
Трнопољу.
Новој веш машини највише се обрадовала
Злата Рамулић, која је веш годинама прала
ручно. Срећу због посјете чланова Црвеног
крста и прехрамбених пакета које су им уручили нису крили ни други чланови породице

Рамулић.
"Веш машина ми је
била потребна, поготово у зимском периоду. Прала сам веш
ручно, нисам имала
могућности, али сада
имам машину. Хвала
донаторима", каже
Злата.
Услови у којима живи
ова породица су тешки и свака помоћ добро им дође. Знају
то и у приједорском
Црвеном крсту, па
су зато и одлучили
да им колико-толико
олакшају живот.
"Успјели смо да договоримо да једну веш машину донирамо
у Приједору, а другу у Крупи на Уни. Имамо
потребе за још оваквих породица, овај пут
избор је пао на породицу Рамулић, јер је вишечлана", рекао је Зоран Веселиновић, секретар ГО Црвеног крста Приједор.
Ова донација завршна је активност Црвеног
крста поводом Недјеље дјетета.
В. Нишевић

СКУД "Др Младен Стојановић"

КРСНА СЛАВА И ОВЕ ГОДИНЕ
СКРОМНО ОБИЉЕЖЕНА

У СКУД-у "Др Младен Стојановић" и ове године крсна
слава Друштва – Митровдан, обиљежена је другачије, него како то традиционално бива у овом
Друштву.
"Због ситуације изазване
пандемијом, ове године
смо, као и прошле, нашу
славу, Светог Димитрија,
обиљежили без званица,
у најужем кругу чланова
и руководства, све уз поштовање мјера, уз икону,
свијећу, кољиво, славски
колач и понешто од хране
и пића, које је свако од нас
донио са собом, уз дистанцу и кратко задржавање.
Пожељели смо здравље и
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срећу свим нашим члановима, пријатељима, сарадницима и да се сви заједно,
у здрављу и весељу, уз по-

бједу над пандемијом окупимо и сљедеће године",
рекао је Небојша Алексић,
секретар Друштва.
КВ

www.kozarski.com

Безбједност учесника у саобраћају

У ТОКУ ПОСТАВЉАЊЕ ЈОШ ЧЕТИРИ КАМЕРЕ

У Приједору је у току постављање
стационарних радара за мјерење
брзине кретања возила на још четири нове локације. То су путни
правци према Козарској Дубици,
Оштрој Луци, насељу Буснови, те
испод надвожњака на магистралном путу за Нови Град.
Начелник Полицијске управе Приједор, Сретоја Вујановић каже да је
циљ да се утиче на учеснике у саобраћају да у већој мјери поштују
саобраћајне прописе и што је најбитније, да се умање црне бројке
у саобраћају.
"Тренутно су у граду Приједору у
функцији стационарне камере на
подручју Брезичана, Свалама према Бањалуци и у насељу Тукови,
гдје је у ранијем периоду био већи
број саобраћајних незгода. Стацио-

нарни радари евидентирају брзину
проласка кроз наведене локације.
Систем који ће бити успостављен у
наредном периоду је по том принципу и наравно да ће бити компатибилан са наведеним системом",
рекао је Вујановић.

КАМЕРАМА ЋЕ БИТИ
ПОКРИВЕНИ СВИ УЛАЗИ И
ИЗЛАЗИ ИЗ ГРАДА
Он додаје да ће стационарним
радарима бити покривени сви
улази и излази из града Приједора. Поред прекорачења брзине и
непоштовања осталих саобраћајних прописа камере су битне и за
откривање непознатих починалаца
саобраћајних незгода, али и оста-

Нове камере на четири локације биће пуштене у функцију до краја године. У Приједору је само ове године
троје дјеце погинуло у саобраћају због чега је и несумњив значај увођења камера, са циљем да се утиче
на учеснике у саобраћају да у већој мјери поштују саобраћајна правила и прописе.

Сретоја Вујановић: Циљ је да се умање црне бројке у саобраћају
да буде у функцији и да буде постављен на више локација како би
на основу њега полицијски службеници добили информације о

безбједоносним инцидентима на
том подручју. Колико је користан
снимак камере доказ је ситуација
када је дијете страдало у Козарцу.

Нисмо имали видео-надзор града
у функцији, али смо уз помоћ видео-надзора са приватних објеката
идентификовали ко је извршилац",
прича Вујановић.
Он подсјећа да видео-надзор има
велики број локалних заједница као што су Бијељина, Добој и
Прњавор."Наравно да је техника
доста напредовала и ако видимо
искуства околних градова, других
локалних заједница у Републици Српској ту постоје модернији
уређаји који евидентирају, за сада
у Бањалуци, прекршаје појаса и
мобилног телефона што у значајној мјери унапређује безбједност
саобраћаја на комплетној дионици гдје је постављен такав уређај.
Имамо и камере које аутоматски
препознају регистарске ознаке,
које нам дају информацију да се на
наведеној локацији креће возило
које нема исправну регистрацију,
што је такође један од битних елемената у вези са безбједношћу саобраћаја", каже он.
Град Приједор је ове године поново конституисао и Савјет за безбједност саобраћаја. Предсједник
овог Савјета, Жарко Ковачевић
каже да је јасно да је видео-надзор
на јавним површинама неопходан
и да би он требало да буде уведен
наредне године.
"Градска управа ће у буџету за
2022. годину предвидјети одређена новчана средства за набавку
камера које ће снимати јавне површине и тиме ћемо подићи општу
безбједност у граду. Ми смо локална заједница која има веома мали
број камера које су у функцији и
самим тим припадници МУП-а немају могућност да лако рјешавају
нека кривична дјела која се десе у
граду Приједору", поручио је Ковачевић.

Б. Мајсторовић

Редовна конференција за новинаре Полицијске управе Приједор

ЗА ПРАВОВРЕМЕНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПОМОЋ ГРАДА

Замјеник
градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић
одржао je састанак са руководиоцима Цивилне заштите
и Територијално ватрогасноспасилачке јединице Приједор.
То је била прилика да се
првенствено анализира тренутно стање водостаја ријеке
Сане, те начини реаговања
у евентуалним кризним ситуацијама. Овом приликом
потврђена је спремност да се
реагује у складу са евентуалном појавом елементарних
непогода.

лих кривичних дјела. Вујановић
истиче да би општу безбједност
побољшало увођење и видео-надзора на подручју града Приједора.
"Видео-надзор, прије свега треба

Град Приједор је прије десетак година од
УНДП-а добио 12 камера, али тај видео-надзор
је веома кратко вријеме
функционисао. Док чекају на видео-надзор, у
откривању починилаца
саобраћајних незгода,
али и осталих кривичних дјела полицијским
службеницима моћи ће
да помогну подаци које
пружају стационарни радари. Прије двије године
Приједор је добио прве
стационарне радаре и то
у насељима Тукови, Брезичани и Свале.

ПРОЦЕНТИ СВЈЕДОЧЕ О ДОБРОМ
РАДУ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Чињеница je да су елементарне непогоде нешто са
чиме се сусрећемо свакодневно и у свим годишњим
добима, те је договорено да
Градска управа у наредном
периоду активније помаже
материјално опремање како
Одсјека цивилне заштите
тако и ТВСЈ Приједор у циљу
правовремене интервенције
и спасавања људских живота
и материјалних добара становника града Приједора.

КВ

На подручју које оперативно покрива
Полицијска управа Приједор током
прошлог мјесеца није се десио ниједан догађај који је узнемирио грађане или угрозио њихову безбједност,
чиме је одржано повољно стање безбједности. Ово је изјавио начелник
Полицијске управе, Сретоја Вујановић
током редовне конференције за новинаре, на којој су представљени резултати рада за прошли мјесец.
„Што се тиче криминалитета, на подручју Полицијске управе у октобру
мјесецу евидентирано је 90 кривичних
дјела, од чега је 34 по непознатом извршиоцу. Расвјетљеност пријављених
кривичних дјела износи 87,8 одсто,
док проценат расвјетљености кривичних дјела извршених по непознатом
починиоцу износи 67,6 одсто“, истакао
је он.
Вујановић је додао да прошлог мјесеца није било кривичних дјела разбојништва, док су се у октобру прошле

11.

године десила два. Навео је да су из
области злоупотребе опојних дрога
евидентирана четири кривична дјела
и 10 прекршаја.„Кривичних дјела из
области привредног криминалитета
евидентирано је шест, а материјална
штета причињена извршењем ових
кривичних дјела износи преко 223.000
КМ“, рекао је Вујановић.
Полицијски службеници су расвијетлили и кривично дјело одузимања
моторног возила које је је било једино
такве врсте у октобру. На подручју Полицијске управе Приједор контролисано је и евидентирано 10 илегалних
мигранта, што је за 94,6 одстом мање
у односу на исти период претходне
године, када је евидентирано 186 илегалних миграната.
Начелник сектора Полиције, Марио
Милашин је рекао да је из области
јавног реда и мира стање задовољавајуће, те да је у октобру мјесецу
евидентирано 35 прекршаја из ове

Током прошлог мјесеца Полицијска управа Приједор је
провела низ превентивних активности. То су биле кампање
и активности усмјерене на
безбједност саобраћаја, превенције трговине људима са
акцентом на просјачење, те
обиљежавање Међународне
недјеље дјетета. У Полицијској
управи Приједор одржан је и
састанак са представнициам
надлежних институција укљученим у провођење Акционог
плана превенције инцидената и
кривичних дјела почињењих из
мржње и предрасуда на подручју Града Приједора за период
2022.-2026. године.
области. “Из области безбједности
саобраћаја евидентиране су 64 саобраћајне незгоде. Смртно су страдала
два возача путничких аутомобила. Из
саобраћаја је искључено 239 возача,
што је за 60,4 одсто више у односу на
октобар прошле године, од чега 215
због управљања возилом под дејством алкохола“, истакао је Милашин.
Он је навео да су Полицијски службеници Полицијске управе Приједор
током октобра мјесеца са циљем побољшања безбједности саобраћаја
проводили активности на појачаној
контроли пјешака и бициклиста, а акција појачане контроле наставља се и
током овог мјесеца.
Б. Мајсторовић

ПРИЧЕ...

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КРУПА НА УНИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Улица др Милана Јелића бр. 3, 79.227 Доњи Дубовик, Крупа на Уни, тел.број: 052/750-001, фаx: 052/750-002,
Е-mail: nacelnik.knu@teol.net

Број: 02-404-4/19
Дана: 8.11.2021. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На основу члана 5. тачка 4. Уговора о изради зонинг плана
подручја посебне намјене Хашани по скраћеном поступку и
члана 13. Правилником о изради и доношењу докумената
просторног уређења по скраћеном поступку ("Службени
Гласник Републике Српске", број 69/13), обавјештава:

2. Јавни увид се организује у периоду од 15.11. – 1.12.2021.
године сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 часова.

1. Објавјештавају се грађани да се врши јавни увид у Нацрт
Зонинг плана подручја посебне намјене Хашани по скраћеном
поступку.

С поштовањем!

Сјећање
Дана 15.11.2021. навршава се пуних 20
година од смрти наше вољене мајке,
баке и сестре

3. За вријеме трајања јавног увида, Нацрт Зонинг плана ће
бити изложен у спомен школи "Бранко Ћопић" у Хашанима.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Кљајић

Дана 13.11.2021. навршава се шест тужних
мјесеци од смрти драгог нам

Дана 13.11.2021.
навршава се
година дана како није
са нама наш драги

ВОЈИСЛАВА ДОШЕНА
(1954-2021)

МЛАДЕН
РАДОЧАЈ
Вољени никад не умиру.

Увијек у нашим мислима, вјечно у нашим срцима.
Твоји: супруга Емилија, кћерке Јелена и Душица, унука Ања.
15958

ЗДЕНКЕ (Кнежевић)
ХАЛАЛКИЋ
(2001-2021)

Са љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава.
Твоји најмилији.

15954

Супруга Драгана, синови Митар, Никола и Драган
и снаха Александра.
9195

Посљедњи поздрав драгом супругу

Посљедњи поздрав
драгом брату

СВЕТИ СТИЈЕПИЋУ
(1943-2021)

СВЕТИ СТИЈЕПИЋУ
(1943-2021)

Увијек ћеш бити вољен, никад заборављен у срцима твоје супруге
Маре и снахе Гордане са породицом.

15911

Навршава се тужна година како је утихнуло племенито срце мога вољеног брата Јове,
старатеља мога из дјетињства и животног сапутника моје снајке Данице која му се за
непуну годину дана придружила

15957

Дана 13.11.2021. навршава се 40 дана
од смрти наше вољене сестре

ЈОВО (Мирка) КАТАНА

Када смо се посљедњи пут видјели драги брате,
отприлике овако си рекао:
"Неђо, кад нестане мене мрак и тама нека пане,
за успомену моју пусти сузу коју.
Гроб мој обиђи... и цвијећем окити
а ја ћу срећан бити и ако те нећу видјети."
Нека вам Господ дарује рајско насеље.
Твој брат Неђо са породицом.

Од сестре Даре са породицом.

МИРЕ (рођ.Голубовић) КУНИЋ
Вјечно ћеш бити у нашим срцима.
Сестре: Ружа, Драгана и Радана,
браћа Милан и Драган са породицама.

15960

12.

15956

www.kozarski.com
Дана 13.11.2021. навршава се осам тужних година како није
са нама наш супруг, отац, дјед, прадјед и свекар

РАДОВАН (Митра) ГЛАМОЧАНИН
(1940-2013)
Из Ракелића

Ожалошћени: супруга Коса, синови: Миoдраг, Миленко,
Младенко и Драгутин, кћерка Милева, унук Ведран са
супругом Иреном и праунуци Виктор и Катарина, унучад
Адријана, Александар и Стефан, снаха Зорица. 15955

Дана 7.11.2021. престало је да куца
велико и племенито срце нашег вољеног

Посљедње збогом вољеном дједу

РАДЕ ПРЕДОЈЕВИЋА

РАДИ

Премало је ријечи, а све више туге.
Тешко је стегнути срце да не боли, душа
да не пати, сузе да не теку. Волимо те
заувијек. Твоји најмилији: Драга, Боба,
Сања, Доротеа, Страхиња,
Давор и Славен.
15948

Имати тебе за дједа било је нешто
најљепше. Наша љубав нека ти обасја
пут, а ти обасјаваш наше животе.
Твој Буцко и твоја момчина Доротеа
и Страхиња.
15948

Посљедњи поздрав
нашем драгом

Посљедњи поздрав
нашем драгом

РАДИ
ПРЕДОЈЕВИЋУ

РАДИ

SAID-ŠABO ŠABIĆ

(2.4.1951-6.11.2021)
SAID-ŠABO ŠABIĆ
(2.4.1951-6.11.2021)
Mom najdražem daji, nikad te zaboraviti nećemo.
Sestičina Amira sa mužem Edinom i djecom
Amarom i Anelom.
15953

Naš voljeni dajo, ostala je
pustoš iza tebe. Uvijek ćemo
te voljeti. Тvoji sestrići
Amar i Anela.

С тугом и поштовањем од свастике Милке
Турудија са породицом.

С поштовањем, породице Микић и Марјановић.

15944

15953

15944

Poslјednji pozdrav našem
voljenom daji

Посљедњи поздрав
нашем драгом

SAIDU

РАДИ
ПРЕДОЈЕВИЋУ

SAID-ŠABO ŠABIĆ

(2.4.1951-6.11.2021)

SAID-ŠABO ŠABIĆ
(2.4.1951-6.11.2021)
Dragi moj voljeni brate, prerano si nas napustio,
ali ostaćeš uvijek u našim srcima.
Sestra Sabiha sa mužem Muharemom.

Od sestričine Samire, muža Igora
i djece Lane, Aidana i Lare.
15953

15953

Dragi naš dajo, voljeni i
nikad prežaljeni ostaješ
zauvijek u našim srcima.
Tvoji sestrići:
Lana, Aidan i Lara.

15953

Посљедњи поздрав
вољеном деди

Тужног срца јављамо
родбини, пријатељима
и комшијама да је дана
5.11.2021. у 83. години
живота преминуо наш
драги

ДУШАН (Влајка)
ПЕКИЈА
(1939-2021)

ДУШАН (Влајка)
ПЕКИЈА
(1939-2021)
Ожалошћени: супруга Мира,
синови Драшко и Драган, кћерка Божана, зет,
снахе, унучад и праунуче.
15949

Посљедњи поздрав мом
драгом оцу и дједу

ДУШАНУ (Влајка)
ПЕКИЈИ
(1939 - 5.11.2021)
С тугом и болом и са великим поштовањем
чуваћемо те у лијепим успоменама. Поносни
смо и срећни што си нам био отац.
Твој син Драган, снаха Радмила, унук Јакша
и унука Дорис.

15949

15949
Посљедњи поздрав драгом
и вољеном тати, пунцу и
деди

ДУШАНУ (Влајка)
ПЕКИЈИ
(1939-5.11.2021)

ДУШАНУ (Влајка)
ПЕКИЈИ
(1939-5.11.2021)

Твој син Драшко, снаха
Тамара и унуци Филип
и Никша.

Кћерка Божана, зет
Бранко, унучад
Марко и Ања.

15949

15944

Посљедњи поздрав
драгом

РАДИ
ПРЕДОЈЕВИЋУ

Драги мој Раде, остаћеш у мом срцу док живим.
Твоја Мира.
Захваљујемо се родбини, комшијама и
пријатељима који дођоше да те испратимо
на вјечни починак.
Посљедњи поздрав мом
вољеном тати и дједу

С љубављу и поштовањем, породица Аџић.

15949

13.

РАДИ

Успомену на тебе, с поносом чува
породица Ђермановић.

Од унука Марка
са породицом.

15944

15949

Посљедњи поздрав
вољеном деди

ДУШАНУ (Влајка)
ПЕКИЈИ
(1939-5.11.2021)
Вољећу те и чувати у свом
срцу док сам жива.
Твоја Божа.
15949

РАДИ
Од унуке Ање.
15949

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА

ОГЛАСИ
Дана 12.11.2021. навршавају се двије године како нас је напустила
наша вољена и никад прежаљена супруга, мајка, бака и прабака

Дана 13.11.2021. навршава се 40 тужних
дана како са нама није наша највољенија
супруга, мама и бака

ЈЕЛЕНА (рођ.Кораћ)
РАДАКОВИЋ

(20. маја 1938. - 9.октобра 2021.)

МИРА КУНИЋ
(1953-2021)
Недостајеш нам бескрајно.
Твоји: Живко, Татјана, Драгана,
Ивана, Дуња, Саша и Бојан.
0001

"Нека им останем у сјећању као
поток који гаси жеђ и смирује
жуборећом пјесмом,
нека останем као крух
на столу, за све који успут застану."
Позивамо родбину и пријатеље да се у данима
који слиједе, субота, 13.11.2021. у 10.00 часова
на градском гробљу у Приједору у доброј мисли
и молитви придруже нам на помену 40 дана
наше вољене Јелене!
15915
Захвална породица.

Дана 14.11.2021. навршава се 40
тужних дана од смрти драгог нам

Тужно сјећање на

ЖИВКА ЧИЧА
(1947-2019)

Брзо су прошле године двије, наше те срце заборавило није.
Снивај мирно свој вјечни сан,
у нашим сјећањима си сваки дан.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе: супруг Миле,
кћерке Драгана, Гордана и Весна са породицама.
15912
Дана 2.11.2021. престало је да куца
племенито срце наше драге мајке,
баке и прабаке

СТОЈАНКЕ ЈУГОВИЋ
(1944-2021)
Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам дала. С поштовањем
и љубављу чуваћемо те од заборава. Заувијек ћеш остати у нашим
срцима. Твоји најмилији.
15943
Посљедњи поздрав нашој
драгој комшиници

Дана 7.11.2021.
у 79. години живота
преминула је наша драга

ГОРАНА ТОПИЋА
(1960-2021)

ГОРАНА ТОПИЋА

ДУШАНКА ЗОРИЋ

Заувијек си у срцу и у мислима са нама.
Супруга Драгана и кћерка Андреа.

Успомену на тебе чуваће Милена,
Милорад, Сања и Тања са породицама.

15950

15950

Дана 18.11.2021. навршава
се 12 тужних година од
смрти нашег вољеног
супруга и оца

СТОЈАНКИ ЈУГОВИЋ
(1944-2021)

С тугом и поштовањем.
Син Јово, кћерка Драгица, снаха Жељка, унучад:
Душко и Александар, те остала ожалошћена
родбина и пријатељи.

15910

Дана 18.11.2021. навршава
се 12 година од смрти нашег
вољеног сина

Дана 18.11.2021. навршава
се 12 година од смрти
нашег драгог брата

МИЛАНА
КЕЦМАНА

МИЛАНА
КЕЦМАНА
Ни године које су прошле, нису ублажиле тугу и
бол за тобом.
Много нам недостајеш!
Твоји: супруга Марина, синови Александар и
Марко.
15913
Дана 15.11.2021. навршава
се година дана од смрти
нашег оца и дједа

МИЛАНА
КЕЦМАНА

Вријеме пролази, али остају сјећања на твој драги
лик, доброту и племенитост. По доброти те памтимо,
с поносом спомињемо и у срцу носимо. Неизмјерно
нам недостајеш. Увијек вољен и незаборављен. Твоји
најмилији: мајка Босиљка и отац Ранко.

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима заувијек
да те носимо, волимо и спомињемо.
Сестре Милена и Дрена с породицама.
15913

15913

Сјећање

Дана 15.11.2021.
навршава се година дана
од смрти нашег брата

ЈОВЕ (Мирка)
КАТАНА

Драга наша Стојанка, оставила
си велику празнину, али твој
драги лик живјеће у нашим
причама, успоменама и
сјећањима. Почивај у миру,
твоје комшије Вученовић.
15943

ЈОВЕ (Мирка)
КАТАНА
ОСТОЈА

(2000-2021)

Ожалошћени: браћа Недељко и Сретко,
сестра Невенка са породицама.

Ожалошћени: кћерка Даворка
и унук Немања са породицом.

МАРИЈА

ТАТ И Ћ

(2003-2021)

Син Милан и кћерка Љубица са породицама.
15951

15951

14.

15952

www.kozarski.com
Дана 13.11.2021. навршава се 40 тужних
дана од преране смрти сина и брата

Дана 13.11.2021. навршава се
тужна година дана од смрти драгог

СТОЈАНА СТОЈАНОВИЋА
(1972-2021)
Туга и бол за тобом су бескрајни, а љубав према Теби вјечна.
Мајка Јелка и сестра Анђелка.
15909

Дана 13.11.2021. навршава се 40 дана
од смрти драгог

СТОЈАНА СТОЈАНОВИЋА
(1972-2021)
Отишао си тако тихо, као што си и живио.
Оставио си нам сјећање и успомене.
Твоја сестра Маја, зет Бојан и твоје љубимице Ана и Уна.

15909

Дана 13.11.2021. навршава се 40 дана
од преране смрти драгог

САВАНА (Ђурађа) ПАНИЋА
(1955-2020)

Ријечи никада неће моћи да опишу празнину која настане на саму
помисао да ниси ту. Једину утјеху налазимо у томе што знамо да
си увијек био уз нас и да ћеш вјечно да нас пратиш у свему.
Непоновљив и јединствен, наш Саване.
Ожалошћени: брат Љубан, снаха Славица,
братић Срђан са Бојаном и малом Ларом.
15942

СТОЈАНА СТОЈАНОВИЋА
(1972-2021)
Твој лик и доброта остаће вјечно у нашим срцима.
Твоја тетка Загорка са породицом.
15909

Дана 13.11. 2021. Навршава се 40 дана
од смрти наше

Навршава се година дана
како није са нама наша вољена

ДУШАНКЕ
СТОЈНИЋ

МИЛЕНА
ВЕСЕЛИНОВИЋ

Мајко, недостајеш нам.
Твоје кћерке Славица и Драгана са породицама.
15959

Тужно сјећање на нашу драгу снаху

МИЛЕНУ
ВЕСЕЛИНОВИЋ

Ријечи нема које би описале бол и ову празнину.
Хвала ти што си била ту уз нас увијек ведра, насмијана и весела.
Волимо те бескрајно...
Много недостајеш...
Твој супруг Мирко и дјеца: Наташа, Милан и Сњежана са породицама.
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Дана 13.11.2021.
навршава се 40 дана
од изненадне смрти

Дана 16.11.2021.
навршава се шест година
од смрти нашег оца,
дједа и прадједа

ЈАСЕНКЕ
ПАЧАРИЗ
Тог дана посјетићемо њен гроб. Позивамо
родбину, пријатеље и комшије да нам се
придруже. Чуваћемо успомену на тебе,
са поштовањем твоји: супруг Раде, кћерка
Наташа, зет Драган и унук Никола.
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Тужно сјећање
на драгу прију

МИЛЕНУ
ВЕСЕЛИНОВИЋ

ВЛАДЕ МАРТИЋА
(1933-2015)

15941

С тугом и поштовањем чуваћемо успомену на тебе,
поносни смо и срећни што смо те имали.
Твоје снахе: Мира, Милка и Милена са породицама.

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима
оних који те воле.
Твоја дјеца: Лука, Славица, Бранка и Зора
са породицама.

15910

15.

С тугом и поштовањем,
прија Илинка и пријатељ Љубо.
15916

СПОРТ

www.kozarski.com

"МИРИНА" РУКОМЕТНА ПРИЧА
након сваког меча да стоји на листи
најефикаснијих играчица.
"Сад имамо младу екипу. Још увијек
се упознајемо, уигравамо. Али вјерујем да ће ово на крају бити добар
тим, јер свака од играчица појединачно је квалитетна и има таленат.
Коцкице ће се посложити и биће
ово одлична екипа", каже Азра.
Проблем свих спортиста на овим
просторима су услови. Слично је и
у "Мири", али кажу да кад се погледа у односу на друге клубове, могу
бити задовољни.
"По условима смо међу четири прве

Приједор је град рукомета. А кад
причамо о овом спорту незаобилазан је Женски рукометни клуб
"Мира". Клуб је то који већ годинама игра у највишем рангу у БиХ,
Премијер лиги. И који окупља и
ствара нове таленте на паркету.
Већ неколико година уназад
"Мира" је стабилан премијерлигаш.
Средина табеле је увијек ту, али се
гледа да се у наредном периоду то
претвори у нешто више. Циљ је врх
табеле и шампионска титула. За почетак, мјесто међу најбоље четири
екипе, то је неки краткорочни циљ.
Тако да је у овој сезони екипа доста
подмлађена.
"Управа и Стручни штаб осмислили су заједно политику према којој

је идеја да се ослањамо на наше
младе снаге. Да то буду дјевојке из
Приједора, али и околних градова
попут Козарске Дубице, Новог Града, Костајнице", каже предсједник
"Мире", Александар Дрљача.
"Мира" јесте симбол Приједора,
али има потенцијал да постане регионална прича, сматрају у Управи
клуба."У свим областима се отвара
нека регионалана сарадња и не видим зашто "Мира" једног дана не
би представљала нашу регију у Европи", сматра Дрљача.
"Миру" на паркету предводи Азра
Топчић, рукометној публици познатија по дјевојачком презимену
Башановић. У једно можете бити
сигурни, да ће њено име практично

ФК "Омарска"

ПOMOЋ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА
РС ЗA ПOMOЋНИ TEРEН

Дeлeгaциja Фудбaлскoг сaвeзa
Рeпубликe Српскe нa чeлу сa
прeдсjeдникoм Вицoм Зeљкoвићeм пoсjeтилa je Фудбaлски
клуб "Oмaрскa". Toм приликoм
oбeћaнa je пoмoћ у изгрaдњи
пoмoћнoг тeрeнa oвoм клубу
кojи je oвe гoдинe први пут ушao
у Прву лигу РС.
Фудбaлски клуб "Oмaрскa" je
пoзитивни примjeр фудбaлa у
Рeпублици Српскoj и пoкaзaтeљ
дa сe удружeним снaгaмa уз вeлику вoљу и eнeргиjу кoмплeтнe
eкипe мoжe пoстићи знaчajaн
успjeх, рекао je Зeљкoвић.
"Oдржaли смo сaстaнaк сa
прeдсjeдникoм и упрaвoм ФК
"Oмaрскa" гдje смo рaзгoвaрaли
о изгрaдњи тeрeнa сa вjeштaчкoм трaвoм. У oвoм прojeкту
Фудбaлски сaвeз РС ћe дa снeсe
вeћински диo трoшкoвa, oднoснo oбeзбиjeдити вjeштaчку
трaву, a oд лoкaлнe зajeдницe

oчeкуjeмo дa сe урaдe припрeмни грaђeвински рaдoви зa jeдaн
тaкaв тeрeн", рeкao je Зeљкoвић.
Зa oву нaмjeну Фудбaлски сaвeз
РС издвојиће 350.000 КM, дoк
ћe грaђeвински трoшкoви, oднoснo припрeмa тeрeнa, кoje
ћe финaнсирaти лoкaлнa зajeдницa, изнoсити измeђу 100 и
200 хиљaдa КМ. У Фудбaлскoм
клубу "Oмaрскa" зaхвaлили су
сe прeдсjeднику Фудбaлскoг
сaвeзa нa oбeћaнoj пoмoћи.
"To нeћe бити сaмo пoмoћ ФК
"Oмaрскa" вeћ и читaвoj рeгиjи,
jeр дo Приjeдoрa ми нeмaмo
тaкaв тeрeн и дoсaд смo прaктикoвaли дa свe приjaтeљскe
утaкмицe игрaмo нa пoмoћнoм
тeрeну бaњaлучкoг "Бoрцa" или
смo ишли у Крупу", рeкao je
Свeтoзaр Крeцeљ, прeдсjeдник
ФК "Oмaрскa".

екипе у женском рукомету у БиХ. С
те стране смо задовољни. Морам
рећи да је ту подршка града Приједора, те да су се у посљедње двије
године повећала издвајања за ру-

Година која ће златним словима остати уписана у историји
"Мире" је 2014. Тад су Приједочанке освојиле Премијер
лигу, Куп Босне и Херцеговине, те Куп Републике Српске.
Након тога услиједио је и наступ на европској сцени, ЕХФовом Челенџ Купу."Окусили смо Европу. И вољела бих да
се то опет деси. Јер Приједор то заслужује. И овде дјевојке
то заслужују, пошто у "Мири" има много младих и талентованих рукометашица које би жељеле да осјете чар игре
на европској сцени против клубова који су на самом врху
у овом спорту", рекла нам је Топчићева која је играла у
тим мечевима.

комет. Ипак смо ми премијерлигаш.
Није то довољно за неке врхунске
резултате. Али, имамо и помоћ
Творнице кекса "Мира" и они су
повећали средства која нам из-

двајају", наводи Дрљача, додајући
да се константно траже и други
спонзори, али то није лако. И зато,
каже, ако и у свим другим клубовима чекају усвајање новог Закона о
спорту.
Још један од циљева је враћање публике на трибине. Долазили су Приједорчани да бодре своје рукометашице, али је корона то прекинула.
Враћају се, али стидљиво.
"Навика се изгубила и још има страха код дијела људи који би желио
да дође. Али из утакмице у утакмицу број људи на трибинама је већи.
Мада и ми морамо да радимо на
промоцији, нарочито кад је рад на
друштеним мрежама у питању, да
нас упозна и млађа популација", рекао је Дрљача.
Рукомет у Приједору има будућност, кажу у овом клубу. А дио те
будућности је сигурно "Мира".

КК "ШОДАН": 27
ПOБJEДE СEНИOРКИ
МЕДАЉА У БАЊАЛУЦИ
И ПИOНИРКИ

"ВOЖДA"

Прoтeклoг викeндa бaњaлучки Кaрaтe клуб "Eнeргиja" био је домаћин
Meђунaрoдног
кaрaтe
турнира "Грaвe Eнeргиja
2021". У кoнкурeнциjи
је било 560 тaкмичaрa
из 62 клубa из сeдaм
држaвa: Maђaрскe, Aустриje, Слoвeниje, Хрвaт-

скe, Црнe Гoрe, Србиje
и БиХ. Ту су се нашли и
кaрaтисти "Шoдaнa", који
су у гeнeрaлнoм плaсмaну зaузeли другo мjeстo
oсвojивши укупнo 27
мeдaљa, oд чега двиje
злaтнe, пeт срeбрних и 20
брoнзaних.

Нaстављa сe тaкмичaњe
у Другoj лиги Рeпубликe
Српскe зa oдбojкaшицe. Eкипa приjeдoрскoг
"Вoждa", у чeтвртoм
кoлу, сa 3:2 слaвилa je
прoтив "Бaлкaнe MП".
Нaкoн три oдигрaнa кoлa

"Вoжд" имa три пoбjeдe.
У тoку je и пиoнирскo
првeнствo Српскe зa oдбojкaшицe. У грaдскoм
дeрбиjу "Вoжд" je сa 3:0
биo бoљи oд eкипe OК
"Приjeдoр".

КК "ПРИJEДOР СПAРTAК" ДO ПOБJEДE У
ДРAMATИЧНOJ ЗAВРШНИЦИ

нaчeн oд сaмoг стaртa,
пa je првa чeтвртинa припaлa гoстимa из Грaдишкe
(19:20), a другa дoмaћoj
eкипи (43:42). Рeзултaтскa
нeизвjeснoст нaстaвилa сe
и у другoм пoлуврeмeну. A
сaм финиш утaкмицe биo je
дрaмaтичaн. Mинут приje
крaja, сeмaфoр je пoкaзивao
79:78 у кoрист дoмaћих.
Tридeсeтaк сeкунди кaсниje, Mилoшeвић пoгaђa
Сa сaмo jeдним пoeнoм "Кoзaрe" у мeчу чeтвртoг зa двa пoeнa и чинилo сe
рaзликe 81:80 слaвиo je КК кoлa Првe лигe Рeпубликe дa ћe "Кoзaрa" кући oтићи
"Приjeдoр Спaртaк" прoтив Српскe. Meч je биo изjeд- сa пoбjeдoм. Meђутим,

услиjeдиo je прoдoр Дрaжићa, кojи пoeнтирa и
пoстaвљa кoнaчни рeзултaт
сусрeтa. Дрaжић je биo и
нajeфикaсниjи у рeдoвимa
"Приjeдoр Спaртaкa" сa
23 пoeнa, дoк je нa другoj
стрaни Сaмaрџић пoстигao
22. КК "Приjeдoр Спaртaк"
трeнутнo зaузимa другу
пoзициjу нa тaбeли сa три
пoбjeдe и jeдним пoрaзoм.
У нaрeднoм кoлу путуjу у
Биjeљину, гдje их чeкa "Будућнoст БН".
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