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НЕВАКЦИНИСАНО ВИШЕ ОД 90 ОДСТО
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА
ШЕСНАЕСТОГОДИШЊИ
ДАНИЈЕЛ ТЕЈИЋ ИЗДАО ПРВУ КЊИГУ
Грчки амбасадор је истакао да се у Приједору осјећао као код своје куће, у родној
Патри, гдје је, каже доста породица у којима се боравила дјеца са ових простора.
Срби и Грци су, додао је, истински пријатељи и тај однос се мора његовати.

На помолу нове инвестиције

Драгана Шаиновић

У ПЛАНУ
ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВАГОНА

ЗА ВОЛАНОМ КАМИОНА
НИКАД НИЈЕ ДОСАДНО

Смијењен Александар Јефтић, шеф Одсјека за саобраћај

КОВАЧЕВИЋ: НЕПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НИЈЕ УШТЕДА, ВЕЋ ПРЕВАРА!
ЖРИЈЕБАЊЕ ЗА МЕДИЈСКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 22. НОВЕМБРА
Обавјештавамо политичке субјекте, кандидате за градоначелника Приједора на пријевременим изборима 2021. године, да ће жријебање за медијско
представљање политичких субјеката у програму Радио-телевизије Приједор
бити одржано у понедјељак, 22. новембра 2021. године, у 10.00 часова, у просторијама Информативно-пословног центра "Козарски вјесник". Позивамо
све политичке субјекте да присуствују жријебању.

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

АКТУЕЛНО

Грчки амбасадор у посјети Приједору

ПРИЈЕДОРЧАНИ НИСУ ЗАБОРАВИЛИ НЕСЕБИЧНУ ПОМОЋ ГРЧКЕ
ОДРЖАНО
"ГРЧКО ВЕЧЕ"
Пријему за амбасадора претходило је "Грчко вече", које је одржано у приједорском Позоришту, а којем су присуствовала и
дјеца погинулих бораца, која су
након Одбрамбено-отаџбинског
рата боравила у Грчкој, гдје су их
грчке породице великодушно

грчке породице пренесу нама
љубав која нам је у том моменту била јако потребна", рекао је
он.
У пратњи приједорских основаца били су просвјетни радници
који у лијепом сјећању чувају
вишемјесечни боравак у Грчкој.
"Ја сам водила наше ученике у
Грчку, боравила сам у Атини девет мјесеци, ученици су били у
грчким породицама, јако сам

Посјета манастиру Милошевац
Амбасадор Грчке у Босни и
Херцеговини, Димитрис Папандреоу боравио је у тродневној
посјети граду Приједору, гдје
је између осталог посјетио манастир Милошевац, планину
Козару, присуствовао је "Грчкој
вечери", а за њега је уприличен
и пријем код замјеника градоначелника, Жарка Ковачевића.
Пријатељство између Приједора и локалних заједница у
Грчкој траје годинама, а нарочито је било изражено током и
након посљедњег рата на овим
просторима, када су Грци несебично помагали дјеци погинулих бораца, али и свима онима
којима је помоћ била потребна. Грчки амбасадор, Димитрис Папандреоу, захвалио се
делегацији Града Приједора на
гостопримству и изразио наду
да је ово само почетак успјешне сарадње. Подсјетио је да је у
неким градовима БиХ већ основан Грчки кутак, гдје љубитељи
Хеленске Републике могу да се
упознају са језиком, обичајима и традицијом овог народа.
Сличне активности планиране
су и у граду на Сани.
"Увјерен сам да ћемо постепено
успјети реализовати наше планове. Грчка Амбасада у Сарајеву
ове године преузела је иницијативу у вези успостављања центара за хеленске студије, односно Грчких кутака широм земље.
Досад смо отворили три таква
кутка, на Палама, у Добоју и Високом. Ускоро отварамо и четврти кутак који ће бити у Бањалуци, тако да смо све ближи
вама", истакао је Папандреоу.
Српски народ одувијек је могао
рачунати на помоћ Грчке, што
се показало кроз историју. Зато
Град Приједор има намјеру да
учврсти везе са Хеленском Репу-

Грчки амбасадор је током вишедневне посјете
Приједору обишао манастир Милошевац,
спомен-комплекс на Козари, Цркву Свете
Тројице, а дружио се и са чланицама Кола
српских сестара. Рекао је да се у Приједору
осјећао као код своје куће, у родној Патри, гдје
је, каже доста породица у којима се боравила
дјеца са ових простора. Срби и Грци су, додао
је, истински пријатељи и тај однос се мора
његовати.

Јачати пријатељство и сарадњу
прихватиле. Тог периода добро
се сјећа и Мирко Милојица, који
је у земљу Хелена отишао са десет година.

"Грчко вече" у Приједору

Протонамјесник Драган Хрваћанин грчком
амбасадору поклонио је икону, док му је
замјеник градоначелника Жарко Ковачевић
уручио захвалницу. Захвалница је уручена и
Миленку Вучковићу, просвјетном раднику
у пензији, који је 1995. године, као директор
Основне школе "Десанка Максимовић", био
координатор одласка приједорских ученика у
Грчку.

Мирко Милојица: Заиста, те породице су нас срдачно примиле

бликом и на томе ће се радити у
наредном периоду, потврдио је
замјеник градоначелника, Жарко Ковачевић.
"Ја се надам да смо били добри
домаћини и да је амбасадор понио позитивне утиске из Приједора и да ће бити наш гост поново, можда већ 16. маја, на Дан
града. Причали смо о могућим
начинима сарадње и надам
се да ћемо реализовати наше
идеје и још више учврстити везе
између наша два пријатељска и
братска народа", додао је Ковачевић.
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одушевљена пријемом наше
дјеце која нису знала ни језик.
Ипак су то била дјеца од девет
година, дивно су се уклопили,
ја сам посјећивала породице
да бих видјела гдје та дјеца бораве. Одушевљена сам грчким
народу, њиховим пријатељством, дружењем и енергијом",
истакла је Борка Вујановић, учитељица у пензији.
Иницијатор "Грчке вечери", Небојша Савановић, и сам је као
дијете погинулог борца срдачно
дочекан у грчкој породици. Како
је рекао, тада су успостављена
нераскидива кумства, а нека
дјеца су и усвојена, јер су остала
без оба родитеља.
"Господин Димитрис Папандреоу, амбасадор Грчке у БиХ, један је јако отворен човјек, који
осјећа велику љубав према Србима и ономе што се десило у
прошлости, а везано је за наша
два народа. Он осјећа да је та
љубав узајамна од стране наше

Уручење захвалнице
"Заиста, те породице су нас срдачно примиле, ту смо се и школовали, стекли додатно образовање, прије свега љубав у том
послијератном периоду. Нама је
јако значило да послије свих тих
дешавања на нашем простору,

дјеце која су у Приједору и цијелој Републици Српској имала
искуство у Грчкој током послијератних година", рекао је Савановић.
Б. Дакић, Д. Совиљ

www.kozarski.com

На помолу нове инвестиције

У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВАГОНА

Италијански инвеститор, Ђузепе Франки и замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић потписали су
уговор о купопродаји непокретности.
Ријеч је о земљишту Индустријске зоне
"Аеродром 4" гдје ће бити изграђен
погон предузећа "Босанкар" из Босанке Крупе, које се бави производњом
кабина за камионе и жељезничких
вагона. То ће значити и нова запошљавања и развој привреде.
Ђузепе Франки на територији БиХ инвестира од 2004. године. "У Босанској
Крупи од 2012. до 2019. године конструисао сам 17.000 метара квадратних погона. Инвестирао сам више од
24 милиона марака. У 2020. години
фактурисано је 30 милона прихода и
сав је ишао у извоз", рекао је Франки и додао да је упознат са одласком
великог броја младих људи са ових
простора у иностранство. Својим инвестирањем, како каже, покушава то
зауставити.
"Ја сам издвојио баш Приједор, јер сам
гледајући људе у лице видио да је то
исправно за мене. Покушаћу да одрадим оно што сам себи зацртао. Одрадићу свој посао као предузетник, али
исто тако је потребно да БиХ учини са

300 РАДНИКА
План је да у овом предузећу у наредних неколико година
буде запослено око 300 радника, углавном металске струке. Просјек плата његових радника у Босанској Крупи је
између 1.500 и 2.000 КМ.
своје стране све, да ми да младе људе
који желе да остану у БиХ, креираћу им
такве услове рада, да ће одлучити да
не иду из ове земље", истакао је Франки.
У Агенцији за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" истичу да
преговори са овим италијанским инвеститором интезивно трају посљедњих
годину дана.
"Господин Франки је познат на територији Европе, поготово Италије као
врло квалитетан и добар произвођач
кабина за камионе и разна друга индустријска возила, а како је нама најавио, склопио је уговор за производњу
жељезничких вагона и то ће му бити
основни послови у граду Приједору",
рекао је Александар Дрљача в.д. директора Агенције за економски развој
"ПРЕДА-ПД".

Стране инвестиције нешто су чему
тежи свака локална заједница, поручују из Градске управе. У наредних
шест мјесеци радиће на изградњи
инфраструктуре у Индустријској зони
"Аеродром 4", како би фирма "Босанкар" што прије отворила врата првим
радницима, али и купцима. Жарко
Ковачевић, замјеник градоначелника
Приједора рекао је да је ово можда
историјски дан и да ће овај уговор промијенити пословну слику Приједора.
"Посебно се захваљујем гостима из
Италије што имају пословну политику
која је наклоњена БиХ, Републици Срској и градовима у њој. Надамо се да
ће и остали страни инвеститори размишљати тако, доћи код нас, а не да
наше раднике воде у друге земље",
рекао је Ковачевић.
П. Шпадић

СТАВ

ПРИТУПО
ЈЕ БУЉИТИ
У ПАРОВЕ С
ДРУГЕ СТРАНЕ
СТОЛА

Бити сам увијек је ствар личног избора. То рецимо да не пристајемо
на живот у двоје ако ни оној ствари
не ваља, да не жмиримо на чињеницу да нас партнер вара, а ми
преко те приче прелазимо урбано,
онако "достојанствено", то да не
прихватамо ништа мање од оног
шта од неке везе очекујемо у животу...
Па макар и у седму деценију угазили, како то у шпрдњи воли рећи један мој друг. Можда мало и да ме
изнервира. Бити сам подразумијева непристајање на свакодневне
компромисе, оне у којим ти ринташ
по цијели дан, а боља половина
чека све потаман. Бити сам, значи и да по сваку цијену не мораш
бити будала, јер једноставно је,
имаш могућност избора. Наравно и
у бирању пријатеља. Лакше је, ако
си већ сам, да бираш сличне, мада
се не одричем драгих људи за које
поуздано осјећам да срећно живе у
"комплету".
И то баш поштујем. Бити сам наравно има и своју цијену. Кад си
млађи, љепши и слађи самоћа по
избору ти боље стоји. Сјећам се да
сам у неко вријеме, кад гравитација
није радила своје, била радо виђен
гост на славама, рођенданима, фештама... Позиви су стизали и годинама касније, али није згодно ставити ноге под сто и самачки, онако
притупо буљити у парове с друге
стране стола.
Ма како они и ти, заједно с њима,
испричани били. Углавном, одавно
се тако више не дружим. Љепше је
уз необавезну кафу негдје у граду.
И навикнеш људе на то, као што их
навикнеш да те не занимају оговарања, трачеви, шупље које ничем
не воде. Правдања за нешто или
неком што потпуно нема смисла.
Наравно прихватам и потпуно другачија мишљења, да је моја реченица с почетка приче несувисла,
а објашњење због чега је самоћа
избор, неком ко мисли другачије,
потпуно неприхватљиво. Прихватам, али ме не занима, нити ме ко
може убиједити у супротно. Ма какве аргументе понудио.
У сриједу сам била на једној сахрани. Није важно коме, углавном отишла је једна драга жена. Молитва,
цвијеће, свијеће, уплакана родбина
и пријатељи. И онда се на један живот спустила мермерна плоча. Крај,
нема више... Зар након тог треба
коментар на мој или нечији други
избор.

М. Згоњанин

Локација гдје ће се налазити погон предузећа "Босанкар"

3.

ТИМ ПОВОДОМ

Смијењен Јефтић

КОВАЧЕВИЋ: НЕПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НИЈЕ УШТЕДА, ВЕЋ ПРЕВАРА!

Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић истакао је да је неплаћањем пореза
на приходе од паркинга у прет-

ходном периоду преварена држава и да нико није на тај начин
уштедио за Град.
Ковачевић је ово рекао новина-

рима након што је Александра
Јефтића смијенио са функције
шефа Одсјека за саобраћај града Приједора, чију је смјену
због бројних пропуста и најавио
прошле седмице. На ово мјесто
именован је Бранко Шврака,
досадашњи шеф Одсјека за комуналне послове и заштиту животне средине.
Јефтић није хтио коментарисати своју смјену и рад Одсјека
на чијем је челу био, већ је поручио да је свој став објавио на
Фејсбуку.
"Па чекајте, има ли ту шта нелогично, Град је платио 450.000
КМ, а требало је да плати
900.000 КМ. Не видим шта је
ту спорно, зашто оптужива-

ти некога ко је Граду уштедио
400.000 КМ, зар те људе не би
требало наградити стварно ми
није јасно", навео је Јефтић у
свом видео-запису.
Са друге стране, Ковачевић
упозорава да постоји велика
разлика између уштеде и преваре државе.
"Тај образац понашања који је
био овдје 15, 16 година је врло
опасна ствар. Сматра се пожељним да се оштети и превари
држава да би нешто остало у
граду. Лако је само користити
привилегије. Зашто неко не би
једном одговарао за нешто што
је направио како не треба", рекао је Ковачевић.
Он је навео да је због не-

плаћања пореза на приход од
паркинга на адресу Градске
управе стигао прекршајни налог од Управе за индиректно
опорезивање БиХ у износу од
103.775 КМ, али да је исти налог упућен и бившем градоначелнику Приједора, Миленку
Ђаковићу. Ковачевић истиче да
због овога Градска управа улази у судски спор и да очекује
да одговорност сноси Ђаковић
који је био одговорно лице у
правном лицу.
Коментар бившег градоначелника Миленка Ђаковића нисмо
добили, јер се није јављао на
позив.
Б. Мајсторовић

Одјељење за пољопривреду и рурални развој

ИСПЛАЋЕНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 158 ВОЋАРА И ПОВРТЛАРА
Одјељење за пољопривреду и рурални развој града Приједора у
уторак је исплатило подстицаје за
158 произвођача воћа и поврћа,
у укупном износу од 140.000 КМ.
Горан Вуковић из Гомјенице пла-

стеничком производњом бави се
20 година. Под пластеницима има
1.500 квадрата за шта годишње
на име подстицајних средстава
из буџета града добија 3.000 КМ.
Ова средства, која му је уплати-

Горан Вуковић: Подстицајна средства користим
за набавку репроматеријала

ло Одјељење за пољопривреду и
рурални развој града Приједора,
искористиће, како каже, за набавку репроматеријала.
"Ови подстицаји нама произвођачима значе пуно. То нам дође као
нека инфузија у зимском периоду, када већ вршимо припреме за
производњу расада. Поред 3.000
КМ које добијам за пластеничку

Из Одјељења за пољопривреду и рурални
развој подсјетили су
пољопривреднике који
се баве производњом
соје и пшенице да рок
за подношење пријава за подстицај сјетве
ових култура истиче
крајем овог мјесеца.

производњу остварујем право и
на производњу купуса на отвореном, за шта добијам 1.000 КМ
подстицаја. Имамо обећано за

Данијел Егић: Исплаћено
140.000 КМ подстицаја
идућу годину од ресорног министарства поврат 50 одсто уложених средстава у производњу, што
ћемо добити у оквиру Задруге

коју смо регистровали у Приједору. И тај вид помоћи добро ће
доћи. То нам осигурава одржавање и повећање текуће производње", рекао је Вуковић.
Према ријечима Данијела Егића,
в.д. начелника Одјељења за
пољопривреду и рурални развој
града Приједора право на подстицајна средства имају регистрована пољопривредна газдинства.
"И ове године произвођачима
поврћа исплаћени су подстицаји
по јединици површине у затвореном простору, односно пластеницима као и за производњу поврћа на отвореном. Овом мјером
обухваћено је око 90 лица који
се баве производњом поврћа. Такође, субвенционишемо и интезивне засаде воћа. Овом мјером
обухваћено је 68 воћара", рекао
је Егић.
П. Шпадић

Цвијановићева уручила 25 одликовања

МЕДАЉОМ ПЕТРА
МРКОЊИЋА ОДЛИКОВАНА
5. КОЗАРСКА БРИГАДА

Предсједник Републике Српске,
Жељка Цвијановић уручила је
25 одликовања, од којих су 23
постхумно додијељена, истакавши да су погинули борци
дали немјерљив допринос одбрани Српске. Одликоване су и
двије бригаде Војске Републике

Српске којима су додијељене
Медаље Петра Мркоњића.
Пуковник Војске Републике Српске Остоја Барашин у име бораца и старјешина 5. Козарске
бригаде захвалио је предсједнику Републике за одликовање,
подсјетивши да је ова бригада

прошла ратни пут од западне
Славоније до грмечког дијела
ратишта, Посавине, Семберије
и Мајевице. Кроз ову бригаду
прошло је око 10.000 бораца од
којих су 152 борца животе положила за отаџбину, а 561 борац
је теже и лакше рањен.

4.

Предсједник Борачке организације Приједор, Зоран Предојевић рекао је новинарима да је
поносан на чињеницу да је 5.
Козарска бригада ВРС одликована од предсједника Републике Српске.
Одликовања су уручена поводом Видовдана крсне славе
Војске Републике Српске и 15.
септембра Дана погинулих и несталих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Нада Голић, супруга погинулог
борца ВРС Миленка из Градишке, рекла је да се њен супруг
30 година води као нестао на

орашком ратишту 1992. године,
а да ово признање значи много и за породицу јер говори да
борци нису заборављени.
"Увијек је ово на неки начин
свечак али и тежак чин за све
нас. На овај начин институције
Републике Српске, посебно
предсједник Републике, као што
је то обичај годинама додјељује
поводом важних догађаја и
празника Републике Српске ову
врсту одликовања", истакла је
Цвијановићева обраћајући се
присутнима на церемонији додијеле у Палати Републике.
СРНА

www.kozarski.com

Влада Републике Српске проводи активности да се покрене производња

ЉУБИЈА – СИГУРНО
РУДАРЕЊЕ 30 ГОДИНА

Руда из Љубије једина је шанса да се продужи рударење на подручју Приједора, јер се
умањују њене залихе у Омарској. Министар
индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, Петар Ђокић изјавио је да Влада
Републике Српске предузима активности
које су потребне за покретање производње
руде у Љубији. Ђокић очекује да ће ову шансу препознати и локалне рударске компаније и окупити се око заједничког интереса
да се производња настави.
Наду нису изгубили ни мјештани Љубије.
Вјерују да ће покретање производње на
коповима у Љубији оживјети ову варошицу. Предсједник Савјета Мјесне заједнице
Горња Љубија, Горан Праштало каже да 2.000
мјештана скромно живи и да је одређен број

ција руде у Љубији прекинута 1992. године,
али да је и након 30 година руда остала у тадашњим коповима.
"Говоримо о неких четири, четири и по милиона преосталих количина жељезне руде
на тим локалитетима и то је око два милиона
лимонитних руда, односно хидрооксидних
жељезних руда и преостале количине су карбонатне сидеритне и базичне руде. Потом,
потенцијали који би свакако морали бити
још детаљније истражени је лежиште Видрењак гдје имамо лимонитно-баритне руде
и гдје се рачуна између 10 и 13 милиона тона
руде. Затим, на постојећим коповима имамо
око 10 и 13 милиона базичних карбонатних
руда које су повољне за интерeсовање и за
употребу у било којој високој пећи, ма гдје
она била", прича он.

РУДА ИЗ ЉУБИЈЕ ТЕСТИРАНА
Компанија "АрселорМитал Приједор" руду у Омарској копа од 2004.
године. Према ранијим претпоставкама њена количина на овим коповима биће довољна још пар година за производњу. Декан Рударског
факултета, Владимир Малбашић сматра да је Љубија перспективнија
од Омарске. Каже да подржава могућност да се руда са копова у
Љубији мијеша са рудом у Омарској са циљем да се што дуже одржи
производња. Подсјећа да је "АрселорМитал" у два наврата тестирао
руду из Љубије у високим пећима у Жељезари у Зеници.

ДОДАТНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Малбашић додаје да би се додатним геолошким истраживањима могло још доказати
од 10 до 15 милиона тона руде.
"То би онда све у неком збиру значило да у
овом тренутку можемо већ рачунати на око
30 милиона тона жељезних руда у Љубијском базену, односно у будућност са неких

Петар Ђокић: Циљ је да се настави
рударење на овим просторима
Љубијанаца отишао у иностранство у потрагу за бољим животом.
"Људи који су остали овдје имају наду, јер
доста је младих брачних парова који су сада
купили станове и куће и имамо наду да би
то уз наше људе који би се вратили овдје
оживјело Љубију", прича он.
Декан Рударског факултета у Приједору, Владимир Малбашић подсјећа да је експлоата-

40 до 45 милиона тона. Са неком годишњом
потрошњом од милион до милион и по тона,
то би значило тридесетак година рада", рекао је Малбашић.
Он истиче да би поновним покретањем
рударске производње Љубија добила привредни субјекат, стални ток новца, као и
разлог да се улаже у ту заједницу, али и читав крај. "Требало би побољшати и ниво инфраструктурних објеката што би повећало и
број сталних житеља у овом мјесту", сматра
Малбашић.

ОБНОВА ПРУГЕ ДО ЉУБИЈЕ

Владимир Малбашић: Лежиште
Видрењак треба детаљно истражити

Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, Петар Ђокић је током
гостовања на Телевизији Приједор изјавио
да се воде озбиљне активности у вези са покретањем рударске производње у Љубији.

"Надам се да ћемо у том смислу и у оквиру
тога плана имати резултате, нећу рећи врло
брзо, али у динамици која је предвиђена.
Потребно је доста припрема обавити, како
на самом локалитету гдје ће се вршити експолатација, тако и у оквиру транспорта, значи обнова пруге до Љубије. Надам се да ће
наши партнери који ће реализовати посао,
а то је "АрселорМитал Приједор" и Рудници
жељезне руде "Љубија", да ће они пронаћи
адекватан облик партнерства и бити довољно мотивисани да заједно уђу у овај пројекат
и реализују га", рекао је Ђокић.
Ђокић истиче да су представници Владе РС
и компаније "АрселорМитал" током разговора утврдили да им није циљ да се затвори рудник, већ да се настави индустријско
рударење које је Приједору почело прије
једног вијека.
Б. Мајсторовић

Уложени милиони, а мјештани и даље користе септичке јаме

ПЛАНИРАН НОВАЦ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ТУКОВИМА
канализација гради 13 година, улажу милиони, али и даље користе
септичке јаме.
Мјештанин Славко Антонић истиче
да канализацију нису добили, али
зато јесу нове проблеме. "Сада та
недовршена канализација нас још
више угрожава, кроз те канализационе цијеви долази подземна
вода и не да иде лагано, него кључа, то је водоскок, као гејзир из тих
шахтова излази и далеко брже нам
долази вода и угрожава нас", прича он.
У Савјету мјесне заједнице Тукови
истичу да у овом насељу има 1.000
домаћинстава са исто толико септичких јама. Наводе да је то пора-

Ребалансом буџета Града Приједора за ову годину планирано је
200.000 КМ за испитивање канализационе мреже у приједорском
насељу Тукови, чија је изградња један од вишедеценијских пројеката
који још није завршен. Из Градске
управе поручују да ће изграђена
мрежа бити испитана са циљем да
се утврди како исправити дугого-

Будући да у БиХ нема предузећа која се баве овим испитивањем, Град Приједор ће вјероватно расписати међународни
тендер. У плану је да се испитају и канализационе мреже у
насељима Чејреци, Свале и Чиркин Поље, али већ се зна да
њихово стање није лоше као стање новоизграђене мреже у
Туковима.
шњих одборника из нашег насеља,
могуће је да је у изградњу канализације утрошено 12 милиона КМ. И
није проблем што је ту отишло 12
милиона КМ, проблем је што је то
исплаћено, ако ништа није завршено. Ко је то могао да исплати, а да
се не заврши. Како ти људи могу
више да изађу пред народ? Који

дишњи немар.
Изградња канализационе мреже
у Туковима почела је прије 13 година, а процјењује се да је у њу
утрошено више од седам милиона
марака. Међутим, ова мрежа није
употребљива. Мјештани Тукова
кажу да су огорчени што овај пројекат никада није завршен. Вјерују да
су јединствено насеље у којем се

ГРАД СЕ И КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАО
Примарна канализациона мрежа у Туковима је грађена 2008.
и 2009. године. Ти радови су коштали 5.660.000 КМ од чега
је 3.000.000 КМ Град Приједор обезбиједио кроз кредит, а
остатак донаторским средствима. Технички пријем никада
није изведен због недостатака који се тичу детаља у вези са
препумпном станицом. Потом је од 2013. до 2016. реализован уговор изградње секундраног канализационог система и
кућних прикључака у Туковима. Цијена уговорених радова
износила је око 3.881.489 КМ, а изведено је око 1.700.000 КМ.
Радови су извођени на изградњи секундарне мреже без кућних прикључака.

Мјештани поручују: Канализацију нисмо добили, али
зато јесмо нове проблеме
жавајуће с обзиром да су Тукови
пар стотина метара удаљени од
центра града.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Тукови, Зоран Јефтић подсјећа да су у овом насељу бунари
из којих се водом снабдијева становништво града."Према подацима које смо ми добили од некада-
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Мјештани Тукова подсјећају да Тукови 25 година немају ни регулациони
план. Као приоритет истичу
изградњу парапетног зида
ниже од градског моста,
како би коначно били заштићени од поплава.

је то образ, који је то човјек који
може 20 година нешто да прича
и од тога нема ништа и поново се
појављује пред народом као нека
личност", прича Јефтић.
Из Градске управе поручују да су
одлучни у намјери да рјешавају
проблеме грађана који су годинама занемаривани, а међу којима
је и недовршена канализација у
Туковима. Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић
каже да је прво потребно испитати
шта је ранијих година урађено током изградње канализације у овом
насељу.
"Нажалост, та мрежа је рађена тако
како је рађена, од 2008. године па
све на овамо. Различите су претпоставке колико је новца утрошено,
претпоставља се више од седам
милиона марака. Нажалост, та канализациона мрежа није употребљива. Ми једино што можемо
обећати грађанима Тукова је да
ћемо урадити све што је у нашој
моћи да испитамо тренутно стварно стање те канализационе мреже
и да видимо шта даље да радимо
са њом", рекао је Ковачевић.
Он наводи да су о могућностима
испитивања канализационе мреже
у Туковима, представници Градске
управе разговарали са стручњацима са Машинског факултета у
Бањалуци.
Б. Мајсторовић

АКТУЕЛНО

Уз улагања

НОВИ ИНВЕСТИТОРИ У ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА

Капацитет
индустријске
зоне "Целпак" више није довољан за веће инвеститоре,
због чега Градска управа у
Приједору креће у пројекат
изградње инфраструктуре
у новој индустријској зони
која ће бити поред Аеродрома. Управо у овој зони ће
наредних мјесеци са 1,4 милион марака локална управа
изградити инфраструктуру
за првог инвеститора из Италије.
У индустријској зони "Целпак", коју Приједор тренутно
једино и има, производне
погоне има шест инвеститора који запошљавају око
300 радника. Три су домаћа
и исто толико је инвеститора
са страним капиталом.
Међу њима је и Њемачка
фирма "Раундлајнер" која
производи пластичне и алуминијумске вреће за индустријску употребу.
Из приједорског погона седмично извозе три шлепера
врећа на Европско тржиште. Изградили су двије производне хале и запослили
раднике чији су број навели

Осман Џамастагић: Почели
смо са осам, а данас имамо
120 радника

Локалитет нове индустријске зоне

функцију, а сад имамо шест
фирми које овдје раде и
имамо још три фирме које су
у процесу потписивања уговора за куповину земљишта
на овом локалитету. Све
три су локалне и још имамо
двије фирме које су у фази
преговора", каже Јојић.
Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду
и предузетништво, Раде Росић истиче да су у Градској

Из Градске управе наводе да је Влада Републике Српске обезбиједила 840.000 КМ за изградњу саобраћајнице Ц-106 у "Целпаку", као и
нове саобраћајнице која ће бити излаз за инвеститоре до пута поред Милошевице. Подсјећају
да је земљиште "Целпака" заједно са управном
зградом у стечају купила Влада РС и преписала
власништво на Град Приједор.
у преговорима са локалном
управом. Директор ове фирме, Осман Џамастагић прича
да су постали и власници земљишта на којем је погон.
"Дошли смо до закључка да
је овдје добро и погодно тло,
да је овдје добро инвестирати и градити. Направила се
хала, кренули смо са производњом од осам радника да
би достигли до 120 радника,
што значи да смо постигли
пун погодак", каже он.

У Агенцији за економски развој града Приједора "ПРЕДАПД" наводе да су кроз свој
Инфо-центар за инвеститоре
на услузи свима који су заинтересовани за индустријске
зоне.

ДВИЈЕ ФИРМЕ У ФАЗИ
ПРЕГОВОРА
Координатор овог Инфоцентра, Бојан Јојић каже да
помажу инвеститорима, од

Бојан Јојић:
Кроз Инфо-центар на услузи
инвеститорима

саме идеје до реализације
пројекта.
"Овај локалитет "Целпак" је
уназад четири-пет година
био потпуно неуређен, девастиран, није имао никакву

Раде Росић: Разматрамо
могућност за индустријску
зону поред ауто-пута

управи препознали значај
индустријских зона и да их
планирају још.
"С обзиром да је почела изградња новог ауто-пута Приједор-Бањалука, планирамо
на земљишту које треба да
буде у власништву Републике Српске, на самом почетку
или на крају код петље ауто-пута, да изградимо једну већу индустријску зону
и разматрамо могућност,
студија оправданости ће показати да ту можда треба да
покренемо слободну зону
која има сет својих олакшица", рекао је Росић.

У индустријској зони "Целпак" шест фирми

Б. Мајсторовић
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ПРОМОВИСАНА ПУБЛИКАЦИЈА ПОВОДОМ
ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У Центру за социјални рад Приједор уприличена је свечаност поводом 60 година рада ове установе. Значајан јубилеј попраћен је
презентацијом публикације под
називом "Истраживање стања,
потреба и потенцијала становника града Приједора (са посебним
освртом на посљедице изазване
пандемијом ковид-19)".
Аутори су Милена Миодраговић,
Борислав Стојанчић и Милорад
Радић. Публикацији је претходила анкета на узорку од 2.000
породица из свих 49 приједорских мјесних заједница. Анкетна
питања односила су се, између
осталог, на радни, стамбени и
брачни статус, приходе, ниво
образовања, имовину, проблеме
у породици до утицаја пандемије
вируса корона.
Анализом резултата истраживања, са основним карактеристикама, представљена је структура
становништва на цијелој територији града, те структура анкетираних породица, са акцентом на
специфичне тешкоће које оптерећују породице.
"Сматрали смо да нашем граду
недостају те географско-демографске карактеристике и анализа неких анкетних питања.
Очекујемо да ће то користити
како надлежнима, тако и општој

Социјално
становање

популацији", рекла је Милена
Миодраговић, шеф Одсјека за
планско-аналитичке и развојне
послове.

Приједорском Центру за социјални рад у прошлој години обратило се 9.439 лица по разним
основама. Тај број би, како исти-

Од стране Полицијске управе Приједор, Окружног јавног тужилаштва и Основног суда Приједор, Центру за
социјални рад поднесене су 43 пријаве према малољетним починиоцима кривичних дјела и прекршајних
радњи. Од тог броја, 16 малољетника процесуирано је
због почињеног кривичног дјела, док је 27 малољетника починило прекршајне радње. У 14 случајева, евидентиран је рецидив. Услуге психолога у Центру у прошлој
години користила су 454 лица, наводи се у информацији
о раду ове установе у 2020. години.

Град Приједор, односно Фонд
социјалног становања Приједор, тренутно располаже са
109 станова, подаци су градског Одјељења за саобраћај,
комуналне послове, заштиту
животне средине и имовинско-стамбене послове. Ови
станови, у које је досад уложено око шест милиона марака,
додијељивани су избјеглом и
расељеном становништу.
Град Приједор је кроз социјално становање међу
првим градовима у БиХ прихватио и збринуо породице
који немају властити стамбени простор и оне који нису у
могућности плаћати тржишну

чу у овој установи, био и већи да
у међувремену није формирана
Филијала Јавног фонда дјечије
заштите у Приједору, којој се
грађани обраћају за остваривање права у тој области.
"У прошлој години било је 1.692
корисника услуга туђе његе и
помоћи. За 584 корисника, по
захтјеву и службеној дужности,
реализовано је право на једнократну помоћ. Када је ријеч о
насиљу у породици, оно је, нажалост, у порасту. У прошлој години запримљено је 170 пријава
насиља у породици, од чега су у
133 случајева жртве жене. Алар-

Центар за социјални рад основан 1961. године

109 СТАНОВА ЗА ИЗБЈЕГЛА И
РАСЕЉЕНА ЛИЦА

цијену закупнине. Једна од
њих је и шесточлана породица Раца. Избјегли су из Сарајева, а кров над главом нашли у
Приједору, у насељу Рашковац. Задовољни су условима у новом трособном стану.
"Моја породица је задовољна
у односу на раније станове у
којима смо боравили. Велика
је разлика. Недостатака има,
али они се у ходу отклањају",
каже Стево Раца.

ЦИЈЕНА ЗАКУПНИНЕ
МАРКА ПО КВАДРАТНОМ
МЕТРУ

Цијена износи једну КМ по
метру квадратном. Закупнина

За потребе колективног смјештаја, досад су
изграђене три стамбене зграде. Ријеч је о 50
станова на Пећаним , те двије стамбене зграде у Рашковцу са 20 односно 32 стана, пет станова у улици Вука Караџића и два стана у Љубији. Путем заједничких пројеката и домаћих
улагања Влада Републике Српске је да подсјетимо, у посљедњих шест година у Приједору
уложила преко шест милиона марака.

је непрофитна и користи се у
сврху одрживог управљања
Фондом социјалног становања, а трошкови комуналних
услуга не улазе у цијену. Ипак,
за најугроженије категорије
Град Приједор поред закупа,
субвенционира канализационе и водоводне рачуне. За
најсиромашније, то би од наредне године могло бити и
гријање.
"Тежимо ка томе да се наредне године у буџету уврсти
ставка за субвенцију гријања.
Видјели смо да корисници то
најтеже плаћају, поготово оне
породице које немају никава
примања", каже Рајка Здјелар, самостални стручни сарадник за комуналне послове и послове координације
пројеката инфраструктуре у
Градској управи Приједор.
За сада се у социјалним становима збрињавају углавном
расељена и избјегла лица.
Они су и добар модел становања за још неке категорије
становништва.
"Избјегла и расељена лица су
први корисници који треба
да буду смјештени, а послије
када не буде више потребе за
том циљном групом, онда су
то млади и млади брачни парови до 35 година, корисници
са дефицитарним занимањима и корисници који припадају рањивим категоријама,
демобилисани борци, РВИ,
жртве рата, породице са троје
и више дјеце, самохрани родитељи, дјеца без родбинског
старања, бескућници, лица
старија од 65 година који немају родбинског старања",
напомиње Здјеларова.

Свечаност поводом јубилеја
мантан је податак да су 53 жртве
насиља била дјеца", рекао је в.д.
директора Центра за социјални
рад Милорад Радић.
Приједорски Центар за социјални рад основан је 14. новембра
1961. године. Незапосленост,
нарушена демографска слика, тежак економски положај становништва, само су неки од фактора
који су довели до усложњавања
социјалних потреба и самим тим
повећали улогу Центра у данашњем времену, поручују из ове
установе.
Д. Совиљ

Обиљежен Међународни дан толеранције

"СУСРЕТИ ТОЛЕРАНЦИЈЕ"
ОКУПИЛИ 18 НЕВЛАДИНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

"Сусрет толеранције" уз рођенданску торту
Регионално удружење дистрофичара Приједор поводом Међународног дана
толеранције, угостило je коалицију невладиних организација "Прва толеранција"
Приједор. Дејана Вујновић,
предсједник овог удружења
истакла је да је поносна што
је дио организације која се
од оснивања, у Приједору
бори против предрасуда, мр-

жње и дискриминације свих
наших грађана.
"Морам рећи да ми је веома драго што смо угостили
челне људе Приједора и све
наше грађане, који су заправо подршка нашој "Првој
телеранцији" Приједор у
ширењу борбе против предрасуда мржње, дискриминације било каквих облика и
било према коме", рекла је

ДОБРЕ РИЈЕЧИ, АЛИ ПРИЈЕ СВЕГА,
ДОБРА ДЈЕЛА
"Прва толеранција" Приједор је, да подсјетимо, члан радне групе за израду акционих планова превенције кривичних дјела почињених
из мржње и предрасуда који усваја Скупштина града, а представља је др Азра Пашалић.
"Толеранција нису само добре ријечи, него и
добра дјела која чинимо", поручено је са "Сусрета толеранције".

Т. Мандић
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Вујновићева.
У "Првој толеранцији" подсјећају да је ова мрежа,
основана
16. новембра
2013. године и да окупља 18
невладиних
организација.
"Сусрети толеранције" прилика су да се размијене искуства о миру, суживоту и толеранцији у Приједору.
"Шаљемо поруку да је град
Приједор толерантан заједно и уз подршку ОСЦЕ-а,
града Приједора, Центра за
социјални рад, Полицијске
управе. Сви радимо на миру
и суживоту у нашем граду",
поручио је Стефан Јовић,
координатор "Прве толеранције" Приједор.
Др Азра Пашалић, члан радне групе за израду Акционог
плана за борбу против мржње и предрасуда истакла
је да је изузетно важно схватити да смо сви различити и
да је право свакога да истиче
свој идентитет, али уз поштовање идентитета, традиције
и културе других нација.
Градска управа подржава рад
ове Коалиције, али и свих
удружења која се баве превенцијом мржње и предрасуда.
"Град Приједор је град људи
који на различите теме имају
различито мишљење, али
мислим да се све боље разумијемо", поручио је Жарко
Ковачевић, замјеник градоначелника.

Т. Мандић

ТИМ ПОВОДОМ

У свијету због дроге годишње умре око 200.000 људи

ВАЖНО ДА ЗАВИСНИК ПО СОПСТВЕНОМ
ИЗБОРУ ПРИХВАТИ ЛИЈЕЧЕЊЕ
стила никаква помагала, електричне цигарете, фластере или
бомбоне. Скидала се "насуво"
и већ четири године је непушач.
Једна од најопаснијих је зависност о психоактивним супстанцама, а најрањивији су школска дјеца и омладина. Стога је
важно младе информисати о
погубним посљедицама њихове употребе. Због злоупотребе
дрога, сваке године у свијету
умире око 200.000 људи. Није-

различите облике зависности.
"Најчешћа је злоупотреба алкохола, никотина и марихуане, мада у посљедње вријеме
имамо доста хероинских зависника, злоупотребе метадона и
других седативних средстава.
Зависници злоупотребљавају
и супстанце које ми користимо за лијечење наших психијатријских пацијената", рекла је
Снежана Драгојевић, начелник
Психијатријске службе ЈЗУ Болница "Др М. Стојановић".

Веома је важно дјеловати превентивно, посебно
према младима и не дозволити да се зависност
развије. "Да би неко дошао да се лијечи на нашем одјељењу или у било којој другој здравственој установи, то треба да буде његов избор, да сам
прихвати оно од чега болује и да жели да му се
помогне", категорична је Снежана Драгојевић, начелник Психијатријске службе ЈЗУ Болница "Др М.
Стојановић".
Многи се заваравају да ће се лако "скинути" с дроге

Новембар је у међународном календару посвећен борби против болести зависности. Најчешће су зависности о никотину и алкохолу, а најразорније о дроги. Све
чешће се говори о нехемијским облицима зависности које такође остављају тешке посљедице по физичко и ментално здравље, а то су зависност о коцки, интернету и мобилним телефонима.
Колико пута се догодило страственим пушачима да припале цигарету и обећају себи да
је то задњи дим. Након тога
окрећу се здравијем животу.
Њихова одлучност потрајала
је колико и цигарета. Међутим, има и оних који су у томе
успјели. Да је било лако, није,
али као и свака зависност, и ова
о никотину може се побиједи-

ти уколико постоји јака воља.
Мотивације није недостајало
нашој суграђанки Горани Мандић када је одлучила здравље
ставити испред цигарете, без
које дотад није могла замислити кафу с пријатељима.
"Тридесет година била сам
пушач. Покушавала сам престати у пар наврата, али то је
било краткотрајно. Опет сам

се враћала цигарети. У почетку
сам пушила двије-три дневно,
а онда се то повећало на кутију
дневно, што је стварно било
превише. Осјетила сам посљедице по здравље. Због кратког
даха, нисам се могла попети уз
степенице, а да се не задишем.
Тада сам дефинитивно одлучила да оставим пушење", рекла
је Горана. Додаје да није кориРаденко Башић: евидентиран 131 случај злоупотребе дрога

Зависност може бити
изазвана и на друге
начине. У данашње
вријеме, све чешће
се помиње зависност
о коцки, рачунару,
мобилном телефону
или интернету. Иако
ови видови зависности нису изазвани хемијским супстанцама,
и те како могу бити
разорни по физичко
и ментално здравље
грађана, те их је веома
важно препознати и
сузбити на вријеме.

Све присутнији облици "нехемијске" зависности
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дан зависник није намјеравао
то постати. Многи се заваравају
да се то њима не може десити и
да могу престати кад год пожеле. Међутим, истина је другачија, а посљедице по појединца
и породицу разарајуће. На приједорској Психијатрији лијече

У Полицијској управи Приједор
редовно се укључују у кампање
усмјерене на борбу против
злоупотребе опојних дрога.
Апелују на грађане да, уколико
примијете такве случајеве, обавијесте најближу полицијску
станицу или позову сервисни
број 122.
"За првих 10 мјесеци ове године, евидентиран је 131 случај
који се односи на злоупотребу опојних дрога. Биљежимо
одређени пораст, чак 56 посто
у односу на упоредни период
претходне године. Полиција
је одузела 2820 грама марихуане, грам кокаина, одређену
количину хероина, екстазија
и медицинске врсте дроге.
Окружном јавном тужилаштву
Приједор поднесен је извјештај против 45 лица за учињена
кривична дјела која се односе
на злоупотребу опојних дрога", рекао је Раденко Башић,
начелник Сектора криминалистичке полиције у ПУ Приједор.
Д. Совиљ

www.kozarski.com

Промовисана књига Жељка Пантелића

"НИЧИЈИ ВОЈНИЦИ" НАЈБОЉИ СВЈЕДОК СТРАДАЊА ПУКА
У ДОБРОВОЉАЧКОЈ
У Приједору је одржана Свечана академија посвећена ратном путу 65. Заштитног моторизованог пука Војске Републике Српске и промовисана књига "Ничији
војници", аутора Жељка Пантелића.
Књига говори о дешавањима у Добровољачкој улици, почетком маја 1992.
године.
Пантелић је истакао да је стварање овог
дјела био мукотрпан вишегодишњи процес, али да је његова намјера била да
објављивањем књиге допринесе истини о Одбрамбено-отаџбинском рату. Аутор, као живи свједок догађаја, износи
низ ствари којима разобличава лажи
које се годинама пласирају и на основу
којих су ослобађани наредбодавци, али
и извршиоци тешког ратог злочина у Добровољачкој улици.
"Идеја се родила на комеморацији 2013.
године, када сам први пут био у Сарајеву послије ратних дешавања, када смо
доживјели да нас вријеђају и прозивају
ратним заставама Армије БиХ. Ја сам
тада рекао да људи уопште нису упознати са тим догађајима и послије 21 годи-

ну се родила идеја да напишем књигу.
Мислио сам да ће неко од књижевника,
писаца или историчара да напише књигу о злочинима у Добровољачкој улици.
Пошто се то није десило, ја сам ту дужност преузео на себе и она је у суштини
одговор на све те лажи које смо слушали
са муслиманске стране о тим догађајима и о 65. Заштитном моторизованом
пуку", рекао је Пантелић.
Приједорчанима је представљен ратни
пут 65. Заштитног моторизованог пука
Главног штаба Војске Републике Српске.
Кроз овај пук прошло је 7.000 војника.
"Нажалост, пострадало је 53 војника, а
за двојицом се још увијек трага. Веома
је тешко побројати сва ратишта на којима смо били. Можемо рећи да смо били
од Крајине до Херцеговине, буквално на
свим ратиштима", рекао је Зоран Бенак,
предсједник Удружења 65. Заштитног
моторизованог пука.
Бенак је додао да је дјело "Ничији војници" најбољи свједок страдања пука
у Добровољачкој улици. Дјело је значајно и за будућа покољења која би за-

Са промоције у Приједору

хваљујући Пантелићевој књизи могла
научити да цијене живот у миру, али
и подвиг и страдање оних који су живот дали за слободу српског народа на
овим просторима. Подсјећамо, у Добровољачкој улици су 2. и 3. маја паравојне

Обиљежен Свјетски дан сјећања на жртве
саобраћајних незгода

јединице муслиманских снага из засједе
пуцали на колону ЈНА, која се повлачила. Према подацима са којима се досад располагало, убијена су 42 војника,
рањен 71, а 207 је заробљено.
Т. Мандић

Кампања МУП-а РС: "Буди опрезан оружје није играчка"

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ПЕТ,
ОВЕ ОСАМ ПОГИНУЛИХ

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА
ПРИЈАВЕ НЕЗАКОНИТУ
УПОТРЕБУ ВАТРЕНОГ
ОРУЖЈА

Превентивна акција на градском тргу

Полагањем вијенца и прислуживањем свијећа на
градском тргу, представници Ауто-мото друштва и Полицијске управе Приједор,
заједно с другим партнерским организацијама, обиљежили су Свјетски дан сјећања
на жртве саобраћајних незгода. Пет смртно страдалих у
прошлој и осам у овој години,
од којих троје малољетника,
црни је биланс саобраћајних
несрећа на подручју Приједора.
"Најчешћи узроци су неприлагођена брзина и вожња
под дејством алкохола, које
полиција настоји сузбити репресивним мјерама. Ова акција је превентивног карактера, усмјерена на буђење
свијести свих учесника у саобраћају с циљем побољшања
укупне безбједности на путевима", рекао је Сретоја Вујановић, начелник Полицијске

Подсјетимо, прошле недјеље су три лица погинула у двије саобраћајне на магистралном
путу Приједор - Нови Град и на локалном
путу у мјесту Балте. У оба случаја ријеч је о
слијетању возила са коловоза.
управе Приједор.
У обиљежавању Свјетског
дана сјећања на жртве саобраћајних незгода и подјели
пропагандног
материјала
учествовали су и представници Црвеног крста, ватрогасци те чланови Савјета за
безбједност саобраћаја града
Приједора. Предсједник овог
савјета, Жарко Ковачевић,
апеловао је на све учеснике
у саобраћају да одговорним
понашањем заштите друге, а
поготово најрањивију категорију, дјецу.
"Нажалост, ове године троје
дјеце је смртно страдало у
саобраћајним несрећама на
подручју Приједора. Надам

се да се такви случајеви неће
понављати", рекао је Ковачевић.
Превентивно дјеловање један је од циљева обиљежавања Свјетског дана сјећања
на жртве саобраћајних незгода. Према процјенама Свјетске здравствене организације,
у саобраћајним незгодама
сваке године смртно страда
око 1,35 милиона људи. Одлуком Генералне скупштине Уједињених нација, Дан
сјећања на жртве саобраћајних незгода обиљежава се
сваке треће недјеље у новембру, од 2005. године.
Д. Совиљ
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Ватреном оружју није мјесто на
свадбама, рођенданима и осталим прославама. То су кампањом
"Буди опрезан – оружје није играчка" поручили из Министарства
унутрашњих послова Републике
Српске. Полицијски службеници
су подјелом летака и разговором
упознали грађане са тешким посљедицама до којих може доћи
због нестручне и незаконите употребе ватреног оружја.
Из полиције су апеловали на
грађане да сваку незакониту употребу ватреног оружја пријаве
најближој полицијској станици
или позивом на број 122. Пуцање
у ваздух изузетно је опасно и дешава се да нечије весеље постане

трагедија.
"Свака употреба оружја је опасна.
Тако и кад се пуца у ваздух. Јер тај
пројектил, метак који је испаљен
из ватреног оружја, он мора негдје да падне. И није риједак случај
да дође до повреде грађана или
оштећења на објектима и возилима", рекао је помоћник начелника
ПУ Приједор, Зоран Инђић.
У посљедњих пет година у Српској
су евидентирана 32 случаја употребе ватреног оружја приликом
прослава. У два случаја два лица
су смртно страдала, а шест је задобило тешке и лаке тјелесне повреде, подаци су МУП-а РС.
З. Јелић

ЗДРАВЉЕ / ИНТЕРВЈУ

ОПАСНО ЛИЈЕЧЕЊЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА
изабрати Гугл-доктора или љекарску ординацију? Да ли је боље упорно трагати
по интернету за здрављем, нервирати
се, дозирати на своју руку терапију или
изабрати једноставније, боље и најсигурније рјешење - одлазак љекару.
Приједорчани кажу да траже савјете
на интернету, али да опет више вјерују

Када на интернету укуцамо ријеч - лијечење, онда аутоматски добијемо низ
савјета, попут рецимо оног како се изборити сa упалом грла, главобољом,
упорном прехладом, па чак и препоруке
како се може лијечити тумор. Љекари
неријетко упозоравају да је интернет

лијечење не само непожељно, него и
прилично опасно, поготово онда када уз
савјете с интернета сами комбинујемо
одређене терапије.
Када дође до тога да се суочимо са
одређеним здравственим проблемом
код неких постоји велика дилема да ли

љекарима. Има и оних који то не раде,
јер сматрају да су савјети на интернету
лажни.
На интернету се обично траже симптоми неке болести, начини лијечења, лабораторијске дијагностике, а највише
гуглања везано је за кардиоваскуларне
болести, карцином, разноразне дијете.
Стручњаци поручују само једно. Савјети
на интернету не могу и не смију замијенити одлазак код љекара.
"Интернет може одвести у погрешном
правцу. Нисам за интернет лијечење.
Врло је битно да се пацијенти јаве
својим љекарима, гдје ће добити најбољи савјет и упутити их да скрате пут
свему томе. Некад интернет покаже
неке дијагностичке претраге које су непотребне и онда људи раде све то, сами
плаћају све те претраге, излажу се трошковима и онда нама доставе, а нама те
претраге нису од неке помоћи. Сматрам
да је интернет лијечење беспотребно'',
истакла је др Дијана Ђерић, помоћник
директора Дома здравља за медицинска питања.
Посебно треба бити опрезан приликом
куповине лијекова на интернету, јер неријетко се не зна ни ко их производи, ни
одакле долазе.

Др Дијана Ђерић: Интернет може
одвести у погрешном правцу

В. Нишевић

Стоматолошка служба приједорског Дома здравља

ПОВОЉНА ЦИЈЕНА И ДОБАР КВАЛИТЕТ
односи се на исправљање зуба
мобилним апаратима.
"У ранијем периоду су се често
јављали пацијенти са боловима и са реалним потребама,
мада морам признати да у посљедње вријеме свијест грађана о очувању оралног здравља
је значајно повећана, тако да се
јављају и пацијенти на контролне стоматолошке прегледе,
када они реално не осјећају никакве тегобе. Наши искусни стоматолози могу да препознају
неки проблем и да реагују на

Грађанима су тренутно
доступне
амбуланте
на Уријама, амбуланта Хитне медицинске
помоћи, амбуланта у
Основној школи "Десанка Максимовић" и
теренске амбуланте у
Козарцу и Омарској.

вријеме, тако да је све више и
такве популације", рекао је Горан Анђић, начелник Стоматолошке службе Дома здравља.
Стоматологија је код нас од
раније препозната као комерцијална грана, због чега су
стоматолошке услуге великом
броју грађана још увијек недоступне.
"Препоруке свих релевантних
стоматолошких удружења је
да се са превенцијом крене
што раније од неког најмлађег
узраста, па чак и труднице.
Препознајући тај сегмент, ми
смо у нашој служби организовали амбуланту у којој труднице и породиље могу да добију
поред услуге санације зуба о
трошку Фонда здрвственог осигурања и све јако важне савјете, да покушамо да очувамо
здравље наших најмлађих", додао је Анђић.

Са превенцијом кренути од најмлађег узраста
Стоматолози упозоравају да зубарске услуге нису толико скупе, колико јесу посљедице занемаривања оралног здравља.
У приватним стоматолошким
ординацијама нема чекања, ни
дугих редова, али су зато услуге
на цијени. Чак и оне обичне,
попут вађења зуба. Због цијене
многи помоћ траже у шест амбуланти Стоматолошке службе
приједорског Дома здравља,

гдје биљеже све већи број пацијената.
Предност Стоматолошке службе Дома здравља није само
цијена. Они који су тамо били
кажу да су услуге квалитетне, а
на све то, неки су ослобођени и
плаћања партиципације. Попут
трудница, породиља, старијих
од 65 година и дјеце до 15 година старости. Избор већине
Приједорчана с којим смо раз-

говарали на ову тему је управо
Стоматолошка служба Дома
здравља.
Тренутно пружају све услуге из домена превентивне и
конзервативне стоматологије,
односно од поправке и вађења
зуба, до мобилне протетике.
У посљедње вријеме посебна
заинтересованост грађана је за
бесплатне стоматолошке услуге
ортодонције код најмлађих, а
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Горан Анђић: Важно је на вријеме реаговати

Т. Мандић
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Др Андрија Вукотић, директор ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" упозорава:

"НЕВАКЦИНИСАНО ВИШЕ ОД 90 ОДСТО
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА "
Тренутна епидемиолошка ситуација је забрињавајућа, упозорава др Андрија Вукотић, директор
ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић". Он је у интервјуу који је
емитован на Телевизији Приједор
нагласио да је у посљедњих десетак дана повећан број хоспитализованих пацијената на ковид-одјељењима у централном
болничком објекту."Као што знате,
ковид-одјељења су распоређена
на првом, четвртом и петом спрату. На првом је ковид-интензивна
њега, гдје је смјештено пет пацијената. На четвртом спрату је 30, а
на петом 21 пацијент. Више од 30
пацијената је на кисеоничној терапији. Нажалост, у четири дана
имали смо 13 смртних случајева",
рекао је Вукотић.
Какве су клиничке слике хоспитализованих и има ли разлике у
односу на раније таласе пандемије?
- Постоје разлике. Неколико пута
сам помињао да је делта сој много
агресивнији у односу на сој у марту
и априлу мјесецу ове године. Сада
оболијевају особе млађе животне
доби, дјеца од 13 до 18 година,
имали смо неколико спорадичних
случајева ковид позитивних породиља, чак смо имали и бебу која је
била позитивна на корона вирус.
Клиничке слике су теже и даље
имамо највише хоспитализованих
особа старијих од 65 година који
имају основне болести, односно
кормобидитете, а самим тим и
већу могућност за смртни исход.
Колико је пацијената, који су
тренутно хоспитализовани, вакцинисано?
- Од 56 пацијената, колико их је у
четвртак било на ковид-одјељењима 12 је вакцинисано, шест пацијента је на кисеоничној терапији,
један на неинвазивној механичкој
вентилацији, а код осталих вакциницаних пацијената су лакше клиничке слике. Опет долазимо до
закључка да је преко 90 одсто хоспитализованих пацијената у нашој
установи невакцинисано. Имамо
случајева када се ситуација мијења
из часа у час, али и случајева код
пацијената млађе животне доби,
имали смо два мушкарца 1983. и
1985. годиште који су у року од 24
часа упали у јако тешко клиничко
стање. Врло брза и агресивна клиничка слика за разлику од марта и
априла мјесеца ове године гдје су
ти случајеви били много мање изражени. Сада имамо животну доб
од 30 до 40 година, људи оболијевају и са делта сојем имају много
тежу клиничку слику. Клиничке
слике су исте, само је разлика у
односу на март и април таква да
оболијевају особе млађе животне
доби, труднице, породиље и дјеца.
Када је Приједор у питању и даље
смо на 30 одсто вакцинисаних.
То је поражавајући податак када
знате да у другим земљама имате
чак и 90 одсто вакцинисаних. Ми
апелујемо и причамо о вакцинацији, а знате да има антиваксера са
различитим теоријама, који врше
агресиван притисак и на особље
болнице да се не вакцинишу. Ја
лично немам никакву уредбу, не
могу ништа да урадим, ту сам беспомоћан. Чули сте да је Аустрија
увела локдаун за невакцинисне.
Апелујем да и ми у догледно вријеме морамо то да урадимо, јер ако
то не будемо урадили сигурно ће
се повећавати број хоспитализова-

них и смртних слулајева. Пуно паметујемо, код нас владају теорије
завјере, скептични смо по питању
тих вакцина, док друге земље промовишу вакцинацију. Уколико из
релевантне установе не добијемо
смјернице, ми смо завезаних руку
и ништа не можемо урадити. Податак да је преко 90 одсто наших
пацијената невакцинисано, то све
говори. Преко 90 одсто доктора у
болници је вакцинисано, а имамо
10 одсто оних који не желе да се
вакцинишу. Наводно имају своје
разлоге.
Доста се полемише да ли труднице треба да се вакцинишу, да ли
је то безбједно за њих и за плод,
какво је ваше мишљење?
- Начелник Гинекологије у болници, др Даница Племић је прошле
недјеље такође коментарисала да
све труднице треба да се вакцинишу. Прво је била прича да се вакцинишу од 12. недјеље трудноће, али
је став СЗО да све труднице треба
да се вакцинишу од почетка до
краја трудноће. СЗО препоручује
"Фајзер" вакцину као што је препоручују дјеци тинејџерског узраста
од 12 до 17 година.
Има доста људи који не желе
да се вакцинишу, поготово је
осјетљива та прича када су дјеца
у питању?
- Не знам да ли сте упознати, у Србији је већ 12.800 дјеце вакцини-

том у централном објекту, односно
десном страном тих спратова гдје
је смјешено 56 пацијената. Капацитет четвртог спрата је 43, а петог 26
кревета.
Зграда Психијатрије је реновирана, а докле се дошло са причом
о реконструкцији зграде болнице?
- Што се тиче реконструкције болнице идејни пројекат је завршен
и послат у Владу РС. У оквиру тог
пројекта иде реконструкција централног објекта, доградња зграде
од четири хиљаде квадрата, која
би се налазила поред тог централог објекта и медицинска и немедицинска опрема. Укупна вриједност реконструкције и доградње
би коштала око 55 милиона марака. У посљедње вријеме помињу
се приче да би могла бити и опција
изградње нове болнице. За сада
нећу ништа да говорим о томе,
док не видим дефинитивно шта ће
бити. Шта год одлуче то зависи од
финансијских средстава. Наша болница је стара 36 година оштећен је
кров, котлови, санитарни чворови,
лифтови, електроинсталације.... По
мени, боље би било да се изгради нова болница, јер садашања
има капацитет 350 кревета, а ми
се ширимо. Ви знате да смо ми
регионална болница у коју долазе
пацијенти из околних општина и из
Федерације БиХ. У догледно вријеме сигурно ћемо имати потребе
за већим бројем кревета, тако да

ПОСЈЕТЕ ЗАБРАЊЕНЕ ДО ДАЉЊЕГ

Забрањене су посјете до даљњег, процедура уласка је да сви здравствени радници носе заштитну
маску и да се свима мјери температура. За сада
нећемо ништа мијењати, држимо се правила које
смо проводили, ако се нешто промијени, односно
побољша, и ми ћемо мијењати процедуре.
– Медицински техничари су примљени прошлог марта, када је
била повећана концентрација пацијената. На ковид-одјељењу запослено је 30 медицинских сестара и
техничара с обзиром да нам одла-

Приликом гостовања на ТВ Приједор
сано узраста од 12 до 18 година.
И код нас је почела вакцинација
дјеце, али не могу они сами одлучити да се вакцинишу. То одлучују
родитељи који заједно са својим
дјететом донесу одлуку да се
дијете вакцинише. У САД је преко
900.000 дјеце вакцинисано. Дјеца
почињу да се вакцинишу и у земљама Европске уније. Тако да ја
ту не видим проблем зашто би се
бранило да се дијете од 12 до 18
година вакцинише.
Какво је стање што се тиче ковид-одјела у згради Психијатрије
која је недавно реновирана?
- Тамо немамо пацијената, мада је
доњи спрат Психијатрије спреман.
Тамо имамо 21 кисеонично мјесто
са 21 креветом, а као што знате, на
горњем спрату су психијатријски
пацијенти. Још увијек функционишемо са четвртим и петим спра-

би сигурно са ових 350 кревета
повећали на 450. Требала би већа
квадратура за нова одјељења пошто се наша болница шири, самим
тим повећавамо људство, јер 2026.
године ће 15 доктора да оде у заслужену пензију.
Какви смо са тим кадром?
– Добри смо, 110 доктора је запослено у нашој установи имамо 23
специјализанта. Наредни мјесец
ћемо расписати још три специјализације, имамо план систематизације за 2022. годину гдје ћемо дати
још 10 специјализација, тако да
радимо све систематски и по плану
и да замијенимо докторе који иду
у заслужену пензију 2026. године.
Какво је стање са медицинским
техничарима, јер свједоци смо одласка великог броја техничара у
иностранство?
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зи и стари кадар у пензију, а нажалост имамо и смртних исхода медицинског кадра. Ми ћемо сигурно
запослити све те сестре које су се
запослиле прошле године, оне су
све запослене на одређено вријеме, али у сваком случају спремни
смо, јер имамо средњу Медицинску школу у којој се школују нови
кадрови.
Када је ангио-сала у питању,
докле се са том причом стигло?
– Са адаптацијом простора за инсталацију ангио-сале се кренуло
почетком октобра. Два мјесеца
је рок за извођење радова, али
мислим да то неће моћи да се заврши у том року, мислим да ће се
продужити до јануара наредне године. Инвеститори раде свој посао
и очекујемо да ће тај посао бити
завршен у јануару. Ангио-сала није
постојала на овим просторима с
обзиром да смо ми регионална

болница и да имамо пацијенте из
Федерације БиХ ми често говоримо да ће то бити капиталан пројекат. Два специјалиста кардиологије
су едукована у Бањој Луци и заједно са својим менторима спремни
су и чекају да се заврши адаптација простора за инсталирање ангио-сале, тако да ћемо ми одмах
кренути у тај пројекат чим се све
потребно заврши. Стентови, коронарографије то је све што се ради
на УКЦ-у Бања Лука. Доктори из
БЛ ће долазити овдје и едуковати
наше докторе. Очекујемо да ће то
све бити добро. Циљ нам је да што
брже реагујемо када су у питању
ови пацијенти.
Какво је сада стање са кисеоником?
– Стабило је стање. Ми посљедњих
10 година добијамо кисеоник од
фирме д.о.о. "Крас" Лакташи. То
је фирма са којом ми сарађујемо
и немамо никаквих проблема. Чистоћа тог кисеоника је 99,95 одсто
то сам више пута помињао, анализа тог кисеоника је урађена у Србији, све је релевантно, све је чисто. Дигла се велика халабука око
тога не знам ни ја зашто. Једно је
дозвола за промет, а једно исправност и чистоћа кисеоника. Наши
грађани не требају уопште да буду
забринути по питању тога, јер ми
посљедних година дајемо исти кисеоник.
Како је организован рад у приједорској болници, с обзиром на
сложену епидемиолошку ситуацију, када је ријеч о уобичајеним
прегледима и интервенцијама?
– Болница ради у максималном
капацитету. Трудимо се да ковидодјељења функционишу, да нема
проблема са дежурствима. Због
повећаног броја ковид пацијената, били смо приморани да ангажујемо још четири специјализанта
која ће радити на десној страни
петог спрата, а сав оперативни
програм иде по свом протоколу,
сва одјељења раде у нормалном
режиму рада нисмо још ништа
смањивали, а надамо се и да нећемо.

Припремио Н. Кнежевић

ЖИВОТ

Драгана Шаиновић – за сада једина жена возач камиона у Приједору

ЗА ВОЛАНОМ КАМИОНА НИКАД НИЈЕ ДОСАДНО
нике, одговараш и за аутобус
и за њих. У камиону је лакше,
одговараш само за камион и
терет који ти је у приколици.
Међутим, на све се навикнеш.
Путницима у аутобусу испочетка је било необично да виде
жену возача. Послије су се навикли на мене. И данас ми се

нутно и немам намјеру нигдје
даље ићи", каже Драгана.
За ова три мјесеца, колико ради
у Нискоградњи "Марјановић"
возила је цистерне за воду, асфалт, камен, шљунак, све што
возе и остали возачи. Колеге
су, тврди, врло коректне према
њој, за шта им се год обрати,

Испричала нам је и то како је кад жена тражи посао возача."Имала сам случај гдје су одустали одмах чим су сазнали да сам жена, негдје су били изненађени, као и у фирми у којој тренутно радим.
Када сам назвала и рекла да сам заинтересована
за посао, шеф је мислио да се неко шали, али сутрадан кад ме је угледао у канцеларији схватио је да
сам женско и да желим возити. За кратко вријеме
увјерио се у све оно што сам му рекла о себи. Иначе, возила сам разне камионе. Тренутно имам задужен "ИВЕKО" аутоматик. Лако га је возити", каже
наша саговорница.
Од малих ногу, нашу суграђанку Драгану Шаиновић, привлачили су аутомобили, камиони,
аутобуси, па је након завршетка основне школе одлучила да
упише средњу - смјер возач
моторних возила. Родитељи су
јој, прича нам, имали жељу да
буде трговац, али она није одустајала.
"Кад сам завршила школу почела сам да тражим посао у струци, али га нисам нашла. Једно
вријеме радила сам нешто сасвим друго, а у међувремену
сам положила Д категорију.
Након тога отишла сам у Бањалуку и тамо се запослила, јер
моји покушаји да пронађем
посао у Приједору били су тад
безуспјешни", прича нам Драгана.
У Бањалуци је радила четири
године. Возила је градски аутобус. Свакодневно путовање на
релацији Приједор - Бањалука
било јој је напорно, па је одлучила тражити посао у Приједору. И нашла га у Нискоградњи
"Марјановић" гдје ради посљедња три мјесеца. У фирми
су је прихватили као и сваког
другог возача.
Док се школовала, како каже, у
разреду је била једина дје-

Прије сједања за волан све треба преконтролисати

војка, међу 30 момака. Прича,
добро се слагала са њима, била
је равноправна у свему. Ако се
требало потући и на то је била
спремна.
"Моји пријатељи знају да ме је
од малена волан занимао. Навикли су се на мене овакву

каква сам и на ово што радим.
Некад питају да ли би их провозала, ја их позовем, а онда
се боје ући у камион", прича
Драгана.
Разлика између вожње аутобуса и камиона је велика,
додаје Драгана. "Возиш пут-

неко јави преко друштвних
мрежа, кажу, врати нам се.
Ипак, овдје ми је добро тре-

изађу јој у сусрет. Углавном саобраћа на краћим релацијама
мада је, како прича, возила и
оне дуже, за Сански Мост, Цазин... Док вози, прича нам да
јој никад није досадно, пушта
музику и прати саобраћај. Тако
на вријеме заборави. Ради у
двије смјене. Прву и другу.
Ноћу је, каже теже, али ништа
страшно.
Досад није имала прилику да
упозна неку жену која се бави
истим послом. А да јесте, како
каже, попиле би кафу и размјениле мишљења. С неким дамама које су положиле испит
као и она, упознала се преко
друштевних мрежа. Већина их,
нажалост, не ради посао за који
се школовала, већ онај који
мора. "Сазнала сам да су многе
од њих положиле, али не возе
имају, кажу, неки страх како ће
бити прихваћене. Не сматрам
да о томе треба размишљати
поготово ако нешто желиш и
волиш да радиш", објашњава
Драгана.
П. Шпадић

Драгана је задовољна и платом.
Сматра да су солидне за ове наше
услове. Себе за воланом види до
краја радног стажа. У шали каже да
ће возити све док буде могла стати
у камион.
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Шеснаестогодишњак издао прву књигу

"ДАНИЈЕЛ У СВИЈЕТУ МАШТЕ"

Уз подршку многих, Данијел остварио свој сан

Данијелова пјесма "Република Српска" објављена у Зборнику књижевног стваралаштва младих Републике Српске, такође у издању
Културно-издавачког центра "Српска кућа" из Пожаревца.

Пише од трећег разреда основне школе

Данијел Тејић (16) дјечак са потешкоћама у развоју представио је прву књигу
под називом "Данијел у свијету маште",
у којој су објављене 53 пјесме, а издавач је Културно-издавачки центар "Српска кућа" из Пожаревца.
Овај талентовани дјечак пјесме је почео
да пише у трећем разреду основне школе. "Има и шаљивих, има и тужних пјесама, има за сваког понешто. Ја волим
да пишем и сваки дан нешто напишем.
Веома сам срећан што сам имао прилику да представим ову књигу", каже Да-

нијел.
Професор српског језика и књижевности, Гордана Анђић и главни уредник
Културно-издавачког центра "Српска
кућа", Братислав Голић препознали су
Данијелов таленат и помогли му да изда
своју прву књигу.
"Доласком у предметну наставу, ја сам
његов таленат још више подржала, охрабрила га и помогла му колико сам
могла као наставни предавач, тако да
је Данијел своје пјесме слао на бројне
конкурсе. На конкурсе Републичког пе-

дагошког завода, Министарства омладине и спорта РС, као и Културно-издавачког центра из Пожаревца", истиче
Анђићева.
"Ми смо га подржали, јер радимо неколико изузетних пројеката, афирмишемо
младе људе у Србији, Републици Српској и дијаспори. Има много дјеце која
пролазе кроз наш Зборник. Зборник је

књижевно стваралаштво младих Републике Српске и његујемо наше писмо,
ћирилицу", наводи Голић.
У ОШ "Јован Дучић" поносни су на њиховог младог пјесника. Од почетка су, како
истичу, били његова подршка, а тако ће
бити и у наредном периоду.
"Драго ми је што је у школи одржана
промоција књиге нашег ученика, дјечака са потешкоћама у развоју. Сви смо се
трудили да Данијелу помогнемо, а он је
дао нама задатак да га и убудуће подржавамо", истакао је Маринко Вучковац,
директор ОШ "Јован Дучић" у Ламовитој.
В. Нишевић

У Приједору обиљежен Свјетски дан борбе против дијабетеса

Умјесто вишебоја

ПРИJEДOРСКИ
ИЗВИЂAЧИ У AКЦИJИ
УРEЂEЊA БУДУЋEГ
КAMПA

ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ СВЕ
ЧЕШЋА МЕЂУ МЛАЂИМА
дијелу, која је један од
предуслова развоја инсулинске резистенције, развоја предијабетеса, а касније дијабетеса. И мислим
да ће у наредном периоду
то бити велики проблем",
напомиње доктор Весна
Јелача, интерниста-дијабетолог.
Додаје да се ствари могу

рано мјере глукозу у крви
око 24 часа.
"Болест је ово која носи
врло озбиљне компликације. То су стања која касније много коштају наше
здравство. И кад се све сабере, тај сензор није скуп.
Ми смо слали доста дописа на адресе републичких, државних и градских

Пуштањем стотину балона симболично је
обиљежен и један вијек од проналаска инсулина, лијека који је спасио небројене животе.

Oдрeд
извиђaчa
"Др
Mладeн Стojaнoвић" увeликo рaди нa урeђeњу извиђaчкoг кaмпa нa Кaпeли
кoд Брeзичaнa. Oкo 40 извиђaча протеклог викенда
окупило се на радној акцији и уједино oбиљeжили
Дaн oдрeдa извиђaчa.
У гoстимa је било и 15
члaнoвa Сaвeзa извиђaчa
грaдa Зeницa, сa кojимa
Oдрeд
"Др
Mлaдeн
Стojaнoвић"
гoдинaмa
сaрaђуje. Кaмп пoпримa
oбрисe, aли сe финaлизaциja oчeкуje у нaрeдних
нeкoликo гoдинa.
"Зeмљиштe смo купили,
нисмo гa дoбили. Уз пoмoћ
приjaтeљa и дoнaтoрa

успjeли смo припрeмити
oкo 10 дунумa зeмљe зa
извиђaчки кaмп. У нaрeдних пeт гoдинa плaнирaмo
тo привeсти крajу. Oбaвили
смo дoбaр диo зeмљaних
рaдoвa, изгрaдили смo
eтaжe зa шaтoрe и пoстaвили бaзу зa дaљи рaд",
рeкao je Eрнeст Бaдњeвић,
стaрjeшинa приједорског
Одрeдa извиђача.
Плaн je биo дa, кao и рaниjих гoдинa, oвaj дaн будe
oбиљeжeн вeликим извиђaчким вишeбojeм, aли
je тo свeдeнo у oнaj oквир
кojи дoзвoљaвajу eпидeмиoлoшкe мjeрe.
З. Jелић

У Приједору је обиљежен
14. новембар - Свјетски
дан борбе против дијабетеса. Акцијом мјерења шећера у крви и
дијељењам апарата за
мјерење,
приједорско
Удружење
дијабетичара жељело је скренути
пажњу на ову болест, од
које, нажалост, оболијева
све више људи, нарочито
млађих.
Удружење окупља преко
2.000 чланова, са тенденцијом раста. "У посљедње
вријеме, посебно у вријеме пандемије, значајан
је број новообољелих
од дијабетеса, нарочито
типа 2. У удружење нам
се јављају новооткривени дијабетичари и то је

поражавајућа чињеница.
Имамо све више чланова
млађе животне доби, до
седам година који су на
инсулинским пумпама",
каже предсједник Удружења, Светлана Чеко.
Дијабетес типа два јавља
се код све млађе популације, иако је ова болест
донедавно важила за болест одраслих.

ГОЈАЗНОСТ ОГРОМАН
ПРОБЛЕМ
"Зашто је то тако? И сами
можете видјети кад изађете у град да је све више
гојазне дјеце. Под гојазношћу подразумијевамо
претјерану тјелесну тежину, поготово у појасном

Зграда Градске управе Приједор била је обојена плавом свјетлошћу и овом активношћу се,
поводом Свјетског дана борбе против дијабетеса, исказала подршка приједорском Удружењу
дијабетичара и свим суграђанима обољелим од
ове болести.
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мијењати само заједничким радом пацијената,
њихових породица, љекара и цјелокпуног друштва.
Живот са дијабетесом није
једноставан, нарочито кад
је болест ту од малих ногу.
То добро знају родитељи
дјеце дијабетичара. Кажу,
вољели би да надлежни
на свим нивоима покажу
више разумијевања за ову
популацију. Једна од ствари која би им олакшала
су сензори који континуи-

институција, а одговор је
да је сензор скуп. Он уопште није скуп. Четири кутије тракица коштају исто
као сензор", прича Наташа Кончар, мајка дјетета
обољелог од дијабетеса.
Боља контрола и мањи
број убода самим тим
побољшавају и квалитет
обољелих, тако да не постоји разлог да се ово питање не ријеши, сматрају
у Удружењу дијабетичара.
З. Јелић

МОЗАИК

Међународна федерација фотографске умјетности - ФИАП

ОБЈЕКТИВ С ДУШОМ, ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ХУМАНОСТ
и поруку, а неријетко су позив
у помоћ.
Награђена фотографија "Има
ли наде за нас двоје" настала
је прије 10 година у Доњој Љубији.
"У једној оронулој згради, теш-

ко су живјели муж и жена. Нису
имали хљеба да једу, воде да
се напију... Он је био дијабетичар, остао без ноге, сви су
га одбацили...Почели смо се
дружити, а ја сам га гледао као
човјека у невољи. Добри су то

Награђена фотографија "Има ли наде
за нас двоје"

Са уручења признања

На 15. Међународном салону
фотографије "Бања Лука 2021"
Ахмет Решидовић из Доње Љубије освојио је ФИАП златну
медаљу у категорији "Живот",
за фотографију "Има ли наде
за нас двоје", једно од највећих
признања када је ријеч о умјетничкој фотографији. Решидовићева фотографија "Босоного
дјетињство" у "Колор" секцији
на изложби "ФОТОБиХ 2021"
проглашена је као најуспјешнија. И то није све, као круну
успјеха на домаћој и међународној сцени, Решидовићу
је Асоцијација за умјетничку
фотографију БиХ додијелила
звање - Фотограф I класе.
Ахмет Решидовић познат је
као хуманиста, који објективом биљежи понекад најтеже
људске тренутке. Фотографије
настале из тих прича, нису

само сјећања, већ како каже,
његова љубав. Не инспиришу
га само тешке животне судбине, већ људи и често природа.
Зато његове фотографије имају
Награђена
фотографија
"Босоного
дјетињство"

људи, осјетио сам дужност да
им помогнем. И тако, усликам
их и објавим. Као и све што ми
на тај начин одвуче пажњу, не
само у Љубији и Приједору, већ
и по БиХ. Мој пут је такав, занимљив. Води ме", каже Ахмет.
Драган Проле, предсједник
Умјетничког савјета АУФБиХ,
осврнуо се на рад Ахмета Решидовића.
"Данас фотографи снимају социјалну фотографију или фотографију људи на маргинама
друштва да би се прославили,
освојили награде и признања.

ства прикупљења од донатора и пријатеља клуба.
У делегацији Града били су:
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине града,
Игор Кнегињић, потпредсједник Скупштине града и
Моња Касаловић, в.д. начелник Одјељења за друштвене дјелатности.
"Град Приједор из године у
годину издваја све значајнија средства за ову област,
а у складу са финансијским
могућностима и у будућности ће наставити давати свој
допринос развоју и промоцији свих видова спорта у
нашем граду. У прошлогодишњем градском буџету

Двије поменуте манифестације одржане су у
оквиру 54. Дана босанскохерцеговачке фотографије, које је одржано у Бањој Луци, а
пристигло је било 3.500
фотографија од 214 аутора из 54 земље.
Ахметов приступ је потпуно
другачији. Човјек на његовим фотографијама заузима
централно мјесто. Снимајући
социјалну фотографију, он настоји да та фотографија оде на
"праву" адресу како би актери
на његовим фотографијама добили адекватну помоћ и били
примјећени. Циљ његове фотографије је превасходно ХУМАНОСТ", рекао је Проле. Додаје
да Ахметове фотографије након
што обаве своју хуману мисију
освану на многим домаћим и
међународним изложбама.
"Волио би да млађи аутори
имају тај ентузијазам, страст,
вољу и жељу у креирању нових
фотографија коју има Ахмет у
осмој деценији живота", додао
је Проле

М.Шодић,
Фото: Универзитетски фотокино клуб Бања Лука

Oсновци показали знање о минама

ДЕЛЕГАЦИЈА ГРАДА ПОСЈЕТИЛА ФК
"БРАТСТВО" У КОЗАРЦУ

Делегација града Приједора посјетила је ФК "Братство" у Козарцу како би се
упознала са активностима
клуба и актуелним радовима на реконструкцији и
проширењу стадиона овг
клуба.
Фудбалски клуб "Братство"
основан је 1931. године и
ово је права реконструкција стадиона у овом обиму
од оснивања клуба. Клуб
се такмичи у Регионалној
лиги Републике Српске-Запад. Укупан износ уложених средстава у досадашњу
реконструкцију износи око
150.000 КМ. Уложена су
властита средства, те сред-

У КОНКУРЕНЦИЈИ
3.500 ФОТОГРАФИЈА

НАЈУСПЈЕШНИЈА ЕКИПА ОШ
"ВУК КАРАЏИЋ" ИЗ ОМАРСКЕ

за подршку спорту издвојено је 1.175.957 КМ, а ребалансом буџета за ову годину планирана су средства
у износу од 1.884.000 КМ.
Клубови који окупљају велики број дјеце, омладине
и промовишу праве спортске вриједности увијек могу
да рачунају на подршку Града Приједора. Из тих разлога и Фудбалском клубу
"Братство" биће додијељена новчана средства из
градског буџета за реконструкцију фудбалског терена", изјавио је Дуратовић.

КВ

Приjeдoрски Црвeни крст
oдржao
je
тaкмичeњe
зa oснoвцe из прoгрaмa
упoзoрaвaњa нa oпaснoсти
oд минa и нeeксплoдирaних
убojних срeдстaвa. Знaњe
су oдмjeрили учeници шeст
приjeдoрских шкoлa, a нajуспjeшниja je билa eкипa OШ
"Вук Кaрaџић" из Oмaрскe.
Нa другoм мjeсту билa je eкипa ОШ "Кoзaрац" из Козарца,
а на трећем ОШ "Бранко Ћопић" из Приједора.
Најважније је, како су истакли
ученици, да су научили како
реаговати уколико се сусретну са оваквом опасношћу.
У Црвeном крсту додају да
је циљ дa сe смaњe ризици
oд минa и нeeксплoдирaних
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срeдствa, будући дa je у БиХ
проблем мина и даље изражен готово три деценије након рата.
"Крoз њихoву игру и учeњe
ми дajeмo дo знaњa и oдрaслим кaкo дa сe пoнaшajу.
БиХ је jeднa oд нajзaгaђeниjих зeмaљa у свиjeту кaд су
у питaњу минe. Дaклe, слиjеди нaм дугoгoдишњa бoрбa
штo сe тoгa тичe. И нaдaм
сe дa ћeмo жртвe свeсти нa
минимум, пoгoтoвo кад су у
питању млaди", рекао је секретар ГО Црвеног крста Приједор, Зоран Веселиновић.
Taкмичeњe је пoдржao и Грaд
Приjeдoр. Из Oдсjeкa Цивилнe зaштитe нaпoмeнули су дa
су дjeцa oвoг узрeстa чeстo у

прирoди и дa je зaтo вaжнo
дa нaучe штa дa чинe укoликo
нaиђу нa мине.
"Нajбитниje je дjeцу нaучити дa уoчe прoблeм, да не
дирају ништа, дa обавијесте
старије кojи ћe упoзoрити
нaдлeжнe. А надлежни ће обавити свој посао. Кaд тo нaучe
и прeнeсу нa свoje другaрe и
рoдитeљe, oндa je смисao
oвe oбукe пoтпунo пoгoђeн",
сматра Дрaшкo Ђeнaдиja,
стручни сaрaдник у Oдсjеку
зa цивилну зaштиту.
OШ "Вук Кaрaџић" прeдстaвљaћe Приjeдoр нa рeгиoнaлнoм тaкмичeњу, кoje
ћe бити oдржaно 2. дeцeмбрa.
З. Јелић

www.kozarski.com

Ученице ОШ "Петар Кочић" у Истраживачкој станици "Петница" код Ваљева

ДРАГОЦЈЕНО ИСКУСТВО И НОВА ПРИЈАТЕЉСТВА
Истраживачка станица "Петница" самостална је и независна институција која се бави
развојем научне културе, научне писмености и образовања. Активности су им највећим дијелом усмјерене на
ученике и студенте, али и на
обуку наставника у новим
садржајима и методама из
области науке и технологије.

У Основној школи "Петар Кочић" поносни су што су баш њихове ученице биле
дио реномиране научне установе. Како
кажу, захвални су Градској управи која је
финансијски подржала њихов одлазак у
Србију.
"Ми смо заиста почаствовани што су
наше двије ученице задовољиле критеријуме који су били приликом пријаве по расписаном конкурсу за учешће у
Истраживачко-научној станици "Петница". У договору са родитељима ми смо
испред школе упутили позив Граду Приједору за одређена финансијска средства. Град је веома брзо одговорио по-

Милица Књегињић и Тара Црнчевић

Милица Књегињић и Тара Црнчевић,
ученице ОШ "Петар Кочић'', једне су од
малобројних са подручја приједорске
регије које су биле дио Истраживачке
станице "Петница" код Ваљева. Ријеч
је о истраживачкој станици која се бави
развојем научне културе, писмености
и образовања. Средства од 1.000 КМ
потребних за одлазак приједорских ученица у "Петницу" издвојио је Град Приједор.
Теорију, праксу и истраживање из области астрономије, биологије, електронике, физике, хемије, математике и осталих наука Тара и Милица савладале су у
овој Истраживачкој станици.
"То мјесто је било одлично и прелијепо
искуство. Ми смо се бавили, не само
природним и друштвеним наукама,
него смо могли да радимо и ствари за
које немамо могућност да радимо у
школама. Осим што смо радили у учио-

Милица и Тара имале су срећу
да буду међу 160 изабраних
кандидата, јер су интересовања ових приједорских ученица задовољила потребне
критеријуме. У "Петници" су
боравиле шест дана, склопиле нова пријатељства и вратиле се с драгоцјеним знањем
које ће, како кажу, пренијети
на своје другаре.
ницама, имали смо прилику и да радимо на терену. То знање ми је помогло да
више размислим шта желим да будем
и моја љубав према науци сада је још
већа", истакла је Милица.
Њена пријатељица Тара каже да је све
било лакше научити, јер су имале по-

Разне методе истраживања у "Петници"

моћ сарадника који нису пуно старији
од њих и то им је доста олакшавало.
"Имали смо на располагању и библиотеку са великим бројем књига на нашим
и страним језицима, које су нам много
помогле у истраживању", наводи Тара.

зитивно, издвојио је за обје ученице по
500 КМ, што је олакшало њиховим родитељима", рекао је Зоран Мршић, помоћник директора у ОШ "Петар Кочић".
В. Нишевић

ВЕСНА ЗЕКАНОВИЋ ЗА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ И ВИШЕ ОД УЧИТЕЉА
Одувијек су учитељи били узор
дјеци, па се овај позив сматра
једним од најодговорнијих и
најплеменитијих. Поред тога
што има обавезу да ученицима пренесе знање, просвјетни
радник учествује и у васпитању
својих ученика, а и пред једним
и пред другим често су бројни
изазови. А изазов је била и онлајн настава, гдје се посебно

истакла учитељица Основне
школе "Петар Кочић", Весна
Зекановић. Захваљујући њеним
занимљивим предавањима завољели су је и ученици и родитељи широм Српске.
"Коментара је било и позитивних и негативних, али ја се
нисам пуно ометала, због тога
што сам знала шта је мој приоритет. Било ми је важно да моја

Зекановићева се води паролом да се образовање не
завршава када школско звоно означи крај часа.

дјеца и дјеца широм Републике
Српске не буду закинута за градиво. Важно ми је било да им
објасним и кажем. А сад како
је то испало видјели смо по коментарима", прича Весна.
Са њом, како кажу ученици,
могу причати о свему. Тражити
савјете, а врло често јој испричају и своје тајне.
Вања, Мила, Лука, Исидора и
остали ученици на наше питање "Каква је учитељица Весна?" имали су само позитивне
коментаре. Током учења новог
градива сви једнако раде и па-

Креативност је Зекановићевој увијек била јача страна

жљиво прате шта учитељица
Весна објашњава. Уз сву љубав коју им пружа, како и сами
кажу, много је лакше научити и
најтеже градиво.
Како каже, ваннаставне активности веома су битне. Зато је
покренула драмску секцију,
а ове године била је и у тиму
за иновирање новог наставног
програма од првог до трећег
разреда.

Весна Зекановић као
учитељ ради 28 година. За свој рад добила
је неколико признања.

Омиљена међу ученицима
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"Између осталог радила сам
на предметима Моја околина,
Физичко васпитање и у тиму
за нови наставни предмет
Дигитални свијет. Дигитални
свијет смо радили гледајући
земље у окружењу. Били смо
мало скептични, бојали смо се
како почети, али нисмо смјели
да заостајемо. С обзиром да
је вријеме такво и дигитално,
морамо ићи у корак са њим.
Не смијемо оставити дјецу са
стране и да им не дамо оно
што они желе и да им не дамо
оно што ће им требати за десет
година", наводи Зекановићева.
В. Нишевић

МОЗАИК

Од ове зимске сезоне на Козари

НОВИТЕТИ ЗА СКИЈАШЕ ПОЧЕТНИКЕ
врха и са нама учитељима наставити скијање", каже она.
Планинарско-скијашко друштво "Љубијски рудар" увелико
ради на припремама за предстојећу ски-сезону. У току је постављање ски-траке од 50 метара капацитета 1.300 скијаша на

безбједности и квалитета вожње. Генерално и једну и другу
скијашку стазу коју опслужује
ски-лифт и нова трака смо уредили врло квалитетно, тако
да мали ски-центар за дјецу,
првенствено за почетнике, а и
оне који прођу обуку у Школи

У ПЛАНУ И СКИ-ВРТИЋ

У току постављање ски-траке дужине 50 метара и капацитета 1.300 скијаша на сат

Козара је млад ски-центар
и због надморске висине не
може се такмичити са већим
центрима у БиХ и региону.
Ипак, Козара има добре услове за зимски туризам, који
превенствено подразумијева
скијање, због чега на ову нашу
планину зими, углавном, долазе скијаши с подручја бањалучке и приједорске регије.
Козара тренутно располаже са
двије скијашке стазе, а од ове
године скијалиште је добило
нове садржаје на стази за дјецу
и почетнике.
Средства је обезбиједила ком-

панија "АрселорМитал Приједор" и Министарство трговине
и туризма РС.
Приједорчани, нарочито најмлађи, сада ће имати више разлога да своје слободно вријеме
проводе на Козари. Измјене
су на дјечијој и стази за почетнике, која је проширена, ублажена у једном дијелу и опремљена ски-траком. Скијаши са
нестрпљењем ишчекују сњежне падавине. Учитељи скијања
Жељко и Силвана Батоз, надају
се ће ски-сезона потрајати
дуже него претходних година,
а нова опрема олакшати рад са

Из "Љубијског рудара" позвали су све јавне
институције и приватни сектор да учествују у
даљем развијању скијалишта за дјецу и младе,
како би заједничким снагама све услуге биле
јефтиније и прилагодљивије грађанима. Цијена ски-паса је остала иста, за одрасле је 15 КМ,
а за дјецу 10 КМ за цјелодневно скијање. Дјечија и двије стазе за одрасле спремне чекају
скијаше. Још само да забијели снијег и скијање
може да почне.

почетницима.
"Надамо се да ће нам вријеме
ићи на руку, да ће дозволити
бар нашој опреми коју имамо да обезбиједимо подлогу
за скијање и да ћемо кренути са скијашким данима. Посљедњих неколико година није
било снијега, па према томе
ни услова за скијање. Козара
је ниска планина, 800 метара
надморска висина, тако да се
надамо да ће ова година бити
боља и да ће нам зима донијети снијег", каже Жељко Батоз,
инструктор скијања.

ОБУКА СКИЈАША
ПОЧЕТНИКА БИЋЕ
БЕЗБЈЕДНИЈА
Силвана Батоз каже да ће обука
скијаша почетника сада бити
доста безбједнија."Стаза је нивелисана, покретна трака је у
изради, тако да ће нам увелико
помоћи у раду, односно у безбједности рада на стази. Дјеца
ће једноставно имати приступ
до траке, тако што ће стати на
траку, безбједно се попети до
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Оно што према Грбићевим ријечима треба његовати је и организовано скијање за најмлађе.
У плану је организовање ски-вртића по узору
на развијеније скијашке центре.
"Та фаза сад захтијева више и маркетинга, договора, пројеката, углавном да укључимо од
најраније фазе, дакле дјецу старости од три године па на више, да долазе организовано, да
се не ствара гужва недјељом, него да и у радне
дане пролазе дјеца из вртића, основних школа, да учинимо један корак да тај долазак буде
безбједан у одласку у обезбијеђивању свега,
значи од превоза, боравка, током трајања школе и повратка", додао је Грбић.

Божо Грбић: Треба његовати организовано скијање за најмлађе

сат, а чим се створе временски
услови, стаза ће бити осњежена.
"Зимска варијанта ски-стазе
ће кренути ове године. Она ће
значајно да поправи ситуацију
што се тиче Школе скијања,

скијања сигурно ће помоћи да
стекну додатна знања и искуства", рекао је Божо Грбић, предсједник Планинарско-скијашког друштва "Љубијски рудар".
Т. Мандић

www.kozarski.com

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО

Организована бесплатна Школа стрипа

ДЕВЕТА УМЈЕТНОСТ У ПРИЈЕДОРУ

Ослушкује: Радомир Речевић
УЗИМАЊЕ МЈЕРЕ
Кројачи могу оно што други не могу!
И јуче су нам, ето, узимали мјеру.
БИСТРЕЊЕ МОЗГА
Јадна дјечица, јадна новорођенчад!
Антиваксери им потрошише Павловићеву маст.
САМО ОПРЕЗНО
Пазите шта то радите?
Нисте луди да будете луди.
БЕ-ХА КОНСЕНЗУС
Ко каже да у БиХ нема консензуса?
Слажемо се да се у ничем не слажемо.
ЈЕДНА ПРИЧА
Више није сав свој.
Остао је без боље половине.
ЦРНИ ХУМОР
Нисмо ми сиротиња.
Памтимо и горе дане.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Пријатељи Русије, 9. Пријатељ (тур.), 10. Аустријски ММА борац Карл, 12. Становник Гренланда и Арктика,
14. Један од аутора серије "Симпсонови", 15. Врста глине, 17.
Надимак књижевника Владимира Булатовића, 18. Прво слово,
19. Сорта дивљег купуса (мн.), 21. Четврто и 22. слово ћирилице, 23. Тава, 24. Ознака пречника, 25. Бивши фудбалер Ливерпула Иан, 27. Највећи дио, 28. Лична замјеница, 29. Италијанско мушко име, 31. Узвик бола, 32. Марија (хебр.), 33. Коприва,
34. Стока у метежу.
УСПРАВНО: 1. Врста ниске падавине, 2. Борац против Османлија
ван освојених територија, 3. Врста оштрог бодежа, 4. Ознака
кисеоника, 5. Десето и 25. слово латинице, 6. Јапанско мушко
име, 7. Барска биљка, 8. Покрајина у Сирији, 9. Десет грама, 11.
Афричка држава, 13. Поп састав из Београда, 16. Црна (шп.),
20. Радиоактивни отпад (скр.), 22. Име Гогољевог јунака Буљбе,
26. Врста заштитне опреме, 28. Бик (шп.), 30. Улкер од миља,
31. Чемер, 33. Осмо и 7. ћирилично слово, 35. Ознака фосфора.

У Приjeдoру je протеклог
викенда
oргaнизoвaнa
бeсплaтнa Шкoлa стрипa, захваљујући сарадњи Нaрoдне
библиoтeке "Ћирилo и Meтoдиje" и Удружeња стрипaутoрa и љубитeљa стрипa
"Дeвeтa димeнзиja". Риjeч je
o jeднoднeвнoj шкoли у кojoj
су сe пoлaзници мoгли упoзнaти сa oвoм врстoм умjeтнoсти.
Идeja, како су нам рекли полазници, имajу нa прeтeк, a
ово им је била прилика да из
првe рукe видe и кaкo дa их
рeaлизуjу.
"Љубaв прeмa стрипу ми je
прeнeсeнa од оца, кaд сaм

имao 11 гoдинa. Taкo сaм и
зaвoлиo дa их и цртaм. Имaм
и нeкe крeaтивнe идejе, па
сaм пoжeлиo дa нaцртaм
свoj стрип и зaтo сaм сe придружиo шкoли", каже један
од полазника Срђан Мастикоса. На питање који му је
омиљени стрип, услиједио је
очекиван одговор за цијели
регион - "Загор".
Љубитeљимa oвe врстe
умjeтнoсти диo свoг знaњa
и исукствa прeниo je Срђaн
Врaњeш, aутoр првe мaгнe
(врсте јапанског стрипа) нa
прoстoримa бившe Jугoслaвиje.
"Пoкушaли смо дa прибли-

жимo младимa штa je тo
стрип. Кaкo нaстaje, штa су
пoтрeбни услoви кojи сe
мoрajу испoштoвaти дa би сe
дoбилa стрип-стрaницa. Кaкo
дa oсмислимo сцeнaриo,
ликoвe, кaкo дa oсмислимo
причу, дa кaдрирaмo. Дaклe, нeштo oд oснoвних
eлeмaнaтa кojи су пoтрeбни дa би сe oдрaдиo стрип",
појаснио је Врањеш.
"Нa рaдиoницaмa кoje oргaнизуjeмo ширoм РС имaмo
пунo дjeчaкa и дjeвojчицa.
Њихoвe рaдoвe oбjaвљуjeмo
у
нaшeм
чaсoпису
"Пaрaбeлум", рeкao нaм je
Зoрaн Пejић, прeдсjeдник
"Дeвeтe димeнзиje".
У приjeдoрскoj библиoтeци
сe нaдajу дa ћe oвa шкoлa
прeрасти у трaдициjу.
"Зaинтeрeсoвaнoст je билa
изузeтнa, aли збoг eпидeмиoлoшкe ситуaциje нисмo
мoгли примити свe зaинтeрeсoвaнe, пa сe нaдaмo дa
ћe сe Шкoлa стрипa пoнoвити вeћ пoчeткoм нaрeднe гoдинe", изjaвилa je Гoрдaнa
Вилa, в.д. дирeктoрa Народне библиoтeкe "Ћирилиo и
Meтoдиje".
З. Jелић

ОДРЖАН ДРУГИ "ГРАФИТИ ЏЕМ"
У ПРИЈЕДОРУ
У Приједору је по други пут
одржана
манифестација
"Графити џем". Била је то
прилика да млади који се
желе окушати у овој врсти
умјетности, науче основне технике осликавања од
искусних умјетника из Приједора, Бањалуке и Добоја.
Приједорчанин Вук Дрљић
није крио срећу што се у
његовом граду одржава једна оваква радионица и што
напокон може да научи оно
што га од малих ногу интересује. "Ово је прилика да
научимо основне технике
када је осликавање графита
у питању. Графити нису толико популарни код нас, али
ово је одлична радионица за
младе који желе да се изразе
кроз графите", рекао је Вук.
О основним техникама учили су од искусних умјетника
из нашег града, Бањалуке и

Добоја. Циљ им је, како су
рекли, да своје знање пренесу на младе. "Позитивно
сам изненађен бројем младих људи који су се одазвали на радионицу. Имали

су прилику да науче много
тога", рекао је Едвин Кадић, графити умјетник из
Приједора."Радили смо и
портрете, показали смо им
врсте сјенчења са спрејем",
рекла је Миња Кнежевић,
графити умјетник из Бања
Луке.
Манифестацију
"Графити
џем'' организовало је новоосновано Удружење "Центар
за развој Приједора''. "Драго
нам је што смо у Приједору
организовали нешто ново и
другачије. И што су млади то
препознали", рекао је Срђан
Шобот, предсједник Удружења "Центар за развој Приједора''.
Први "Графити џем'' у Приједору одржан је у августу ове
године.
В. Нишевић
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ОГЛАСИ/ ЧИТУЉЕ
ЈУ Основна школа "Joсиф Панчић", Козица
Доња Козица бр. 129, 79.263 Оштра Лука
тел.: 052/481-648, e-mail: os101@skolers.org
ЈИБ:4400777230002, Организациони код: 08140101
Број:376/21
Дана: 9.11.2021.
На основу Одлуке Школског одбора ЈУ Основне школе "Јосиф Панчић" из Козице о продаји и отпису основних средстава (продаја кориштеног моторног
возила – комбија, број 353/21 од 25.10. 2021. године и члана 24. и 25. Статута ЈУ Основне школе "Јосиф Панчић", Козица бр. 01-286/17 од 7.12. 2017.
године расписује:

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА
I-Предмет јавне лицитације

Трошкове преписа возила сноси купац.

Предмет јавне лицитације - поступком прикупљањем писаних понуда за
моторно возило:

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша цијена која не може бити
мања од почетне продајне цијене.

1.Путнички аутомобил, марке "MERCEDES-BENZ VITO", број шасије
WDF63819413551509, број мотора 2148, година производње 2003. DIZEL, боја
жута, маса-1800, EURO 2, број мјеста - 9, снага мотора је 90 KW, регистраски
број– Ј96-М-325, регистрован до 13.2.2022. године, почетна продајна цијена је
2.300,00КМ.

IV-Правила лицитације

Право учешћа имају правна и физичка лица која уплате депозит у износу од
200,00 КМ.
II-Начин продаје
Продаја моторног возила обавиће се поступком јавне лицитације – прикупљањем
писаних понуда.
III-Услови продаје
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим чланова Комисије
за процјену вриједности и чланова Комисије за провођење лицитације, а понуђач
је дужан у понуди да наведе сљедеће податке:
1.За правна лица: Назив и сједиште, матични број и ЈИБ, фотокопију
Рјешења о регистрацији и допис са понудом у којем треба назначити основне
податке о возилу које је предмет лицитације, понуђену купородајну цијену, доказ
у уплати депозита у износу од 200,00КМ, број жиро – рачуна, назив банке и
потпис понуђача.
2.За физичка лица: Име и презиме, адресу, контакт телефон, фотокопију
личне карте, број текућег рачуна, назив банке и допис са понудом у којем
треба назначити основне основне податке о возилу које је предмет лицитације,
понуђену купородајну цијену, доказ о уплати депозита у износу од 200,00КМ и
потпис понуђача.
Депозит се уплаћује на трансакцијски рачун бр. 555-100-00436520-05
код Нове Банке а.д. Бања Лука, сврха дознаке –"уплата депозита за лицитацију",
Организацијони код школе 08140101 шифра општине "081", буџетска
организација 9999.
Понуђачу који не буде изабран нао најповољнији, уплаћени депозит ће
се вратити одмах по окончању поступка лицитације, односно уплаћена на његов
рачун наведен у понуди.
Моторно возило се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се
не уважавају.
Понуђач који буде изабран за купца дужан је најкасније у року од 7 дана од дана
окончања поступка јавне лицитације, закључити Уговор о купопродаји и преузети
моторно возило уз уплату пуног износа купопродајне цијене. У супротном ће се
сматрати да је купац одустао од куповине, у којем случају продавац задржава
уплаћен депозит.

Прије отварања затворених писаних понуда, саопштавају се правила лицитације.
Предсједник Комисије констатује да ли су испуњени услови у погледу оглашавања
продаје моторног возила, потребног броја учесника и уплаћеном депозиту.
Уколико се за возило пријави два или више понуђача са истом цијеном која је
уједно и највиша цијена понуде, Комисија ће прогласити побједником понуђача
који раније доставио понуду по датуму и времену приспјећа.
Након закључене лицитације утврђује се листа понуђача који су понудили цијену
изнад почетне продајне цијене и констатује се да је моторно возило продано
најповољнијем понуђачу.
V-Мјесто и рок достављања понуда
Заинтересовани купци своје писане понуде могу доставити препорученом
пошиљком путем поште или предати непосредно на адресу – ЈУ Основна школа
"Јосиф Панчић", Доња Козица бр. 129, 78.204 Бронзани Мајдан.
На пошиљки обавезно ставити назнаку: "Пријава на оглас за продају моторног
возила – не отварај".
Рок за достављање понуда је 2.12.2021. године до 15.00 часова.
VI-Мјесто и дан отварања понуда
Пристигле понуде ће се отварати дана 3.12.2021. године у 12.00 часова у
просторијама ЈУ Основне школе "Јосиф Панчић", Козица. Отварању понуда могу
присустовати понуђачи или њихови овлаштени представници. Неблаговремене,
нејасне понуде, те понуде које садрже цијену нижу од почетне цијене моторног
возила и које не садрже доказ о уплаћеном депозиту, неће се разматрати.
VII-Мјесто, вријеме и начин прегледа возила
Заинтересована лица могу извршити преглед возила дана, 26.11.2021. године
(петак) у времену од 8.00 до 14.00 часова на паркингу испред ЈУ Основне школе
"Јосиф Панчић", Козица.
VIII-Додатне информације
Остале информације заинтересовани могу добити путем телефона 052/481-648,
контакт особа Ненад Ћевриз. Текст ове лицитације биће објављен у седмичном
листу "Козарски вјесник", дана 19.11.2021. године, а истовремено ће се објавити
на Огласној табли ЈУ Основне школе "Јосиф Панчић", Козица.
Документацију припремио
Ненад Ћевриз

Директор школе
Данијела Драгић

"Боснамонтажа" а.д. Приједор, Рудничка б.б., дана 11.11.2021. године
расписује:

КОНКУРС

за пријем радника
- За радно мјесто НДТ контролор - испитивање без разарања: предност имају
кандидати са искуством.

1. Бравара – монтажера __________________________ 12 извршилаца,
2. ЦО2/РЕЛ заваривача ___________________________ 6 извршилаца,
3. Руководиоца радилишта/производње ______________ 3 извршиоца,
4. Контролора за димензиону контролу ______________ 1 извршилац,
5. Контролора заварених спојева методом (Рџ, Уз и др.),
НДТ- испитивање без разарања __________________ 1 извршилац.

Посебни услови: Склоност за тимски рад и рад на терену.
Пријаве на конкурс могу се доставити: на e-mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.
com,
лично у кадровску службу "Боснамонтажа" а.д. Приједор, Рудничка б.б., 79.101
Приједор и путем поште на адресу "Боснамонтажа" а.д. Приједор, Рудничка
б.б., 79.101 Приједор.

Општи услови:
- За радно мјесто бравар-монтажер: НК, КВ или ВК квалификација са искуством
или без искуства.
- За радно мјесто заваривач: НК, КВ или ВК са неопходним минималним
искуством.
- За радно мјесто руководилац радилишта /производње: КВ и ССС са искуством;
ВС или ВСС са или без искуства – обавезна Б категорија (активна вожња).
- За радно мјесто контролора за димензиону контролу, пожељно: ИВ степен
образовања техничке школе, као што су: машинска, грађевинска, геодетска.

Кандидати који тренутно нису у могућности да се јаве из оправданих разлога,
могу то да учине након престанка разлога.
Конкурс за пријем радника остаје отворен до попуне радних мјеста.
Све потребне информације могу се добити путем телефона 052/232-680, сваког
радног дана од 8.00 до 15.00 часова.
Управа Друштва
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www.kozarski.com
Дана 15.11.2021. у 83. години живота
преминуо је наш драги

Посљедњи поздрав мојој драгој сестри

МИРКО (Ђурађа) МАНДИЋ

СЕНАДИ БОГУНОВИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Почивај у миру, најдражи наш.
Ожалошћени: супруга Ружа, синови Горан, Војин и Зоран,
кћерка Вера, снахе Душанка, Радославка и Бранка, унучад
Звјездана, Дејана, Дејан, Срђан, Дамјан и Ружица, те остала
многобројна родбина.
15989

ТУЖНО ЈЕ И БОЛНО!
Сестра Александра са дјецом и породицама.

1811/21

Дана 22.11.2021. навршава се 12 година како
није са нама моја унука

Посљедњи поздрав пријатељу

МИРЈАНА ПАНИЋ

МИРКУ
МАНДИЋУ

(1999-2009)

Од прије Ђурђевке и Далиборке с породицом.

У срцу те носим, у души те чувам, вољени наш Анђеле.
Воли те твоја бака Вука.
15993

15969

Дана 20.11.2021. навршава се седам тужних дана
од преране смрти наше драге

БОГДАНКЕ

(Рођ. Хрваћанин)

РЕЉИЋ

(1948-2021)
Богом дана,
сестро, супруго, мајко, бако, прабако, пријатељице, наша Богданка!
Након толико дивних година које смо провеле заједно, током којих си нас
стрпљиво слушала, храбрила и несебично помагала, дошао је тренутак да
учинимо оно што нам никад ниси допустила, да ти захвалимо за сву доброту
коју си нам даровала. За нас, твоју породицу, која ти је била најважнија,
ти си увијек била ту. У свакој ситуацији твоја реакција је била савршена, а
пажњу си усмјеравала на овог другог, никад на себе. Ти си увијек поступала
исправно и надасве људски, онако како многи приповједају да би требало, а
само ријетки као што си ти, су тако и живјели. Све си нам давала, а за узврат
ниси тражила ништа! Тебе су веселиле и испуњавале мале ствари. Ти си нас најтоплије дочекивала у пуној кући, за Бадње вече, Божић,
Ускрс... Опраштамо се од тебе, одајући ти почаст и захвалност за све лијепе и драге тренутке које смо проживјели с тобом и које ових
дана хватамо у мислима, још увијек не вјерујући да смо те тако изненада, тихо и прерано, остали без тебе, драга наша Богданка. За
свако добро ти си знала да нам кажеш, за сваки твој поглед, за сваки осмијех, хвала ти! За љубав коју си давала и несебично дијелила
са супругом, кћерком, зетом, унуцима, праунуцима, родбином и пријатељима. С љубављу те спомињемо, добротом те се сјећамо и у
срцима носимо... Тужног срца и болом у души, али са вјером и надом у васкрсење и живот вјечни, опраштамо се од тебе! Боги наша,
почивај у миру Божјем!
Ожалошћени: супруг Стојан, кћерка Љиљана, зет Жељко, унук Борис и унука Жељка са породицама.
15994
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ЧИТУЉЕ
Посљедњи поздрав тетки

Дана 16.11.2021. у 68. години живота
преминула је наша драга и вољена
мајка, бака и сестра

СЕНАДА (Салко)
БОГУНОВИЋ

ДУШАНКИ МРШИЋ
(1938-10.11.2021)

С тугом и поштовањем.
Ожалошћени: син Славиша и кћерка Милица са породицама, сестре:
Александра, Нисвета и Аида са породицама.

Од Раде и Милке Мршић са породицом.
15995

15990

Посљедњи поздрав драгој тетки

Посљедњи поздрав
драгој и вољеној мајци

СЕНАДИ
БОГУНОВИЋ

ДУШАНКИ МРШИЋ

Драга наша мајко,
хвала ти за сву љубав коју си нам несебично пружила.
Остаћеш заувијек у нашим срцима.
Твоји: син Славиша и кћерка Милица са породицама.

(1938-10.11.2021)

Са тугом и поштовањем драге успомене на
тебе чувају твоји најмилији.
Бранко са породицом.
15990

15995
Посљедњи поздрав куми

Дана 20.11.2021.
навршава се 40 дана
од смрти нашег

СЕНАДИ

МИРКА
ГЊАТОВИЋА

Остаћеш заувијек у нашим срцима.
Породица Тркуља.

Дана 24.11.2021. навршава се тужна
година од смрти нашег

МАРИНКА
ГЊАТОВИЋА

0002

Дана 20.11.2021.
навршава се 40 дана
од смрти нашег драгог

СЛОБОДАНКЕ
ГОРОЊИЋ

МИРКА
ГЊАТОВИЋА

15985

15981

15981

Дана 17.11.2021.
навршила се година дана
од смрти наше драге

У суботу, 20.11.2021. обиљежићемо
годишњи помен на гробљу Пашинац
са родбином и пријатељима.
С љубављу и поштовањем, твоји најмилији.

С љубављу и поштовањем
чуваћемо те од заборава.
Стриц Стојан са породицом.

Живјећеш увијек у нашим срцима.
Брат Стојан са породицом.

Дана 24.11.2021. навршава се тужна
година од преране смрти нашег драгог

МАРИНКА
ГЊАТОВИЋА

Увијек ћемо те се сјећати с љубављу,
поносом и поштовањем.
Синовац Милинко са породицом.
15981

20.

Велики људи никад не умиру. Нека твоја
племенита душа почива у вјечном миру.
С љубављу и поносом ћемо те чувати од
заборава.
Брат Милинко са породицом.

15981
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Дана 21.11.2021. навршава се седам година
како није са нама наш вољени и никад прежаљен

IN MEMORIAM

ЛУКА
БАЛДИЋ

(21.11.2014-21.11.2021)

ЛУКА БАЛДИЋ

Најдражи, нека те у тишини вјечног мира прати наша љубав
јача од времена и заборава.
Воле те твоји: брат Михајло, мајка Радмила, отац Бојан и бака Мара.
15978

Dana 14.11.2021. u 73. godini života
preminula je moja draga supruga

(21.11.2014-21.11.2021)
Туга и бол за тобом су бескрајни, а љубав према
теби вјечна. Нека те анђели чувају.
Твоја бака Нада, дјед Раде и ујак Бранко.
15987

Posljednji pozdrav
dragoj majci

Дана 20.11.2021. навршава се 40 дана
од смрти наше драге мајке

SAVKI

НАДЕ ПЕТОШ

(rođ.Miodrag)

KAKARAS

(1938-2021)

S nama si uvijek, u svakom danu, misli i
osjećaju.
Tvoji: kćerka Kiriaki sa suprugom Avramom.

Драга наша мајко, са тугом у срцу чуваћемо те од заборава.
Твоји: син Ранко, кћерке Душанка и Весна са породицама.

15986

Дана 20.11.2021. навршава се 40
тужних дана од смрти моје баке

Posljednji pozdrav

SAVKI

SAVKA (rođ.Miodrag) KAKARAS
Uvijek u mojim mislima,
vječno u mom srcu.
Suprug Dimitrios.

НАДЕ ПЕТОШ

(rođ.Miodrag)

KAKARAS

(1938-2021)

Fališ jako i zauvijek si u našim srcima.
Tvoji: unuka Dženifer i zet Stelios sa djecom.
15986

15986

Posljednji pozdrav dragoj

Тужно сјећање на моју мајку

(rođ.Miodrag)

KAKARAS

KAKARAS

Vječno ostaješ u našim srcima i mislima.
Od bratića Siniše, Sandre i Tatjane.
15986

15986

Posljednji pozdrav

Posljednji pozdrav

SAVKI

SAVKI

МИКУ ВУКАЉЕВИЋ
(19.11.2009-19.11.2021)

(rođ.Miodrag)

(rođ.Miodrag)

KAKARAS

KAKARAS

Puno nam fališ!
Počivaj u miru Božijem.
Draginja Pranić i Dada.

15983

SAVKI

(rođ.Miodrag)

U tišini vječnog mira prate te naše misli. Ostaju
uspomene, a tvoj lik zauvijek u našim srcima.
Tvoj unuk Mihail i snaha Dajana.

Драга моја бакице, вријеме пролази, али туга у мом срцу остаје.
Много ми недостајеш.
Заувијек твоја унука Тијана са породицом.

Posljednji pozdrav

SAVKI

15983

С љубављу и поштовањем.
Твоја Рајка.

S tugom i ljubavlju zauvijek u srcima tvojih:
Miše, Danijele, Laure i Luke i sestre Dragice.
15986

15986

21.

15979

ЧИТУЉЕ

Посљедњи поздрав

АЛЕКСАНДРИ
ПЕЋАНАЦ

Саша, вјеровали смо и надали се до посљедњег тренутка
да ћеш се изборити и вратити нам се.
Нека твоја душа тамо, с оне стране дуге, нађе спокој и мир.
Заувијек уз тебе и с тобом неутјешна мајка и сестра с породицом.
15980
Дана 19.11.2021. навршава се
пет тужних година од смрти драгог нам

Посљедњи поздрав
изненада преминулој

Посљедњи поздрав

АЛЕКСАНДРИ (Ратка)
ПЕЋАНАЦ

АЛЕКСАНДРИ-САШИ ПЕЋАНАЦ
(15.12.1975-14.11.2021)

РАЈКА – ЂИЛДE ХРВАЋАНИНА

Постоји нешто што никада умријети
неће, а то су успомене на тебе.
Почивај у миру Божијем.
Твој ујак Милорад Вокић са породицом.

Болест је тебе узела, а мене у тузи
вјечно оставила.
Твоја тетка Милица.

Мајка Пава, браћа Боре и Раденко,
сестре Борка и Рајка са породицама.

(15.12.1975-14.11.2021)

15984

Дана 21.11.2021. навршава
се година дана од смрти
драге мајке

15988

15984

Навршава се 11 година
од смрти оца

Дана 22.11.2021.
навршавају се двије тужне
године од смрти наше
драге сестре

Тужно сјећање

ЂУРО ПУПАВАЦ
(21.11.201321.11.2021)
КРСТЕ (рођ.Вучичевић) ДУШАНА БАБИЋА
(21.12.1928-21.11.2010)
БАБИЋ
(1934-2021)

С љубављу и поштовањем на драге родитеље, ваша
дјеца Гордана, Бошко, Миланка и Стево са породицама.
15996

ПАВА ХРЊАК
(2001-2021)

ДРАГАН БАЛАБАН
(2010-2021)
Године дуге, пуне бола и туге, а већ их је прошло
осам.
Твоји: Бранка, Слађана, Гаврило и остали.

Дани, мјесеци и године пролазе,
али сјећање и туга остају заувијек.
Драгица и Горана са породицама.
15974

22.

15976

БОЖАНЕ МУТИЋ
С тугом и поштовањем.
Сестре: Мира, Ковиљка
и Даница.
15997
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Дана 20.11.2021. навршава се
40 тужних дана од смрти драгог нам

Навршава се година тужних дана,
тишине и бола у којој се љубављу
сјећамо нашег драгог

ПЕТРА (Ивана) РИВИЋА
(1943-2021)

МИРКА-МИЋЕ
ЈАЊИЋА

Недостајеш много, недостајеш нам.
Хвала ти за сваки искрени и топао загрљај.
За сваку лијепу ријеч и љубав коју си нам дао.
Заувијек ћеш живјети у нашим срцима.
Твоја породица.

(1939-2020)

15973

Дана 17.11.2021. навршило се 14 година
како нас је заувијек напустила наша мајка,
бака и прабака

МИЛКА (Миле) ЋУЛИБРК

У суботу 20.11.2021. обиљежићемо годишњи помен
и посјетити његову вјечну кућу.
Година је прошла, а бескрајна туга не пролази.
Утјехе нема, заборав не постоји.
С љубављу, тугом и поносом био си и остаћеш вољен
и увијек наш тата, супруг, дјед и свекар.
Твоји најмилији.

Чуваћемо је заувијек у нашим срцима и мислима од заборава.
Њене кћерке Петра и Драгица са породицама.

Сјећање
Дана 18.11.2021. навршила се година дана
од смрти супруга, оца, дједа и старца

Тужно сјећање
на пашу и свака

15970

15977
Дана 20.11.2021. навршавају се двије
године од смрти нашег сина, брата, оца и
супруга

ГОРАНА ПРПОША

МИРКА ЈАЊИЋА

Драги Горане, велика је празнина у души нашој, туга у срцу. Тешко је
без тебе, недостајеш нам.
Твоји: супруга Тања, дјеца Гоца и Ацо, отац Млађан са породицом.

Пашо Микан, свастике Милада и Стојанка.

15971

15977

Помен

Дана 22.11.2021. навршава се 12
година од смрти наше драге

МИРЈАНЕ-МИЦЕ
ПАНИЋ

ЉУБАНА БАНОВИЋА
Не можемо те вратити, али с љубављу коју
смрт не прекида и тугом коју вријеме
не лијечи чувамо те у срцима.
Твоја супруга Драгица, кћерка Сузана,
унук Марко, унука Жана и зет Мирослав.
Почивај у миру Божијем.

Не постоји вријеме које носи заборав,
сваког дана си у нашим мислима.
Твоји најмилији: тата Добро, сестре Јоца и Слоба.

15961

Дана 11.11.2021. у 60. години живота преминула је
наша драга супруга и мајка

Посљедњи поздрав драгој сестри и тетки

МИЛАНКА (рођ. Кнежевић) ВУЈКОВИЋ

МИЛАНКИ

15992

ДУШАНКА

(рођ. Мајсторовић)

ХАЈНАЛ

(24.11.2001-24.11.2021)
У тишини вјечног мира
нека те чува наша љубав.
Захвална дјеца.

15975

Дана 20.11.2021.
навршава се година дана

ГОЈКО ЋУЛИБРК
(1942-2021)

Вријеме пролази туга и бол остају.
Супруга Драгица са породицом.
15972

Хвала ти за сву доброту, љубав и срећу коју си без
прекида дијелила гдје год би била. Заувијек ћемо
памтити твоје лице и ведру нарав.
Јако нам недостајеш.
Твоји: супруг Васо, синови Марко
и Младен са породицама.
15967

23.

(рођ. Кнежевић)

ВУЈКОВИЋ

Нека те анђели чувају!
Заувијек у срцима сестре Наде
и сестричина Цаке и Славице.
15967

СПОРТ

КК "Шодан"

www.kozarski.com

КАРАТЕ ЗА ЗДРАВО ТИЈЕЛО И ЈОШ ЗДРАВИЈИ ДУХ

Борилачке вјештине са Далеког
истока увијек су биле привлачне
младима. Тако је и са каратеом.
Уколико желите да се опробате или
да видите мајсторе на дјелу, прва
адреса је приједорски Карате клуб
"Шодан". Назив клуба односи се на
прво мајсторско звање у каратеу.
Пут до успјеха није био лак, потребни су били рад и дисциплина. Али
то је саставни дио ове јапанске вјештине.
"Радило се упорно. Клуб је јачао из
дана у дан, мјесеца у мјесец, из године у годину. И тај рад је дао изузетне резултате. Имали смо свјетске прваке, вицешампионе Европе,
прваке БиХ и Републике Српске у
свим узрасним категоријама. Такође, стварали смо и репрезента-

тивце. Тако да су наши спортисти
проносили славу нашег клуба и града на међународној сцени", прича
Рајко Вучићевић, мајстор каратеа и
предсједник овог клуба.
Фокус рада је на оним најмлађим.
Интересовање је велико и ради се
у три сале на подручју Приједора.
"Настојимо да испоштујемо сваку
категорију, да стварамо услове за
постизање великих резултата. А ту
је неопходна финансијска подршка.
Али гурамо некако. Једино остаје
жал што не можемо себи обезбиједити властити простор", прича Вучићевић.
А значило би много, кад би имали
просторије 24 часа и гдје би се могли одвијати селективни тренинзи
са најбољим каратистима, што би

ФК "OMAРСКA": БOДOВИ
OСTAЛИ У ЗВOРНИКУ

Зворничка "Дрина" са 2:1 славила је против "Омарске" у мечу
14. кола Прве лиге Републике
Српске. Домаћа екипа повела је
већ у 10. минуту, а стријелац је
био Гаврановић. Резултат се није
мијењао до краја првог полувремена. У наставку "Омарска"
долази до изједначења, голом
Росића у 60. минуту. Нo, срeћa
je билa нa стрaни "Дринe", jeр

je судиja дoсудиo пeнaл нaкoн
штo je Aнђић игрao рукoм у
свoм шeснaeстeрцу. Сигурaн сa
биjeлe тaчке биo je Maркoвић.
Нaкoн oвe утaкмицe "Oмaрскa"
зaузимa шeстo мjeстo нa тaбeли,
сa 24 oсвojeнa бoдa. У нaрeднoм
кoлу дoчeкуjу дoбojску "Слoгу".
Утaкмицa сe игрa у суботу, у
13.00 чaсoвa.

још више подигло љествицу кад су
резултати у питању. Дјеци се карате
препоручује, јер не јача само тијело, већ и дух, а нарочито самопоуздање.
"Наши спортисти постају прави
људи. И ми се тим поносимо. Заправо, то нам је највећа медаља
коју можемо освојити, кад задржимо дјецу у сали, кад постану људи
и на прави начин допринесу својој
заједници", каже Вучићевић.
Оно што је проблем и не само у каратеу, већ и у многим другим спортовима на овим просторима је како
задржати сениоре.
"Старије је тешко задржати. Живот
је тежак, свако се окреће себи и тражи како да се организује у животу.

Ове године и карате је био дио Олимпијских игара и то
ни мање, ни више, него у Токију."Био је то деби на Олимпијади, па је било грча код каратиста, јер није смјело
бити грешке. Али ту су били они најбољи и видио се квалитет. И виђело се да карате заслужује да остане у породици олимпијских спортова. Јер нема веће части за једног спортисту, него да наступи на Олимпијским играма",
каже Вучићевић. Ко зна, можда ће баш у овом клубу да
стаса неки будући приједорски олимпијац.
Ми једноставно не можемо нашим
такмичарима да дајемо нека финансијска средства. Тако да нам ти
момци ријетко остају, али су увијек
ту да ли као тренери, да ли као судије", наводи Вучићевић.
Иако је ријеч о борилачлој вје-

штини, поента цијеле приче није
насиље."То ми дјеци објаснимо на
почетку. Карате је, на првом мјесту,
спорт. Борилачки, али ипак, спорт.
И важно је да се код дјеце развијају
спортски аспекти бављења овом
вјештином", каже нам тренер, Душко Рајилић.
Рад са дјецом тражи креативност
и залагање, али се на крају итекако исплати кад ти клинци покажу
шта знају на такмичењима."Право
је задовољство кад почну освајати
медаље. Добијете младог каратисту, радите са њим годинама, гледате како стасава. И онда се то све
потврди кроз одличне резултате. То
је сјајан осјећај", рекао нам је Рајилић.
Овај клуб организује једну од већих
спортских манифестација у граду
на Сани, а то је "Шодан Куп" који
окупља велики број каратиста из
земље и региона, а КК "Шодан" је
поносни домаћин већ 23 године.

СТОНОТЕНИСЕРКЕ ЗАБИЉЕЖИЛЕ ТРИ ПОБЈЕДЕ И
ЈЕДАН ПОРАЗ У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ БИХ
Након три убједљиве побједе у
прва три кола Премијер женске лиге БиХ приједорске стонотенисерке у суботу су угостиле екипе из Витеза и Бугојна.
У ова два меча Приједочанке
су оствариле двије побједе по
4/0. У недјељу су гостовале у
Сарајеву гдје су одиграни дербији са двије досад непоражене екипе. У врло узбудљивом
мечу успјеле су са 4/3 да побиједе прошлогодишње првакиње БиХ екипу "Алаџа" из Са-

"БУДУЋНОСТ" СИГУРНО
ДО ПОБЈЕДЕ

рајева да би у другом мечу са
4/2 изгубиле од фаворизоване
екипе "Спин 2012". И у овом
мечу Приједорчанке су биле
близу побједе. Одлучивао је
меч у игри парова у којем је
приједорски пар први пут изгубио у овој сезони. Ови резултати обезбиједиће приједорској
екипи друго мјесто на крају јесење сезоне са шансом да се у
прољетном дијелу боре за титулу првака у реваншу који ће
се играти у Приједору.

ШAХ: КУП РС
ПРИПAO "РУДAРУ"

КМФ "ПРИЈЕДОР"
СЛАВИО У РИБНИКУ

Екипа КМФ "Приједор" са 2:1 славила је на гостовању код рибничке "Викторије", у сусрету трећег кола Друге футсал лиге РС
- група Запад. Стријелци за "Приједор" били су Голић и Пекија.
KMФ "Приједор" тренутно има седам освојених бодова и дијели
прво мјесто са екипом KMФ "Sokrates". У наредном колу у Приједор долази "Кнежево".

Екипа "Будућност БН" са
85:67 побиједила је екипу "Приједор Спартака" у
сусрету 5. кола Прве лиге
Републике Српске. Домаће
екипа контролисала је ток
утакмице и била у водству од првог до посљедњег
судијског звиждука. Наје-

фикаснији у редовима "Будућности" био је Пељто са
20 кошева, док је Лулић
уписао 27 поена за "Приједор Спартак". Прилика за
поправни долази већ у суботу, кад у госте "Приједор
Спартаку" долази "Академија Борац БЛ".

Шaхисткиње "Рудара"
освајачице су Купа Републике Српске. Побједника је одлучио
директан меч и минимална побједа против
ШК "Младост" из Теслића. Са три појединачне побједе, максималaн је биo учинaк
челнe таблe приједорског тима, олимпијке

Саре Јаћимовић. У
конкурeнциjи сeниoрa
нeприкoснoвeн je биo
ШК "Србaц", кoд oмлaдинaцa ШК "9. jaнуaр",
a мeђу кaдeтимa ШК
"Свeтoзaр
Глигoрић".
Куп РС oдржaн je у
Двoрoвимa, a уз oвo
тaкмичeњe oдржaнo je
и Aмaтeрскo првeнствo
РС.
Припремио: З. Јелић

У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
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