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У Приједору би наредне године требало да почну радови на изградњи новог
објекта болнице "Доктор Младен Стојановић" или ће бити реконструисан и
дограђен садашњи објекат. Која опција ће бити изабрана знаће се након што
студију изводљивости уради свјетски призната компанија "Вамед", чије је сједиште у Аустрији.
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АКТУЕЛНО

Скупштинске актуелности

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС ЗА ОВУ И НАЦРТ БУЏЕТА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
Гласовима већине одборника
усвојен је ребаланс буџета
града Приједора за ову годину у износу од 67.954.916
КМ. Од тога 67.654.916 КМ
односи се на расходе и одливе, док је за исплате из
буџетске резерве предвиђено 300.000 КМ."У односу на
нацрт ребаланса, разлика је у
три милиона марака на приходовној страни, које је Влада РС дозначила граду Приједору за комуналну и путну
инфраструктуру и та средства
ће бити утрошена намјенски
за путну и комуналну инфраструктуру", појаснила је Маја
Кунић, вршилац дужности
начелника Одјељења за финансије.
Одборници ДНС-а уложили
су шест амандмана на ребаланс буџета. Ниједан није
прихваћен. Тражили су, између осталог, да се повећају
грантови за образовање,
средства за Удружење грађа-

Одборници су усвојили и одлуку о преласку
Дома здравља на трезорски систем пословања.
Такође, именована је и нова Комисија за избор и
именовања, након што је претходна разријешена. На
челу Комисије је Душко Милетић, а потпредсједник
је Азра Пашалић, док су чланови Игор Јаворић,
Горан Велаула и Предраг Старчевић, који је изабран
умјесто Ненада Мејакића.
на "ДОН" и подршку у лијечењу борачке популације.
"Трошкови за манифестацију Светосавска академија
и спортски Савез удружења
ратних-војних инвалида, а
посебно смо тражили и помоћ здравственим радницима који раде у ковид систему
у износу од 200.000 марака",
рекао је одборник ДНС-а,
Драган Ромчевић.
Већина амандмана је нелогична, сматра замјеник градоначелника. Жарко Ковачевић каже да је разочаран
приједлозима ДНС-а.
"Пет амандмана је било пот-

пуно нелогично. Тражили су
средства за оно за шта већ
постоје. Евентуално, шести
амандман за издвајање по
500 КМ здравственим радницима би се могао разматрати. Међутим, приједлог да се
из буџетске резерве издвоји
200.000 КМ није био реалан,
јер су из буџетске резерве потрошена скоро сва средства",
истакао је Ковачевић.
Из Градске управе поручују и
да ће разматрати могућност
да наредне године исплате
помоћ здравственим радницима који раде у ковид систему. Одборници су на по-

У ПЕТАК О БАНКАРСКИМ ГАРАНЦИЈАМА И КАДРОВСКИМ РЈЕШЕЊИМА
На предложеном дневном реду 14. редовне сједнице Скупштине града, која
ће бити одржана у петак је 17 тачака. Међу њима је и приједлог одлуке о
прибављању неопозиве свеобухватне банкарске гаранције Града. Ова одлука је
неопходна како би се обезбиједио износ од 537.000 КМ, који би био искоришћен
за плаћање дуга насталог због неплаћања ПДВ-а за паркинг, појаснио је Мирсад
Дуратовић, предсједник Скупштине града Приједора. На дневном реду ће
се наћи и именовања седам, од укупно осам начелника одјељења у Градској
управи. Што се тиче кадровских рјешења, на дневном реду ће бити и именовања
секретара Скупштине града, те в.д. директора Центра за социјални рад и
Агенције "ПРЕДА-ПД". Пред одборницима ће бити и приједлог акционог плана
превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДО 6. ДЕЦЕМБРА
Град Приједор објавио је програм провођења јавне расправе о Нацрту буџета
града за 2022. годину која ће, због епидемиолошке ситуације, бити одржана
електронским путем. На интернет страници Градске управе доступни су
материјал за провођење јавне расправе, линк за достављање примједби и
сугестија и апликација "еЦитизен", приједлози се могу доставити и путем мејла
или у писаној форми на Инфо-пулт у Градској управи, а заинтересованима су
на располагању и бројеви телефона 052-245-164 и 052-245-163. Јавна расправа
о Нацрту буџета града Приједора за 2022. годину трајаће до 6. децембра, а
примједбе, приједлози и сугестије ће бити узети у обзир за коначно утврђивање
приједлога буџета.

сљедњој сједници усвојили и
нацрт буџета за 2022. годину
у износу од 43.902.921 марку,
што је за око два и по милиона или 6.23 одсто повећање у
односу на планирани буџет у
овој години.
"На страни расхода, највећи
раст биљежимо на повећању
прихода од ПДВ-а, у процјени
од 27 милиона КМ. На страни

у нaрeднoм пeриoду, пoручили су из Грaдскe упрaвe Приjeдoр.
"Грaд je у прoтeклoj гoдини издвojиo oкo 500.000
КM зa рjeшaвaњe прoблeмa
пoврaтничкe кaтeгoриje, кojи
сe тичу кoмунaлнe и путнe
инфрaструктурe. Taкo ћeмo
нaстaвити и у наредној гoдини. Oчeкуjeмo дa ћe из
фeдeрaлних министaрстaвa
дoћи вишe срeдстaвa у Приjeдoр и дa ћeмo тим срeдствимa oствaрити joш вишe
прojeкaтa", изjaвиo je зaмjeник грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, Жaркo Кoвaчeвић.
Билo je риjeчи o инициjaтиви прeдсjeдникa нeкoликo
лoкaлних пaрлaмeнaтa у Српскoj, a кojи дoлaзe из рeдa
пoврaтникa дa сe пoвeћajу
издвajaњa из буџeтa Фeдeрaциje БиХ зa пoдршку пoвртку.
"Ta инициjaтивa прeдвиђa

редну годину бити већином
развојни."Хоћу и да најавим
да ће наредна година бити
једна радна година, гдје
ћемо отворити многе процесе и радове", истакао је шеф
Клуба одборника СНСД-а у
Скупштини града Приједора,
Горан Велаула.

Б. Дакић

ДОБРА САРАДЊА СА
НАРОДНОМ СКУПШТИНОМ РС

СA ПРEДСTAВНИЦИMA ФБиХ O
ПOДРШЦИ ПOВРATНИЦИMA

Пoтпрeдсjeдник Фeдeрaциje
БиХ, Mилaн Дунoвић и пoслaник у Пaрлaмeнтaрнoj
скупштини БиХ, Злaтaн Бeгић пoсjeтили су Приjeдoр,
гдje су рaзгoвaрaли сa прeдстaвницимa Грaдскe упрaвe.
Нaглaсaк je биo нa дoдaтнoм jaчaњу сaрaдњe кaд je у
питaњу пoврaтничкa пoпулaциja у Рeпублици Српскoj и
Фeдeрaциjи БиХ.
"Сви знaмo сa кaквим прoблeмимa сe пoврaтници сусрeћу.
Oнo штo сaм мoгao видjeти
je дa Приjeдoр улaжe вeликe нaпoрe кaд je у питaњу
пoврaтничкa
пoпулaциja.
Дa нe пoстoje пoврaтничкa
нaсeљa кoja нeмajу струjу
или вoду. A тo ниje бaш чeст
случaj у БиХ сa пoврaтничким
нaсeљимa", нaпoмeнуo je
Дунoвић.
Пoдршкa
пoврaтничкoj
пoпулaциjи нeћe изoстaти ни

прихода, имамо покриће и
самим тим смо повећали расходе на основу захтјева који
пристижу. То су субвенције
за предузећа, дознаке на име
социјалне заштите, утицај инфлације на раст цијена трошкова роба, услуга и слично",
рекла је Маја Кунић.
У Клубу одборника СНСД-а
увјерени су да ће буџет за на-

Сa сaстaнкa je пoручeнo
дa je пoтрeбнo пoдржaти свaку инициjaтиву кoja ћe oмoгућити
пoврaтaк у Рeпублику
Српску и Фeдeрaциjу
БиХ.
дa сe нa гoдишњeм нивoу
oд 1,5% дo 2% фeдeрaлнoг
буџeтa издвojи зa финaнсирaњe и суфинaнсирeњe
пoврaткa у Рeпублику Српску.
Гoспoдин Дунoвић и гoспoдин Бeгић су рaзгoвaрaли
сa прeдстaвницимa Грaдa, a
мoгли су и дa сe увjeрe у тo
штa je Приjeдoр дoсaд суфинaнсирao, кaкo би пoмoгao
пoвртaк у oвaj грaд", рeкao
je прeдсjeдник Скупштинe
грaдa Приjeдoрa, Mирсaд
Дурaтoвић.
З. Jелић

2.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске,
Милан Петковић, разговарао је у Приједору са замјеником
градоначелника, Жарком Ковачевићем о развојним пројектима
и инвестицијама, те другим питањима важним за ову локалну
заједницу.
Петковић је изразио задовољство
што је започела реализација важних инфраструктурних пројеката,
међу којима и изградња ауто-пута
Бањалука - Приједор. То ће, како је
рекао, допринијети развоју не само
Приједора, него и околних мјеста.
"Господин Ковачевић ме је информисао и о посјети делегације из
Аустрије, с којима су разговарали о
реконструкцији или о градњи нове
болнице. То су велики и значајни

Народна скупштина РС радо
ће размотрити сва питања
која су битна за грађане Приједора и у складу са могућностима, дати свој допринос
у њиховом рјешавању, поручено је са састанка.

инфраструктурни пројекти за сам
град Приједор, а разговарали смо и
о неким другим питањима као што
је изградња индустријске зоне, за
шта ће бити потребне одређене одлуке републичких власти, евентуално и Народне скупштине", рекао је
Петковић.
Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић, потврдио је
да је Градска управа опредијељена
за сарадњу са свим нивоима власти
у Републици Српској. "Продубићемо ту сарадњу, поштоваћемо рад
Народне скупштине РС. Надам се да
ће и они, као виша инстанца, поштовати и анализирати рад Градске
управе, те да ћемо радити све у најбољем интересу за наше грађане",
рекао је Ковачевић.

Д. Совиљ

www.kozarski.com

Биће одлучено након студије изводљивости

ИЗВЈЕСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ИЛИ
ИЗГРАДЊА НОВЕ БОЛНИЦЕ
У Приједору би наредне године требало да почну радови на
изградњи новог објекта болнице "Доктор Младен Стојановић" или ће бити реконструисан и дограђен садашањи
објекат. Која опција ће бити
изабрана знаће се након што
студију изводљивости уради
свјетски призната компанија
"Вамед", чије је сједиште у Аустрији.
Пројекат изградње новог објекта болнице технички је презентован на радном састанку у Приједору. Директор
Болнице "Доктор Младен Стојановић", Андрија Вукотић подсјетио је да
је објекат болнице изграђен прије 36
година.
"Ми смо више пута понављали да је
тај објекат дотрајао и пропао. Има
оштећен кров који прокишњава, оштећене су електро-инсталације, дотрајали котлови, лифтови, тако да је
објекат већ дуже вријеме неопходно
реконструисати. Као што знате, ковид пацијенти се и даље налазе у нашем централном објекту, а наш објекат функционише на три локације.
Пацијенти су раштркани на првом,
трећем и четвртом спрату. Ми имамо
потребу за једним комплетним инфективним одјељењем, центром ургентне медицине, палијативним центром,
тако да доградњом новог објекта рачунамо да ће то све бити у догледно

вријеме и направљено", рекао је Вукотић.
Он је додао да је садашњи објекат болнице пројектован за четири одјељења,
интерно, педијатрију, хирургију и гинекологију са лабораторијском и радиолошком дијагностиком.

Са радног састанка у Приједору
ЗА ДВА И ПО МЈЕСЕЦА ЗАВРШЕНА
СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске била је координатор
између заинтересованих инвеститора
и локалних и републичких власти, са
циљем да се ријеши проблем дотрајале приједорске болнице. Директор
ИРБ-а РС, Дражен Врховац поручио је
да ће студија изводљивости бити завршена за око два и по мјесеца.
"Искрено вјерујем и мислим да се
у овој фази пројекат више не може
враћати назад, већ ће ићи веома брзим корацима напријед. Моје неко настојање, моја нада и свих нас у граду
је да ћемо што се тиче тих законских
и папиролошких проблема пројекта
успјети све завршити до почетка љета.

Тако да ћемо моћи у наредној години
да уђемо у прве грађевинске радове
и да ћемо напокон добити савремену болницу на понос нашег града, а и
цијеле регије", каже Врховац.
Он је додао да приједорска болница
поред централног објекта има земљиште у свом власништу, које ће бити

Влада РС је обезбиједила новац и за болнице у Добоју,
Требињу, Бијељини и Фочи. Циљ је да сви становници
имају квалитетну здравствену заштиту. Приједорска болница има 377 кревета, а проблем са смјештајним капацитетима погоршан је и због пацијената заражених вирусом
корона.

искоришћено за доградњу или изградњу новог објекта.
Директор компаније "Вамед" из
Пољске, Томас Антл каже да су задовољни што имају прилику да примјене своје искуство и функционално
планирање здравствених објеката на
пројекту болнице у Приједору. "Присутни смо у око 100 земаља гдје смо
изградили скоро 1.000 здравствених
објеката. У прошлој години наш промет је био двије милијарде евра. Запошљавамо око 27.000 запослених
медициснких сестара, доктора као и
сарадника", рекао је Антл.
НЕУПИТНА ПОДРШКА
ГРАДА И ВЛАДЕ РС
Замјеник градоначелника Приједора,
Жарко Ковачевић је истакао да је циљ
Градске управе да град на Сани као
центар регије, добије и болницу која
ће бити понос овог подручја."Ми, као
Градска управа апсолутно стојимо на
услузи вишим инстанцама власти РС,
да овај пројекат успјешно и брзо завршимо. Након два или три мјесеца када
добијемо идејно рјешење видјећемо
шта су обавезе града и ми ћемо своје
учешће у овом пројекту ставити на листи приоритета као број један", рекао
је Ковачевић.
Министар финансија у Влади РС,
Зора Видовић изјавила је да ће проблем објекта болнице у Приједору
бити ријешен новцем из републичког
буџета или кроз кредитно задужење.
"Први пут сам са овом групом из Приједора која је врло ангажована и жели
да се гради нова болница или евентуално догради нова, то ће струка рећи,
ми из Владе РС апсолутно подржавамо тај пројекат и бићемо инвеститори
на том пројекту, као што смо инвеститори у свим болницама у РС, како
на изградњи нових објеката, тако и у
пројектима проширења и доградње
постојећих болница", истакла је она.
Видовићева је навела да значајан
дио посла мора обавити руководство
приједорске болнице, Министарство
здравља РС, као и компанија "Вамед"
као потенцијални извођач радова на
објекту приједорске болнице.
"Када се то све заврши видјећемо која
је димензија објекта, као и износ инвестиције и Влада РС ће из буџета или
кредитним задужењем пратити ту инвестицију и завршити је. Радујемо се
што ће и становници ове регије да добију одговарајућу болницу која ће им
пружити квалитетне услуге", закључила је Видовићева.
Б. Мајсторовић
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СТАВ

ТРОШИЛИ
КАО ДА
СУБОТЕ НЕМА
Имам седам носивих џемпера, толико хлача, углавном црних, тако
да изгледа као да увијек носим
исте, дупло мање пари ципела и
исто толико торби. Мода, зна се,
увијек на одређен начин дефинише човјека, али мени никад, мада
поштујем и супротне ставове, није
била приоритет. Углавном да је
удобно, топло, практично и како
године иду, никако црно.
Сјећам се да сам након зрачења,
сасвим случајно открила једну
јефтину бањалучку зему у којој
се за неких двадесетак марака
могла купити најшаренија могућа кошуља. Тим "распјеваним"
кошуљама покушала сам да прикријем неколико најнеизвјеснијих
година свог живота. И помагало
је, ја и моје кошуље које су ме
неодољиво подсјећале на оне у
којим су се својевремено наши
бауштелци, с једном ногом у возу,
враћали с привременог рада у
Приједор, шетали смо по главној
цести. У тренуцима кад ми је било
најтеже. Оне су данас дубоко у
ормару. Попут старих слика које
трпамо у торбе које више никад
нећемо окачити на раме.
Након тог љета, када сам их у три
мјесеца напазарила за најмање
15-так офингера, више их не купујем. Било их је и ове године у
тој мојој јефтиној трговини, али
нисам пожељела ниједну. Није
ме "ухватила", као што ме посљедњих година, мада ме увијек
изненади податак колико можемо потрошити за само неколико дана, није дотакао ни "црни
петак". А трошили јесмо, као да
нам је посљедње.
Па је тако у Пореској управи РС забиљежено да смо на "црни петак"
у Српској потрошили око 25 милиона марака, олити га три пута
више него лани или нешто мало
мање него годину пред пандемију. Из којих смо све душека извлачили шолде, сам Бог зна, али
да се куповало јесте, у чистој шопингхоличарској рачуници да послије "петка" никад не иде субота.
И не замјерам, некако тај привид
"црног петка" мало нас је вратио у
нормалу, а вјерујем и трговце који
су на ситним снижењима, јер наш
"петак" није европски, а ни свјетски, добро зарадили.
Вјерујем довољно за бар мали
опоравак. А ако је шопинг неком
поправио дан, вратио осмијех и
пружио наду, као некад мени у
оној бањалучкој трговини, тим
боље.
М. Згоњанин

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Слободан Јавор, кандидат СНСД-а за градоначелника Приједора

ЗНАМ ШТА НАШЕМ ГРАДУ ТРЕБА И ШТА ГРАЂАНИ ЖЕЛЕ
Зашто је Приједор протеклих година "стао" и није напредовао?
- Зато што је град водио ДНС који никад није био искрен према својим суграђанима. Они су личне интересе ставили изнад општег и интереса грађана, радили су
само за себе, своје пријатеље, кумове, родбину и шачицу политичких истомишљеника. Резултат такве владавине је страшан и поражавајући. Тешко се суочити
с посљедицама и поправити грешке које су начинили,
за то треба имати снаге, а ја је са својим сарадницима
итекако имам, јер овај град заслужује то.

Кандидат СНСД-а и седам коалиционих партија (СП,
НПС, ДЕМОС, ПРВА СДС, УС, НДП, СПС) Слободан Јавор
истиче да је велика част и привилегија бити кандидат
за градоначелника, али и још већа одговорност и обавеза према грађанима и људима који су га предложили
и подржали.
"СНСД је са својим коалиционим партнерима опредијељен за здраву и одговорну политику, што смо доказали и у претходних 10 мјесеци захваљујући одличној
сарадњи са Владом Републике Српске, те су започети
и завршени многи пројекти у граду", поручио је Јавор.

Уколико будете изабрани за градоначелника, како
ћете превазићи нагомилане проблеме које је оставила бивша власт?
- Једноставно је, не треба лагати људе око себе, суграђане, пословне партнере. Не обећавати нешто што
се не може испунити. Видим да ходају по селима, да
људима свашта обећавају, па и то да ће Приједор бити
велико градилиште. Оно што могу да кажем, Приједор
већ то јесте. И то је постао након што су они отишли с
власти, јер до тада се овдје ништа није радило. Осим
ако у питању нису били њихови лични интереси. Поткријепићу то, по мени заиста поражавајућим подацима. Након владавине ДНС и "мрака" који су оставили
иза себе, а према званичним статистичким подацима,
Завода за статистику РС, Приједор је изгубио 2.842 радна мјеста. Од 66 локалних заједница налазимо се на 39
мјесту према параметру запослених у односу на број
становника, а од девет градова у Републици Српској
Приједор је на посљедњем деветом мјесту. Жалосно
је и то да се по висини просјечне плате налазимо на
неславном 19-том мјесту, а испред нас су чак Осмаци,
Пале, Петровац, Сребреница….Те "навике" бивше власти која нас је довела у овакву ситуацију мијењамо и то
је основа свих наших програма.
Порука за Приједорчане.
- Нећу много да обећавам, али мислим да људи и сами
виде шта смо урадили у непуних годину дана и шта се
тренутно ради. А тако ћемо наставити и убудуће.

Милорад Додик, лидер СНСД-а

УЗ НАШЕГ КАНДИДАТА СТОЈИМО С ОБРАЗОМ

"Приједор је најбоља опција да буде у споју оног што јесте локална
и републичка власт. То знају грађани Приједора, да је тог било и раније, да је ДНС тих 16 година био у неком контакту, али је ДНС овај
град држао као свој резерват и није дозвољавао никакаву могућност
да се ту учини било шта изван оног што су они сматрали да је нека
врста приоритета", изјавио је Милорад Додик, лидер СНСД-а и нагласио да је зато важно да је дошло до промјене, стварне промјене
која се десила на прошлим изборима и како је нагласио она ће у континуитету бити настављена и сада. Додик је истакао да је Јавор један
од најбољих младих људи које је изградио СНСД. "Јавор је остао вјеран политици, досљедан, веома јасан, опредијељен човјек за кога
гарантујем да, прије свега, воли свој град. Воли свој град и људе који
живе овдје, једнако као што воли и Републику Српску и све што је
оставила генерација која је стварала Српску и одбранила у тешким
ратним околностима и изградила, односно учинила и реконструисала шта је могла, а сада почела да гради путеве, ауто-путеве и много
тога другог", нагласио је Додик.

КОАЛИЦИЈА УЗ ЈАВОРА

Предсједник Социјалистичке партије, Петар Ђокић рекао је да представници партија које чине коалицију за
избор новог градоначелника Приједора вјерују у побједу кандидата СНСД-а Слободана Јавора."Овдје смо да
му дамо снажну подршку и да истовремено кажемо да
ћемо као коалиција бринути о даљем напретку и развоју града и дјелујући са позиција на којима се данас
налазимо у оквиру институција система максимално
подржати Приједор у развојним пројектима", истакао
је Ђокић.
Замјеник предсједника ДЕМОС-а, Споменка Стевановић сигурна је у побједу Јавора, јер је, како је образложила, стручан, има визију и знање. "Градски одбор
ДЕМОС-а Приједор раније је потписао Споразум о
подршци Јавору. Ова подршка је неупита и биће исказана радом активиста ДЕМОС-а", рекла је Стевановићева.
Предсједник Уједињене Српске, Ненад Стевандић рекао је да је Јавор квалитетан, те да ће изградња аутопута, покретање привреде и боља сарадња са Владом
допринијети побољшању услова живота. Стевандић је
истакао да Јавору припада велика част да покрене позитивне процесе у Приједору и позвао грађане да гла-
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сају за њега.
Предсједник НПС-а, Дарко Бањац рекао је да ова странка подржава кандидата СНСД-а зато што је стручан
и представља будућност овог града."Веома је важно
да грађани Приједора подрже визију развоја, јер ће у
овом граду почети изградња болнице, ауто-пут је у изградњи, инфраструктура биће развијана. Јавор жели да
се докаже и у сарадњи са Владом Српске покаже да је
Приједор велико градилиште и да се може боље", рекао је Бањац.
Потпредсједник Прве СДС, Борислав Марић изјавио
је да је Јавор свјестан одговорности рада у локалној
заједници и зато има подршку ове политичке партије.
"Јавор има нашу подршку, јер сам сигуран да жели да
овај град напредује", додао је он.
Предсједник Градског одбора СПС-а Приједор, Душко
Милетић рекао је да Приједор мора наставити путем
развоја. "Сигуран сам да Јавор може да унаприједи
наш град. Они који су владали 16 година у овом граду
не могу донијети ништа добро", рекао је Милетић.

АКТУЕЛНО

www.kozarski.com

Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника о Спортској дворани на Уријама:

У ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЈЕ "ПОЈЕЛО" ВРИЈЕМЕ БАЧЕНО ШЕСТ МИЛИОНА КМ
Иако је бивша ДНС-ова власт најављивала да ће Спортска дворана на Уријама
бити храм приједорског спорта, овај објекат годинама је празан, ако изузмемо
простор гдје је смјештен Куглашки клуб "Рудар". И, ово је само један у низу започетих, а незавршених пројеката у Приједору. Градња је почела прије девет година,
а досад је у њу уложено шест и по милиона марака. Пројекат је ово који је, како
каже Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора, "појело" вријеме.
Тврди да је за изградњу дворане до сада било расписано десет јавних набавки и потписано
више од 20 уговора, који су достизали цифре веће од милион
марака.
"Од тих десет јавних набавки,
занимљива је задња, а то је
споразум који је требао бити
потписан са фирмом "Гријање
Инвест". Извођач није уведен
у посао, зато што су приликом
сагледавања стања у дворани
закључили да то не може бити
изведено онако како је пројек-

товано. Ми сада имамо проблем, јер смо у судском спору
са том фирмом. Вриједност уговора је требала бити 570.000
марака", рекао је Ковачевић.
За изградњу дворане и Влада
Српске је, из клириншког дуга,
обезбиједила четири милиона
марака. Три су утрошена, а око
милион је на располагању Граду. Да би Влада РС дозначила
Граду та средства, потребно је
доставити извјештај у каквом је
стању објекат, а у Градској управи немају ту информацију.

"Ту долазимо до кључног проблема. Ми сада не можемо
послати ту информацију, јер
не знамо у каквом је стању
објекат. Тај пројекат је „појело“
вријеме. За десет година свијет
је отишао далеко, а ми нисмо
били у стању завршити један
грађевински објекат", додао је
Ковачевић.
Своје мјесто у овом објекту
пронашао је само Куглашки
клуб "Рудар", али и то је уговор
који није валидан, с обзиром
да дворана нема ни дјелимич-

ну употребну дозволу. Потписе
на уговор ставили су бивши градоначелник, Миленко Ђаковић
и Лазо Марчетић, предсједник
клуба, који је уједно и инспектор у Одсјеку за инспекцијске
послове.
"До издавања употребне дозволе за неки објекат, он не
да се не може користити, већ
у њега не може ући нико, а у
овај објекат се улази већ двије
године. Има и један појединачни уговор који је потписан за
опремање дворане, у износу од
преко 600.000 марака, а поред
тога Град је још 170.000 марака
уложио на опремање куглане.
Дакле, само та куглана коштала
је скоро 800.000 марака", нагласио је Ковачевић.
Колико је још новца потребно
за завршетак објекта, тешко је
процијенити. Упитна је и његова економска исплативост.

"Трошкови одржавања те дворане ће бити већи од укупног
годишњег буџета Дворане
"Младост", каже Ковачевић и
истиче да је апсурдно и то што
куглану користе само чланови
Куглашког клуба "Рудар".
Открива и да један од чланова Комисије која је извршила
технички пријем, који је указао на бројне неправилности
није хтио да потпише записник. Међутим, тих записника
сада нема у Градској управи.
У наредном периоду надлежна градска одјељења радиће
на добијању дјелимичне употребне дозволе за дворану на
Уријама. Бивши градоначелник
Приједора, Миленко Ђаковић,
није хтио коментарисати овај
случај. Огласиће се, каже, када
буде вријеме.
Б. Дакић

ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА 300.000 КМ ЗА
РАД УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА

У наредној години више средстава
Руководство Удружења пензионера града Приједора одржало је радно-консултативни
састанак којем су присуствовали челници републичког удружења, Фонда ПИО Републике
Српске и представници Градске
управе. Пред завршетак календарске године, разматрано је
досад урађено и очекивања у
наредном периоду.

"Актуелна градска власт је, два
мјесеца прије истека ове календарске године, испоштовала
све и један фенинг према Удружењу пензионера града Приједора. Да није таквог односа
према најстаријој популацији,
била би упитна чак исплата
трошкова сахрана, с обзиром
на повећану смртност међу
пензионерима", истиче Слобо-

дан Брдар, предсједник Удружења пензионера града Приједора.
Састанку у Приједору присуствовао је Ратко Трифуновић, који
је прије три мјесеца преузео
дужност предсједника републичког Удружења пензионера.
По његовим ријечима, циљ посјета регионалним центрима је
размјена информација о стању
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и потребама удружења пензионера на терену, које ће, потом,
пренијети републичким властима, све у циљу бољег положаја
најстарије популације.
"Очекујемо већу подршку Владе РС кад је у питању бањска
рехабилитација као и редовно усклађивање и повећање
пензија, које ће слиједити од 1.
јануара 2022. године", рекао је
Трифуновић.
Моња Касаловић, в.д. начелника Одјељења за друштвене
дјелатности, подсјетила је да су
издвајања из градског буџета
за рад Удружења пензионера
увећана најприје са 200.000 на
250.000 КМ, а за наредну годину износиће 300.000 КМ. Како
је рекла, градска власт ће наставити да унапређује квалитет
живота пензионера, да се он не
би сводио само на основна егзистенцијална питања.
У Фонду пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске тврде да посебну пажњу
посвећују пензионерској популацији и редовно присуствују
оваквим састанцима, како би
на лицу мјеста сазнали колико
су пензионери задовољни њиховим услугама.
"Фонд за пензијско-инвалид-

ско осигурање РС је сервис не
само осигураника и уплатилаца
доприноса, него и корисника
права којих је 273.000. Од тога
223.000 живи на територији РС.
Наша обавеза и дужност је да

Како је речено, ова популација највише је погођена пандемијом вируса
корона. Смртност међу
пензионерима повећана је за 40 одсто, а ниске
пензије не могу да прате
честа поскупљења основних животних намирница. Сарадња с Градском
управом оцијењена је
као веома добра.
правовремено одговоримо на
сваки захтјев наших корисника и осигураника, а то подразумијева да смо у потпуности
ажурни са свим поднесеним
захтјевима", рекао је Младен
Милић, директор Фонда ПИО
РС.
Удружење пензионера града
Приједора има 13.800 чланова.
Д. Совиљ

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

Слободан Јавор, кандидат СНСД-а
за градоначелника Приједора

ПРИЈЕДОРУ ВРАТИТИ СТАТУС
ДРУГОГ ГРАДА У СРПСКОЈ

Слободан Јавор, кандидат СНСД-а и седам политичких партија за градоначелника
Приједора
и Милорад Додик, лидер
СНСД-а симболичним лијепљењем предизборног плаката озваничили су почетак
изборне кампање. Јавор је
рекао да му је велика част
и привилегија бити кандидат за градоначелника Приједора. "Опредијељен сам
да са мојим сарадницима и
коалиционим партнерима
уз подршку Владе РС, наставимо да градимо наш град и
да му вратимо статус какав
је некад имао, а то је други
град у РС", рекао је Јавор,
који се захвалио предсједнику СНСД-а, Милораду Додику, руководству и члановима
Градске организације СНСДа Приједор, као и свим коалиционим партнерима на
указаном повјерењу.
ВРТИЋ НА ПЕЋАНИМА
НАЈДРАЖИ ПРОЈЕКАТ
"Ово би требао бити један
од приоритета за наредну
годину. Капацитети садашњег дјечијег вртића су
попуњени, па велики број
малишана остаје неуписан.
Наравно, подршка приватним дјечијим вртићима неће
изостати од стране Града. За
нас су сва дјеца једнака, она
су наша будућности. Желимо
да оно што правимо и градимо остане генерацијама које
долазе. И сасвим сигурно,
ово ће за нас бити један од
најдражих пројеката у Граду", поручио је Јавор.
КОНАЧНО СТАВИТИ ТАЧКУ
НА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА
"Шеснаест година на челу
града Приједора је био ДНС.
Поражавајућа је чињеница
да је на челу "Вода Српске"
био кадар ДНС-а од 2013. до
2019. године. Шта је досад
урађено? Зашто није започет
и завршен пројект чишћења
Сане, Милошевице и Гомјенице? Постављам питање
зашто није било довољно
иницијативе? Једини одговор је да није било довољно
воље", изјавио је Јавор, који
је након обилних падавина
обишао ријеку Сану. Лично
је, како каже, контактирао
директора "Вода Српске" од
којег је добио потврду да ће
почетком наредне године, у
јануару, бити расписана два

тендера. Први за уређење
корита Милошевице 3,2
милиона КМ, а други за
уређење корита Гомјенице
од 6,4 милиона КМ.
ОЖИВЉАВАЊЕ РУДНИКА ЈЕ
И НОВИ ЖИВОТ ЗА
МЈЕШТАНЕ ЉУБИЈЕ
Слободан Јавор разговарао
је и са мјештанима Љубије,
рекавши да је разочаравајући однос претходне
власти према овом мјесту.
"Оно што могу обећати је то
да ће почетком наредне године почети реконструкција
пруге Приједор-Љубија. То је
један од предуслова за наставак рударења у РЖР "Љубија". Очекујемо конкретне
информације од Владе РС и
ресорног министарства када
би овај рудник коначно могао почети да ради. Оживљавање рудника значи и нови
живот за мјештане Љубије",
рекао је Јавор и додао да је
током разговора могао чути
и то да у Љубији имају великих инфраструктурних проблема, које ће, уколико му
укажу повјерење, ставити на
приоритетну листу.
НА ПРОЉЕЋЕ РАДОВИ У
НОВОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ
ЗОНИ
На прољеће би требало да
почну радови на инфраструктури нове индустријске
зоне "Аеродром 4", која ће
се простирати на 98.000 квадрата, најавио је Јавор. "Посебно ме радује чињеница
да је нова власт, окупљена
око СНСД и наших коалиционих партнера, за претходних
10 мјесеци успјела прикупити сву неопходну документацију да би започела изградња нове индустријске
зоне", нагласио је Јавор и
подсјетио да је италијански
инвеститор "Босанкар" већ
купио земљиштеу овој зони.
"Опредијељен сам да у што
скоријој будућности доведемо квалитетне инвеститоре.
Само квалитетном, јаком инфраструктуром и привредом
можемо задржати наше суграђане да не одлазе у иностранство", сматра он. Циљ
је да буду задовољни сви
који живе у Приједору, а не
само појединци, као што је
то било 16 година, за вријеме ДНС-ове власти, поручио
је Јавор.

Слађана Радаковић, независни
Горан Предојевић, кандидат
Коалиције "За наш Приједор ДНС-СДС- кандидат за градоначелника
Приједора
ПДП" за градоначелника Приједора

ВРИЈЕМЕ ЈЕ ЗА
У ПРИЈЕДОРУ ВИШЕ
НИШТА НЕЋЕ БИТИ ИСТО ВАНПАРТИЈСКЕ КАНДИДАТЕ

Почетак
предизборне
кампање озваничила је и
опозиција. У борбу за гласове Горан Предојевић,
кандидат Коалиције "За
наш Приједор ДНС-СДСПДП" за градоначелника
Приједора, кренуо је са
главног градског трга. Он
је поручио да ће, ако добије повјерење грађана,
бити градоначелник какав
је и љекар."Оно што желим поручити, овај пут је
да у Приједору више ништа
исто бити неће", рекао је
Предојевић. "Вјерујем у доктора Предојевића, човјека
без мрље у професионалној и политичкој каријери.
Он ће бити градоначелник
свих грађана и Приједор
неће дијелити на наше и
њихове него су сви његови,
односно, наши", рекао је
Ненад Нешић, предсједник
ДНС-а.
РИЈЕШИТИ ПИТАЊЕ
АСФАЛТИРАЊА ПУТЕВА
Горан Предојевић је на
прес конференцији обећао
да ће, ако добије подршку
на пријевременим изборима за градоначелника,
до 2024. године завршити
питање асфалтирања путева, како они, по његовим
ријечима не би били више
предизборна тема. "Желимо да ово буде један
модеран урбан и организован град, са путном инфраструктуром која одговара
савременом малом граду",
рекао је он. Позвао је младе људе да своју будућност
планирају у Приједору.
МЈЕШТАНИ ЋЕ САМИ
КРЕИРАТИ РАЗВОЈ СВОГ
НАСЕЉА
Мјештани Ракелића сваке
године ће сами креирати
развој своје мјесне заједнице и одлучивати о приоритетима, поручио је Горан
Предојевић на предизборном скупу у овом мјесту.
"Оно што сматрамо да је
приоритет, након завршетка пројекта 'Црно врело',
да се реализује пројекат
водоснабдијевања и да
комплетан овај крај добије питку воду", истакао је
Предојевић и додао да ће
уколико добије повјерење
радити на комплетној промјени у функционисању
града и Градске управе, у

свим срединама и према
самом граду. Трибини у
Ракелићима присуствовао
је потпредсједник ДНС-а,
Радислав Јовичић и предсједник приједорског ПДПа, Миодраг Деретић.
МОРА СЕ ПОСВЕТИТИ
ПАЖЊА ОБРАЗОВАЊУ
Горан Предојевић је на прес
конференцији
поручио
да се мора посветити пажња питању образовања.
Навео је да ће планирати
500.000 марака у буџету
за куповину уџбеника за
све основце."Град Приједор мора стипендирати
дефицитарна занимања у
већем обиму, а најбољим
обезбиједити стално запослење. Поручујемо да ће
се струка и знање вредновати и да ће најбољи имати
обезбијеђен посао након
школовања", рекао је он.
Предојевић је додао да је
у плану изградња Дома омладине и формирање Омладинске задруге, по узору на студентске и сличне
сервисе. У његовом плану
рада је и преквалификација радника за занимања
потребна привреди. Он је
навео да је за Приједор
кључна
реконструкција
главног објекта вртића или
изградња новог.
СИСТЕМСКИ РЈЕШАВАТИ
ПРОБЛЕМЕ
На предизборној трибини
у Орловачи. Горан Предојевић поручио је да ће,
уколико му се укаже повјерење, системски радити на
рјешавању свих проблема
које има ова мјесна заједница. Почевши од оних
најважнијих инфраструктурних, као што су путеви,
водоснабдјевање,
канализационе мреже, али и
регулација корита ријека
Милошевице и Гомјенице. "Ми не желимо да се
у предизборној кампањи
бавимо овим питањима,
него да у наредном периоду системски и плански
рјешавамо проблеме у овој
мјесној заједници", поручио је Предојевић. Трибини
у Орловачи присутвовао је
и предсједник ДНС-а, Ненад Нешић, који је рекао да
грађане Приједора на овим
изборима очекују промјене.
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Независни кандидат за градоначелника
Приједора
Слађана Радаковић своју
предизборну кампању почела је на главном приједорском тргу. Сматра да
се расположење грађана
мијења и да су, како је рекла, спремни да бирају и
ванпартијске
кандидате.
"Лично на политичку корупцију не пристајем, нисам ничији пројекат, јер да
јесам зар би изашла сама
храбро на изборе. Ту сам
због вас, а као и ви из истих
разлога незадовољна сам
стањем наших Приједорчана. Рјешење за све је независан човјек, човјек који
одлуке доноси слободно
без притисака и граничне
лојалности и послушности",
рекла је Радаковићева.
МИ ИМАМО СЛОБОДУ
ОДЛУЧИВАЊА
Слађана Радаковић на трибини у Козарцу поручила је
да је незадовољна стањем
у Приједору и да је једино
и најбоље рјешење за Приједор, како је истакла, независни кандидат."Оно што
разликује
ванпартијског
човјека у односу на човјека
који долази испред партије
јесте што ми имамо слободу одлучивања. Немамо
притисака и немамо уцјена
по било ком основу, док рецимо човјек који долази из
политичке партије он одлуке доноси на основу интереса странке и партијских
одлука", рекла је Радаковићева.
УМЈЕСТО УЦЈЕНА, БОРБА
ЗА ВЛАДАВИНУ ПРАВА
На предизборној трибини у
Расавцима, Слађана Радаковић упознала је мјештане
овог краја о својим ставовима и политичким циљевима. Имала је и поруку за
грађане: "Да не допустимо
да се грађани уцјењују из-

градњом асфалта, дјечијих
вртића и свега онога што
нам припада по закону и
што је обавеза града, да
побиједимо страх и да се
боримо за неке више циљеве као што је владавина
права, егзистенција нас и
наше дјеце", рекла је Радаковићева.
ЗАДРЖАТИ МЛАДЕ НА
СЕЛУ
Слађана Радаковић посјетила је и Марићку, гдје је
представила свој програм,
који носи назив "21-24". "У
њему су наведени јасни кораци како задржати младе
на селу", каже Радаковићева. "У програму је децидно
објашњено око свих детаља везано за ревитализацију села, за опстанак људи
на селу, помоћ малим привредницима и слично. Оно
што могу рећи да мој план
неће гледати да ли је и за
кога је неко насеље гласало или није. У мом трогодишњем плану сви ће бити
једнако заступљени", поручила је Радаковићева.
МЛАДИ ТРЕБА ДА ИЗАЂУ
НА ИЗБОРЕ
Грађани Приједора, нарочито млади, треба у што
већем броју да изађу на
изборе и покажу своју снагу, поручила је Слађана Радаковић. "Народ је моћ, а
не страначка машинерија.
Ваш глас је вриједан, јер
да није, не би га плаћали.
Драга омладино, повећајмо излазност за само 5.000
од оних 50.000 гласача који
не излазе на изборе и ријешићемо се страначког система. Ствари се неће ријешити саме од себе, нити ће
проблем ријешити они који
су га створили", поручила
је Радаковићева са главног
градског трга.

Редакција
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Душко Милуновић, министар рада и борачко-инвалидске заштите РС

НАРЕДНE ГОДИНE ИЗВЈЕСНО
ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА

Број бораца који стичу право на мјесечни борачки додатак повећава
се из године у годину, а процјена Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске је да ће тај број на крају ове године
бити 84.000. Ово је у "Интервјуу" за Телевизију Приједор истакао ресорни министар, Душко Милуновић. Свјестан је, каже, да су примања
бораца на незавидном нивоу, али како каже, Влада РС чини све како
би се њихов положај побољшао.
"Влада Републике Српске
недавно је обезбиједила
накнаду на мјесечном нивоу за све социјално угрожене борце до 60 година
старости. Исто тако, обезбијеђено је и да борци који
живе у Федерацији БиХ
имају право на ту накнаду
и процјењујемо да ће их
бити око 1.000. Влада РС
чини много да се побољша положај бораца. За све
стопостотне војне инвалиде, који нису стекли инвалидност вршећи војне
дужности, обезбиједила се
накнада у висини цивилних
инвалиднина. Буџет Републике Српске није никада
био већи у области борачко-инвалидске заштите. Он
је ребалансом буџета око
250 милиона. Он је 2006.
године износио око 127
милиона марака", истакао
је Милуновић.
Када је ријеч о запошљавању дјеце погинулих бораца, каква је ту ситуација?
- Ове године посебна пажња се посветила запошљавању ове категорије и
умјесто планирана три милиона марака, издвојено
је 13.230.000 марака и та
средства која су планирана за самозапошљавање
су 10.000 марака. Настојали смо да што више дјеце
погинулих бораца и ратних-војних инвалида стимулишемо да користе та
средства, јер суштина је
да они постану економски
самоодрживи. Влада РС
је кроз акционе планове,
у посљедњих десет година запослила велики број
дјеце погинулих бораца.
Покушаћемо и у наредном
периоду да запослимо што
већи број. Исто тако смо
дјеци погинулих бораца
обезбиједили да одраде
приправнички стаж. Ове
године то смо обезбиједили за њих 70. Јавни позив
је отворен до 6. децембра.
Ја сам недавно био у Приједору. То је град који је добро ријешио ово питање.
Врло је важно да локалне

заједнице имају свијест да
они буду приоритет. Што се
тиче ратних-војних инвалида, велики број њих добио
је економску подршку посредством Фонда за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида
РС.
Претпостављам да има
и оних који су покренули
властите бизнисе?
- Да, наравно. Било је случајева када смо им финансијски помагали да уложе
додатна средства у опрему
и поспијеше свој бизнис.

лица. Досад је само 37 општина доставило обрађене
предмете корисника, што
је, за мене, разочаравајуће.
Често се на локалним нивоима позивамо на бригу о борцима, а онда када
треба да реагујемо онако како причамо, то често
изостаје. И овом приликом
позивам све оне који нису
испунили ту обавезу, да то
ураде у што скоријем периоду. Према досадашњим
обрађеним подацима, отприлике половина њих
оствариће право на стамбено збрињавање и пре-

управо Влада РС је због
сигурности
премјестила
исплату пензија за буџет.
У прошлој години било је
редовно усклађивање на
почетку године, у висини
од три одсто, у току године
било је ванредно усклађивање у износу од два одсто
и исплаћена је једнократна

Гостовање на Телевизији Приједор

Има и оних који нису остварили оно што су планирали
пројектом, а било је и злоупотребе средстава. У сваком случају, они се, када
добију средства, обавезују
да себи уплаћују доприносе.
Каква је ситуација када је у
питању стамбено збрињавање ових категорија?
- Досад је издвојено 150
милиона марака за 8.281
породицу. Утврђено је да
се један број лица раније
није јавио на јавне позиве
и ми смо 2019. године расписали нови јавни позив,
на који се пријавило 4. 362

ма нашим процјенама за
ту намјену биће потребно
издвојити око 34 милиона
марака. Оно што је потребно истаћи јесте то да има
доста бораца који готово да
и немају стамбене јединице и потребна је солидарност и Владе РС и локалних
заједница и свих оних који
могу да помогну како би се
обезбиједиле стамбене јединице и за те борце.
Можемо ли у наредном
периоду говорити о повећању пензија и инвалиднина?
- Висину пензија усклађујемо сваког 1. јануара и
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новчана помоћ пензионерима, за шта је Влада РС
издвојила око 19 милиона
марака. Повећање пензија
ће сигурно да буде и оно је
чиста математика и зависи од процента промјене
цијене на мало и процента
просјечне плате и то је редовно усклађивање пензија. Не могу да кажем колико ће то бити тачно, али
имаћемо статистику пред
крај овог мјесеца. Да ли
ће у наредној години бити
ванредног
усклађивања
пензија, то ће зависити од
ванредне економске ситуације, али то ће сигурно
бити у проценту који буџет
може да поднесе. Надам

се да ће доћи до тога. У
прошлој години, упркос
корони, захваљујући мјерама Владе Српске, избјегли
смо теже посљедице. У периоду и када су затварана
бројна радна мјеста у другим земљама, у Српској је
био већи број запослених,
него што их се пријавило
на Биро за запошљавање.
Инвалиднине ће, исто тако,
да се усклађују. Не могу да
кажем у којем износу, али
неће бити испод три одсто.
И не само инвалиднине,
него и борачки додатак, односно и накнаде за борце.
Знам да повећање од три
одсто није значајно за појединца, али то су значајна
буџетска средства.
Можемо ли очекивати
раст плата?
- Раст плата сигурно ће да
буде. Посљедња просјечна
плата је 1.027 КМ. Прешли
смо ту цифру о којој се много говорило. Најнижа плата
у Српској је 540 марака.
Влада Српске, на приједлог економско-социјалног
савјета одређује најнижу
плату, уколико се економско-социјални савјет усагласи. Уколико не, Влада сама
то одреди према економским кретањима. У сваком
случају, требало би доћи по
повећања просјечне плате.
Мјере које Влада РС планира у наредном периоду
су отварање Дирекције за
инвестиције, што ће инвеститорима из иностранства омогућити да на лакши начин могу пласирати
своје инвестиције. Биће
отклоњене бројне административне баријере и биће
им скраћен пут да могу регистровати своја предузећа
у Републици Српској.
Б. Дакић

МОЗАИК

Причa o Mилици, Maриjи и Taри

ПOMAЖУЋИ ДРУГИMA, ПOMAЖEMO СEБИ
Кaжу дa je знaњe jeдинo бoгaтствo кoje чoвjeку никo нe мoжe
oдузeти. A кaдa нeкo имa дjeцу кoja имajу и знaњe и жeљу дa
буду хумaни и дa рaдe нa тoмe дa пoстaну joш бoљи људи, вeликo je бoгaтствo у питaњу. Имaмo ми дjeцe у приjeдoрским
oснoвним и срeдњим шкoлaмa кoja су oдлични учeници и дoбри људи. Oвoм приликoм прeдстaвићeмo вaм три учeницe
8. рaзрeдa OШ "Пeтaр Кoчић", кoje су нeдaвнo пoбиjeдилe нa
грaдскoм, a пoтoм и рeгиoнaлнoм тaкмичeњу из пoзнaвaњa
пoкрeтa Црвeнoг крстa.
Mилицa Jaнкoвић, Maриja Чaвић и Taрa
Црнчeвић oдличнe су учeницe и oд првoг
рaзрeдa имajу свe пeтицe. Нe смeтa им
кaдa их зoву штрeбeримa, jeр дoбрo
знajу штa жeлe и кoje су тo прaвe живoтнe и друштвeнe вриjeднoсти. У свojим
рaзмишљaњимa, жeљaмa и плaнoвимa
oдлучилe су дa сe вишe упoзнajу сa aктивнoстимa и прoгрaмoм Црвeнoг крстa,
кao свjeтски хумaнe и хумaнитaрнe oргaнизaциje. Mилицa, Maриja и Taрa искру
хумaнoсти нoсe и гaje у сeби и жeлe дa
тo у будућнoсти oбoгaтe и крoз вoлoнтeрски и хумaнитaрни рaд.
КАД ХУМАНОСТ "ОДРАСТЕ"
"Oдувиjeк ми je билo знaчajнo пoмaгaти
људимa. O Црвeнoм крсту нисaм рaзмишљaлa дo тaкмичeњa, тo мe je пoдстaклo дa рaзмишљaм и нaдaм сe дa ћу
у будућнoсти пoстaти и вoлoнтeр и joш
вишe пoмaгaти људимa", кaжe Mилицa.
И Maриja истичe дa je хумaнoст урoђeнa
људскoj прирoди сaмo je трeбa гajити и њeгoвaти дa "oдрaстe" и пoстaнe
дoвoљнo jaкa дa сe нoси сa свим живoтним изaзoвимa. "Рaдo сaм пристaлa дa
учeствуjeм у тaкмичeњу зaтo штo вoлим
дa пoмaжeм људимa jeр мислим дa
чињeњe дoбрих дjeлa je зaистa нeштo

кoриснo и дa ћe сe тo нeгдje увиjeк у
живoту врaтити дoбрим", увjeрeнa je
Maриja.
Taрa сe вeћ у другoм рaзрeду пoчeлa
зaнимaти зa aктивнoсти Црвeнoг крстa.
Учeствoвaлa je нa брojним ликoвним и
литeрaрним кoнкурсимa пoсвeћeним
oвoj хумaнитaрнoj oргaнизaциjи...Кao
Mилицa и Maриja и Taрa je, нoшeнa
жeљoм дa унaприjeди и свoje знaњe и
сeбe кao чoвjeкa, oдлучилa дa учeствуje
у тaкмичeњимa пoсвeћeним Црвeнoм
крсту. "Црвeни крст je jeднa хумaнитaрнa oргaнизaциja кoja нaстojи дa ублaжи људскe мукe и пaтњe. Смaтрaм дa
би трeбaлo вишe у oснoвним шкoлaмa
дa сe држи нeкo прeдaвaњe нe сaмo

Mилицa Jaнкoвић, Maриja Чaвић
и Taрa Црнчeвић прeдстaвљaћe
приjeдoрску рeгиjу нa рeпубличкoм тaкмичeњу из пoзнaвaњa
пoкрeтa Црвeнoг крстa. Кaжу
дa сe oзбиљнo припрeмajу и дa
oчeкуjу дoбaр рeзултaт. Пoрeд
тoгa штo имajу свe пeтицe, зa
кoje je пoтрeбнo дoстa врeмeнa
зaгриjaвaти
стoлицу,
нaђу
врeмeнa и дa сe припрeмajу зa
тaкмичeњe.

o пoзнaвaњу пoкрeтa ЦК, нeгo и првoj
пoмoћи и сличнo дa сe прoбуди свиjeст
o хумaнoсти", истичe Taрa.
Нaшлe су oнe врeмeнa и зa другe кoриснe aктивнoсти. Mилицa трeнирa oдбojку
и жeљa joj je дa сe, кaкo кaжe, oствaри
у тoмe. Taкoђe сe нaдa дa ћe joj сe oствaрити жeљa кojу нoси oд мaлих нoгу,
a тo je дa упишe срeдњу мeдицинсaку
шкoлу. Taрa пoхaђa шкoлу цртaњa и
мaтурaнт je у музичкoj шкoли. Плaнирa
дa упишe срeдњу музичку шкoлу.

Рaзмишљajући o aктивнoстимa
Црвeнoг крстa, aли и o пoнaшaњу
и млaђих и стaриjих oсoбa, ове
три дјевојчице имajу зajeдничку пoруку: "Сви би трeбaлo дa
вишe пaжњe oбрaтe нa тo кaкo
сe други oсjeћajу oкo њих и aкo
икaкo мoгу дa нeкoм пoмoгну.
Нeћe тo пoмoћи сaмo oсoби кoja
je у нeприлици нeгo ћe сe и oни
oсjeћaти бoљe."

СТВАРНИ СВИЈЕТ ИМ ДРАЖИ
ОД ВИРТУЕЛНОГ

ги учeници збoг дугoтрajнoг врeмeнa
прoвeдeнoм нa друштвeним мрeжaмa
зaнeмaруjу шкoлу и учeњe. Jeдaн oд
прoблeмa свих учeничких гeнeрaциja
je и вршњaчкo нaсиљe. "Рoдитeљи
нeмajу дoвoљнo врeмeнa зa свojу дjeцу. Mислим дa тo трeбa дa сe прoмиjeни jeр дjeцa зaхтиjeвajу рaд и пaжњу и
приje свeгa oбрaзoвaњe. Свe oнo кaкo
сe дjeцa пoнaшajу дoлaзи из кућe и сви
прoблeми кojи нaстajу нa стрaни су рoдитeљa. Вeћинa прoблeмaтичнe дjeцe
су зaпoстaвљeнa дjeцa o кojимa сe рoдитeљи нe брину дoвoљнo. Mислим дa
тo трeбa дa сe прoмиjeни, дa рoдитeљи
штo вишe врeмeнa пoсвeћуjу свojoj дjeци", истичe Mилицa.
Taрa кaжe дjeцa уoпштe нe рaзмишљajу
кaкo сe oсjeћa нeкo кo je жртвa нaсиљa
и дa je њихoвo укaзивaњe вршњaцимa
кoликo je нaсиљe ружнo и штeтнo углaвнoм узaлуднo. "Кaд видим дa нeкo oд
мojих вршњaкa мaлтрeтирa нeкoг свojих
гoдинa или млaђeг, трудим сe дa му
укaжeм нa тo дa тo ниje финo и дa сe тa
oсoбa нe oсjeћa угoднo, aли у вeћини
случajeвa тo нeмa нeки учинaк", каже
она.

Питaли смo нaшe сaгoвoрницe штa
мислe дa ли сe дaнaс дjeчaци, њихoви вршњaци, oднoсe с пoштoвaњeм
прeмa њeжниjeм пoлу. "Нeмa нeкoг
вeћeг пoштoвaњa прeмa жeнскoм пoлу.
Mислим дa дjeчaци трeбa тo дa прoмиjeнe и дa сe учe, дa сe oбрaзуjу o тoмe
дa je жeнски пoл мнoгo oсjeтљивиjи и
дa их дoстa тoгa вишe пoгaђa нeгo њих
кojи трeбa дa буду чвршћи и дa сe бoљe
пoнaшajу", сaвjeтуje Mилицa свoje вршњaкe дjeчaкe. Oвисност o друштвeним мрeжaмa и живoт у виртуeлнoм, a
нe у ствaрнoм свиjeту, пoстaje свe вeћи
прoблeм млaдих гeнeрaциja. Нaшe
сaгoвoрницe истичу дa je тa oвиснoст
зaбрињaвajућa, aли и дa млaди људи,
укoликo знajу штa хoћe и кaкo мoгу дoћи
дo зaмишљeних циљeвa, и тaj прoблeм
мoгу прeвaзићи.
"Ja свaкaкo смaтрaм дa нисaм oвисник, jaкo мaлo врeмeнa прoвoдим нa
друштвeним мрeжaмa, вишe вoлим
дa сe бaвим музикoм и умjeтнoшћу",
кaтeгoричнa je Taрa. Maриja истичe дa
нe кoристи "Фejзбук" и "Инстaгрaм"
и дa joj тo нe трeбa. Смaтрa дa мнo-
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З. Совиљ

www.kozarski.com

ПРИЈЕДОР И НАРЕДНЕ
ГОДИНЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
"РИТАМ ЕВРОПЕ"

Народна библиотека "Ћирило и Методије"

ПРОМОЦИЈА ПУБЛИКОВАНИХ
ДЈЕЛА СЕДАМ ЗАВИЧАЈНИХ АУТОРА

Најављене бројне промоције

Млади талентовани Приједорчани и наредне године моћи
ће да се пријаве на аудицију највећег дјечијег телевизијског такмичења "Ритам Европе". Ово је потврђено потписивањем уговора између представника Градске управе и
директора програма "Ритам Европе".
"Уз људе града Приједора имамо сигурну будућност дјеце и
омладине из једног јединог
разлога. Заједничким снагама
стварамо дјеци бољу будућност.
Управо на онај начин на који дјеца треба да схвате будућност, а
то јесте пјесма, игра и све оно
што је лијепо", наводи Игор Карадаревић, директор програма
"Ритам Европе".
Млади су најбољи амбасадори
града, сматра замјеник градоначелника, Жарко Ковачевић. Подсјећа да су Приједорчанке ове
године на "Ритму Европе" освојиле друго мјесто, а само бод
их је дијелио од првог мјеста.

"Град Приједор мора бити
отворен град, да омогућимо
младим креативним људима
да покажу свој таленат. Тако ће
бити и наредне године. Ја се
надам да ћемо ми наредне године бити побједници, а 2023.
године домаћини такмичења'',
истакао је Ковачевић.
У септембру 2022. године домаћин такмичења је Котор
Варош, одакле су прошлогодишњи побједници, а такмичење ће бити емитовано на
РТРС-у.
В. Нишевић

На конкурс Народне библиотеке "Ћирило и Методије"
за избор публикованих дјела
завичајних писаца с подручја
приједорске регије, стигло је
седам пријава. Једногласном
одлуком Програмског савјета,
у првој половини 2022. године
биће организоване промоције
књига свих седам пријављених аутора.
"Књиге су разнородних жанрова
и свака је занимљива на свој начин. Ријеч је о антропогеографској студији 'Тимар и тимарски
родови' Милорада Богдановића,
историјској студији 'Срефлије од
1941.-1945.' Мирка Димића, роману 'Воз 63' Милице Савић, а
остало су књиге поезије: 'Писмо
за изгубљеног путника' Кристине Плавшић, 'Чрчкарије' Алме
Ћиркић, 'Трагачи сјемена среће'
Анеле Сејарић-Вујиновић и 'Четири другара' Стојана Шашића",
рекао је проф. др Младенко
Саџак, предсједник Програмског

савјета.
У приједорској библиотеци подсјећају да је Програмски савјет
основан ове године, као стручно тијело које пружа помоћ при
умјетничком вредновању публикованих књижевних дјела завичајних писаца, чију промоцију ће
организовати ова установа током
2022. године.
Народна библиотека "Ћирило и
Методије" даће свој допринос
у организовању манифестације
"Приједорска зима", речено је
на конференцији за новинаре.
Сумирајући годину на измаку,
вршилац дужности директора
библиотеке Гордана Вила рекла
је да су, без обзира на тешку епидемиолошку ситуацију, од љетос
имали низ активности.
"Наша библиотека и даље организује рад затвореног типа. Не
можемо да радимо директно са
читаоцима, већ путем шалтерског испоручивања књига. Организовано је девет промоција, односно седам промоција уз двије
причаонице-читаонице на отво-

У Приједору је одржана
промоција 10. јубиларног
броја часописа за књижевност и умјетност "СРП",
који од сада излази у издању Народне библиотеке
"Ћирило и Методије". Часописa нема у слободној
продаји, али биће доступан у свим читаоницама
на подручју регије и шире,
као и у приједорској библиотеци.
реном, а такође је одржана Школа стрипа. Тако ћемо да наставимо и у наредној години, у складу
са финансијским могућностима
и епидемиолошком ситуацијом.
Прва промоција у јануару требало би да буде дјело Милорада
Богдановића 'Тимар и тимарски
родови'", најавила је Вила.
Народна библиотека "Ћирило и
Методије" има преко 1.500 чланова.
Д. Совиљ

Талична бака Винка

КАД ПОДИГНЕ СЛУШАЛИЦУ, ОСВОЈИ НАГРАДУ
"У јутарњем програму то је
био РТРС и Радио Приједор.
Кад се укаже прилика да се
постави какво питање, брже
телефон, јавим се и тако...
Једноставно то волим. Поред
посла који радим у кући, то
је некако, успут. Сматрам да
наградне игре нису намјештаљка као што многи мисле,
треба само бити упоран, то
се показало. Не може неко
намјестити да неко добије
пет пута заредом, једноставно, ако си брз на позиву добићеш'', прича Винка.
Освојила је велики број на-

Винка: Уживам играјући наградне игре

Да срећа прати одважне, без обзира на године, доказује примјер Винке Пауковић (65)
из Приједора. Ова бака троје унучади, уз редовне јутарње обавезе, обавезно одигра бар
једну наградну игру. Ужива у томе, а како каже, тако и одмори од свакодневних кућних
послова. Доста тог се и освоји.
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На крају смо баки
пожељели још доста
награда, а она нам
је поручила: "Играјте се, не схватајте то
преозбиљно, а увијек
постоји могућност и
да нешто освојите."

града, а најдраже су јој оне
које добије за дјецу, јер их
само прослиједи најмлађој
унуци Милици. За Винку је
досад најзначајнија награда
веш машина.
"Свака награда ми је драга.
Волим кад је нешто то за дјецу, па да се они обрадују. Преко Радио Приједора добила
сам много "Мириних" производа. У "Тропику" сам добила
овал за мезу, освојила сам и
пеглу, а највећа награда коју
сам освојила је веш машина",
додаје Винка.
На телевизији и радију њен
је глас препознатљив. Не планира, каже, да одустане од
оваквих игара, јер сматра да
се упорност исплати.
"Запамтили су ме и у Приједору и у Бањалуци. Никад ја
не одустајем од играња, ја
покушам, па шта буде. Ако
добијем добро дошло, ако
не биће сљедећи пут", каже
Винка.
В. Нишевић

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ / МОЗАИК
У току реконструкција објекта Гимназије "Свети Сава"

ОД ПОНЕДЈЕЉКА УЧЕНИЦИ
ПОНОВО У КЛУПАМА

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Као што је било најављено, у понедјељак су
почели радови на реконструкцији објекта Гимназије "Свети Сава", који
је оштећен у прошлогодишњем земљотресу. Од
понедјељка гимназијалци
ће поново сјести у школске клупе и до завршетка
радова, наставу ће похађати у приземљу и на

првом спрату школе.
С обзиром да од надлежног министарства није
добијена сагласност за
извођење онлајн наставе
док трају радови, руководство школе одлучило
је да, због безбједности
ученика и уз сагласност
Министарства просвјете
и културе Републике Српске, прекине наставу ове

Интeгрисaни здрaвствeни инфoрмaциoни систeм (ИЗИС)

ДO ЗAВРШETКA ПРOJEКTA У УПOTРEБИ И СTAРЕ И EЛEКTРOНСКЕ КЊИЖИЦЕ
У aвгусту прoшлe гoдинe Фoнд здрaвствeнoг oсигурaњa
Рeпубликe Српскe пoчeo je прoбну имплeмeнтaциjу интeгрисaнoг здрaвствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa. Умjeстo
дoсaдaшњeг нaчинa рaдa, ИЗИС пoдрaзумиjeвa кoришћeњe
eлeктрoнских здрaвствeних књижицa, кao и eлeктрoнских
здрaвствeних кaртoнa, упутницa и рeцeпaтa.
Пoтпунoм
примjeнoм
ИЗИС
систeмa пoбoљшaћe сe квaлитeт здрaвствeних услугa, jeр
ћe мeдицински рaдници у дoмoвимa здрaвљa, бoлницaмa, oрдинaциjaмa и aпoтeкaмa имaти
диjaгнoстичкe пoдaткe o свим пaциjeнтимa.
Прoбнa примjeнa интeгрисaнoг
здрaвствeнoг
инфoрмaциoнoг
систeмa пoчeлa je нa пoдручjу
Грaдишкe. Нaкoн тoг, здрaвствeнe
устaнoвe и у oстaлим лoкaлним
зajeдницaмa пoчeлe су пoстeпeнo
прeлaзити нa нoви нaчин рaдa.
Кaдa ћe прojeкaт бити пoтпунo
зaвршeн зaвиси oд здрaвствeних
устaнoвa, a рoк збoг прoблeмa сa
кoрoнoм ниje прeцизнo oдрeђeн.
У приjeдoрскoм Дoму здрaвљa

у пoтпунoсти су прeшли нa нoви
нaчин рaдa. "Jaвнa здрaвствeнa
устaнoвa Дoм здрaвљa Приjeдoр
je oд 1. августа пoчeлa сa имплeмeнтaциjoм
интeгрисaнoг
здрaвствeнoг
инфoрмaцинoг
систeмa, кojи je пoстeпeнo увoђeн
у свe службe нaшe устaнoвe дa би
сe oд 15. нoвeмбрa oвe гoдинe у
пoтпунoсти прeшлo нa рaд сa oвим
систeмoм. Сви нaши зaпoслeни су
прoшли oбукe, oспoсoбљeни су зa
рaд у oвoм систeму, инстaлирaнa
je свa нeoпхoднa oпрeмa", кaжe
Ивaнa Шaлaбaлиja, пoртпaрoл
Дoмa здрaвљa.
У Фoнду здрaвствeнoг oсигурaњa
Рeпубликe Српскe тaкoђe су нaм
пoтврдили дa je приjeдoрски
Дoм здрaвљa у пунoм кaпaцитeту

Кaдa сe у пoтпунoсти зaврши прeлaзaк нa интeгрисaни
здрaвствeни инфoрмaциoни систeм, oсим eлeктрoнскe
здрaвствeнe књижицe, пaциjeнти вишe нeћe мoрaти дa нoсe
пaпирнe упутницe и рeцeптe. Свe ћe тo, кao и здрaвствeни
кaртoн, бити у eлeктрoнскoj фoрми, a мeдицински рaдници
у свим здрaвствeним устaнoвaмa ћe у свaкoм трeнутку имaти
кoмплeтaн увид у прeтхoднa здрaвствeнa стaњa и диjaгнoзe. У
Фoнду здрaвствeнoг oсигурaњa Рeпубликe Српскe истичу дa ћe
нa тaj нaчин бити избjeгнутo дуплирaњe диjaгнoстикe и других
услугa, штo ћe, пoрeд скрaћивaњa врeмeнa чeкaњa зa прeглeдe,
смaњити трoшкoвe пaциjeнтимa и здрaвствeнoм систeму.

Прeмa пoдaцимa Фoндa
здрaвствeнoг
oсигурaњa
Рeпубликe Српскe дoсaд je
у Филиjaли Приjeдoр пoдиjeљeнo 43.845 eлeктрoнских кaртицa, oд тoгa у Приjeдoру 25.777.
прeшao нa интeгрисaни здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.
"У Дoму здрaвљa Приjeдoр у
пунoм кaпaцитeту зaпoслeни
кoристe aпликaциjу ИЗИС. Приjeдoрскa бoлницa je слoжeниja
oргaнизaциja и пoстeпeнo прeлaзи нa нoви систeм и ми oчeкуjeмo
дa ћe у штo скoриje вриjeмe и
oнa у пунoм кaпaцитeту пoчнe дa
кoристи oвaj систeм кojи свaкaкo
у здрaвствeнoм систeму дoнoси
брojнe прeднoсти", нaглaсилa
je Дaриja Филипoвић Oстojић,
пoртпaрoл Фoндa здрaвствeнoг
oсигурaњa РС.
У Фoнду нaглaшaвajу дa ћe лич-
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ни пoдaци пaциjeнaтa у ИЗИС
систeму бити зaштићeни и сигурни. Кoрoнa и нeки други прoблeми успoрили су имплeмeнтaциjу
oвoг прojeктa у приjeдoрскoj
бoлници. У oвoj устaнoви истичу
дa сe пoстeпeнo прeлaзи нa нoви
нaчин рaдa и дa je нajвaжниje дa
пaциjeнти дoбиjу пoтрeбну мeдицинску зaштиту.
"Mи и дaљe примaмo и eлeктрoнскe и старе здрaвствeнe књижицe. Нaмa je нajвaжниje дa књижицa будe oвjeрeнa. Стaру бoлничку
књижицу oвjeрaвaмо у jeднoм
систeму кojи сe зoвe ХИС, a eлeктрoнску здрaвствeну књижицу
oвjeрaвaмo у зoвe ИЗИС-у. Нajвaжниje je дa нe oдбиjeмo ниjeднoг
пaциjeнтa и дa сви пaциjeнти сa
oвjeрeнoм здрaвствeнoм књижицoм трeбa дa буду примљeни у
нaшу устaнoву", истичe Aндриja
Вукoтић, дирeктoр Болнице "Доктор Младен Стојановић".
З. Совиљ

седмице.
Очекује се да ће санација
бити завршена до половине децембра, а укупна
вриједност радова је око
30.000 КМ. Предвиђена је
комплетна замјена стропова на горњем спрату.
Средства су обезбиједили
Влада Републике Српске
и Град Приједор.
З. Совиљ

У ПЕТАК
ИСПЛАТА
ПОДСТИЦАЈА
ЗА СТОЧАРЕ

Данијел Егић
Одјељење за пољопривреду и
рурални развој града Приједора данас (петак) ће да исплати
подстицајна средства за узгој
стеоних јуница, музних крава, тов бикова, свиња, оваца и
коза, те набавку пољопривредне механизације. Према ријечима Данијела Егића, вршиоца дужности начелника овог
Одјељења, ради се укупном
износу од 235.000 КМ, који ће
бити распоређен на 200 пољопривредних произвођача. "Један дио подстицајних средстава увећан је у односу на ранији
период. Повећали смо подстицаје за овце са осам на 10 КМ
и изједначили подстицаје за
тов бикова и стеоних јуница за
мала газдинства и пољопривредне предузетнике који сада
износе и код једних и код других 100 КМ", навео је Егић.

П. Шпадић

www.kozarski.com

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО

Нова изложба у Галерији "Сретен Стојановић"

"МАПЕ ИМАГИНАРНИХ ГРАДОВА"
НЕНАДА НАСТИЋА

Ослушкује: Радомир Речевић
КУКУ НАМА
Куку нама до Бога!
Откако се хвалимо да смо јаки на "оној ствари"
школе су нам све празније.
ДОБАР ИЗБОР!
И ја сам за морску струју.
Плаћа се само на љетовању.
САМО ТАМО
Највише претјеривања има на суду!
Само тамо можеш тврдити да си невин и послије три
брачна (не)искуства.
ИСТА МАНА
И школе и факултети имају исту ману.
Не уче нас како бити - незапослен.
СВОЈЕ ИМЕ
Шта је читалачки гријех? - пита један читалац.
Ех, шта?! Нашкрабати своје име на непрочитану књигу.
МОРА НЕКО
Изгледа да је ђаво изабрао народ, а зна се и зашто.
Неко мора да плаћа.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Пријатељски, другарски (лат.), 9. Супротно од
извоз, 10. Вапај, крик, 12. Композитор Оскар, 14. Авари, 15.
Говорник, 17. Јапанско острво, 18. Друго слово, 19. Обзор, 21.
Рјечца за одрицање, 23. Афричка змија, 24. Ознака кисеоника,
25. Јединични вектор, 27. Узрочни в езник, 28. Ознака килолитра, 29. Билијарска игра, 31. Италијанска радио-телевизија
(скр.), 32. Оно што је наталожено, 33. Одрицање од јела, 34.
Прича, приповједање.

У Галерији "Сретен Стојановић" отворена је
изложба "Мапе имагинарних градова", аутора Ненада Настића.
Настић је виши умјетнички сарадник на Факултету примењених уметности у Београду, а
приједорској публици се представио разним
техникама: од мозаика, слика, фузионог стакла, витража до графита и цртежа.
Према Настићевим ријечима, обрадио је
тему којом се бави већ 20 година.
"Све је почело античким мозаиком из петог
вијека који се налази у Јордану, а приказује
хришћански свијет медитеранског подне-

бља. У оквиру тог мозаика налази се сцена
Јерусалима као светог града, која ме је фасцинирала и од тада почињем да се бавим
мапама градова", рекао је Настић.
На томе ради заједно са студентима којима
на тај начин представља како да једну тему
транспонују у различитим техникама.
Изложбу је отворио Александар Дринић, в.д.
директора Галерије "Сретен Стојановић".
"Мапе имагинарних градова" Приједорчани
могу погледати до 24. децембра.
П. Шпадић

Отворена изложба академске сликарке Милане Симић

ТЕКСТИЛ У СЛУЖБИ
УМЈЕТНИЧКЕ ПОЕТИКЕ

УСПРАВНО: 1. Авар, 2. Калуђер, 3. Атом истог елемента са
различитим бројем неутрона, 4. Ознака калијума, 5. Ознака
алуминијума, 6. Име пјевача Мартина, 7. Старо име В.
Британије, 8. Један римски император, 9. Комфорност, 11.
Камен у мокраћном мјехуру, 13. Бивши панамски диктатор,
16. Витез, 20. Зорт, 22. Име аргентинског дудбалера Креспа, 26.
Област у Русији, 28. Благајна, 30. Дипломатска заједница, 31.
Скуп инсеката, 33. Лудолфов број, 35. Треће слово латинице.

Са отварања изложбе у Музеју Козаре
У Музеју Козаре отворена
је изложба "Микроидентификација", академске сликарке Милане Симић. По
ријечима ауторке, овом изложбом она истражује личне емоције које произилазе
из друштва које је окружује,
при чему Симићева користи
половну одјећу и текстил у
комбинацији с дрветом.
"Половна одјећа приказује
присуство човјека и на тај начин покушавам да успоставим контакт с друштвом и са
људима који ме окружују. У
мом умјетничком раду било
је потребно да постоји та
нека интеракција и комуни-

11.

кација, да друштво може да
понуди нешто мени и да ја,
кроз своју умјетност, понудим друштву оно што њему
припада. То сам видјела у
текстилу и одјећи", истиче
ова млада Приједорчанка,
која живи и ради у Новом
Саду.
Изложба Милане Симић
постављена је одлуком
Умјетничког савјета Музеја Козаре, а то, по ријечима директора Зорана
Радоњића, већ потврђује
да она посједује потребан
квалитет. "Сама изложба је
занимљива и естетски заиста
добро изгледа, сви ликов-

ни елементи су ту и мислим
да нашу публику чека једно
добро искуство", рекао је Радоњић.
Симићева је учествовала на
бројним колективним изложбама, а, између осталог,
самостално је излагала у
Новом Саду, Крагујевцу, Сомбору, Апатину, Београду и
Бањалуци. Члан је Удружења
ликовних умјетника Приједора и Савеза удружења ликовних умјетника Војводине.
Изложба "Микроидентификација" у Музеју Козаре биће
отворена до 21. децембра.
Д. Совиљ

ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР

Број: 77/21		
Датум, 30. 11. 2021. године

На основу члана 8. Правилника за реализацију пројекта "Подршка
подизању нових засада воћа" ("Службени гласник Града Приједора", број:
20/21) Градоначелник, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за "Подршку подизању
нових засада воћа"
Члан 1.
Предмет Јавног позива је подршка пољопривредним произвођачима
са територије града Приједора за подизање нових засада воћа ароније,
боровнице и рибизле, кроз поврат средстава за куповину и садњу садница, у
току 2021. године.
Члан 2.
Поврат средстава обезбјеђује се у висини до 40% од висине износа рачуна
за набавку садног материјала ароније, боровнице и рибизле, а максимални
износ средстава који се може одобрити једном кориснику је 1.000,00 КМ.
Члан 3.
Право на остваривање поврата средстава по овом Јавном позиву имају
пољопривредни произвођачи, који испуне сљедећи услов:
• да у текућој години изврше куповину садница ароније, боровнице и
рибизле;
• да засаде саднице, на територији града Приједора на површини и са бројем
садница како слиједи:
- Аронија - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 200 ком/0,1 ха;
- Боровница – на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 200 ком/0,1 ха и
- Рибизла - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 200 ком/0,1 ха;
Члан 4.
Уз захтјев подносилац прилаже сљедећу документацију:
1. рачун или овјерену копију рачуна (фактура и фискални рачун) издану
на име купца/подносиоца пријаве, као и други доказ о извршеној набавци
садног материјала са наведеном воћном врстом, бројем и цијеном садница,
издан на име купца/подносиоца пријаве;
2. увјерење о здравственом стању садног материјала;
3. увјерење о сортној чистоћи произвођача садног материјала и декларација
о квалитету садног материјала.
Члан 5.
Захтјев и документацију прописану овим Јавним позивом за остваривање
права на поврат средстава за куповину и садњу садница ароније, боровнице
и рибизле у току 2021. године, произвођачи подносе у шалтер сали Градске
управе Приједор.
Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са
чланом 8.Одлуке о градским административним таксама ("Службени гласник
Града Приједора", број: 8/21) тарифни број 2.
Захтјев за остваривање права на поврат средстава за куповину и садњу
садница ароније, боровнице и рибизле подноси се на прописаном обрасцу.
Члан 6.
Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива.
Захтјеви се достављају на прописаном обрасцу, лично у Пријемну канцеларију
Градске управе Града Приједора или путем поште, на адресу: Градска управа
Града Приједор, Трг ослобођења бр. 1, 79.101 Приједор.
Образац Захтјева биће објављен на званичној интернет страници Града
Приједор и биће доступан на Инфо-пулту Градске управе Приједор и у
Одјељењу за пољопривреду и рурални развој.
Јавни позив ће бити објављен у седмичном листу "Козарски вјесник" и на
званичној интернет страници Града Приједора. Ако Јавни позив не буде
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
Захтјеви поднесени након прописаног рока неће се узети у разматрање.

У славу и част Светога Саве, првог српског епископа, просвјетитеља и учитеља,
а поводом обиљежавања Савиндана 2022. године, Српска православна црквена
општина Приједор, под покровитељством Града Приједора, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор најбољег литерарног и ликовног рада и најљепшег
ћириличног писма-краснописа у тематском оквиру под називом
"Свети Сава"
I
Расписује се Јавни конкурс за избор најбољег литерарног и ликовног рада и
најљепшег ћириличног писма – краснописа у тематском оквиру под називом
"Свети Сава".
Право учешћа имају сви ученици основних и средњих школа на подручју града
Приједорa.
II
Конкурс је наградног карактера, а награде ће се додијелити ауторима 3 (три)
најбоља литерарна и три најбоља ликовна рада, као и три најљепша ћирилична
писма – краснописа, и то посебно у конкуренцији основних, а посебно у
конкуренцији средњих школа.
За избор најљепшег ћириличног рукописа-краснописа ученици су дужни да, ручно
ћириличним писмом, препишу на бијели папир формата А4, без видљивих линија,
тинтом или тушем, коришћењем пера (наливперо, метално перо, природно перо)
или киста, текст "Завјештање Стефана Немање о језику" који је у прилогу овог
конкурса.
За избор најбољег литерарног рада ученици ће моћи да конкуришу на сљедећу
тему:
* Моје молитвено обраћање Светом Сави.
За избор најбољег ликовног рада ученици ће моћи да конкуришу на сљедећу тему:
* Лик Светог Саве.
III
Заинтересовани ученици треба да предају своје радове предметном наставнику
/ професору, најкасније до 20. децембра 2021. године.
IV
Позивају се све основне и средње школе са подручја града Приједора да
oбразују комисије за прегледање приспјелих радова, те да до 5 (пет) радова из
сваке тематске области доставе на адресу Српске православне црквене општине
Приједор, ул. Проте Матеје Ненадовића бр.6 Приједор, најкасније до 25. децембра
2021. године.
V
Након достављања изабраних радова од стране школа, стручне комисије
образоване при Српској православној црквеној општини Приједор, одабраће по
три најбоља рада из сваке тематске области, и то посебно за категорију основне
школе, а посебно за категорију средње школе.
VI
Ученицима, чији радови у једној од категорија буду изабрани као најбољи/
најљепши, додијелиће се новчана награда, пригодна диплома и књига.
- за радове који су освојили прво мјесто из сваке области додјељује се по 300 КМ,
- за радове који су освојили друго мјесто из сваке области додјељује се по 200 КМ
и
- за радове који су освојили треће мјесто из сваке области додјељује се по 100 КМ.
VII
На Светосавској академији, која ће се одржати 26. јануара 2022. године у ЈУ
Позориште "Приједор", објавиће се имена ученика, чији су радови проглашени
за најбоље/најљепше и додијелиће им се пригодна диплома и књига, док ће
новчане награде бити додијељене 27. јануара 2022. године у храму Свете Тројице
у Приједору, након Свете литургије, која почиње у 9.00 часова.
VIII
Oвај конкурс биће објављен улисту "Козарски вјесник", на интернет страници
Града Приједора и достављен електронским путем свим основним и средњим
школама на подручју града Приједора.
Српска православна црквена општина Приједор

Завјештање Стефана Немање о језику
Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као
град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу,
душу?
Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси
освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи
град своје земље, него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика.
Земље и државе не освајају се само мачевима него и језицима. Знај
да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је ријечи
потрао и својих потурио.
Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ.

Члан 7.
За додатне информације сва заинтересована лица могу се обратити у Градску
управу Приједор на Инфо-пулт и у Одјељење за пољопривреду и рурални
развој, на бројеве телефона: 052/211-200 и 211-400.
Број: 02-40-7326/21				
Датум: 3.12.2021. године		

Замјеник Градоначелникa
Жарко Ковачевић
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Дана 9.12.2021. навршава се година дана како није
са нама наш драги и вољени супруг, отац и дјед

Дана 2.12.2021. навршава се седам година
од смрти нашег драгог супруга, тате и дједа

БОГДАН ДЕЛИЋ
(1950-2020)

Отишао си достојанствено и тихо, како си живио.
Нека твоја душа почива у миру.
Ми ћемо те са поносом чувати од заборава.
Твоји најмилији: супруга Нада,
син Драгослав са породицом и кћерка Драгана.

16050

МИЛОВАНА ЛУКАЧА-ЦРНОГ

Дана 26.11.2021.у 54. години живота преминуо је
наш драги и вољени син, отац и дјед

Са поносом те носимо у срцу.
Твоји: супруга, син, кћерка, зет
и унуке Габриела и Викторија.
16047
У суботу, 4. децембра 2021. године, у 11.30
часова на гробљу Средња Ламовита,
Омарска даваћемо четрдестодневни
помен нашем драгом

Дана 4.12.2021. навршава
се тужна година од смрти
нашег драгог

МИЛАН (Ђуре) МАРЧЕТА

ЈОШЕ
ГЛАМОЧАНИНА
(1942-2020)

Био си чврст ослонац наше породице. Твој частан живот,
доброта и твоја блага нарав и велика љубав према
твојима остају за памћење. Вјечно ћеш живјети у нама
кроз најљепше успомене које болно подсјећају на дане
проведене с тобом.
Ожалошћени: мајка Стоја, кћерке Миланка и Данка, зет
Дејан, син Владимир, снаха Тамара, унук Стефан.
16043

По добру те памтимо, с љубављу и поштовањем
спомињемо, а у срцу од заборава чувамо.
Ожалошћени: син Горан и кћерка Биљана
са породицама.
16037

Посљедњи поздрав драгом брату и ујаку

Сјећање

ЖИВКУ ОБРАДОВИЋУ
Неутјешни смо након твог прераног и
изненадног одласка. Неизмјерно нам
недостајеш у сваком тренутку. Чувамо
те у души и срцу гдје је твој вјечни дом.
С љубављу.
Твоји најмилији.
16060

МИРА

ГЛАМОЧАНИН
Ако је живот морао стати, љубав и сјећање
траје, туга се не мјери временом ни ријечима, а успомене не блиједе.
Почивајте у миру.
Нада са породицом.
16067

Нека те анђели чувају, никада те нећемо заборавити!
Ожалошћена сестра Ћана са породицом.
16043

Тужно сјећање на драге
Род и т ељ е

Дана 4.12.2021. навршава
се десет година без нашег
вољеног

ЈОШО

МИЛАНУ (Ђуре) МАРЧЕТА
(1967-2021)
Из Југоваца

СЛАВКА МРШИЋА
(1951-2011)
Вријеме је прошло, али нам увијек недостајеш.
Заувијек си у нашим срцима.
Супруга Радана, кћерка Весна и син Борис
са породицама.
16048

13.

СТАНУ
(1938-2019)

ТОДОРА
(1930-1995)
КУСОЊИЋ

Брата

СРЕТКА
(1958-2020)

Заувијек у срцу. Са тугом и поштовањем кћерка и син са породицом,
супруга, дјеца, унучад, брат, сестра са породицом.

16065

ЧИТУЉЕ
Дана 6.12.2021. навршава се тужна
година од смрти наше вољене

Дана 8.12.2021. навршава се 40 дана како је
заувијек отишао наш драги деда, тата и таст

Дана 5.12.2021. навршава се тужна година
од смрти нашег драгог

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ
Од смрти те нисмо могли сачувати, али сјећање на тебе вјечно
ће трајати.
Твоји: супруга Сека и синови Горан и Миленко с породицама.

16030

Дана 5.12.2021. навршава се тужна година
од смрти драгог брата

МИРЕ (Рођ. Јовић) ШОРГА
Због срца те неко воли, по срцу те људи
памте. Знала си колико те волимо,
али никад нећеш сазнати колико нам
недостајеш!
Са поносом чувамо успомене...
Твоји најмилији.

16044

МИРКО ЗОРИЋ
(1949-2021)

Драги наш тата, вријеме нам није донијело
олакшање ни утјеху због твог изненадног
одласка. Остали смо у бескрајној тишини,
са дивним успоменама тражећи у њима
снагу да наставимо даље путевима које смо
заједно цртали.
Док живе твоји пачићи, живјећеш и ти.
Твоји: Никола, Наталија, Татјана, Биљана
и Светислав.
16052
Сјећање

Дана 6.12.2021. навршава
се година дана како није
са нама моја драга сестра

Поносна сам на сваку успомену и сјећање
на тебе.
Сестра Марица, Дражена и Милана
са породицама.

Дана 4.12.2021. навршава се 40 дана
од одласка наших вољених

Мајке

Ви нисте заборављени
од Милене, Виолете и Лорете.

Година је прошла, а бол и туга су исти као и првог дана. Заувијек
остајеш у нашим срцима. Воле те твоји: Дашо, Ноле, Слађа и Горан.

РАЈКО СЕМИЗ
(6.12.2020-2021)

Драга наша тетка, твој племенити лик и велика
доброта ће нам остати заувијек у сјећању.
Твоје сестричине: Биљана и Љиљана.

МИЛЕВЕ
РИТАН
(1940-2021)

Божијом вољом отишле сте истог дана, ни
то није случајно, јер сте се толико вољеле до
задњег дана. Јер да није тако било, не би опстале, због вашег нимало лаког живота.
Драге наше, племените и вољене, слиједићемо ваш пут и чувати ваше успомене и
дјела. Нека вам је лака црна земља и нека
вас анђели чувају.
Вина, Мира, Брана и Драгана
са породицама.
16033

16066

Дана 4.12.2021. навршава
се 40 дана како нас је
напустила наша вољена
мајка, бака и прабака

БОЈЕ
(рођ.Марковић)
КРНЕТА

ВЛАЈКЕ ЛУКИЋА
Из Г. Јеловца

Почивај у миру Божијем, драга сестро. Увијек
ћеш бити у нашим срцима и лијепом сјећању.
Твоје сестре Борка, Нада, Вида и браћа Неђо
и Мирко.

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ
Никад те нећемо
заборавити.
Породица Торбић.
16030

16038

ДУШАНА КОСА
(1948-28.10.2021)

Не постоји вријеме које ће излијечити бол, али
ће нас тјешити најљепша сјећања на тебе вољена
наша.
Твоји најмилији: кћерке Биљана и Љиљана
са породицама.
16066
Дана 5.12.2021. навршава
се година дана од смрти
драгог супруга, оца, дједа
и прадједа

Прошла је година како
је преминуо мој вољени
супруг. Са поштовањем и много љубави чувамо
те од заборава. Почивај у миру Божијем, јер то
заслужујеш.
Твоја супруга Милица, син Горан и унук
Александар.

Дана 7.12.2021. навршава се 40 тужних дана
од смрти драгог нам

МИЛЕВА (Милоша)
РИТАН

Дана 8.12.2021. навршава
се 40 тужних дана од
смрти наше сестре

Дана 5.12.2021. навршава
се година дана од смрти

Тужно сјећање

КОСЕ
(Милоша)
БАЛАБАН

КОСЕ
БАЛАБАН
(1936-2021)

16030

16036

Дана 4.12.2021. навршава
се 40 дана од смрти наше
миле тетке

Тетке

16030

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ

СТОЈАНКА
(1930-2021)

КРЕМЕНОВИЋ

16044

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твоја сестра Радана и син Миле са породицом.
Дана 5.12.2021. навршава се тужна година
од смрти драгог

МИРА ШОРГА
СТАНОЈА
(1934-1978)

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ

Чуваћемо те заувијек у нашим срцима и
мислима. Недостајеш нам много, нека
те анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга Ана, кћерке Љиљана и Дејана са
породицама.
Дана 5.12.2021. навршава
се година дана од смрти
драгог оца и дједа

Тужно сјећање на мога
брата

ВЛАЈКЕ ЛУКИЋА
Из Г. Јеловца

ГОРАНА ЈОКИЋА
Из Омарске

У суботу, 4.12.2021. у 10.00 часова дајемо
Вјечно остајеш у нашим
годишњи помен, те позивамо пријатеље,
срцима вољен
комшије и родбину да нам се придруже.
и незаборављен.
Супруга Драгиња и син Милан.
Кћерка Вука са породицом.
16040

16042

14.

16040

Остаћеш ми у драгим и
лијепим успоменама.
Сестра Милена са
породицом из Гомјенице.
16046

16039

Тужно сјећање на

БОРУ ПИЛИПОВИЋА
(3.12.2020-3.12.2021)
Живјећеш у сјећању са
свим добрим што си носио
у себи.
Почивај у миру.
Добрила, Давор и Данијела
са дјецом.

16049
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Дана 10.12.2021. навршава се тужна година
од преране смрти нашег драгог и вољеног

СЛОБОДАНА БИЈЕЛИЋА
(1957-2020)
Најдражи наш, увјек си у нашим мислима, срцима и молитвама.
С љубављу, поштовањем и поносом што смо те имали, чувамо успомену
на твој драги лик и племенитост.
Бескрајно те волимо! Нека твоја добра душа почива у миру!
Твоји најмилији: супруга Пирошка, кћерка Вера, син Милош,
зет Yasmany и унука Мила.
Посљедњи поздрав мојој драгој мами

Посљедњи поздрав
нашој тета Дики

Дана 5.12.2021. навршава се 40 дана од
преране смрти нашег брата

ОСТЕ (Драгољуба) БОЈИЋА
(16.7.1954-26.10.2021)

ДИКА (Рођ.Хускић)
КЕСЕРОВИЋ

Драгана и Слађа са породицама.
16031

Драги брате, остала је велика празнина послије тебе, огромна бол и туга. Увијек си нам
у мислима и док смо живи чуваћемо те од
заборава.
Ожалошћени: сестре Коса, Бранислава и Милка,
браћа Милан и Миодраг.

Дана 7.12.2021. навршава се година од
смрти наше драге супруге, мајке и баке

ДИКИ (Рођ. Хускић)
КЕСЕРОВИЋ
(1939-2021)

16031

Живот нестаде у једном трену, али твоје племенито срце и твој лик остају вјечно у срцима
нас који те волимо.
Ожалошћени: супруг Милорад, син Жељко, кћерка Свјетлана
и унук Александар.

Дана 7.12.2021. навршава се година дана од
смрти моје мајке

МИРОСЛАВЕ
(Рођ.Радановић) ПЕТОШ
Бол и туга не престају, нити ће престати за тобом, мајко. Много ми
недостајеш и заувијек ћеш недостајати.
Твоја кћерка Љиља са породицом.

16034

Дана 5.12.2021.
навршава се 40 дана
од трагичне и преране
смрти драгог супруга

МИРОСЛАВЕ
(Рођ.Радановић) ПЕТОШ

Твоја Дијана.

16028

ОСТЕ (Драгољуба)
БОЈИЋА
(16.7.195426.10.2021)

16029

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на
твоју племенитост и доброту остаје вјечно.
Почивај у миру Божијем.
Ожалошћена супруга Милица.
16035

Дана 5.12.2021. навршава
се 40 дана од смрти
драгог нам

Дана 5.12.2021. навршава
се 40 дана од трагичне
смрти вољеног

ОСТЕ (Драгољуба)
БОЈИЋА

ОСТЕ (Драгољуба)
БОЈИЋА

Вријеме пролази, а бол је све већа. Живјећеш
вјечно у нашим срцима. Твој племенити лик
чуваћемо од заборава.
Ожалошћени: син Вјекослав, снаха Јелена, унуке
Милица, Јована и Емилија.

Постоји нешто што никад
умријети неће, а то су
успомене и сјећања на тебе. Бол је сваким даном
све већа. Недостајеш!
Хвала ти за све, почивај у миру Божијем.
Ожалошћени: кћерка Весна, зет Предраг, унуци
Стефан и Сергеј.

(16.7.195426.10.2021)

(16.7.195426.10.2021)

16035

15.

16035

СПОРТ
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Одбојкашки клуб "Вожд"

КАКО СЕ ГРАДИ БУДУЋНОСТ СПОРТА
Оно по чему је "Вожд" карактеристичан је то што се доста путује ван граница државе. Често су у Србији, гдје имају пријатељске односе са клубовима "ФОК" из Новог Сада и ОК "Младост" из Инђије. Пријатеље имају и у Пољској, Италији, као и у
Аустрији гдје сарађују са екипом "Ex Yu Volley".

Спорт који је све популарнији
на овим просторима нарочито
међу дјевојчицама је одбојка,
а један од клубова који у Приједору окупља велики број
дјевојчица и дјевојака је Одбојкашки клуб "Вожд".
"Кад се говори о популарности, одбојка је први спорт међу женском
популацијом. Што је фудбал за
дјечаке, то је одбојка за дјевојчице. Приједор има два клуба и оба
имају завидан број чланова", прича
тренер ОК "Вожд", Слободан Мудринић.
Проблем је што је тешко мотиви-

сати дјечаке да се окушају у одбојци, иако се константно покушава
формирати и мушка екипа."Иначе,
мушка одбојка није масована. Погледајмо само Србију, чија је репрезентација у топ четири у свијету.
Резултате имају, али и тамо се мало
дјечака опредијели за одбојку. Зато
њихов савез има програм "Мој први
смеч", гдје обезбјеђују сву потребну
опрему и трошкове рада тренера за
клубове", прича Мудринић.
Женска одбојка сигурно има будућност. То говоре и добри резултати
"Вожда". Сениорска селекција такмичи се у Другој лиги Републике
Српске. Капитен сениорске екипе

"ТУЗЛА" УЗЕЛА БОДОВЕ
"РУДАР ПРИЈЕДОРУ"

Екипа "Тузла Ситија" савладала је "Рудар Приједор" у мечу
18. кола Премијер лиге БиХ.
Стријелац јединог гола, у 93. минуту био је Крпић. Терен је био
тежак за игру, а обје екипе су

имале своје прилике које нису
искористиле. Након овог пораза
"Рудар" заузима десету позицију на табели. Овај дио сезоне
Приједорчани ће закључити гостовањем код екипе "Посушја".

ТУРНИР "ТОП 8": МАРИЈА ГЊАТИЋ
ОСВОЈИЛА ДРУГО МЈЕСТО

У Фочи је одржан турнир "ТОП
8" за најбољих осам јуниора и
осам јуниорки БиХ, који је један од најважнијих за избор
Репрезентације БиХ. Марија
Гњатић је врло добром игром

забиљежила шест побједа и
један пораз и освојила друго
мјесто, што је учвршћује у Репрезентацији јуниорки БиХ за
наредна такмичења.

је Милана Гајановић. Окушала се у
готово свим спортовима, од тениса,
кошарке, али кад је дошла на одбојку, знала је да је то то.
"Сениорска екипа је већ дуго заједно, добро се познајемо. Ова сезона
је добро почела, надамо се да ће
тако и завршити. Волимо да се такмичимо и волимо то дружење од
тренинга, путовања до утакмица",
каже Гајановићева. Поред капитенске траке, ту је и тренерска обавеза,
будући да Милана ради са млађим

категоријама. Оно на чему се највише инсистира је пионирска селекција и њихови резултати.
Јер то је поента цијеле приче, сматра Мудринић, увођење дјеце у
спорт и стварање играча који ће
касније чинити сениорску екипу.
"Клуб чине млађи играчи. Сви мисле да је поента у сениорима. Али
кућа се не гради од крова. Зато је
важан тај темељ, та добра база. И
ако се ту посао одради како треба,
резултат ће доћи кроз неколико го-

дина", сматра Мудринић.
У раду му помаже и тренер Дарко
Дражић, који је сагласан са тим да
је добра сарадња са основним школама кључна. Додаје да је дјецу данас теже привући ка спорту.
"Није више довољно само налијепити плакат да вршите упис. Данас
се мора радити другачије. Ако је
дјеци досадно на тренингу, тешко
их је задржати. Морате их анимирати, мора им бити занимљиво и тренери морају показати велику дозу
креативности", појашњава Дражић.

Што се услова тиче, у "Вожду" су задовољни. Истичу
и добру сарадњу са приједорским основним школама. Нарочито са ОШ "Петар
Кочић", гдје је 2007. године и почела прича са овим
клубом. "Преко Европске
одбојкашке конфедерације,
захваљујући једном њиховом пројекту, добили смо
опрему у вриједности 5.000
долара", наводи Мудринић.
Додаје да раде и на другим
пројектима, попут изградње
два терена за одбојку на
пијеску. И још је много планова и идеја за унапређење
одбојке.

ФК "ОМАРСКА" ОБИЉЕЖИО КРАЈ УСПЈЕШНЕ ПОЛУСЕЗОНЕ

Фудбалски клуб "Омарска" уприличио је дружење својих
чланова са спонзорима и на тај начин обиљежио полусезону која је за њих, како кажу, била и више него успјешна.
Светозар Крецељ, предсједник ФК "Омарска" истакао

ПРВИ ГРАДСКИ
ДЕРБИ У ФУТСАЛУ

Екипе КМФ "Приједор" и КМФ "Рудар Приједор Сити"
одмјериће снаге у дербију 7. кола Друге футсал лиге –
Група запад. Први градски дерби биће одигран 11. децембра, у Спортској дворани "Младост".

је да је протекла полусезона била више него успјешна.
"Није било лако бити први у Другој лиги и пласирати се
међу 16 најбољих клубова РС, а поготово у полусезони,
кад видимо да смо од тих 16, ми заузели високо шесто
мјесто. Захваљујем се Стручном штабу и фудбалерима
који су за то заслужни", рекао је Крецељ.
Захвалницу за суфинансирање рада овог клуба добио
је и Град Приједор. Моња Касаловић, в.д. начелника
Одјељења за друштвене дјелатности рекла је да је ФК
"Омарска" један од успјешнијих фудбалских клубова у
Приједору.
"Наша материјална и организациона подршка и остали
видови нематеријалне помоћи нису изостали како ФК
"Омарска", тако и свим осталим нашим клубовима, од
укупно 47, које финансирамо из буџета Града Приједора",
рекла је Касаловићева.
Она је истакла да Град Приједор сваке године године повећава буџетску ставку, како за редовно, тако и за ванредна финансирања, јер је сасвим сигурно да је спорт уз
манифестације, културу, образовање и науку један од видова промоције Града.

ПРИЈЕДОР ДОМАЋИН
ПРВЕНСТВА РС У ШАХУ

Приједор ће од 8. до 11. децембра бити домаћин 20.
Појединачног првенства Републике Српске за мушкарце и жене у шаху. Наградни
фонд је 5.000 КМ, а такмичење организује Шаховски
савез РС. Право учешћа

имају сви шахисти и шахисткиње, без обзира на титулу
и категорију, регистровани
у клубовима ШС РС за 2021.
годину, са пребивалиштем у
Републици Српској. Првенство ће бити одржано у Хотелу "Приједор".

Припремили: З. Јелић, П. Шпадић
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