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РЈЕШЕЊЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ РУДНИКА У ЉУБИЈИ СВЕ БЛИЖЕ

Рaзгoвoри o рeвитaлизaциjи рудникa у Љубиjи интeнзивнo сe вoдe вeћ гoдину дaнa и
кoнaчнo рjeшeњe je свe ближe, поручено је након састанка ресорних министара са прeдстaвницимa Кoмпaниja "AрсeлoрMитaл Приjeдoр", РЖР "Љубиja" и Грaдa Приjeдoрa.
Плaн Влaдe Републике Српске je дa сe изврши дoкaпитaлизaциja oвoг прeдузeћa.

ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАНА
УЛИЦА МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА

Приједорчани су презадовољни новим изгледом Улице мајора Милана
Тепића. Једна од најпрометнијих у граду, била је у катастрофалном стању.
Сада је то потпуно друга прича. Ове седмице је званично пуштена у саобраћај.
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АКТУЕЛНО

РJEШEЊE ЗA ПOКРETAЊE РУДНИКA У ЉУБИJИ СВE БЛИЖE
Рaзгoвoри o рeвитaлизaциjи рудникa у Љубиjи интeнзивнo сe вoдe вeћ гoдину дaнa и
кoнaчнo рjeшeњe je свe ближe, пoручeнo je
нaкoн сaстaнкa министрa eнeргeтикe у рудaрствa Републике Српске, Пeтрa Ђoкићa сa
прeдстaвницимa Кoмпaниja "AрсeлoрMитaл
Приjeдoр", РЖР "Љубиja" и Грaдa Приjeдoрa.
"Вoдимo интeнзивнe рaзгoвoрe сa прeдставницимa "AрсeлoрMитaлa"
и увjeрeни смo дa су oни
спрeмни, кao и Влaдa
РС и рeсoрнo министaрствo, дa учинимo свe дa
пoмoгнeмo дa сe прoцeс
припрeмa и oтвaрaњa
рудникa oдвиja штo бржe.
И дa у другoj пoлoвини
идућe гoдинe свe будe
спрeмнo зa oтвaрaњe рудникa", пoручиo je Ђoкић.
Oвo je дoбрa виjeст зa свe,
пoручeнo je из Кoмпaниje "AрсeлoрMитaл Приjeдoр", кoja би трeбaлa дa
будe нoсилaц eксплoaтaциje.
"Нaстojaћeмo дa oвaj
прojeкaт будe eфикaсaн
кao штo смo eфикaснo
рeaлизoвaли прojeкaт у
руднику у Oмaрскoj. Свjeсни смo ситуaциje дa ћe
тaмo eксплoaтaциja стaти
зa три дo чeтири гoдинe. A
рудaрствo oвдje трaje 100
гoдинa и нoрмaлнo je дa
трaжимo вaриjaнтe кaкo
дa oнo нe прeстaнe, вeћ
дa нaстaви дa живи и дa сe

рaзвиja. Зaтo je oвo шaнсa
кojу мoрaмo искoристити", изjaвиo je гeнeрaлни
дирeктoр Кoмпaниje "AрсeлoрMитaл Приjeдoр",
Mлaдeн Jeлaчa.
Крoз зajeдничкo прeдузeћe пaртнeр ћe бити
РЖР
"Љубиja".
Плaн
Влaдe РС je дa сe изврши
дoкaпитaлизaциja
oвoг
прeдузeћa, дoк je прoдaja
стaвљeнa у други плaн,
кaжу у РЖР-у.
"Влaдa РС интeнзивнo
рaди нa дoкaпитaлизaциjи РЖР-a, кaкo би oснaжилa кoмпaниjу кoja
ћe у будућe прojeктe ући
сa "AрсeлoрMитaлoм". У
oвoм мoмeнту прoдaja je
у другoм плaну", нaвeo je
дирeктoр РЖР "Љубиja",
Стaнкo Вуjкoвић.
Дa би сe пoкрeнулa eксплoaтaциjа рудe нeопхoднa je рeвитaлизaциja пругe
Љубиja-Брeзичaни. Teндeр зa сaнaциjу трeбaлo
би дa сe рaспишe вeћ
пoчeткoм 2022. гoдинe. Нa
стoлу су три рjeшeњa, кoja
би кoштaлa у рaспoну oд

Интензивни разговори о ревитализацији рудника
10 дo 30 милиoнa КM, a
кoje ћe сe oдaбрaти зaвиси oд oбимa прoизвoдњe
рудникa, пojaсниo je министaр сaoбрaћaja и вeзa

РС, Нeдeљкo Ћoрић.
"Зa пoчeтaк ћeмo вjeрoвaтнo ићи сaмo сa првoм
фaзoм, кoja пoдрaзумиjeвa
рeкoнструкциjу
пру-

Плaн je, кaкo je сaoпштeнo након састанка,
дa сe рудa из Љубиje миjeшa сa oнoм из
Oмaрскe, чимe би сe пoдигao квaлитeт oнe
из Љубиje, a руднику у Oмaрскoj прoдужиo
виjeк. Пoкрeтaњe eксплoaтaциje у Љубиjи
упoслилo би oкo 300 рaдникa, a плaнирaнa
гoдишњa прoизвoдњa билa би oкo 500.000
тoнa жељезне рудe.

гe и кoришћeњe дизeл
лoкoмoтивe кaja би вoзилa руду сa лoкaлитeтa
дo Зeницe. A у другoj и
трeћoj фaзи мoждa ћe ићи
eлeктрификaциja, укoликo
у нeкoм трeнутку будeмo
имaли увjeрeњe дa ћe
нoви кoп дa сe oтвoри",
пojaсниo je Ћoрић.
Грaд Приjeдoр сe у
пoсљeдњих
гoдину
дaнa aктивнo укључиo
у рjeшaвaњe oвoг прoблeмa, пoручиo je зaмjeник грaдoнaчeлникa, Жaр-

кo Кoвaчeвић.
"Сви знaмo штa je рудник
биo зa грaд Приjeдoр.
И нaдaм сe дa ћe у будућнoсти тo пoнoвo бити.
Пoкрeтaњe прoизвoдњe
у Љубиjи знaчилo би
oтвaрaњe
нeкoликo
стoтинa рaдних мjeстa
и пoкрeтaњe нeких других приврeдних сeктoрa
у Приjeдoру", рeкao je
Кoвaчeвић.
З. Jелић

ОД 1. ДЕЦЕМБРА
БЕСПЛАТНА ПАРКИНГ ЗОНА У
УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА

РEВИTAЛИЗAЦИJA ДИJEЛA УЛИЦE
TOНE ПEРИЋA

Договорен и наставак радова

У тoку су рaдoви нa рeвитaлизaциjи диoницe рeгиoнaлнoг путa Р-406,
тaчниje диjeлa Улицe Toнe Пeрићa у Љубиjи. Рaдoви сe извoдe нa диoници
дужинe oкo 300 мeтaрa.
Mjeштaни
нису
крили
зaдoвoљствo штo сe рaди нa
oвoм путнoм прaвцу, нaрoчитo jeр имajу oбeћaњa из
Mинистaрствa сaoбрaћaja и
вeзa РС дa сe нa oвoм нeћe
стaти.
"Имaмo дoгoвoр сa министaрствoм дa ћe сe рaдити
и дaљe, тe дa ћe нaстaвити aсфaлтирaти пут прeмa Бришeву кojи сe спaja сa сeлимa у
сaстaву мjeснe зajeдницe Љубиja. И кojи сe пoвeзуje дирeктнo сa Сaнским Moстoм",
рeкao je прeдсjeдник Сaвjeтa
MЗ Љубиja, Гoрaн Прaштaлo.
Рaдoвe je oбишao и министaр сaoбрaћaja и вeзa РС,
Нeдeљкo Ћoрић кojи je рeкao

дa ћe сe трaжити нaчин дa сe
прoдужи прeoстaлих 1.200
мeтaрa oвoг путa.
"Сигурaн сaм дa ћeмo у
нaрeднoм пeриoду нaћи
нaчинa дa урaдимo тaj диo
рeгиoнaлнoг путa кojи би сe
свaкaкo кoристиo кao путни
прaвaц зa крeтaњe стaнoвништвa, oбзирoм дa сe сaд
приврeмeнo кoристи руднички пут кojи ћe кaсниje бит у
eксплoaтaциoнoм пoљу. И
стaнoвништвo нeћe имaти
мoгућнoст кoришћeњa кaд
сe пoкрeнe рудник", нaвeo je
Ћoрић.
Пoштo je риjeч o рeгиoнaнoм
путу, oн сe нaлaзи у нaдлeжнoсти "Путeвa РС" и финaнси-

рa гa Влaдa РС.
"Oвo je joш jeднa знaчajнa инвeстициja, пoрeд три милиoнa
мaрaкa кoje je Влaдa РС oбeзбиjeдилa зa рeкoнструкциjу
путнe мрeжe нa тeритoриjи
Приjeдoрa. И oвo je joш jeдaн
пoкaзaтeљ дoбрe нaмjeрe
Грaдскe упрaвe и Влaдe РС дa
oмoгућe нoрмaлниjи живoт
грaђaнимa oвoг пoдручja",
изjaвиo je Дрaгoслaв Кaбић,
нaчeлник Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj, кoмунaлнe пoслoвe,
зaштиту живoтнe срeдинe
и имoвинскo-стaмбeнe пoслoвe. Вриjeднoст рaдoвa je
прeкo 100.000 КM.
З. Jелић

2.

Грађани Приједора од првог децембра до краја априла
наредне године могу користити бесплатну паркинг зону која
се налази у Улици Краља Александра, на простору бивше
"Боснамонтаже".
"То је око 6.000 метара квадратних
за који је Град почетком ове седмице потписао уговор с "Боснамонтажом" која нам је бесплатно уступила
овај простор", рекао је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника.
Он је најавио да ће додатно уредити
овај простор на којем ће бити омогућено паркирање без накнаде. "То
је оно што морамо да урадимо, јер
тренутно имамо дефицит од неких
стотињак паркинг мјеста, због радо-

ва на реконструкцији Улице мајора
Милана Тепића и Јерези", рекао је
Ковачевић.
У уређење бесплатног паркинг простора биће уложено неколико хиљада марака, а од заинтересованости
грађана за паркирање на овом мјесту и договора с власником, зависиће и да ли ће то мјесто постати и
трајна паркинг локација.
М. Згоњанин

www.kozarski.com

ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАНА
УЛИЦА МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА
Приједорчани су презадовољни новим изгледом Улице мајора
Милана Тепића. Једна
од најпрометнијих у граду била је у катастрофалном стању. Сада је
то потпуно друга прича.
Ове седмице је званично пуштена у саобраћај.
Улица је проширена и наново
асфалтирана. Замијењене су
водоводне, канализационе и
топловодне цијеви, постављена
нова расвјета, проширен тротоар и направљен нови уз Пећански парк. Све је коштало 800.000
КМ.
"Један капиталани пројекат на
задовољство свих грађана града
Приједора, нешто што смо почели радити прије три мјесеца.
Поновићу опет, није предизборна кампања, није то разлог, него
смо то урадили зато што смо ово
требали урадити давно. Чекало
је то нашу Градску управу и на
задовољство свих грађана Приједора пустили смо је у функцију", рекао је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника
Приједора.
За радове су било задужено
предузеће "Приједорпутеви".
Остало је још мало посла око
тротоара.
"Ми ћемо то у наредних пар
дана завршити, комплетирати
све детаље на овој улици. Као
што смо рекли, евидентно је да
је изузетак ових паркинг мјеста
проузроковао гужву у граду,

тако да се надамо да ће грађани бити задовољни улицом и да
ће она бити један репрезент у
ужем дијелу града", истакао је
Раденко Црногорац, директор
"Приједорпутева".
Када је ријеч о паркинг мјестима, стиже још добрих вијести.
На паркингу преко пута Центра
за социјални рад планирана је
изградња гараже. Улица мајора Милана Тепића и нова пракинг мјеста су само дио ширег
пројекта уређења дијела града
око стадиона и на Пећанима.
"Пројекат ове улице се укомпоновао у идејно рјешење реконструкције градског стадиона
и израде помоћног терена на
градском стадиону, наставак
ће бити реконструкција улице
Петра Зимоњића и изградња
вртића у насељу Пећани у Х
зградама и изградња приступне
саобраћајнице према вртићу.
Такође, један од пројеката које
смо дефинисали је изградња

гараже за паркинг, тај пројекат
смо заједно договарали РЖР-ом
"Љубија", јер се земља на којој
је планирана изградња градске
гараже за паркинг налази у власништву РЖР-а", рекао је Драгослав Кабић, начелник Одјељења
за стамбено-комуналне послове.
Гаража би требало да има 560
паркинг мјеста. За изградњу,
кажу у Градској управи, постоји
спремност менаџмента РЖР-а
"Љубија" и разумијевање надлежног министарства да се што
прије ријеше процедуре и крене
са радовима. Планирано је да
све буде финансирано средствима из градског буџета и помоћи
Владе Републике Српске која је
раније изразила спремност да
помогне реализацију бројних
инфраструктурних пројеката у
Приједору.

П. Шпадић

Скупштинске актуелности

Нови погони у Индустријској зони "Целпак"

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА
"НЕОМЕТОМ" И "ЛАЗПРОМОМ"

Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић
потписао је уговоре о купопродаји некретнина у Индустријској зони "Целпак" са представницима предузећа
"Неомет" и "Лазпром".
Од оснивања фирме, сарадња са
Градом Приједором била је на
добром нивоу, а овај уговор је
додатно продубљује, поручио је
сувласник "Лазпрома", Љубиша
Лазаревић. "Уговор је доказ да та
сарадња напредује. Очекујем да ће
тако бити и убудуће", рекао је Лазаревић.
Из предузећа "Неомет", које се
бави монтажерским радовима и
већином послује на тржиштима
Србије, Хрватске и Словеније, захвалили су се Граду на оствареној
сарадњи."Јавила се потреба да
проширимо нашу дјелатност на
производњу. Надам се да ће то за-

послити додатне раднике", навео је
директор "Неомета", Душко Грбић.
Замјеник градоначелника Приједора изразио је задовољство због
потписивања уговора, рекавши да
улагања Града у ову зону доносе
резултате. "У Индустријској зони
Целпак тренутно ради преко 300
радника. Надам се да ће, реализацијом ова два уговора, тај број бити
повећан. Досад смо уложили преко
1,6 милиона КМ у ову зону, што је
дало резултате. Наставићемо да
улажемо у будућности", изјавио је
Жарко Ковачевић.
З. Јелић

Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине града Приједора

ПОЛОЖИТИ РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ОДЛУКУ
О БАНКAРСКОЈ ГАРАНЦИЈИ У
ИЗНОСУ ОД 573.000 КМ

У шта је бивша градска
власт утрошила преко 20
милиона КМ која су Приједору дозначена у периоду
од 2014. до 2019. године
за санацију штета и пројекте заштите од поплава, одборничко је питање које је,
на посљедњем скупштинском засједању, поставио
предсједник Скупштине
града Приједора, Мирсад
Дуратовић.
Дуратовић је подсјетио да
је на сједницама Скупштине града Приједора, у
прошлом сазиву, четири
пута тражио детаљну информацију о овоме, али
да је бивши градоначелник само таксативно на-

Одборници Скупштине града Приједора усвојили су Одлуку о прибављању
неопозиве банкарске гаранције у износу од 573.000 КМ. Гаранција се односу на дуг по основу обрачунатог ПДВ-а за наплату паркинга, чији је износ 458.362 КМ.
С обзиром да Град овај дуг
исплаћује у ратама, била је
неопходна гаранција банке
да ће рате бити измирене на
вријеме, појаснила је Маја
Кунић, начелник Одјељења
за финансије.
"Овдје се Град не задужује
додатно, у смислу новог кредита, нити даје гаранцију
својим предузећима чији је
већински власник, већ једноставно имамо сагласност
Скупштине да ми можемо
прибавити гаранцију банке

да ћемо све рате измирити
на вријеме. Банкарска гаранција већа је за 25 одсто у
односу на дуг, а то је у ствари
тај ризик које банке преузимају", додала је Кунићева.
Ријеч је о дугу који је иза
себе оставила претходна
ДНС-ова власт, подсјећа
замјеник градоначелника,
Жарко Ковачевић. Ово је,
каже, додатно оптерећење
за градски буџет.
"Плаћамо оно што нисмо
платили и оно што смо не-

праведно и незаконито узели
од државе. Морамо платити
тај дуг. То је била превара државе, то је била утаја пореза.
Ми ћемо платити тај дуг и санираћемо и тај проблем који
смо наслиједили од бивше
власти", тврди Ковачевић.
Скупштина
је
именовала и начелнике градских
одјељења и секретара Скупштине, који су досад били у
функцији вршиоца дужности.

Б. Дакић

3.

бројао неке од реализованих ставки, од којих многе
нису имале везе са поплавама. Предсједник градске Скупштине истиче да се
лако увјерити на терену да
нису урађени путеви који
су константно плављени,
попут дионице ТуковиБишћани-Волар, да нема
најављеног одбрамбеног
насипа нити саобраћајнице код Жегерска моста.
Дуратовић напомиње да
је и тадашња Скупштина
донијела закључак којим
је обавезала бившег градоначелника да поднесе
извјештај о утрошку ових
средстава, али да он то
није испоштовао.

"Градоначелник је у једном од својих извјештаја
само мало таксативно поредао неке пројекте који
су финансирани средствима Владе РС или из европских фондова, а тичу
се реконструкције путне
инфраструктуре оштећене
у поплавама. Тад је навео
да је од тих средстава асфалтиран пут од 'Житопромета' до 'Боснамонтаже', да је асфалтиран пут
Доња Ћела - Саничани,
те неки путеви у Козарцу.
Сви грађани знају да пут
'Житопромет' -'Боснамонтажа' никада није био погођен поплавама", рекао
је Дуратовић и закључио:
"Кад се све сабере, тадашњи градоначелник је одбио да поднесе извјештај
о утрошку нешто преко 21
милион КМ. На посљедњој
сједници Скупштине града
тражио сам од замјеника
градоначелника Приједора да се све ове информације прикупе и да се
грађанима Приједора положи рачун. Мало је недостајало да град и ове године опет буде поплављен, а
поготово насеља на лијевој обали Сане", поручио
је Мирсад Дуратовић.
Д. Совиљ

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ / АКТУЕЛНО

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Дом за лица са инвалидитетом и Висока медицинска школа

Потписани уговори с корисницима

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ПОДСТИЦАЈИ У ПРИВРЕДИ У

ИЗНОСУ ОД 435.000 КМ

На Међународни дан особа са инвалидитетом,
озваничен је почетак сарадње приједорског
Дома за лица са инвалидитетом и Високе медицинске школе, с циљем побољшања услова
живота корисника овог дома у којем су смјештене особе са умјереном и тежом менталном
ретардацијом, углавном мушког пола, из Републике Српске, ФБиХ, Хрватске и Црне Горе.
"Поред тог, значајно нам је да обезбиједимо
стручну подршку коју ће Висока медицинска
школа, са своје стране, пружити у припреми
радне терапије, дугорочно гледано и радних
центара у оквиру дома, а исто тако у изради
стратешких докумената, те заједничко наступање према институцијама, невладином сектору и вањским донаторима, уколико је то могуће", рекао је Милош Марјановић, директор
Дома за лица са инвалидитетом Приједор.
Висока медицинска школа у Приједору једина
је високообразовна установа у Српској и Федерацији БиХ која школује дипломиране радне
терапеуте. Од садашњих 400 студената, 30 је
на програму радне терапије, који ће од сада
праксу обављати и у Дому за лица са инвалидитетом.
"Наш интерес је да афирмишемо радну тера-

пију као струку која може много да помогне
особама са инвалидитетом. Први кораци биће
везани за наставну сарадњу, односно ову установу ћемо користити као нашу наставну базу,
гдје ће студенти моћи да долазе на праксу",
истакао је Илија Стијепић, директор Високе
медицинске школе Приједор.
Потписивању Меморандума о сарадњи присуствовао је и министар здравља и социјалне
заштите Републике Српске. Ален Шеранић је
истакао да је ово врло важна ствар и са аспекта Министарства, које потенцира интердисциплинарну и међусекторску сарадњу, али и за
студенте Високе медицинске школе и кориснике Дома за лица са инвалидитетом.
"Договорили смо израду стратешког документа, везано за саму установу, на бази одређених
процјена гдје се ова установа види за десетак
година. Потребно је да се са позиције капацитета, кадрова, опреме, али и инфраструктуре,
ова установа прилагоди како би добила неко
своје другачије мјесто, сходно европским моделима рада овакве врсте установе у заједници. То ће бити план и рад који ћемо наставити у
наредном периоду", додао је Шеранић.

М. Шодић

4.

Подстицаје по два основа за предузеће "Лигнум Стјепановић"
Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић, потписао је уговоре с корисницима за додјелу подстицајних средстава
из области привреде, у укупном износу од
435.000 КМ. Тиме ће се дати подршка за запошљавање 163 радника. На основу јавних
позива, поменути износ из градског буџета
одобрен је за укупно 129 привредних субјеката.
За додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање, 45 лица ће добити подстицајна средства од укупно 139.000 КМ. За
подршку женском предузетништву, седам
жена ће добити по 3.000 КМ или укупно
21.000,00 КМ. Подстицајна средства у укупном износу од 125.000 КМ одобрена су за
64 послодавца, која ће запослети 111 нових
радника.
За подршку увођењу стандарда квалитета,
два привредна субјекта ће добити по 4.256
КМ. За подстицаје за повећање конкурентности малих и средњих предузећа у 2021.
години, за 11 привредних субјеката одо-

брено је укупно 145.695 КМ. Подстицаје
по два основа добиће предузеће "Лигнум
Стјепановић" из Брезичана, које се бави
производњом плоча за масивни намјештај.
Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и предузетништво, рекао је да ће,
поред ових уговора, обезбиједити подршку
за стручно оспособљавање и преквалификацију радника."Имали смо већ ове године
и средства за привредне субјекте који су
претрпјели посљедице због корона вируса.
То значи да ће ове године из градског буџета за разне врсте подстицаја у привреди
бити издвојено око 600.000 КМ", рекао је
Росић.
"Средства предвиђена за ове намјене, као
и уговори, већа су и од града Бијељина, што
значи да дајемо подршку, запошљавамо
младе и наше стратешко опредјељење ће
бити такво и убудуће", рекао је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника.
Д. Совиљ

www.kozarski.com

На донаторском ручку за парохијски дом и цркву у Доњој Љубији

ОШ "Вук Караџић", Омарска

ПРИКУПЉЕНО ОКО 12.000 КМ

ДОНАЦИЈА ГРАДА ЗА
КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ

На донаторском ручку који је организован
у Друштвеном дому у Љескарама скупљено је око 12.000 КМ за завршетак радова на
изградњи парохијског дома у Доњој Љубији
и санацију крова и фресака на храму Светих
апостола Петра и Павла у овом мјесту.

Парох у Доњој Љубији, Славољуб
Кнежевић прича да је око 80
одсто радова на изградњи парохијског дома у Доњој Љубији
завршено. "Остало је да се уради
фасада и још неколико ситних
грађевинских радова. Потребно
је такође да се санира кров на
храму Светих апостола Петра и
Павла. Кроз пукотине крова пролази киша и уништава фреске.
Иконостас је један од вриједнијих у нашој епархији с обзиром
да је рађен уочи Другог свјетског
рата и те фреске је радио Рус Пимен Софронов", рекао је Кнежевић.
У храм у Доњој Љубији на молитве долазе и мјештани околних мјеста. Предсједник Савјета
мјесне заједнице Љескаре-Калајево, Зоран Јошкић каже да су
и мјештани скупљали новац за
изградњу парохијског дома."Ми
мјештани смо успјели нешто

средстава да скупимо, али то су
мала
средства
која нису довољна па се појавила
иницијатива да се
то дигне на мало
виши ниво и да
се покуша скупити нешто људи и
мимо села и парохије. Овим донаторским ручком
покушавамо
да
прикупимо новац потребан за
завршетак радова на изградњи
нашег парохијског дома", рекао
је Јошкић.
У приједорском СНСД-у препознали су потребу Доње Љубије
да добије парохијски дом. Предсједник Градског одбора СНСД-а
Приједор, Саша Бурсаћ истиче
да се не смије дозволити пропадање храмова као и уништавање

Захваљујући средствима Града Приједора, Основна школа "Вук Караџић" у Омарској добила је вриједну опрему
за кабинет информатике. Ријеч је о 14 компјутера и три
пројектора, који ће, према очекивањима Управе и ђака,
додатно унаприједити квалитет наставе у овој школи.

Храм Светих апостола Петра и Павла је изграђен 1938.
године за вријеме свештеника Живка Даниловића,
који је прва жртва усташа на
овом подручју. Био је еминентна личност и народни
посланик. Дао је велики
допринос у Љубији, али и
у мјестима око Љубије. Захваљући њему изграђена је
школа у Шурковцу.
традиције. "Чули смо да имају
проблем са кровом и да им треба хитна интервенција. Ја сам позвао пар пријатеља да донирамо
новчана средстава да се заврши
тај кров и да не пропадају фреске које су осликане", поручио је
Бурсаћ.
Он је изразио захвалност предсједнику Републике Српске,
Жељки Цвијановић чији је кабинет донирао новац за изградњу
парохијског дома у Доњој Љубији који је у дворишту храма.

"Ова донација нам веома много
значи, јер смо досад имали проблема са кориштењем кабинета информатике због застарјеле
опреме. Осим компјутера, од
Града смо добили и пројекторе
који ће бити кориштени за потребе других наставних предмета, а
не само за информатику", рекао
је директор Бобан Берић, захваливши на донацији. Он је подсјетио да је Град финансијски подржао и набавку пећи за Подручно
одјељење у Горњем Петровом
Гају.
Град Приједор сваке године, у
оквиру пројекта "Инклузивне
школе - инклузивне заједнице",
са 20.000 КМ помаже ситније

пројекте у основним школама,
кроз донације, интерне поправке
или опремање школских кабинета. Сада је обезбијеђен и додатни
износ за потпуно опремање информатичког кабинета у Основној
школи "Вук Караџић" у Омарској,
рекла је Моња Касаловић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности.
Ове године, укупна ставка за
образовање из градског буџета
износи око 900.000 КМ, док би
у 2022. она требало да буде повећана на преко милион марака,
гдје се за стипендирање ученика и студената предвиђа 800.000
КМ.
Д. Совиљ

Ђаци задовољни новим компјутерима

Б. Мајсторовић

Нови засади

JEДНOКРATНA ПOMOЋ ЗA СTAMБEНO
ПРИJEДOРСКИ ВOЋAРИ ПРEУЗEЛИ ЗБРИЊAВAЊE 242 КOРИСНИКA
СAДНИЦE БOРOВНИЦE
двиje гoдинe", пojaсниo

Приjeдoрски вoћaри кojи су
сe приjaвили нa Jaвни пoзив
зa пoдизaњe нoвих зaсaдa
прeузeли су првe сaдницe
бoрoвницe. Двије стотине
садница бoрoвницe зaсaдићe и Нихaд Фoрић. Кaжe,
риjeч o oглeду, имa слoбoдну пaрцeлу, пa ћe oвo бити
приликa дa сe oкушa сa
рeлaтивнo нoвoм културoм
зa oвo пoднебље.
"С oбзирoм дa ми на овим
просторима немамо искустaвa сa бoрoвницoм, кao
штo тo имajу у Србиjи и
Хрвaтскoj, видjeћeмo кaкo
ћe ићи и хoћe ли сe зaсaди
прoширивaти. Идeмo кoрaк
пo кoрaк", кaжe Фoрић.

Крoз
oвaj
прojeкaт
прeдвиђeнo je пoдизaњe
зaсaдa бoрoвницe, aрoниje
и рибизлe. Oвe културe oдбрaнe су дoгoвoром грaдскoг
Oдjeљeњa зa пoљoприврeду
и рурaлни рaзвoj, приjедoрскoг Удружeњa вoћaрa и
Зaдругe "Кooпeрaтивa", а
рaзлoг je jeр су oвo вoћкe
кoje су oтпoрнe нa кaснe
прoљeћнe мрaзeвe.
Грaд Приjeдoр пoдржao je
пoдизaњe нoвих зaсaдa суфинaнсирajући 40% вриjeднoсти сaдницa, oднoснo
1.000 КM пo произвoђaчу.
"Нaдaмo сe дa je тo jeдaн
нoви трeнд у пoдизaњу
зaсaдa вoћa. У пoсљeдњих

пaр гoдинa увидjeли смo
дa oвe културe мoгу дa издржe нeпoвoљнe врeмeнскe услoвe, oднoснo нискe
тeмпeрaтурe. И тo je jeдaн
oд рaзлoгa збoг кojих смo
сe oдлучили зa сaдњу oвих
културa", рeкao je нaчeлник
Oдjeљeњa зa пoљoприврeду
и рурaлни рaзвoj, Дaниjeл
Eгић.
Пoрeд тoг, дoдao je Eгић,
пoстojи и вeликo интeрeсoвaњe нa тржишту зa
плoдoвe oвoг вoћa, тaкo
дa
пoтeнциjaл
пoстojи.
Пoдизaњe
oвих
зaсaда
пoдржaнo je и крoз ИФAД
прojeкaт и тo крoз суфинaнсирaњe у изнoсу oд 40% зa
рeпрoмaтeриjaл, дoк тaj изнoс идe и дo 50% зa жeнe
које се баве воћарством и
oнe млaђe oд 35 гoдинa.
"Трeнутнo смo у прoцeсу
нaбaвкe oпрeмe зa пoтрeбe
зaдругe. Кoнкрeтнo, рaди
сe o линиjи зa циjeђeњe
сoкa, трaнспoрнoм вoзилу и мaшини зa прaвљeњe
бaнкoвa и пoстaвљaњe фoлиje. Укупнa вриjeднoст je
180.000 КМ гдje ћe се по
прojeкту учeствoвaти сa 70%,
a "Кooпeрaтивa" сa прeoстaлих 30%", пojaсниo je кooрдинaтoр прojeктa, Жaркo
Tубин.
З. Jелић

Ранко Колар:
На конкурс се
пријавило 266 особа
Пoзнaти су рeзултaти
кoнкурсa зa jeднoкрaтну пoмoћ зa рjeшaвaњe
стaмбeнoг збрињaвaњa
бoрaчкe
пoпулaциje,
кojи je рaсписao Грaд
Приjeдoр. Из Oдjeљeњa
зa бoрaчкo-инвaлидску
зaштиту сaoпштeнo je дa
сe нa кoнкурс приjaвилo
266 особа, oд чeгa су
242 приjaвe пoзитивнo
риjeшeнe.
Вршилац дужности начелника oвoг oдjeљeњa,
Рaнкo Кoлaр нaглaсиo
je дa су кoнкурсoм били
oбухвaћeни бoрци првe
и другe кaтeгoриje, рaтни
вojни инвaлиди дo сeд-
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мe кaтeгoриje и члaнoви
пoрoдицa кojи дoсaд нису
били oбухвaћeни кoнкурсoм Влaдe РС и кojи нису
дoбиjaли пoмoћ Грaдa и
Влaдe РС.
Прoцjeнe су дa ћe зa oву
нaмjeну бити пoтрeбнo
oкo 400.000 КM. Пojeдинaчни изнoси су дo
2.000 КM зa сaнaциjу вeћ
изгрaђeних
стaмбeних
oбjeкaтa, тe дo 5.000 КM
зa изгрaдњу или купoвину стaмбeнoг oбjeктa."Дo
крaja гoдинe бићe исплaћeнo 60.000 КM зa
oнe кojи су први нa рaнглисти. A oстaли ћe бити
исплaћeни у нaрeднe

je Кoлaр.
Oн je дoдao дa je у Нaцрту
буџeтa Грaдa зa нaрeдну
гoдину плaнирaнo 50.000
КM зa oвe нaмjeнe, тe joш
50.000 КM зa урeђeњe
зeмљиштa и урбaнистичкo-тeхничкe услoвe зa изгрaдњу стeмбeнe згрaдe,
кoja je диo прoгрaмa
трajнoг стaмбeнoг зрбињaвaњa
бoрaчких
кaтeгoриja, кojи рeaлизуje Влaдa РС.
Кoлaр je нaпoмeнуo
и дa су прeдстaвници
Oдjeљeњa зa бoрaчкo-инвaлидску зaштиту и грaдскe Бoрaчкe oргaнизaциje
пoсjeтили oсуђeникe кojи
су нa oдслужeњу зaтвoрскe кaзнe у Вojкoвићимa.
"Oсуђуjeмo билo кaквe
злoчинe кojи су сe дeсили
нa прoстoру бившe Jугoслaвиje. Aли дaли смo дo
знaњa тим људимa, бeз
oбзирa нa њихoвe прeсудe, дa нису зaбoрaвљeни
и дa ћeмo, кoликo je тo
у нaшим мoгућнoстимa,
пoмoћи њимa и њихoвим
пoрoдицaмa", нaвeo je
Кoлaр.
З. Jелић

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

Слободан Јавор, кандидат СНСД-а
за градоначелника Приједора

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА У НОВИМ
НАСЕЉИМА У ШТО КРАЋЕМ РОКУ
У разговору с мјештанима нових
насеља Слободан Јавор се увјерио
да је, поред инфраструктуре, њихов највећи проблем легализација
земљишта и објеката. "Сазнао сам
да је досад око 1.000 домаћинстава на Аеродромском насељу
добило рјешење о легализацији
земљишта, а они који нису, неопходно је да дођу у РУГИПП да поднесу захтјев за формирање парцела", рекао је Јавор.
Кад је ријеч о насељима Јањића
пумпа и Врбице, све је по Јаворовим ријечима спремно за излагање
на јавни увид. "Жалосно је што
претходних 16 година нико није
имао слуха за њихове проблеме,
а људи који су ријетко долазили,
само су им обећавали да ће њихов
проблем бити ријешен", истакао је
Јавор.
ВРИЈЕМЕ ДА СЕ ГРАД ОДУЖИ
ПРИВРЕДНИЦИМА
Слободан Јавор је посјетио Индустријску зону Целпак, гдје је разговарао са привредницима који су га
информисали о одређеним инфраструктурним проблемима.
"Срамота је да улица Ц-106, која
је прије неколико година обећана
привредницима још није завршена, иако се Град тада уговором
обавезао да ће, најкасније за шест
мјесеци, она бити у функцији. Тим
проблемима се назире се крај. Захваљујући иницијативи СНСД-а,
Влада РС је одобрила 840.000 КМ
за ту улицу и очекујемо да то за неколико дана буде завршено", рекао
је Јавор.
АСФАЛТИРАТИ ПУТЕВЕ У
ДОЊЕМ ПЕТРОВОМ ГАЈУ
Путеви у Доњем Петровом Гају су у
лошем стању и рјешавање тог проблема биће један од приоритета
Слободана Јавора. "Овим људима
треба изаћи у сусрет и асфалтирати
ове путеве. Градска власт на челу
са СНСД-ом то ће свакако имати у
виду. Залагаћу се да се у овим селима, кроз субвенције, побољшају
услови за пољопривредну производњу", истакао је он. Један од
захтјева мјештана овог села јесте и
да се пут од Трнопоља до Омарске
прекатегорише у регионални пут.
ДНС ГРАЂАНИМА ТРЕБА ДА
ОБЈАСНИ ГДЈЕ ЈЕ ПОТРОШИО ПАРЕ
Грађани Приједора знају врло добро, да је апсолутни владар града
свих ових година био ДНС, чији
челници сада поручују да Приједору требају промјене!? Да ли то
значи враћање на старо, на вријеме од прије 10 мјесеци током којих
смо показали да Приједор може
бити велико градилиште, град без
криминала, корупције и промашених инвестиција. У прилог поменутом је и податак да је за 16 година ДНС-а у Приједору из буџета
града потрошено 634.000.000 КМ.
То грађанима Приједора треба да
објасни управо ДНС! Мој циљ је да
Приједор вратимо на друго мјесто
у Републици Српској, које му и припада.
СНСД НЕ ПОДРЖАВА ПРЉАВУ
ПОЛИТИЧКУ КАМПАЊУ
Слободан Јавор је истакао да ова
партија не подржава вођење прљаве политичке кампање којој свједоче грађани Приједора. "Свједоци
сте прљаве кампање која никада
није била оваква. Отишло се корак

даље. Удара се на приватни живот
појединаца с циљем да се дискредитује политички противник или
неко из супротног политичког табора. Апсолутно нисмо опредијељени за овакву политику и то смо и
доказали претходних мјесеци, а не
само претходних 15 дана. Онај ко
нема план, програм, визију напретка нашег града понаша се управо
овако како сте имали прилику да
видите – изношењем одређених
ствари на друштвеним мрежама, покушавајући да блати и оног
појединца на којег се односи као
и његову ужу и ширу породицу",
истакао је он.
САРАДЊА САНИЧАНА И ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ОВЕ ГОДИНЕ БИЛА ЈЕ
ОДЛИЧНА
Сарадња Мјесне заједнице Саничани и Градске управе у протеклих
десет мјесеци била је одлична.
"Резултати те сарадње су видљиви
кроз неке инфраструктурне пројекте", рекао је Слободан Јавор на
трибини у Саничанима. "Оно што
ме радује да смо успјели урадити
500 метара расвјете, започети су
радови на асфалтирању 500 метара
пута у засеоку Шоботи, а 95 одсто
нисконапонске мреже је завршено. Повећали смо ставке из буџета
за овдашње културно-умјетничко
друштво и Фудбалски клуб "Слога",
навео је Јавор.
СОЦИЈАЛИСТИ ПОДРЖАЛИ
ЈАВОРА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Слободан Јавор, кандидат СНСДа за градоначелника Приједора,
добио је подршку на скупу који је
организован у Чиркин Пољу, уз
подршку Социјалистичке партије и
на иницијативу мјесног Удружења
пензионера овог насеља. "Јавор
је досад исказао принципијелност
и довољно досљедности у провођењу активности које ће омогућити бољи живот свим грађанима на подручју нашег града, а
посебно најосјетљивој популацији,
односно пензионерима", рекао је
Игор Кнегињић, предсједник ГО
Социјалистичке партије Приједор.
Скупу је присуствовао и Душко Милуновић, члан Извршног одбора
Социјалистичке партије.
Јавор
НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЈЕКТИ НА ПЕЋАНИМА
Слободан Јавор, заједно са потпредсједником
ове
партије
Жељком Цвијановић, посјетио је
приједорско насеље Пећани. "Изградња модерног дјечијег вртића
почиње наредне године као и
реконструкција Улице митрополита Петра Зимоњића. Влада РС је
обезбиједила новац за реконструкцију. С тим радовима крећемо
на прољеће. Битна је и изградња
трим-стазе у парку на Пећанима",
поручио је Јавор. Потпредсједник
СНСД-а, Жељка Цвијановић рекла је да су мјештанима Пећана
обећали оно што могу учинити, а
то је изградња вртића."То ће бити
ангажман предсједника Републике
и Владе РС. Завршен је папиролошки дио око документације и
обезбијеђене финансије", рекла је
Цвијановићева. Она је поручила да
Приједор, као већи град, заслужује
прави третман локалне и републичке власти. Истиче да је потребно да градоначелник Приједора,
утврђене стратешке пројекте упути
на адресу републичких институција, чију ће подршку имати.

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

ПОЛА МИЛИОНА ЗА
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ
РАДНИКА
На предизборној трибини у
Марићкој Горан Предојевић је
рекао да је дио његовог програма и издвајање значајних
средстава за преквалификацију за дефицитарна занимања у привреди. "Обилазећи
наше привреднике добио
сам информацију да већини
њих недостаје радна снага,
одређене струке, тако да ми
планирамо да у наредној години издвојимо 500.000 КМ
за преквалификацију радника
за недостајућа радна мјеста
у нашем граду", рекао је Предојевић и додао да ће у наредне три године, уколико добије
повјерење грађана, ријешити
и комплетну инфраструктуру у
овом дијелу града.
ПРЕДЛОЖИ СВОЈ ПРОЈЕКАТ
Горан Предојевић је учествовао у акцији "Предложи свој
пројекат", која је одржана на
Тргу мајора Зорана Карлице.
"Планом рада, обећали смо
да ће грађани креирати развој Приједора и своје локалне
заједнице онако како желе
да се развија. Зато смо разговарали с грађанима на градском тргу и дали им прилику
да предложе пројекте које
сматрају битним", поручио је
Предојевић.
УВЕШЋЕМО НОВУ
ПОЛИТИЧКУ КУЛТУРУ
"Као што нећемо дијелити
грађане, тако нећемо дијелити ни одборнике. Са свим одборницима ћемо разговарати
јер иза сваког одборника стоји
народ", поручио је Предојевић на предизборној трибини
у Чиркин Пољу. Ако добије
повјерење грађана, као градоначелник неће уносити нестабилност у политички и јавни
живот. Увешће, како је најавио, нову политичку културу
у граду Приједору."Политичка
нестабилност у претходном
периоду и политичка препуцавања зауставили су развој нашег града. Подијелила
је наше суграђане, унијела је
одређену нестабилност, успорила развој тако да обећавамо да ће након избора у Град
Приједор доћи једна нова политичка култура", нагласио је
Предојевић.
ВЕЋЕ СТИПЕНИЈЕ И СТАНОВИ
ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ
Горан Предојевић је на панел
дискусији "Млади и политика" истакао да жели да чује
шта је за младе људе приоритет и шта би било неопходно
урадити да се смањи незапосленост и да не одлазе са
ових простора. "Планирамо
повећање стипендија за дефицитарна занимања, да сви
млади који желе и који хоће
да остану у овом граду имају
сигурну стипендију, а након
тог и сигуран посао. Кроз
пројекат станоградње жели-

мо да обезбиједимо стотину
станова за младе брачне парове", рекао је Предојевић.
ПРИЈЕДОР ПО МЈЕРИ
ГРАЂАНА
Приједор треба да буде град
по мјери његових грађана, у
којем ће они сами креирати
развој свог града, поручио је
Предојевић на трибини у Гомјеници. Зато на челу Града
треба да буду озбиљни људи,
а не да се води "ријалити политика", истакао је Предојевић. Једна од идеја је да се
младима на селу поклони
имања, навео је Предојевић.
"Да би Град Приједор куповао
напуштена имања и давао
их младим људима. Тако би
оснажили села. Младима би
обезбиједили и оно што је
потребно за покретање пољопривредне производње", рекао је Предојевић.
ЈАЧАТИ ВЕЗЕ СА
ДИЈАСПОРОМ
Приједор има многобројну
дијаспору, зато је у плану
рада градоначелника формирање Канцеларије за дијаспору, истакао је Предојевић на
предизборној трибини у Козарцу.
"Сви знамо да је и у овом
насељу, али и у Приједору
дијаспора бројна. Путем те
канцеларије желимо да остваримо контакт са нашим
људима. Циљ је да они буду
у чврској вези са градом, да
користимо њихова искуства
и да их једног дана дочекамо
овдје у Приједору", рекао је
Предојевић. Планира и формирање Народне канцеларије у којој ће градоначелник
и одборници разговарати са
суграђанима.
БИТНО ДА ГРАЂАНИ
ИЗАЂУ НА ИЗБОРЕ
На крилима промјена које
су се десиле у Бањалуци и
формирања нове скупштинске већине, и Приједор ће у
недјељу добити градоначелника из опозиционог блока,
убијеђен је Горан Предојевић.
Врло брзо ћe бити формирана нова скупштинска већина
и кренуће се у реализацију
плана и програма развоја
града, поручио је Предојевић са трибине у Бусновима.
"Овдје је основни проблем
развој путне инфраструктуре.
Ову мјесну заједницу чине
и Буснови и Томашица, а
чињеница је да је у претходном периоду Томашица била
мало запостављена када је о
инфраструктури ријеч. Томе
ћемо дати приоритет, као и
пројекту водоснабдијевања
од Гомјенице до Томашице",
рекао је Предојевић. Трибини
у Бусновима присуствовали
су предсједник ДНС-а, Ненад
Нешић и предсједници приједорских одбора СДС-а и ПДПа, Маја Драгојевић Стојић и
Миодраг Деретић.
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СПРИЈЕЧИТИ ОДЛАЗАК
МЛАДИХ
Слађана Радаковић, тврди
да има конкретне мјере за
заустављање одласка младих из Приједора. Како каже,
покренуће изградњу стамбених објеката за младе. "Град
ће суфинансирати 50 одсто
изградње. Такође, у наредном периоду планирамо
улагања у области културе
и спорта, јер знамо да је то
један од услова останка младих на овом подручју. Подршком мене као кандидата,
ви подржавате "Програм
21-24", а тај програм значи
бољи живот за све људе који
воле град Приједор", истакла је Радаковићева.
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ БЕСПЛАТНА
АУТОБУСКА ЛИНИЈА ОД
ГРАДА ДО БОЛНИЦЕ
Слађана Радаковић свој програм представила је и мјештанима приједорског села
Петрово. Како је истакла у
фокусу њеног дјеловања
биће и социјална политика,
нарочито брига о најстаријој
популацији и инвалидима.
"Низом уштеда у буџету омогућићемо већа издвајања за
пензионерску популацију.
Једна од конкретних мјера
према овој популацији биће
и успостављање бесплатне
аутобуске линије од центра
града до болнице. Сматрам
да се морамо одужити људима који су стварали овај
град, јер све што имамо од
инфраструктуре створено је
њиховим радом", додала је
Радаковићева.
ЗНАЧАЈНО УЛАГАЊЕ У
ФЕСТИВАЛЕ И ХОРСКО
ПЈЕВАЊЕ
На трибини у Омарској Радаковићева је поручила да
култура у значајној мјери
може допринијети афирмацији града Приједора.
"Предвиђамо значајна улагања у фестивале и хорско
пјевање. Значајно мјесто ће
заузети и "ША Фест". Приједор мора имати и једну
манифестацију у Европи.
Планирамо и оснивање Културног савјета града Приједора, као тијела које ће имати савјетодавни карактер,

све с циљем подизања културе на виши ниво", истакла
је она. Програмом "21-24"
предвиђено је и "брендирање" града Приједора на
међународној сцени, јер
како истиче Радаковићева,
овај град то заслужује.
ЗНАЧАЈНО УЛАГАЊЕ
У СПОРТ
У Програму "21-24" врло
битно мјесто заузима и
спорт. Сем спортских клубова у граду Приједору, планирамо и јачање спортских
клубова у приградским и
сеоским срединама, истакла је Слађана Радаковић на
трибини на Уријама. "На тај
начин ћемо помоћи колико
је у нашој могућности и стимулисати тренере који желе
да раде у тим срединама.
Желимо да афирмишемо
спортски дух, а истовремено подстичемо младе да
остану у тим срединама",
нагласила је она и додала да
је Програмом "21-24" предвиђено и стипендирање
успјешних спортиста, а све
с циљем афирмације Града
Приједора.
ВРАТИТИ ВЈЕРУ У
ИНСТИТУЦИЈЕ
"У посљедње вријеме Приједор постаје ријалити град
о коме жута штампа има
шта да напише, међутим,
то ће се промијенити ако
добијем повјерење грађана
на изборима", поручила је
Слађана Радаковић, на предизборном скупу у Чиркин
Пољу.
"Из Приједора ће одлазити
другачије вијести и то оне
лијепе, да је отворена фабрика, да су изграђени станови за младе стручњаке,
да је повећан откуп млијека, да се млади враћају у
наш град. Довољно је само
мало времена да се слика
о нашем граду промијени,
мало воље, ентузијазма, да
вратимо вјеру и поштење у
политику и вјеру у институције. Зато подржите мене
као независног кандидата
за градоначелника и обавезно изађите на изборе",
рекла је Радаковићева.
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Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите РС

НИСАМ ЗАДОВОЉАН НАЧИНОМ
НА КОЈИ ГРАЂАНИ ПРИХВАТАЈУ
ВАКЦИНАЦИЈУ
их позивао и позивам их да у
оквиру стручних кругова расправимо њихове недоумице. Треба
да се запитамо да ли се они тако
понашају у неким другим ситуацијама, јер они су стручни радници који сумњају у струку.

Епидемиолошка ситуација у Републици Српској
тренутно је стабилна и повољнија у односу на
претходни период и када говоримо о хоспитализованим пацијентима. У односу на март и април кад
смо имали исти број заражених, а много већи број
хоспитализованих пацијената. Тад се број хоспитализованих кретао око 1.500 у Српској, а ако погледамо уназад мјесец-два тај број није прешао 700,
истакао је у интервјуу за Телевизију Приједор Ален
Шеранић, министар здравља и социјалне заштите
у Влади Републике Српске.
И БиХ биљежи велику смртност од вируса корона у Европи.
Може ли се тај неславан тренд
зауставити?
- Још у мају прошле године смо
говорили да је најефикасније
оружје у борби против епидемије вакцинација. И да са повећаним процентом вакцинације
имате мање теже обољелих и
мање смртних случајева. Посљедњи подаци европског Центра за контролу заразних болести
су управо показали један супротан дијаграм гдје са што већим
бројем вакцинисаних имате у
поједним земљама ниску смртност, а што имате мањи број вакцинисаних имате већу смртност.
Ситуација је мање-више иста у
региону, мислим да Румунију и
Бугарску које у Европској унији
предњаче са бројем смртних
исхода. И оно што се говорило
у мају је да ћемо када будемо
правили план вакцинације прво
вакцинисати старије особе и особе које имају одређена хронична
обољења. Јер када говоримо о
смртним случајевима, највише
преминулих су особе од 70 година и више, 32 одсто отпада чак на
особе преко 80 година. Углавном
су то особе које су имале кардиоваскуларне потешкоће, а у 30 одсто случајева ради се о лицима
која су имала дијабетес, чак у 10
одсто случајева и особе које су
гојазне.
Због процента вакцинисаних,
конкретно у Приједору је око 30
одсто, константно позивате на
вакцинацију. Међутим и код нас
је јак антиваксерски лоби, чак и
међу здравственим радницима.
Како то коментаришете? - Као
епидемиолог и као ресорни министар нисам задовољан. Када
говоримо о потпуној вакцинацији (двије дозе) ми смо тренутно на неких 33 одсто, а када говоримо о вакцинацији једном
дозом то је око 39 одсто. Почели
смо и са бустер дозом и око три
одсто грађана Српске је вакцини-

Када је и питању бустер доза,
да ли се након двије исте вакцине, препоручује бустер доза неком другом вакцином?
- Што се тиче избора вакцине, научне и стручне препоруке јесу да
грађани могу да изаберу бустер
вакцину. Када говоримо о вакцини "Спутњик В" препорука за бустер дозу је прва доза "Спутњика
В", за све остале вакцине пошто
се оне користе у првој и другој
дози као исте можете да користите другу вакцину. Битно је да
је особа вакцинисана са двије
дозе, јер адекватан одговор организма ће доћи на било коју
сензибилизацију вакцином.
Да нам појасните посљедње
измјене Закона о дјечијој заштити РС.
- Врло важан закон из разлога
што ћемо са новим приједлозима законских рјешења након

за неких 45 одсто и износиће око
140 КМ. За дјецу из осјетљивих
категорија дјечији додатак ће износити 172 КМ и биће увећан за
неких 39 одсто. Ово су мјесечни
дјечији додаци који ће у складу
са законом и критеријумима које
треба да се утврде кроз Фонд дјечије заштите РС добијати сва дјеца до 18 година. Друго право за
које мислимо да је важно и које
увећамао за 100 одсто је износ
средстава које добија свака породиља за опрему новорођенчета који је досад у РС износио 250
КМ, по усвајању закона, предложили смо и очекујемо да ће то
бити, тај износ ће бити 500 КМ.
Желимо да свакој породиљи помогнемо путем средстава која се
прикупљају из доприноса, али и
из буџета РС. Трећа ствар која је
такође важна је износ средстава
за родитеља-његоватеља, који је
први пут уведен 2019. године у
области дјечије заштите гдје смо
основицу за исплату дефинисали
кроз најнижу плату, досад је он
износио око 135 КМ. Правимо
измјену закона гдје ћемо основицу израчунати 100 одсто, у
потпуном износу од најниже мјесечне плате тако да очекујем да

Са гостовања на Телевизији Приједор

"Када говоримо о здравственим установама, домови здравља одрађују свој дио посла, а болнице свој
дио и оно што увелико траје у РС, а мислим да смо
први у региону кренули с том активношћу је пулмолошка рехабилитација након пребољеног вируса",
додао је Шеранић.
сано. Нисам задовољан ни начином на који грађани прихватају
вакцинацију, с обзиром да је
много оних који и не знају због
чега је не прихватају. Наша обавеза је да говоримо о вакцинацији, јер говоримо на бази научних и стручних доказа и то је оно
што у овој ситуацији треба да
буде једино релевантно. Лажне
информације доводе људе до заблуде и не треба да будемо поборници тих идеја. Људи који су
противници вакцинације користе
полуинформације и одређене
студије које нису интерпретиране на начин на који би стварно
требало да се ради. Што се тиче
здравствених радника увијек сам

анализе коју смо урадили заједно са Фондом дјечије заштите
РС понудити пред народне посланике као приједлог Владе РС
измјене и допуне овог закона
које се односе на неколико ствари које су врло важне за грађане
који користе права из овог закона. Уводимо дјечији додатак за
прво дијете по први пут, а износ
тог дјечијег додатка ће се кретати
отприлике 97,2 КМ и биће дефинисан у постотку од 18 одсто на
основицу путем које се израчунава. С друге стране, повећавамо за
100 одсто износ дјечијег додатка
за друго и четврто дијете који
ће изностити 97,2 КМ, за треће
дијете додатак ће бити увећан
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ће тај износ бити око 540 КМ, за
све оне особе која до своје 30-те
године испуне критеријуме предвиђене законом. Према процјенама Фонда дјечије заштите РС
имамо око 520 таквих особа и
очекујемо да ће наредне године добијати ту накнаду. Морам
истаћи да је ово договарано са
удружењима која се брину о правима особа из ове области имамо са њима дугорочну стратегију
како и на који начин да одређена
права прихватамо и управо смо
и у Приједору имали потписивање меморандума о сарадњи
Дома за лица са инвалидитетом
и Високе медицинске школе гдје
управо са одређеним удружењима из ове области планирамо
правити одређене капацитете
који ће помоћи тим особама да
у оквиру своје социјализације и
права која их следују дођу, надам
се и до квалитетнијих услова живота. Мислим да се много чини
на пољу социјалне заштите и не
смијемо да занемаримо ту об-

ласт, мислим да је то врло важан
сегмент друштва.
За два мјесеца биће завршена студија изводљивости о изградњи нове или реконструкцији садашњег објекта болнице
"Доктор Младен Стојановић".
- РС се уназад сигурно неких 15
година опредијелила за значајна
улагања у инфраструктуру секундарне и терцијалне здравствене
заштите и кроз тада један план
стратегије развоја секундарне и
терцијалне здравствене заштите
кренуло се фазно кроз четворогодишње циклусе инфраструктурно
и путем опреме, али и кроз људ-

"Оно што цијели свијет
говори, говоримо и ми.
Преко три милијарде људи је у свијету
вакцинисано и то је
сврсисходан доказ да
одлуке треба да доносимо у том правцу.
Зато понављам, грађани за сваки савјет могу
да се обрате љекарима", нагласио је Шеранић.
ске капацитете да се унапређује
тај сегмент. У претходном периоду успјели да реконструишемо и
у потпуности опремимо централни блок УКЦ-а, јужно и сјеверно
крило, да ставимо у капацитете
одрђену инфраструктуру која
није била коришћена 40 година.
Мислим да је то велика ствар за
РС и Владу РС. С друге стране,
имамо нову болницу у Источном
Сарајеву, Бијељини, радимо нову
болницу у Добоју, али свакако
реконструкцију и адаптирање
објеката у Фочи и Зворнику. За
наредни четворогодишњи циклус припремамо болницу у Требињу, Градишци и Приједору.
Разговарали смо са руководством болнице у Приједору и договорили да ураде анализу како
би утврдили шта је то, када је у
питању струдија изводљивости,
неопходно и у којем правцу да
се донесе одлука, да би се кроз
адекватну документацију одлучило или за реконструкцију или
изградњу нове болнице у Приједору. Свакако то ћемо видјети када добијемо сву адекватну
докуменацију и наставити даље
у том правцу. Ту је јасан слијед
догађаја и оно што је циљ ресорног министарства је да стандардизујемо здравствену заштиту у
РС у смислу да сваки грађанин
без обзира гдје живио у РС има
могућност за истим квалитетом
здравствене заштите. Тако да
Приједор неће изостати из тог
плана. Свакако, прве активности
се воде од стране болнице у Приједору, али морамо укључити и
локалну заједницу. Град Приједор ће бити основ да Влада РС
размотри наведену иницијативу
и да даље иде у том правцу. Ја
очекујем да подршка Владе РС
ни ту неће изостати.

М. Шодић

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

Наша мисија је да наставимо радити и градити!

НАШ ПУТ И НАША СНАГА
СУ ДОБРЕ НАМЈЕРЕ
ЗА СВАКОГ
ГРАЂАНИНА
ПРИЈЕДОРА!

Приликом преузимања функције градоначелника Приједора у децембру 2020. године
затекли смо буџетски дефицит од 4.200.000
КМ. На терет новом руководству остављен
је дуг ДНС-а од седам милиона марака. На
наплату је стигло 800.000 КМ за неизмирени
ПДВ за реконструкцију јавне расвјете. Порески дуг у износу од 1.532.613 КМ Центра
за социјални рад Приједор. Дуг у износу од
458.362 КМ због незаконито донесене Одлуке о комуналним таксама из претходног периода за вријеме ДНС-ове власти. На наплату је стигла и судска пресуда од 485.000 КМ
због незаконите продаје пословног простора
предузећа "Алегро промет".
Судска пресуда у висини од 317.326,53 КМ
због неисплаћених средстава за експропријацију земљишта за надвожњак у насељу Пећани, коју мора платити Град Приједор. Судска пресуда у висини од 46.946,15 КМ због
инфраструктурног пројекта у насељу Јањића
пумпа. Судска пресуда у висини од 68.795,46
КМ због нерегуларности према извођачу радова за одржавање путева. Значајно оптерећење за Град Приједор представља и рата
кредита за Топлану а.д. Приједор у износу од
625.000 КМ, плаћену од стране Града. За протеклих девет мјесеци Градска управа измирила је све обавезе, проистекле из уговора
из ранијег периода.
Домаћинским управљањем и расподјелом
буџетских средстава, уз бројне уштеде и
стручни кадар Град Приједор превазишао је
проблеме и период јануар-јуни 2021. Године
окончао је позитивном разликом у финансирању, у износу од око 850. 000 КМ.
НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ
У оквиру пројекта "Водоводни систем Црно
врело" ријешени су имовинско-правни односи и обезбијеђена грађевинска дозвола
у оквиру пројекта изградње терцијарне водоводне мреже са кућним прикључцима
за дио мреже у насељу Криваја, односно за
резервоаре и пумпне станице. На овај начин
створени су услови за опремање шахтова и
пуштање воде у систем за насеља Јелићка,
Криваја, Градина и Марићка.
Наставља се изградња водоводног система
од Улице 4. Крајишке бригаде до Жегерског моста. Почиње реализација пројекта
изградње водоводне мреже у насељу Чараково-Горње Поље. Завршен је пројекат
доградње канализационе мреже у насељу

Јањића пумпа. Завршена је реконструкција
Улице мајора Милана Тепића. Завршен је
пројекат рехабилитације Улице Николе Лукетића. Асфалтном масом пресвучен је перон
на приједорској аутобуској станици.
Обновљен је тротоар од "Нове банке" до
објекта "Поште Српске". Извршено је насипање свих макадамских путева прве и друге
категорије, као и локалних путних праваца.
Донесена је Одлука о измјенама и допунама
такси превоза. Активирана је услуга плаћања
СМС порукама. Завршена је изградња двије
стамбене зграде у насељу Рашковац са 52
стана за категорију социјално угрожених,
избјеглих и расељених лица, а ријешен је и
проблем гријања.
Извођач радова уводи се у посао на подпројекту БХ5, који се односи на изградњу 15
кућа за избјегла и расељена лица. Расписан
је тендер за избор извођача радова за изградњу надстрешнице на вањском дијелу
Градске тржнице. Покренута је иницијатива
за изградњу вртића за 220 дјеце у насељу
Пећани. Асфалтирано је дјечије игралиште
у МЗ Ризвановићи. На подручју Приједора у
акцији "За срећно дјетињство" изграђено је
10 дјечијих игралишта.
Издвајамо уговор са италијанским инвеститором "Босанкар" Словеначки инвеститори
су заинтересовани за земљиште у Индустријског зони Целпак, површине од 9.000 метара
квадратних, на којој је планирана изградња
хале и запошљавање око 200 радника.
Град Приједор је потписао уговор са два домаћа инвеститора, а у завршној су фази потписивања још два уговора за нове инвестивције. За нову Индустријску зону "Аеродром
4" припремљена је пројектна документација,
а обезбијеђена су средства од 1.400.000 КМ
за улагање у комуналну инфраструктуру у
овој зони.
Отворена је Канцеларија за дијаспору. Уврштена је буџетска ставка од 200.000 КМ за
ублажавање посљедица изазваних корона
вирусом. Град Приједор исплаћује подстицаје за привреду у износу од 600.000 КМ.
У Градској управи Приједор у априлу 2021. године формирана је нова служба, Одјељење
за пољопривреду и рурални развој. Уведени
су подстицаји који досад нису постојали. Исплаћено је 70.000 КМ воћарима за штете изазване мразом на засадима воћа. Укинуто је
ограничење субвенција по литри произведеног млијека. Процјењује се да ће за ову сврху
бити потребно између 150.000 и 170.000 КМ.

Додијељене су стипендије за све студенте
који су конкурисали, чиме је Град Приједор у
овој години стипендирао више од 600 студената. Исплаћено је 120.000 КМ за једнократне новчане помоћи студентима и ученицима.
Израђена је измјена и допуна Правилника за
субвенцију стамбене стопе за младе брачне
парове на подручју града за подносиоце старе до 40 година. Израђен је Правилник о додјели новчане помоћи породицама за троје
и више дјеце. Уведен је и нови грант за 3+
породице у износу од 35. 000 КМ, из којег се
финансирају Удружење "Рода", пројекат "Поносне картице" и "Поносни маркет". Први пут
је израђен Средњорочни програм социјалне
заштите, а у току је припрема израде Социјалне карте. Средства за услуге персоналне асистенције за лица са инвалидитетом по-
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већана су са 20.000 на 66.000 КМ.
Финансирање рада Удружења пензионера је повећано са 250.000 на 300.000 КМ.
Саниран је други спрат Гимназије "Свети
Сава". Припорема се тендер за набавку
стаклених стјенки за ОШ "Десанка Максимовић". Припрема се расписивање тендера за реконструкцију крова над фискултурном салом ОШ "Младен Стојановић" у
Љубији.
Више од 800.000 КМ издваја се за подршку
спорту и за рад спортских клубова. У наредном периоду, у плану је улагање више
од два милиона марака у инфраструктурне пројекте у области спорта. Први пут је
реализовано учешће града Приједора на
бициклистичкој трци Београд-Бањалука.
Град Приједор је обезбједио 844.000 КМ

www.kozarski.com

за пројекат уређења инфрастурктуре у
Индустријској зони Целпак (саобраћајница Ц-106). Рибњак "Саничани" – постигнут
договор да га откупи Влада РС и преда
га на управљање граду Приједору. Обезбјеђена је подршка Владе РС за унапријеђење и реализацију инфраструктурних
објеката у износу од 3.000.000 КМ.
Изграђена је саобраћајница, паркинг и постављање уличне расвјете према манастиру Милошевац у вриједности од 1.100.000
КМ.
Са Министарством саобраћаја и веза РС
договорено да се у план рада уврсти реконструкција пруге Брезичани-Љубија. Завршено је асфалтирање једног дијела пута
Јеловац-Патрија, у вриједности од 450.000
КМ. У плану је асфалтирање остатка ове
дионице до засеока Мацуре, у вриједности од 300.000 КМ.
У плану је расписивање тендера за
чишћење корита ријека Милошевице и
Гомјенице, у циљу заштите од поплава. Завршено је идејно рјешење за реконструкцију објекта болнице у граду на Сани.
Из буџета града је за одрживи повратак
издвојено 200.000 КМ.

ГЛАСАЈТЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРИЈЕДОРА, МЛАДОСТ И ЗНАЧАЈНЕ ПРОЈЕКТЕ!
Стратешки циљеви развоја града Приједора:

Развој снажне, самоодрживе и извозно орјентисане привреде, засноване на домаћим ресурсима, у циљу подршке локалном развоју,
Запошљавање стручних кадрова,
Развој пољопривреде и улагање у ову област, која је један од највећих ресурса приједорске регије,
Санација и реконструкција постојеће и изградња нове инфраструктуре,
Подршка области здравства и социјалним категоријама,
Развој мреже институција за подршку друштвеном развоју,
Успостављање функционалних капацитета за одрживо управљање
животном средином, уз примјену принципа енергетске ефикасности,
Подршка развоју образовних установа, установа културе и спортских клубова,
Подршка развоју наталитета,
Брига о најстаријој популацији.
ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР
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МОЗАИК/ ОГЛАС
Превенција можданог удара

ПРЕДАВАЊЕ И БЕСПЛАТНИ
ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРАЂАНЕ

ПОЧЕЛА "ПРИЈЕДОРСКА ЗИМА"
Декоративним инсталацијама зимских елемената, као што су Сњешко
Бјелић, јелке и слично, у недјељу су почеле активности поводом манифестације "Приједорска зима".
је двије године, пред пандемију вируса корона, био онај
зачетни дио. Мој отац Драган
тада је наступио на Малом
градском тргу. Сада је он био
у публици, а ја на сцени. Веома ми је драго што је Град
покренуо "Приједорску зиму"
и да су људи из Градске управе изразили жељу да Мирјана
Болтић и ја, као и колеге које
сарађују с нама, будемо дио
ње", рекао је Дејан Ћулум.

"Приједорска зима" трајаће до 6. јануара

У Дому здравља Приједор у четвртак и петак (данас) биће
организовани бесплатни прегледи ултразвучним апаратом,
крвних судова врата и главе. Тим поводом у Приједору је одржано
предавање о превенцији можданог удара.
Начелник
Неуролошке
клинике УКЦ-а Републике
Српске, Синиша Миљковић каже да је циљ предавања указати на потенцијалну опасност од
можданог удара, који је
друга најчешћа масовна
незаразна хронична болести.
"Око 4.500 људи годишње
у Републици Српској оболи од можданог удара. У
организацији Удружења
неуролога РС и Дома
здравља Приједор обавићемо ултразвучне прегледе врата и главе. Открићемо пацијенте који
имају сужење крвних судова и велике шансе да
добију мождани удар",
навео је Миљковић.
Директор УКЦ-а Републике Српске, Владо Ђајић
истакао је да се ова активност организује у Приједору на захтјев вршиоца дужности директора

Сви заинтересовани за преглед
могу доћи у Дом
здравља од 11.00
до 15.00 часова. Прегледе обављају неуролози
са УКЦ РС.

Дома здравља Слободана
Јавора.
"Ово није прва посјета
Приједору и општинама у
РС. Били смо у свим опш-

тинама и прегледали око
50.000 људи, спасили десетине хиљада живота и
смањили смртност од можданог удара за 50 одсто.
Сигуран сам да ћемо многе људе спасити овим прегледом који је безболан и
не зрачи", рекао је Ђајић.
Вршилац дужности директора Дома здравља
Приједор, Слободан Јавор
захвалио се Удружењу неуролога РС и УКЦ РС што су
прихватили његов позив и
дошли у Приједор.

"Позивам суграђане да
се у што већем броју
одазову, не треба заказивање, не треба упутница,
бесплатно је све, битна

је само добра воља. Ми
ћемо радити прегледе у
Дому здравља. Апарати
су дошли из Бањалуке,
имамо и наше ултразвучне апарате уколико буде
велики број суграђана заинтересован, а ако буде
потребно, радићемо и у
суботу. Здравље нам је
свима најважније, а превенција је најбољи лијек
за то", рекао је Јавор.

Б. Мајсторовић

Декоративне инсталације израдиле су чланице Удружења
"Жене у умјетности". Фигуре
су намијењене прије свега
дјеци, али има и оних које су
привлачне и одраслима.
"Циљ је био да декоративно
направимо мало тај зимски
амбијент, да се пролазници
могу задржати, погледати.
Дјецу то јако интересује, а
богами и одрасле", рекла је
Биљана Анђелић, предсједник
Удружења "Жене у умјетности".
У Одјељењу за друштвене
дјелатности истичу да ће
"Приједорска зима" кроз 42
програмска садржаја бити реализована на осам различитих
локација.
"Ове године, када је у питању
"Приједорско културно љето",
све наше традиционалне манифестације у потпуности смо
реализовали.
"Приједорска
зима” је слична Културном
љету, с тим што ту имамо и
манифестације које су организовали Одјељење за привреду, као и Туристичка организација. То је један сплет
програма културног, привредног и туристичког садржаја",
истакла је Моња Касаловић,
начелник Одјељења за друштвене дјелатности.

"АКУСТИЧНО ВЕЧЕ"
ЗА ПРИЈЕДОРЧАНЕ
Познати естрадни умјетници,
Дејан Ћулум и Мирјана Болтић, одржали су концерт за
своје суграђане под називом
"Акустично вече". Концерт је

ПЈЕСНИЧКО ВЕЧЕ
"ПРИЈАТЕЉИ ПРИЈАТЕЉИМА"
У Градској читаоници одржано
је пјесничко вече под називом
"Пријатељи пријатељима", као
једној од манифестација којом
Народна библиотека "Ћирило
и Методије" даје свој допринос обиљежавању "Приједорске зиме".

"Акустично вече" у Позоришту
замишљен као колажни програм са гостима изненађења и
репертоаром популарних домаћих пјесама које је публика
у градском позоришту радо
пјевушила, заједно са извођачима.
"Није први пут да се одржава
ова манифестација, јер наши
суграђани се сјећају да је при-

Пјесничко вече у Градској читаоници

"У пјесничкој вечери учествовали су пјесници из Приједора и Бањалуке, Анела Сејарић
Вујновић, Александра Чворовић, Миле Лисица и Николина
Миловојша", рекла је Гордана
Вила, в.д. директора Библиотеке. Пјесници су у празничном духу говорили ауторске
пјесме, али и пјесме других аутора које су посвећене најдражим особама.
"На неки начин желимо да
величамо љубав и дамо свој
допринос обиљежавању ових
празника, да се мало радујемо", рекла је Вила и додала
да ће у оквиру "Приједорске
зиме" Библиотека 16. децембра за најмлађе организовати зимску читаоницу новогодишњих бајки и божићних
прича.

З. Совиљ, Д. Совиљ, П. Шпадић

У оквиру акције "За срећно дјетињство"

ОТВОРЕНО ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ НА АЕРОДРОМСКОМ НАСЕЉУ
Ново игралиште у оквиру акције "За срећно
дјетиљство" изграђено је на Аеродромском насељу, захваљујући предузећу "Комуналне услуге" и Граду Приједору.
Предузеће "Комуналне услуге" од самог почетка учествује у акцији ''За срећно дјетињство''.
''Ми смо одлучили као друштвено-одговорна
компанија да Граду Приједору и дјеци Приједора донирамо једно овакво игралиште. Оно
што желим да истакнем да је ово дјечије игралиште изграђено рукама наших радника, ништа
нисмо купили и надам се да ћемо у наредном
периоду учествовати у изградњи осталих дјечијих игралишта у Приједору", истакао је Далибор Грабеж, директор предузећа ''Комуналне
услуге".
Из Градске управе истичу да је досад у Прије-
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дору отворено 12 дјечијих игралишта, а у плану
су још два, која би требала бити изграђена на
прољеће наредне године.
''Град Приједор је од маја мјесеца ове године
посвећен унапређењу квалитета живота наших
мјештана, односно суграђана. Посебно кад говоримо о мјесним заједницама. Доказ томе је
и реализација пројекта ''За срећно дјетињство''. С поносом можемо рећи да смо отворили
дванаесто дјечије игралиште", рекла је Моња
Касаловић, начелник Одјељења за друштвене
дјелатности града Приједора.
Акцију ''За срећно дјетињство'' покренула је
Градска управа, а подржали су је приједорски
привредници.
В. Нишевић

www.kozarski.com

ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА" ОБИЉЕЖИЛА
100 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

Позориште Приједор

У ПОНЕДЈЕЉАК
ПРЕМИЈЕРНО
"КОВИД ЉУБАВ"

Обиљежавање
стогодишњице
Гиманзије
"Свети Сава" почело је
изложбом слика "Круг" у
Позоришту Приједор, на
којој су радове изложили
бивши, али и садашњи
ученици и професори Гимназије.
Сликар и бивши гимназијалац
Радослав Тадић рекао је овом
приликом да је на изложби показао свој рад из најновијег опуса рекавши да му је драго што
је дио ових свечаности. Милица
Ђерић, професор ликовне културе у Гимназији "Свети Сава" и
организатор изложбе, нагласила
је да се изложба састоји из три
цјелине. "То је изложба дјела
академских сликара и графичара, бивших гимназијалаца, са 17
дјела, имамо и три аутора садашњих ученика Гимназије, а ту
је и изложба старих и ријетких
књига из фундуса гимназијске

Изложба у Позоришту
библиотеке", рекла је Ђерићева.
Обиљежавање јубилеја приједорске Гимназије настављено
је промоцијом документарног
филма о 100 година ове школе
под називом "Вијек и заувијек".
Ријеч је о ауторском остварењу
Гордане Виле и Недељка Лајшића. Професор приједорске
Гимназије, Дејан Карлица иста-

као је да је ријеч о изузетном
филму."Изузетном, прије свега
по топлини и погођеној емоцији свих нас гимназијалаца који
припадамо традицији вијека
приједорске гимназије и који се
према њој односимо са дубоком
захвалношћу као заједничком
именитељу остварења младалачких жеља, визија, амбиција
сваког од нас појединачно, а потом и шире друштвене заједнице", рекао је Карлица.
Он је, у име Гимназије, захвалио
предсједнику Републике Српске,
Жељки Цвијановић за покровитељство за снимање филма
и обиљежавању стогодошњице
Гимназије, заједно са градом
Приједором.
У градском Позоришту у четвртак је одржана Свечана академија.

Опширније у наредном броју
"Козарског вјесника"

Са промоције документарног филма

П. Шпадић

Са конференције за новинаре
"Ковид љубав" нова је представа Позоришта Приједор
која ће бити премијерно
изведена у понедјељак, 13.
децембра, у 20.00 часова.
Ријеч је о комедији забуне
и карактера, која на духовит
начин доноси одговор на питање да ли је љубав могућа у
вријеме пандемије.
Вирус корона ставио је пред
грађане бројне изазове, а
један од њих је усамљеност.
Ђорђе, лик којег глуми Деан
Батоз, то је покушао ријешити тако што је назвао агенцију и тражио да му пошаљу
жену. Проблем настаје када
умјесто припаднице љепшег
пола, Ђорђу стиже мушкарац.
"Његов велики проблем је
како да га се отараси. Напољу је полицијски час, све

је затворено. Уживали смо
док смо радили ову представу, која ће, вјерујем, имати
своју публику и дуг позоришни живот", рекао је Батоз.
Поред Батоза, у представи
глуми Срђан Књегињић, који
је и в.д. директора Позоришта Приједор, те Јелена
Сексен. Представа "Ковид
љубав" рађена је по тексту
"Необична пошиљка", Луке
Ђакомоција, у адаптацији
Жељка Касапа, који потписује и режију. Овај комад
посвећен је позоришној редитељки Лилијани Ивановић, која је превела изворни
текст са италијанског језика,
а преминула је ове године.
Након премијере, прва реприза "Ковид љубави" је у
четвртак, 16. децембра.
Д. Совиљ

Број: 02-40-7401/21
Датум: 10.12.2021. године

На основу члана 8. Правилника за реализацију пројекта "Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека" ("Службени гласник Града Приједора", број:
21/21) Градоначелник, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева по пројекту
"Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека"
Члан 1.
Предмет Јавног позива је подршка пољопривредним
произвођачима са територије града Приједора у
остваривању права на премију по литру произведног и
проданог крављег млијека у износу од 0,02 КМ/литру
млијека, за период од 1.1. до 31.10.2021. године.
Члан 2.
Право на остваривање поврата средстава по овом
Јавном позиву имају пољопривредни произвођачи, који
испуне следећи услов:
-да се баве производњом млијека на територији
града Приједора;
-право на поврат средстава по овом Јавном
позиву, може остварити само један члан у оквиру једног
домаћинства;
-да су, у текућој години, уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и корисника подстицајних
средстава;
-да предају млијеко једној од регистрованих
мљекара на подручју БиХ.
Члан 3.
Уз захтјев подносилац прилаже сљедећу фотокопирану
документацију:

1.Потврда о упису у Регистар пољопривредних
газдинстава и корисника подстицајних средстава из
текуће године;
2.Важећа потврда о проведеним обавезним
ветеринарским мјерама, издана од стране надлежне
ветеринарске организације;
3.Доказ о произведеним и проданим
количинама млијека за период од 1.1. до 31.10.2021.
године;
4. Копија картице текућег/жиро рачуна.
Члан 4.
Захтјевна
прописаном обрасцуи документацију
прописану овим Јавним позивом за остваривање права
на премију по литру произведног и проданог крављег
млијекау 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.
Члан 5.
Рок за подношење захтјева је 7 дана од дана објављивања
Јавног позива.
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Захтјеви се достављају на прописаном обрасцу, лично у
Пријемну канцеларију Градске управе Града Приједора
или путем поште, на адресу: Градска управа Града
Приједора, Трг ослобођења бр. 1, 79.101 Приједор.
Образац Захтјева биће објављен на званичној интернет
страници Града Приједора и биће доступан на Инфопулту 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.
Члан 6.
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 број
телефона: 052/490-187 и 052/211-400.
		

ЗAMЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Жарко Ковачевић

ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ

Број: 02-40-7388/21
Датум: 7.12.2021. године

Број: 02-40-7389/21
Датум: 7.12.2021. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута
града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17) и
члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава социјално-хуманитарним савезима/удружењима и удружењима
националних мањина ("Службени гласник Града Приједора", број: 11/19),
Градоначелник Града Приједора, расписује

На основу члана 82. став 3, Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута
града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17) и
члана 5. Правилника о критеријумима и начину расподјеле средстава
удружењима у области аматеризма у култури ("Службени гласник Града
Приједора", број: 14/19), Градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавају се социјално-хуманитарни савези/удружења и удружења
националних мањина да могу поднијети захтјев за расподјелу средстава из
Буџета Града Приједора у 2022. години за програм рада и активности у 2022.
години.
Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:
- рјешење о регистрацији,
- потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
- уговор са банком о отварању трансакционог рачуна,
- биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-у, за годину која претходи
години подношења захтјева,
- доказ о реализованим пројектима/програмима у претходној години,
- наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава
додијељених од стране Града Приједора у години која претходи години
подношења захтјева,
- финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима
прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства са
детаљно образложеном структуром буџета и извора финансирања,
- извјештај о раду и реализованим програмским активностима из протекле
године за удружења која нису била финансирана из буџета Града.
Захтјев са прилозима доставити путем поште на адресу: Град Приједор,
Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења бр. 1, 79.102 Приједор
или директном предајом на пријемни протокол Града Приједора. Захтјев се
може поднијети и путем Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.
prijedorgrad.org), с тим да кандидати који на овај начин аплицирају су у
обавези до краја рока за подношење захтјева доставити доказе о испуњавању
наведених услова Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу или
овјереној копији.
Наведену документацију потребно је предати у оригиналу или овјереној
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавјештења на
интернет страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org).

Обавјештавају се удружења из области аматеризма у култури да могу поднијети
захтјев за расподјелу средстава из Буџета Града Приједора у 2022. години за
програм рада и активности у 2022. години.
Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:
- рјешење о регистрацији,
- потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
- уговор са банком о отварању трансакционог рачуна,
- биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-у, за годину која претходи
години подношења захтјева,
- доказ о реализованим пројектима/програмима у претходној години,
- наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава
додијељених од стране Града Приједора у години која претходи години
подношења захтјева,
- финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима
прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства са
детаљно образложеном структуром буџета и извора финансирања,
- извјештај о раду и реализованим програмским активностима из протекле
године за Удружења која нису била финансирана из Буџета Града.
Захтјев са прилозима доставити у затвореној коверти путем поште на адресу:
Град Приједора, Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења бр.
1, 79.102 Приједор или директном предајом на пријемни протокол Града
Приједора. Захтјев се може поднијети и путем Е-управе Градске управе
Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да кандидати који на овај
начин аплицирају су у обавези до краја рока за подношење захтјева доставити
доказе о испуњавању наведених услова Одјељењу за друштвене дјелатности у
оригиналу или овјереној копији.
Наведену документацију потребно је предати у оригиналу или овјереној
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавјештења на
интернет страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org).

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Жарко Ковачевић

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Жарко Ковачевић

ЈАВНИ ПОЗИВ
Обавјештава се јавност да је на 12. редовној сједници Скупштине Града
Приједора одржаној 27.10.2021. године донесена Одлука о приступању
изради Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом – II Фаза, Радни назив
Регулациони план "Центар – Исток" Блок 2 ("Сл. гласник Града Приједора"
бр. 19/21). У току су прописане припремне активности на прикупљању
приједлога и сугестија за појединачна планска рјешења у склопу обухвата
Плана.
Израдом Регулационог плана биће обухваћен простор у подручју на
укрштању улица Рудничка и Владимира Роловића у укупној површини од
цца 0,36 ha.
Обухват Плана приказан је на графичком прилогу који ће уз Одлуку о
приступању изради бити изложен у просторијама Градске управе Града
Приједор (огласна табла Одјељења за просторно уређење на II спрату) и на
web-site-у Града Приједора: http://www.prijedorgrad.org/ .

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некретнина, корисници
простора и учесници у његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа у
изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И
СУГЕСТИЈА за планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом
власништву.
Писмени приједлози, мишљења и сугестије достављају се путем протокола
Градске управе Града Приједор - Одјељењу за просторно уређење у форми
дописа до 27.12.2021. године.
Потребне додатне информације у вези са наведеним активностима могу се
добити у Одјељењу за просторно уређење (канцеларије бр. 52, 53 и 55, II
спрат зграде Градске управе).
Одјељење за просторно уређење

12.
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Дана 5.12.2021. у 85. години
живота, у 8 часова и 38 минута
престало је да куца срце наше
драге мајке, сестре, баке,
прабаке и свекрве

Дана 11.12.2021. навршава се тужна
година како са нама није наш вољени
супруг, отац и деда

Тужно и болно сјећање на вољеног
сина, брата и стрица

МИЛУТИН САВАНОВИЋ

МИЛУТИНА САВАНОВИЋА

Био си центар наше породице.
Твоји најмилији: супруга Јелена, син
Борислав, кћерка Неда, зет Младен и
унук Александар.

Мајка Мара, брат Борислав, снаха
Љубица, синовци Добрица и Велибор
са породицама.

КОСЕ
(Вељка)
ГЛАМОЧАНИН
(Рођ. Кецман)
(1937-2021)
Из Ракелића

Након 13 година и девет мјесеци непокретности.
Ожалошћени: синови Миодраг, Миленко, Младенко и Драгутин,
кћерка Милева, сестра Стака, унук Ведран са супругом Иреном
и праунуци Виктор и Катарина, унучад Адријана, Александар и
Стефан, снаха Зорица.
Захваљујемо се смјени Хитне помоћи на брзом доласку и
указаној помоћи нашој мајци, "Муњиза погребне услуге"
д.о.о. и Свадбеном салону "Кнежевић" на професионалности и
одговорности.

(1953-2020)

16108
Дана 13.12.2021. навршава се тужна година
дана од смрти

(1953-2020)

16106

У оквиру обиљежавања 17. децембра
Свете Варваре – Дана рудара, одајемо
почаст и сјећамо се наших погинулих и
умрлих рудара

ПРЕДРАГ КРАГУЉ

РАТКА ГРУБАНА

(1966-2019)

Драги наш сине, поносни
смо што смо те имали,
а тужни што смо те тако брзо изгубили. Нека те
анђели чувају и твоја душа нек почива у миру,
а ти и твоја љепота и племенитост ће остати у
нашим срцима.
Ожалошћени отац Милосав и мајка Милена.

Заувијек у нашим срцима и мислима.
С тугом и поштовањем.
Твоји: супруга Крста, син Радивој и кћерка Милија са породицама.

16098

16045

Дана 11.12.2021. навршава се
40 тужних дана од смрти

Дана 15.12.2021.
навршава се година дана
од смрти наше драге
мајке, баке и прабаке

СВЕТЕ (Сретка) СТИЈЕПИЋА

ЈЕЛИСАВКЕ
ПУПОВАЦ

СЛАВА ИМ И ВЕЛИКО ХВАЛА!

(1943-2021)

Вољени не умиру док живе они који их воле.
Супруга Мара и снаха Гордана.
16093

Помен погинулим и умрлим рударима,
биће одржан испред Дирекције рудника
"РЖР Љубија" у спомен парку, дана
11.12.2021. године са почетком у 10.00
часова, па овим путем обавјештавамо
њихове породице и радне колеге.

16107

(1927-2021)

С љубављу и поносом, чувамо успомену на тебе.
Твоје кћерке Лела, Брана и Милка, зетови, унучад
и праунучад.
16101

Навршава се 40 тужних дана од смрти
нашег драгог и вољеног

Дана 8.12.2021. у 72. години живота преминуо је наш
драги и вољени

РАДЕ МАРЧЕТА

РАДЕ ПРЕДОЈЕВИЋА

С тугом и поштовањем заувијек остајеш у нашим срцима.
Ожалошћена породица.
Дана 14.12.2021. навршава се тужна
година од смрти мајке и баке

16106

Тужно сјећање

16099

Постоји нешто што никада умријети неће, а то су успомене и сјећања на тебе.
Бол је сваким даном све већа.
Недостајеш...
Твоји најмилији.
16104

IN MEMORIAM

МАЛИ ОГЛАСИ

КОВИЉКЕ КРИВАЈА

МИЛЕ КРИВАЈА

СЛАВКО КРИВАЈА

(2014-2021)
(2020-2021)
(2005-2021)
Увијек сте у нашим мислима и срцу. Ваше кћерке и сестре Јагода и Вида са породицама.

13.

912121

Продајем свињу од 170 килограма и прасад од
35 до 60 килограма.
Све информације на телефон: 061/836-211.

ЧИТУЉЕ
Посљедњи поздрав драгом оцу и дједу

Дана 1.12.2021. у 73. години
живота преминуо је наш драги
супруг и отац

МИРКО
РАДАКОВИЋ
Драги наш Миркане,
нема ријечи које би описале бол и ову празнину, на саму помисао
да ниси са нама. Утјеха једина је у томе што знамо да си увијек
био уз нас и да ћеш вјечно да нас пратиш у свему.
Твоји: супруга Милена и син Горан.
16105

Посљедњи поздрав драгом брату

МИРКУ РАДАКОВИЋУ
(1949-2021)

Заувијек ћеш остати у срцима
и мислима оних који те воле.
Твоји: кћерка Гордана, зет Далибор,
унуци Андреј и Данијел.

Дана 16.12.2021.
навршава се 40 дана од
смрти наше драге мајке

Тужно сјећање на нашу
драгу баку и прабаку

БОРКЕ ВУЧКОВИЋ

БОРКУ ВУЧКОВИЋ

Увијек ћемо те се сјећати с љубављу, поносом
и поштовањем твоје кћерке са породицом.

Вјечно остајеш у нашим срцима,
твоја унучад и праунучад.
16103

16103

МИРКУ РАДАКОВИЋУ
(1949-2021)

Вјечно ћемо се сјећати и с тугом памтити заједно
проведено вријеме.
Од заборава те чувају браћа Раде, Владимир
и Драгомир са породицама.

Тужно сјећање на нашег
драгог

Дана 16.12.2021.
навршава се тужна
година дана од смрти
нашег драгог деде и оца

ЈОВАНА
ВУЧКОВИЋА

РАЈКА ДЕСНИЦЕ

Вјечно остајеш у нашим срцима и мислима.
Твоја породица.

16105

МИРКУ РАДАКОВИЋУ

16103

16109
Година дана је прошла од
смрти драгог чиче

МИРКУ РАДАКОВИЋУ

(1949-2021)

С тугом и поштовањем заувијек у нашим срцима и мислима.
Свастика Даница Башкот са кћеркама Сандром и Јованом
са породицама.

С тугом и поштовањем.
Твоји: унука Лана, кћерка Жељка и зет Марио.

Посљедњи поздрав зету

Посљедњи поздрав драгом

16105

РАЈКА ДЕСНИЦЕ
С љубављу и тугом, чуваћемо те у најљепшим успоменама.
Рајко Гајић са породицом.
16105

16105

МИРКУ РАДАКОВИЋУ

16109

Година дана је прошла од
смрти драге

Дана 15.12.2021. навршава се десет година
како није са нама наш вољени

Посљедњи поздрав драгом тетку

Недостајеш... за све што
долази, недостајеш.
Твоја Биљана са
породицом.

ГОЈКО МЕЈАКИЋ

(15.12.2011-15.12.2021)

У успоменама живиш и вјечно ћеш ту остати.
Сандра Лакић-Башкот са породицом.
16105

МИРЕ ШОРГА

Нека те у тишини вјечног мира прати наша љубав јача од заборава.
Твоји: син Младен, снаха Биљана и унук Дарио.

16101

14.

Драга стрина, успомена на
тебе живјеће вјечно.
Мирослав са породицом.
16109
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Дана 11.12.2021. навршава се
40 тужних дана од смрти драгог

Дана 14.12.2021. навршава се 10 година
од тужне смрти нашег вољеног супруга,
оца и дједа

СВЕТОЗАРА МЕДИЋА

НЕНАДА ДРАГОЈЕВИЋА-ФУТЕ

Ожалошћена дјеца: Милован, Ђуро, Јорданка и
Младен са породицама.
Овом приликом захваљујемо се свима који су у тим
тешким тренуцима били са нама.

Свјесни смо истине да ниси са нама, али
исто тако знамо да ћеш заувијек остати
у нашим мислима и успоменама.
Почивај у миру, твоја супруга Миља.

1603-

По доброти те памтимо, с поносом
спомињемо и заувијек у срцу чувамо.
Твоја супруга Доста, кћерке Татјана и
Свјетлана са породицама.

16090

16094

Дана 2.12.2021. у 90.
години напустио нас је
наш отац

Сјећање на мајку

РАДЕ КНЕЖЕВИЋ

СТОЈА КНЕЖЕВИЋ
(2013)

Дана 11.12.2021.
навршава се 40 тужних
дана од смрти наше
драге баке и прабаке

Дана 11.12.2021.
навршава се 40 тужних
дана од смрти драгог нам

СТОЈАНКЕ ЈУГОВИЋ

ДУШАНА ПЕКИЈЕ

НЕНАДА ДРАГОЈЕВИЋА-ФУТЕ

(1939-2021)

(1944-2021)

Била си наша подршка, наша снага и наш ослонац.
Твоја часна и племенита душа заслужила је вјечно
сјећање, љубав и поштовање.
Недостаје све што је испуњавало наш дом срећом
и топлином.
Твоји: унука Ања и праунук Огњен. 16092
Дана 11.12.2021. навршава се
40 тужних дана од смрти моје
драге мајке

Дана 14.12.2021. навршава се 10 година
од смрти брата, дјевера и стрица

Туга и бол за тобом су бескрајни, а љубав према
теби вјечна. С поштовањем супруга Мира, синови
Драшко и Драган, кћерка Божана, зет, снахе,
унучад и праунуче.
16095

Дана 3.12.2021. упокојио се наш драги
и вољени тата, деда и таст

Дана 14.12.2021. навршава се десет година
како нас је напустио наш вољени

РАНКО (Ратка) НОВАКОВИЋ

НЕНАД ДРАГОЈЕВИЋ

(1937-2021)

СТОЈАНКЕ ЈУГОВИЋ
(1944-2021)

Твој лик и доброта остаће вјечно
у нашим срцима и сјећањима. Са
љубављу и поносом чуваћемо
успомену на твоју племенитост
и доброту.
Твоји: кћерка Милана и зет Мићо.
16092
Дана 11.12.2021. навршава се
40 тужних дана од смрти наше
драге баке и прабаке

СТОЈАНКЕ ЈУГОВИЋ

Молимо се за његов вјечни мир и спокој,
да одмори душу и тијело крај своје Милке.
Ожалошћени: кћерка Мирјана, унука Милица и зет Драго Бановић.

16091

Дана 10.12.2021.
навршавају се 22 године
од смрти наше мајке, баке
и прабаке

Дана 10.12.2021. навршава се 29 година
од погибије мог сина

РАНКУ НОВАКОВИЋУ

ПРЕДРАГА ВУКОЈЕВИЋА

(1937-2021)

Посљедњи поздрав од кћерке Сњежане, зета Драгана, унука Стевана
и снахе Тамаре Пупавац.
Заувијек ћеш живјети у нашим срцима.
16091
Дана 3.12.2021.у 85. години живота
преминуо је наш драги отац, дјед и прадјед

16102

У најљепшем цвијету младости увену мој цвијет радости. С љубављу
ћу те чувати од заборава.
Твоја мајка Радојка.
16057
Дана 10.12.2021. навршава се 29 година од
погибије мог јединог брата

ПРЕДРАГА ВУКОЈЕВИЋА
(Рођен 8.3.1973.)
у Санском Мосту

СТОЈКЕ - СОЈЕ ВЕКИЋ
По доброти те памтимо, са
љубављу спомињемо и у
срцу заувијек чувамо.
Твоја дјеца. 16041

16094

(Рођен 8.3.1973.)
у Санском Мосту

РАНКО (Ратка) НОВАКОВИЋ
(1933-1999)
Из Градине

Оставио си трагове који се не бришу,
сјећања која не блиједе, доброту и љубав
која се памти. С поносом ћемо те спомињати,
по доброти памтити и у срцима носити.
Твој брат Предраг, снаха Бранка, синовци Драган и Горан.

Нашем драгом тати и деди

(1944-2021)

Благост у твојим очима,
њежност у твојим рукама
и топлина твог присуства,
недостајаће нам док живимо.
Твоји: унука Сања, зет Дарко,
праунуке Андреа и Анђела.
16092

Не можемо те вратити и не постоји вријеме
које носи заборав, али си ти сваки дан у нашим мислима и тешко нам је без тебе.
Твој брат Горан, снаха Радица и синовци Далибор и Мирослав
са породицама.

Ожалошћени: син Нена, снаха Биљана, унуци: Драган, Никола и
Ненад, унуке Марија и Горана, праунуци: Милош, Урош, Катарина и
Нађа.
16099

15.

Дуге и тешке године без тебе, вољени брате.
Твоја сестра Биљана са породицом.
16057

СПОРТ
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ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР": БОД У
ГОСТИМА ЗА КРАЈ ПОЛУСЕЗОНЕ

ПET MEДAЉA ЗA ПРИJEДOРСКE
TEКВOНДOИСTE

Фудбалски клуб "Рудар Приједор" одиграо је неријешено са "Посушјем" у сусрету
19. кола Премијер лиге БиХ. У мечу који је завршен без голова било је прилика с
обје стране, али мреже су остале мирне. На зимски одмор "Рудар Приједор" одлази са 16 освојених бодова, на деветој позицији, са девет пораза, седам ремија
и три побједе.

КК "ПРИЈЕДОР СПАРТАК"
СЛАВИО КОД КУЋЕ

Koшаркашки клуб "Приједор Спартак"
са 77:72 славио је против "Сутјеске" у
утакмици осмог кола Прве лиге Републике Српске. Већи дио утакмице био
је резултатски уједначен, тако да се

све ријешило у посљедњим минутама
сусрета. У наредном колу "Приједор
Спартак" иде на гостовање у Нови Град,
код "Слободе 73".

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА ОКИ "КОЗАРА"

Одбојкашки клуб инвалида "Козара" обиљежио је двадесет година постојања. Клуб је остварио бројне резултате на домаћим и међународним такмичењима. "Уз
подршку Градске управе свих ових година успјели смо
одлазити на такмичења широм БиХ и Европе", наглашава предсједник Клуба, Миладин Цвијић. Подршку Клубу
и инвалидима дао је и министар рада и борачко-инвалидске заштите РС, Душко Милуновић. Он је нагласио
да је спорт веома важан вид социјализације инвалида.
Министар је обећао и материјалну помоћ Одбојкашком
клубу инвалида "Козара" до краја године. Уз констатацију да у Клубу могу бити поносни на резултате и да је
Град поносан на њих, замјеник градоначелника, Жарко
Ковачевић нагласио је да помоћ неће изостати ни у наредном периоду.

У Бeoгрaду je oдржaн први
"EX YU" тeквoндo турнир,
кojи je oкупиo прeкo 650
тaкмичaрa из 63 клубa, из
свих шeст зeмaљa из бившe Jугoслaвиje. Oдличaн
рeзултaт у jaкoj кoнкурeнциjи постигли су приjeдoрски клубoви "Љубиja" и
"Кoзaрa". ТКДК "Љубиja"
у Приjeдoр се врaтио сa
чeтири мeдaљe. Злaто су
oсвojили Сoфиja Вукoтић
и Кристиjaн Tимaрaц, дoк
су брoнзу узeли Бoжидaр
Пилипoвић и Дaнилo Вукoтић. Зa "Кoзaру" je брoнзaну мeдаљу oсвojилa Никoлинa Mудринић.

ШАНДОР ТОТ ПОБЈЕДНИК
МЕЂУНАРОДНОГ ТУРНИРА
У БИЛИЈАРУ

Велико име билијара,
Мађар Шандор Тот, побједник је Међународног
турнира у билијару, који
је одржан у Приједору.
Турнир је одржан уз покровитељство Града, организатор је био Билијар
клуб "XXL". На овом турниру учествовало је 35
такмичара из Србије, БиХ,
а присутан је био и Сакамото из далеког Јапана.
Предсједник
Организа-

ционог одбора турнира,
Дражен Врховац рекао је
да је задовољан одзивом
такмичара и нагласио да
су поједини такмичари
вишегодишњи гости Приједора и да су таква дружења увијек више од игре.
Турнир је трајао два дана,
16 првопласираних такмичара добило је новчане
награде, а најбољем такмичару припао је побједнички пехар.

ПРИЈЕДОР ДОМАЋИН
ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У ШАХУ

У Приједору је у сриједу почело 20. Сениорско првенство Републике Српске у шаху,
ове године по први
пут у мушкој и женској
конкуренцији, а учествује 40 такмичара. У
Шаховском савезу Републике Српске кажу
да је Приједор град са
шаховском традицијом
и додају да је и ово

првенство у функцији
популаризације шаха.
Првенство је отворио
замјеник градоначелника, Жарко Ковачевић
који је нагласио да шах
има важну улогу у социјалној релаксацији и
оплемењивању духа.
Технички организатор
првенства је Шаховски
клуб "Рудар", а покровитељ РЖР "Љубија".

Припремили: З. Јелић, З. Совиљ
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