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Приједорчани изабрали градоначелника

УБЈЕДЉИВА ПОБЈЕДА СЛОБОДАНА ЈАВОРА

Нови градонaчелник Приједора, Слободан Јавор
је са више од 3.200 гласова на редовним бирачким
мјестима оставио иза себе кандидата опозиционих партија Горана Предојевића. Наиме, за Јавора
је гласало 13.508 бирача, односно 53,48 одсто.
Предојевић као кандидат Коалиције "За наш Приједор ДНССДС-ПДП", има 10.286 гласова,
односно 40,73 одсто. Ове прелиминарне податке објавила
је Централна изборна комисија
БиХ на основу обрађених података са свих 130 редовних бирачких мјеста.
Побједа на пријевременим изборима за градоначелника Приједора за Слободана Јавора није
изненађење. "Очекивао сам
побједу, осјетио сам то од суграђана и коалиције окупљење
око СНСД-а. Радили смо годину
дана, а не само 15 дана кампање", изјавио је Јавор.
ПРИЈЕДОРУ СТАТУС ДРУГОГ
ГРАДА У СРПСКОЈ
Нови градоначелник је поручио
да ће током наредне три године
свог мандата наставити политику СНСД-а која је вођена у Приједору у прошлих годину дана.
"Зато што је то добра политика,
политика која је дала резултате.
Доста тога се урадило. То народ
види голим оком. Сви наши ко-

алициони партнери као један
функционишу, имамо исти циљ,
а то је да нашем Приједору
вратимо статус другог града у
Републици Српској", истакао је
Јавор.
Он је додао да је сједница Владе Републике Српске у Приједору оно што прво очекује након
преузимања мандата градоначелника. "Ту ће доћи сви министри, требало би да дође и
премијер, Радован Вишковић,
али вјероватно и српски члан
Предсједништва БиХ, Милорад
Додик. Тако ћемо сви заједно да
одлучимо који су пројекти приоритетни и да кренемо одмах на
прољеће у реализацију", најавио је Јавор.
ДОДИК: ОЧЕКИВАНА ПОБЈЕДА
Побједа Јавора била је очекивана и за лидера СНСД-а, Милорада Додика. Он је изборну ноћ
провео у штабу СНСД-а гдје је са
члановима ове партије као и коалиције, прослављао велику побједу у граду на Сани. Гостујући
на Телевизији Приједор, након

КОАЛИЦИЈА "ПОД ЛУПОМ"

Слављеничка атмосфера у Изборном штабу СНСД-а
проглашења побједе СНСД-а,
Додик је рекао да су грађани овим избором показали да
имају политички резон и апсолутно политички промишљају,
те да нису дозволили да буду
уплетени у велике игре око Републике Српске.
"Док смо ја и Жељка Цвијановић јурили по свијету борећи
се за Републику Српску овде
су покушали да од ситуације у
Приједору створе себи нешто
што би по њима могло да послужи као доказ да су они коначно
побједници на неким сљедећим
изборима, али све се то показало нетачним. Показало се да
овдје СНСД живи с народом,
наши људи су овдје посвећени
народним пословима и народним питањима. Овдје ми нисмо
поразили никог, овдје смо побједили и добили одговорност
да учинимо оно што смо требали да учинимо кроз миран мандат који смо очекивали четири
године", рекао је Додик.

Изборе у Приједору надгледало је и 116 нестраначких
посматрача Коалиције "Под лупом" коју финансира
Европска унија. Координатор ове Коалиције,
Зоран Петош каже да су примјетили да на скоро
50 одсто бирачких мјеста није било истакнуте
листе са именима чланова бирачких одбора. "На
оној половини бирачких мјеста која су имала ову
листу, нема информација које политичке субјекте
представљају чланови бирачких одбора. На свим
бирачким мјестима осигурана је тајност гласања, а
гласачке кутије су показане празне прије отварања
бирачких мјеста", рекао је Петош. Навео је да су
имали двије притужбе грађана у вези са кршењем
изборне шутње и то на друштвеним мрежама, али да
ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ
је ријеч о страницама које не припадају политичким
субјектима, те да ове неправилности нису третиране Додик је истакао да се у Приједору након неколико мјесеци
Изборним законом БиХ.
паузе настављају велики пројек-

УКУПНО 14 КАНДИДАТА НА ЛИСТИЋУ
На гласачком листићу било је 14 имена кандидата
за градоначелника Приједора. Након Јавора на
побједничкој позицији и Предојевића на другом
мјесту, на трећој позицији је независни кандидат
Слађана Радаковић. Она има 780 гласова, односно
3,09 одсто. На четвртој позицији је такође независни
кандидат Младен Унијат са 419 гласова или 1,66
одсто. Осталих 10 кандидата имају мање од 46
гласова бирача. Одзив бирача на редовним бирачким
мјестима је 30,98 %, односно гласало је 25.826 бирача.
Поред тога, обезбијеђено је било једно гласачко
мјесто за гласање на непотврђеним листићима,
те три мобилна и један ковид тим. Право да гласа
поштом имао је 2.851 бирач.
ти. "Идемо да градимо ауто-пут
од Приједора до Бањалуке, брзу
цесту од Приједор до Козарске
Дубице, да се усмјеравамо на
изградњу ауто-пута према Новом Граду, и како би повезали
ту трансверзалу са Бањалуком
према Добоју, Бијељини и отишли према Београду. То је мој
крајни политички и животни
циљ", нагласио је лидер СНСД-а.
Додик је навео да ће на прољеће
бити расписани тендери вриједни 10 милиона марака за регулацију корита Милошевице и
Гомјенице. Подсјетио је да ће у
граду на Сани бити реконструисана болница и изграђен вртић.
"Јавор може да рачуна и на велику подршку Владе РС и мене
лично. Ја се осјећам дужним
грађанима Приједора и учинићу
све да могу овдје да дођем за
годину, двије и да ми људи захвале за оно што смо учинили",
поручио је Додик.
НЕШИЋ: МУШКИ ЈЕ
ПРИЗНАТИ ПОРАЗ
У штабу опозиције у вечери губитка избора видљиво је било
разочарење.
Лидер ДНС-а,
Ненад Нешић поручио је да је
мушки признати пораз. Честитао је побједу Јавору, те најавио
анализу свега што је довело до
пораза у Приједору. "Нажалост,

Са прес конференције Коалиције "За наш Приједор"
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већ дуго у нашим опозиционим
редовима траје борба за функције и подјеле функција којих
нема и на то, умјесто да сабирамо енергију ми расипамо енергију", рекао је он.
Кандидат коалиције "За наш
Приједор", Горан Предојевић
захвалио се свима који су гласали за њега. "Ми смо у кампању
ушли да представимо свој програм и оно како желимо да град
Приједор изгледа у будућности,
грађани су изабрали друго и ја
то подржавам. Настављамо свој
рад", рекао је Предојевић који
је честитао побједу Јавору.
За предсједника Градске изборне комисије Приједор, Жељка
Шкондрића је најбитније што су
избори одржани у мирној и коректној атмосфери. "Није било
пријављених
неправилности
које би могле да наруше изборни процес, сва бирачка мјеста су
отворена и затворена на вријеме. Представници ЦИК-а су
били ту и високо оцијенили наш
рад, а стандардно годинама на
исти начин обављамо посао и
мислим да то успјешно радимо", поручио је Шкондрић.
У наредних десетак дана очекује се да ЦИК БиХ потврди резултате избора у Приједору.
Б. Мајсторовић

www.kozarski.com

Од Владе РС Томићима стамбени контејнер

СТАВ

МАЈКА И ДВА СИНА КОНАЧНО
ПРОЂЕ
ПОД СИГУРНИМ КРОВОМ
ЈОШ ЈЕДНА
Трочлана породица Томић из села Балте, коначно је добила нов кров над главом.
Захваљујући предсједнику Владе Републике Српске, Радовану Вишковићу у уторак
им је допремљен стамбени контејнер у који би ускоро Томићи требало да се уселе.

Акцију покренули ИПЦ "Козарски вјесник" и "Оптимисти"
Контејнер је допремила и
на већ изграђени темељ поставила Републичка управа
цивилне заштите, по налогу
премијера Вишковића. Како
би Томићи могли што прије уселити у овај стамбени
контејнер, помоћ је обећала
и екипа Цивилне заштите
РС.
"Премијер Вишковић издао
је налог Републичкој управи
цивилне заштите да достави
један контејнер за становање. Ми смо то урадили, а
наше активности ће и даље
бити везане за ову акцију.
Помоћићемо Томићима, не
само као припадници Цивилне заштите РС, него и
као грађани РС", рекао је
рекао је Драган Кос, помоћник директора Републичке
управе цивилне заштите.

Акцију помоћи Томићима
покренула је наша медијска
кућа и Удружење Народна
кухиња "Оптимисти". Како
истичу у овом удружењу, за
помоћ Томићима куцали су
на многа врата, чак и премијера Српске.
"Желим да се захвалим
појединим
донаторима,
посебно премијеру Вишковићу који је препознао овај
пројекат и хвала му. Хвала
добрим људима. Још нам
остаје посла да одрадимо за
ову породицу. Морамо да
прикључимо струју, воду...
да намјестимо објекат. Битно је да је контејнер стигао,
надамо се да ће Томићи
ускоро бити у топлом дому",
рекао је Зијад Чанић, предсједник Удружења Народна
кухиња "Оптимисти".

НИКО СРЕЋНИЈИ ОД ТОМИЋА
Браћа Миленко и Драган и више него
обрадовани. Како кажу, тешко је живјети у кући која се распада. "Драго нам је
што смо добили контејнер да имамо
гдје да живимо. Захваљујем се
Влади РС и поздрављамо
све добре људе који су
нам помогли",
поручују Томићи.
Браћа Драган и Миленко
Томић живе са осамдесетчетверогодишњом психички тешко обољелом мајком.
И њих двојица су тешког
здравственог стања. Једино
примање им је 280 марака
социјалне помоћи. За храну
се, како кажу, лако снађу,
али проблем им је био смјештај, јер је стара кућа након
прошлогодишњег земљотреса у рушевном стању.

Кућа у којој живе Томићи у рушевном стању

П. Шпадић
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НЕДЈЕЉА...

Слободан Јавор је нови градоначелник Приједора. И то је ноторна
чињеница, ма како неком то одговарало или не. Изборна кампања,
која је била таква каква јесте, мислим на ону надасве "занимљиву"
на друштвеним мрежама је, Богу
хвала, иза нас. И не поновила се,
мада сумњам да неће, већ на општим изборима. Јер, заинтересованих које гледам по објавама из
ове претходне, увијек има.
Кад кафану или неко слично мјесто замијениш за вирал, убијеђен
да си најпаметнији, најмудрији,
да не гријешиш, једноставно да
си диван и непоновљив, а кривце
за пораз, иако си дао све од себе
да изборна трка уопште почне,
тражиш у неком другом, а не у
личним грешкама, онда логиком
слиједи прст на чело.
Ако поступак с прстом на челу потраје, можда тај неко и закључи да
је у тој изборној хајци можда осим
што је био средство вјероватно
био и глуп. И повуче се на општу
срећу. С друштвених мрежа мада
се и на улици ових предизборних
дана могло чути баш све и свашта.
Али и видјети, јер су у Приједор
у тих 15 дана многи долазили, из
Бијељине, Требиња, Бањалуке,
причали кратко неке своје приче
и одлазили. Неки само због кафе
и испоставило се након финиша,
лоше пројектоване подршке. Но,
нека и њих, бар као туриста. Ваља
угоститељима и та нека марка.
У међувремену кампању су по
мало анализирали политички аналитичари, а сасвим мало збуњени
народ, јер одавно се не сервира
у тањир. То ваљда знамо. Руку на
срце кандидати, бар они који су
излазили у јавност, били су сасвим
коректни. Неко ће се вјероватно
бавити и излазношћу бирача на
изборе. У Приједору је то нешто
више од 30 одсто. И вјероватно
очекивано. Резон да је недјељом
можда боље преспавати будућност, а послије све редом критиковати због нечег што је урадио или
ради, одавно је резон политичких
апстинената. И они нису били нека
новост ни на овим пријевременим
изборима.
Нешић је уз констатацију "да је
мушки признати пораз" Јавору
честитао побједу, исто је урадио
и протукандидат Предојевић , а
добра прича је да су Јавор и Предојевић, побједник и поражени,
на овим изборима, три дана након
финала у витешком маниру заједно попили кафу. То је пракса цивилизованих људи. Други из опозиционог блока кафу с побједником
нису пили, а нису ни лично честитали. Можда није било времена.
М. Згоњанин

ИНТЕРВЈУ/ АКТУЕЛНО

Маја Кунић, начелник Одјељења за финансије у Градској управи Приједор

СУДСКЕ ПРЕСУДЕ ЈОШ
УВИЈЕК ПРИСТИЖУ!

вање, да требамо платити преко 312.000 марака пореза које
нисмо платили уназад пет година, на то преко 146.000 марака
камате, то је уствари 458.000
које морамо платити. Међутим,
када се одлучи, на овај вид наплате Управа за индиректно
опорезивање додаје свој ризик
у износу од 25 одсто на ту обавезу. То је неких 115.000 марака
које Град неће платити уколико
на вријеме измиримо све рате.

Маја Кунић, начелник Одјељења за финансије,
подсјетила је да је на прошлој сједници Скупштине
града Приједора усвојен ребаланс буџета за 2021.
годину који је за 26 милиона и 730 хиљада већи у
односу на буџет. Она је у интервјуу за Телевизију
Приједор прецизирала да се 20 милиона марака
односи на кредитна задужења, да је три милиона
на рачун Града пребацила Влада Републике Српске
за комуналну и саобраћајну инфраструктуру,
као и да су 3,7 милиона већи приходи по основу
ПДВ-а. "То је пројекција прихода коју Град када
ради буџет и ребаланс буџета тражи и добије
од Министарства финансија РС", појаснила је
Кунићева.

► Хоће ли се то успјети?
- Мислим да хоће. Искрено
мислим да ћемо издржати до
краја, до посљедње рате. Већ
су плаћене двије рате, петог
новембра прва, друга другог
децембра, а једна износи преко
38.000 марака. Већ смо ту показали озбиљност и не постоји
ризик за Управу за индиректно
опорезивање у том смислу.

► Преузимањем функције нисте затекли баш сјајно стање у
градској каси. Стизало је и доста информација о оном шта
је оставила претходна власт.
За то се није знало, замјеник
градоначелника је на прес
конференцијама указивао на
то, шта сте све затекли, јер на
- Рецимо, Удружење "ДОН" је крају ријеч је о новцу грађана
тражило нека већа средства за Приједора.
заштиту потрошача, Фудбалски
клуб "Братство" средства за изградњу стадиона, средства су
тражена за реконструкцију појединих улица, реконструкцију
Основне школе у Брезичанима,
те реконструкцију друштвених
домова у мјесним заједницама.

► За које конкретно пројекте
ће бити утрошено три милона
марака које нам је дозначила Влада Републике Српске?
- Програми постоје и они су у
Одјељењу за стамбено – комуналне послове. Потписан је
оквирни уговор са "Приједорпутевима" и један појединачни уговор. Углавном је ријеч о
пројектима асфалтирања и ре► Можете ли прокоментариконструкције путева.
сати банкарску гаранцију од
► Јавна расправа за Нацрт око 570.000 марака. На шта се
буџета трајала је до 6. децем- односи?
бра. Да ли било примједби и - То није кредитно задужење
сугестија грађана на Нацрт и Града. Значи, Град се није додатно задужио скупштинском
шта конкретно?
- Скупштина Града је усвојила одлуком да се прибави та гаНацрт буџета за 2022. годину. ранација. То је начин да банка
Морам рећи да је био доста Управи за индиректно опорезипримједби и сугестија грађана, вање гарантује да ће Град своје
организација, удружења, па и обавезе измирити на вријеме,
политичких партија током Јавне јер смо по основу рјешења
расправе. Углавном се односе Управе за индиректно опорезина приједлоге да се средства вање дужни платити више од
троше на инфраструктуру, од- 450.000 марака Управи по осноносно инвестициона улагања. ву неплаћених пореза, прихода
Морам рећи и да смо буџетом од услуга паркирања. И на оснопредвидјели доста инвестици- ву тог обратили смо се Управи
оних улагања, тако да мислим за индиректно опорезивање да
да би Град у што већој мјери то плаћамо у ратама. Удовољетребао да реализује те инвес- но нам је, али је један од услова био тај да доставимо нешто
тиције.
од обезбјеђења, а то је управо
► Можете ли бити мало кон- ова банкарска гаранција. Обзикретнији кад су ове примједбе ром да смо добили рјешење од
Управе за индиректно опорезиу питању.

САГЛАСНОСТ ЗА КРЕДИТ
"Сагласност за кредите дали су Скупштина града
и Министарство финансија РС. То је кредит
од 20 милиона који ће бити искоришћен за
рефинансирање предстојећих кредита. Досад
смо исплаћивали десет кредита. Значи око 12,5
милиона ћемо рефинансирати, затворити све
кредите, а осталих 7,5 милиона ћемо уложити у
инвестиције", каже Маја Кунић.

није требао третирати као комуналну таксу, већ као конкурентски приход. Исконтролисали
су период од пет година након
чега смо добили рјешење шта
морамо да платимо.

► То је прилично оптерећење
за буџет. С вашег аспекта чија
је то грешка? Ко је ту направио
пропуст?
- У финасијама смо то открили
и тражили мишљење, јер смо
сматрали да је то погрешно
урађено. Приједлог скупштинске одлуке, пред одборнике,
доноси одређено одјељење.
Оно које је надлежно за то, а
конкретно за овај случај било
је надлежно
Одјељење за
стамбено-комуналне послове.
Значи, они су требали да предложе, да обраде ту тачку, а градоначелник Скупштини да је
предложи, а одборници усвоје
или не усвоје. Одговаран је бив-

рака, ту је и једностран прекид
уговора са "Приједорпутевима"
за зимско одржавање од 68.000
марака, а ту је и велика обавеза Центра за социјални рад од
1.530.000 марака. Утврдила је
то инспекцијска контрола.
► Колико је тешко изнаћи рјешења за све те тужбе, када је
буџет ионако оптерећен. Треба
ли страховати од блокаде рачуна и истовремено балансирати
да тог не дође?
- Страх је оправдан. Наравно! Тешко је нешто планирати
када немате елементе. Буџет је
план, с једне стране планирамо
све што треба да наплатимо, с
друге стране све што треба да
исплатимо на основу тих прихода. Кад немате све елементе,
онда је јако тешко. Вјерујте да
су у марту, након што смо усвојили буџет, почеле "избијати"
разноразне скривене фактуре,

НАРЕДНА ГОДИНА МАЛО "МИРНИЈА"
Кунићева очекује да би наредна буџетска 2022.
година требала бити мало "мирнија". "Искрено
се надамо, мада никад не знамо кад може
испливати нека судска пресуда. Вјерујемо да
неће и да ће буџет бити стабилан", додаје она.

Приликом гостовања на Телевизији Приједор
- Град Приједор је у јулу донио
одлуку да грађанима омогући
плаћање паркинг услуга СМСом. Ангажовали смо оператере.
Кад су почеле стизати фактуре
видјели смо да је тај приход
опорезован, дакле кад грађанин СМС-ом плати паркинг,
аутоматски плати и ПДВ. Међутим, када се паркинг плаћа
преко аутомата, приход по том
основу није био опорезован, јер
је третиран као комунална такса. По Закону о ПДВ-у паркинг
услуга се сматра конкурентском
услугом, јер може да се појави
још неко ко може да обавља
исту услугу. Након сазнања да
смо исти приход, стечен на два
начина, различито третирали,
тражили смо мишљење Управе
за индиректно опорезивање.
Дошли су у контролу и утврдили да Града Приједор тај приход
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ши (ДНС оп. а) градоначелник, уговори, па и те судске пресуде.
јер је он био први човјек Града. Нешто што нисмо планирали.
Судске пресуде кад пристигну,
► У посљедње вријеме на на- оне су приоритет за плаћање.
плату стигне нека од судских Врло често је то ишло на уштрб
тужби. Колико то све опте- капиталних инвестиција. Дарећује градску касу?
кле, врло тешко је планирати,
- Много. Судске пресуде још кад је све неизвјесно, а онда
увијек пристижу, ево досад је кад се то појави у реализацији
пристигло скоро 1,1 милион дође до ребалнса и онда је то
марака и доста тог је плаћено. заиста велики проблем. И ево,
Често се радило о врло великим уколико одједном будемо мосумама, нисмо били у могућно- рали платити судску пресуду
сти да то одмах исплатимо, зва- за Центар за социјални рад то
ли смо те људе и договарали ће блокирати рачун и нећемо
плаћање у ратама. Поменућу имати за друге сврхе, па чак ни
само неке, рецимо "Алегро за плату радника. Јер Центар
промет", у случају продаје обје- нема свој рачун и врло лако се
ката који није био у власништ- може десити да ако се блокира
ву Града, 458.000 марака, нису да буде обустављен рад Градсбиле исплаћене ни надокнаде ке управе, односно функциониза експропријацију земљишта сање града.
када је рађен надвожњак на Пећанима у износу од 312.000 маН. Кнежевић
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Градска управа

Умјесто дочека Нове године

У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ
ДОСТА ТОГА УРАЂЕНО

Нова запошљавања, повећање обима производње, већи подстицаје за
пољопривредне произвођаче, већа издвајања за студентске и ученичке стипендије, за финансирање јавних кухиња и вантјелесне оплодње,
само је дио онога што је у Приједору урађено у протеклих годину дана,
поручено је из Градске управе.

Само улагања у Индустријске зоне "Целпак" и
"Аеродром 4" износе близу три милиона марака, а
у њима ће своје погоне отворити четири фирме и то
три домаћа и један страни
инвеститор. То ће значити
посао за више од 200 Приједорчана.
"Формирана је нова радна група за подршку инвеститорима. Потписани су
уговори са четири инвеститора. Препознали смо
важност улагања у развој
индустријских зона и тренутно у Индустријској зони
"Целпак" имамо преко 300
запослених радника", истакао је Раде Росић, начелник
Одјељења за привреду и
предузетништво.
И издвајања за пољопривреду знатно су већа и износе око 870.000 марака, а
до краја године издвајања
за пољопривредне произвођаче биће око 1.150.000

марака. Наредних дана почињу радови на завршетку
хладњаче у Омарској. У овај
пројекат уложено је више
од 170.000 марака.
"Потписан је уговор са извођачем радова и уводимо
извођача у посао. Тај пројекат финансирамо сами и
вриједност је око 70.000
марака", рекао је Данијел
Егић, начелник Одјељења
за пољопривреду и рурални
развој.
Повећан је и буџет за стипендије, које су по први пут
додијељење свим студентима и ученицима који су се
пријавили на конкурс. Наредне године за ове намјене планирано је чак 800.000
марака.
"Желим да најавим да смо у
процедури израде Правилника за додјелу стипендија
перспективним спортистима. Конкурсом ће бити обухваћени сви перспективни
спортисти старости до 18 го-

дина, као и лица са инвалидитетом", каже Моња Касаловић, начелник Одјељења
за друштвене дјелатности.
Све ово говори да је ријеч о
најбољој Градској управи до
сада, сматра Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора. Доста тога
је урађено, а истим темпом
наставиће се и у наредној
гдоини, тврди он.
"Улагање у образовање,
улагање у младе људе је
највећи капитални пројекат
који ћемо ми урадити. Неко
ко је једва успио завршити
средњу школу, то не може
разумјети. Нећемо се обазирати на разне коментаре. Радићемо најбоље како
будемо знали и умијели, на
задовољство свих грађана,
а не на задовољство неких
појединаца, као што је то
било до сада", истакао је
Ковачевић.
Б. Дакић

ЛИФТ ЗА ДЈЕЦУ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Дочек Нове године на градском тргу, у организацији
Градске управе, је отказан, а око 75.000 КМ колико
је било планирано за Новогодишњи концерт, биће
преусмјерено у друге сврхе. Ово је на конференцији
за новинаре саопштио Жарко Ковачевић, замјеник
градоначелника Приједора.

Он је појаснио да је ова одлука
донесена након анализе трошкова које је Град имао у претходном периоду, а то се првенствено односи на одржавање
пријевремених избора, који
су Градску управу коштали око
300.000 КМ. Остали садржаји
"Приједорске зиме" нису доведени у питање, а најмлађе ће
свакако обрадовати вијест да
ће ускоро бити отворено клизалиште у Љетној башти.
"Донијели смо одлуку да ћемо
отказати прославу Нове године 31. децембра. Та средства
ћемо вјероватно преусмјерити

за изградњу лифта за дјецу са
посебним потребама у Центру "Сунце" и за стипендирање
студената или неких спортских
и других талената. Имали смо
трошак који нисмо били планирали у тренутку кад смо кренули у организацију дочека Нове
године, прије свега мислим на
изборе. Ускоро ћу одржати још
једну конференцију за новинаре на којој ћу говорити о ревизорском извјештају Службе за
ревизију јавног сектора РС за
2020., 2019. и претходне године", истакао је Ковачевић.
Д. Совиљ

Пројекат уређења путне инфраструктуре

AСФAЛTИРAНA MИЛOШEВAЧКA УЛИЦA

Oбaвљeни
су
рaдoви
нa
aсфaлтирaњу
Mилoшeвaчкe улицe, у нaсeљу Врбицe. Диo je
oвo прojeктa урeђeњa путнe инфрaструктурe у
Приjeдoру, вриjeднoг oкo три милиoнa КM, кojи
je финaнсирaлa Влaдa Рeпубликe Српскe.
Сa рaдoвимa сe пoчeлo приje двадесетак дaнa и вeћ
je урaђeнo двaдeсeтaк путних прaвaцa, рeкao нaм je
Дрaгoслaв Кaбић, нaчeлник Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj,
кoмунaлнe пoслoвe, зaштиту
живoтнe срeдинe и имoвинскo – стaмбeнe пoслoвe. Oн je
нaпoмeнуo дa ћe Грaд нaстaвити дa рaди нa зaвршaвaњу
свих зaпoчeтих прojeктa,
дoдajући дa je тo дoкaз дa
изгрaдњa путeвa ниje прeдизбoрнa причa.
"Mи ћeмo oвим прojeктoм
зaoкружити jeдну цjeлину.

Диo инфрaструктурних рaдoвa
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Aсфaлтирaћaмo и рeкoнструисaћeмo oнe улицe кoje смo
плaнирaли. To je нeких чeтрдeсeтaк сaoбрaћajницa нa
пoдручjу грaдa. Кaд тo зaвршимo дaљe ћeмo aплицирaти
прeмa буџeту Грaдa и прeмa
крeдитним срeдствимa зa
нaстaвак aсфaлтирaњa свих
сaoбрaћajницa нa пoдручjу
Приjeдoрa", изjaвиo je Кaбић.
Mилoшeвaчкa улицa je дугa
oкo килoмeтaр, a рaди сe и
у улицимa Шeстe сaнскe и
Вojвoђaнскoj.
З. Jелић

ТИМ ПОВОДОМ

У част стогодишњице Гимназије "Свети Сава"

ЈУБИЛЕЈ УВЕЛИЧАЛИ БИВШИ И
САДАШЊИ ПРОФЕСОРИ И УЧЕНИЦИ

Тродневна свечаност обиљежавања 100. година постојања приједорске
Гимназије "Свети Сава" почела је ликовном изложбом ''Круг'', друго вече
приказан је документарни филм ''Вијек и заувијек'', а Свечаном академијом
у Позоришту Приједор је и званично завршено обиљежавање овог јубилеја.
''Свечана академија је круна
обиљежавања стогодишњице
Гимназије. С поносом могу рећи
да су у програму учествовали садашњи и бивши ученици, наши
гимназијалци", рекао је Вељко
Јањетовић, директор Гимназије
''Свети Сава''.
Свечаној академији присуствовала је и Наталија Тривић, министар просвјете и културе Републике Српске. Она је истакла
да овакве установе имају вели-

ки значај за образовање у Републици Српској, те да су у овој
години осим приједорске, јубилеје прославиле и гимназије из
Требиња и Бијељине.
"И то довољно говори о томе да
Република Српска у својим регијама има образовне установе
које гају дугу традицију. Изњедриле су бројне кадрове, које
су данас неки од њих стручњаци
у свом послу, интелектуалци...
Неки од њих који су живјели у

пријашњем времену су сигурно
оставили велики траг да би ова
Гимназија "Свети Сава" била
данас то што јесте, установа са
високим квалификацијама'' , навела је Тривићева.
Као бившем ученику Гимназије,
част ми је што сам се на Свечаној
академији, са функције коју обављам у Граду Приједору, могао
обратити присутнима, рекао је
замјеник градоначелника, Жарко Ковачевић. Он је нагласио да

је Гимназија једна од најзначајних установа у нашем граду.
"То стварно мислим, да без Гимназије ни Град Приједор не би
био ово што јесте. Нажалост,
времена су таква каква јесу, живимо у чудном времену када је
пољуљано и повјерење у истину, морал и знање. На нама је
да одужимо дуг и бившим вре-

менима и Гимназији и да учинимо Приједор бољим него што
тренутно јесте'', рекао је Ковачевић.
Покровитељ ових свечаности
били су Град Приједор и кабинет предсједника Републике Српске.
В. Нишевић

Престижно признање приједорском привреднику

ГОРАНУ БОЈИЋУ НАГРАДА "КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ"

Од идеје до коначног производа није лак пут, а ко га успјешно
пређе и добро послује, не може проћи незапажено. Потврђује
то примјер Горана Бојића, власника "Инвинг" компаније, који је
добитник престижне награде "Капетан Миша Анастасијевић".
Ово признање Бојић је добио за предузетнички дух, иновативност, креативност
и истрајност да пословне идеје конкретизује и тестира на тржишту. За преко
20 година, развили су 2.000 производа и
све их испитали у својим лабораторијама, савладавши неопходне технологије,
тако да, како кажу, нема пада у квалитети онога што пласирају на тржиште у
региону.

"Улажемо у знање, будућност, у развој
и освајање нових производа. Таквим
сталним радом и испитивањем у лабораторијама које дјелују у склопу Универзитета 'Никола Тесла', на бањалучком
Машинском, Електро и Технолошком факултету, ми смо сваки дан постајали све
бољи и дефинисали програм развоја. То
је био један од међукорака ка освајању
тржишта у области којом се данас бави-

Овом приједорском привреднику значајно признање уручено је
у Бањалуци, на свечаности коју, уз подршку привредних комора
Србије и Републике Српске, организује "Медиаинвент". Михајло
Миша Анастасијевић, био је српски титуларни мајор, велики
трговац, родољуб, учитељ и добротвор.

логија и освајање производа, у "Инвинг
Инвест Инжењерингу" од почетка пословали позитивно. У оквиру Инвинг групације раде и компаније: "БГ Енерго-Тим"
и "ЕКП Елкер". Наш саговорник поручује
да се у привреди подразумијева дугогодишњи стрпљив рад, а као резултат
дође и признање. Важни су, како каже,
и запосленици, који обављају одговоран
посао, од којих издваја Петра Видовића
и свог брата, Стојана Бојића.
"'Инвинг инвест инжењеринг групу' направили смо током времена, тако што
смо од постојеће фирме купили 'Елкер',
који је био произвођач дијела осигурача. Тада је то била готово занемарљива
производња, да бисмо сталним радом и
Горан Бојић са признањем
улагањем, присуством на тржишту и исмо, а то је производња високонапонске, пуњавањем рокова успјели да дођемо у
средњенапонске и нисконапонске опре- лидерску позицију у производњи електро-опреме за пренос и дистрибуцију
ме", рекао је Горан Бојић.
С поносом истиче да су, и поред значај- електричне енергије", рекао је Бојић.
них улагања у испитивање нових техноД. Совиљ

Одржано вече посвећено Душку Радетићу

ЧУВЕН У БЕОГРАДУ, НЕПОЗНАТ У ЗАВИЧАЈУ

У Приједору је одржано вече посвећено Приједорчанину Душку Радетићу, врсном хармоникашу, надалеко
познатом у бившој Југославији по концертима свог Народног секстета, чији је руководилац остао до смрти.
Био је и уредник Радио-Београда, а током каријере сарађивао је са неким од највећих имена народне музике.
изимитирамо секстет Душана Радетића", рекао је Цале. Додаје да
је Радетић био вансеријски таленат.
"Ми који се овим послом озбиљно
бавимо, чувамо то наслијеђе", категоричан је Митровић.
Дио овог секстета био је Приједорчанин Марко Бањац који је у Београду завршио Факултет музичких
уметности за кларинет те мастер.
"У Београдском омладинском оркестру сам од оснивања, 2017. године. Душко Радетић био је један

Са концерта у градском позоришту
Осим народне музике, Радетићев
секстет свирао је и забавну, џез и
класичну музику, а снимили су велики број грамофонских плоча. По
узору на његов секстет, у градском
позоришту наступио је секстет
предвођен Славком Митровићем
Цалетом.
"Вјероватно мало људи зна да је
Радетић рођени Приједорчанин, а

у Београду је водио чувени секстет
у којем су свирали Боки Милошевић, Миодраг Јашаревић и остали
познати умјетници. Оставио је заиста вриједна дјела у архиви Радио
Београда, која су и дан-данас изазов за младе музичаре и пјеваче.
Са мном су на сцени били чланови
Београдског омладинског оркестра, и ми смо покушали да мало

"Када у Београду чују име Душка Радетића, сви стану
мирно, а код нас у Приједору се, стицајем околности,
о њему не зна много. Управо због тога смо хтјели да
организујемо једно овакво вече, да Радетића извучемо
из заборава и представимо га нашим суграђанима.
Душан Душко Радетић је бисер у перјаници људи који
су се бавили, прије свега, културом и који су оставили
велики траг у ономе чиме су се бавили", рекао је
Жељко Шормаз, директор приједорског Удружења за
очување традиције.
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Вансеријски таленат
од највећих ауторитета у РадиоБеограду тога времена, уз Максу
Попова и Ђорђа Караклајића, који
је био страх и трепет за тадашњу
млађу генерацију, а данашње гиганте и великане попут Љубише
Павковића, Бранимира Ђокића и
осталих", рекао је Бањац.
Програм се састојао из више сегмената, а осим концерта, емитоване
су аудио и видео изјаве Радетићевих сарадника, познатих естрадних
умјетника, те представљени лик и
дјело овог музичара. Организатор
ове вечери било је приједорско
Удружење за очување традиције,
уз суфинансирање Министарста
културе и информисања Владе Републике Србије.

Д. Совиљ

POVODOM DANA RUDARA

www.kozarski.com

Mladen Jelača, direktor Kompanije "ArcelorMittal Prijedor"

I PORED MNOGO IZAZOVA, PRONAŠLI
SMO NAJBOLJA RJEŠENJA
Zadovoljni smo rezultatima u protekloj godini, jer smo ostvarili naše planove. Govoreći u brojkama to je
proizvodnja od 1.550.000 tona željezne rude i 7.5 miliona tona iskopane jalovine. Željezari u Zenici smo
otpremili cjelokupno proizvedenu rudu. Na kamenolomu Drenovača imali smo rekordnu proizvodnju od
90.000 m3. U cjelini uspješna godina i pored mnogo izazova sa kojima smo se suočavali i nastojali naći
najbolja rješenja, rekao je u intervjuu za "Kozarski vjesnik" povodom 17. decembra - Dana rudara
Mladen Jelača, direktor Kompanije "ArcelorMittal Prijedor".

► Koje značajne investicije ste
sproveli tokom ove godine i koji
su planovi ulaganja za narednu
godinu?
- Mi svake godine investiramo
značajna sredstva u opremu,
mehanizaciju,
investiciono
održavanje, moderne tehnologije i
slično. Ove godine je to iznosilo oko
šest miliona KM i tu je dominantno
ulaganje u gravitacino magnetnoj
separaciji za obogaćivanje rude
i mehanizaciju na površinskom
kopu Buvač. U toku ove godine
smo nabavil i novi buldozer
i rovokopač, čime nastojimo
održati kondiciono stanje mašina
i postrojenja za izuzetno visok

tempo rada. Mase su velike, jer
na nivou mjeseca iskopa se skoro
milion tona, radi se non-stop u
četvorobrigadnom sistemu u svim
vremenskim uslovima i to zahtjeva
visok stepen ispravnosti, što se
postiže uz dobar rad i kontinuirano
investiranje i održavanje. Za
sljedeću godinu planiramo slične
iznose, ali je realno očekivati da
ako krenemo sa LJubijom, ulaganja
će biti značajno veća. U periodu od
pokretanja rudnika od 2004. godine
u Omarskoj je ukupno investirano
oko 125 miliona KM, što dovoljno
govori o našim dosadašnjim
dostignućima i opredjeljenju za
buduća investiranja.
► Kakvo je stanje kada je riječ o
cijeni željezne rude na svjetskim
tržištima i kako to utiče na
poslovanje
kompanije
koju
vodite?
- U ovoj godini cijene sirovina,
energenata i mnogih proizvoda su
izrazito visoke i to značajno remeti
stabilnost poslovanja. Pojavili su

Površinski kop "Buvač" Omarska

se poremećaji u snabdijevanju,
nedostatak roba, dugi i neizvjesni
rokovi isporuke i to su trendovi koji
nas prate kao posljedica globalnih
poremećaja najvećim dijelom
izazvanim virusom korona. Što
se tiče cijene željezne rude ona
je u jednom dijelu godine dostigla
rekordno visok iznos da bi se u
zadnja dva mjeseca opet vratila
na uobičajeni nivo. Danas se svi
suočavamo sa problemima cijena
energenata i posljedicama po
privredu, a posredno i na standard
građana. Danas se mnogi pitaju
šta su procjene za sljedeću godinu
i kako živjeti u ovakvim uslovima.
Mislim da samo u dugoročnoj

saradnji
između
privrednih
subjekata treba tražiti rješenje i
stabilnost, jer se u kratkoročnim
poremećajima poput današnjih
ne može graditi dugoročno
uspješan rad. Danas je svima
veliko opterećenje cijena struje i
gasa, metala, životnih namirnica i
slično i svi nastojimo to savladati
očekujući da ovo neće dugo trajati.
► Kakva je budućnost rudarenja
na ovim prostorima? Koliko u
Omarskoj još ima rude?
- Ovo je životno pitanje za rudare
i rudnik. Poznato je koliko godina
govorimo o stanju rudnika u
Omarskoj sa stanovišta količina
rude koje su preostale. Mi imamo u
Omarskoj oko sedam miliona tona
rude, što pri godišnjoj proizvodnji
od oko 1,6 miliona tana može da
traje još naredne četiri godine i
naravno da je pitanje hoće li se
rudarstvo u Prijedoru, nakon više
od 100 godina tradicije, ugasiti.
Poznato je da je nakon prisilnog
stajanja svih rudnika u okviru

RŽR "LJubija" a.d. Prijedor stala
proizvodnja u tri rudnika: Omarska,
LJubija i Tomašica. Normalno
je pitanje da li je moguće da ovo
sve bude u funkciji i da stvori
novu
perspektivu.
Dolaskom
"ArcelorMittal" kompanije 2004.
godine i aktiviranjem rudnika u
Omarskoj pokrenut je jedan kop, ali
nažalost sa ostalim kopovima još
ništa nije urađeno. Generacije koje
dolaze trebaju jasan odgovor koji
nas tjera da stvaramo budućnost
kao što su to nama ostavili naši
očevi.
► Rješenje o pokretanju rudnika
u LJubiji sve je bliže.
- Nastavljajući misao iz prethodnog
pitanja mislim da je LJubija trebala
biti pokrenuta mnogo ranije.
Međutim, da se ne osvrćemo na
prošlost, nadam se da iza izjava
predstavnika Vlade Republike
Srpske i resornog ministra stoji
čvrsto opredjeljenje koje će
biti i realizovano. Poznato je
da je kompanija "ArcelorMittal"
opredjeljena za nastavak
i
proširenje rudarskih aktivnosti
i proizvodnju i nakon okončanja
eksploatacije u Omarskoj. Mi
smo u prethodnim godinama
ulagali
mnogo
napora
da
proširimo saznanja o LJubiji,
radili istraživanja, testiranja u
našim laboratorijoma i željezari,
napravili defektažu i utvrdili stanje
postrojenja za preradu i slično.
Sve ovo je danas za nas snažna
podloga da se možemo uhvatiti
u koštac sa novim izazovima.
Naravno, za to je potrebno prije

znanje i iskustva kao
i kapacitete da se možete nositi
sa ovakvim projektima. Sa druge
strane mislim da smo ohrabrili
lica mnogim mladima, prije svega
rudarima, jer oni danas vide mnogo
bolje svoju perspektivu. Činjenica
je da smo prethodnih godina često
izražavali opravdanu bojazan
za njihovu budućnost, brinući za
svoju sudbinu i sudbinu porodica.
Danas je mnogo više optimizma
i vjere i ja sam uvjeren da su
spremni na nove izazove, da rade
uz jasnu perspektivu i optimistično
razmišljanje o svojoj organizaciji,
gradu i državi gdje treba da žive
i rade. Ovo su snažne poruke
utemeljene na realnim osnovama
i samo u timskom radu i potpunoj
posvećenosti
možemo uspjeti.
LJubiju trebaju i rudari i Prijedor i
Republika Srpska.
► Kako se nosite sa pandemijom
virusa korona, kada je u pitanju
organizacija rada i poslovanje?
- Od samog početka pandemije,
shvatili smo ozbiljnost situacije i
shodno tome donosili smo odluke
koje su za cilj imale zaštitu zdravlja
svih zaposlenih i članova njihovih
porodica. Mjere koje sprovodimo
su preventivnog karaktera sa
ciljem sprečavanja pojave i širenja
korona virusa među zaposlenima.
Smanjenje
kontakata,
fizička
distanca, lična higijena i higijena
radnog prostora, dezinfekcija,
mjerenje
temperature,
obezbjeđenje i podjela zaštitnih
sredstava
(zaštitne
maske,
rukavice,
dezinfikaciona

Površinski kop "Ciganuša" LJubija
svega znanje, posvećenost i želja.
LJubija je potpuno drugačiji rudnik
u odnosu na Omarsku, mnogo
kompikovaniji, kopovi i postrojenja
koja stoje oko 30 godina, totalno
su nefunkcionalna, neupotrebljiva
pruga bez ozbiljne rekonstrukcije,
upitno snabdjevanje električnom
energijiom i niz drugih okolnosti
koje traže jasno usmjeravanje i
rješavanje. Zato vjerujem da ćemo
imati snažnu podršku institucija
kako lokalnih, tako i Vlade
Republike Srpske, jer bez toga nije
moguće uspješno realizovati ovako
komplikovan i zahtjevan projekat.
U životu rudara su rijetki momenti
da otvaraju rudnik i to su složeni
i zahtjevni poslovi koji trebaju
visok nivo stručne elaboracije,
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sredstva...) samo su neke od
mjera koje smo implementirali.
Uz njih, provodimo i mjere kako
Gradskog, tako i Republičkog
štaba. Takođe, u jednom periodu
na samom početku pandemije, iz
procesa rada isključili smo radnike
starije od 60 godina i sa hroničnim
bolestima, kako bi spriječili
potencijalno
zaražavanje
na
radnom mjestu i dalje komplikacije
sa zdravljem. Proizvodni kapaciteti
su bili smanjeni kako bismo
rotacijom radnika na radnom
mjestu smanjili broj kontakata
(manji broj radnika u prevozu,
prilikom ishrane u restoranima...).
Odgovornim ponašanjem svih
zaposlenih, uspjeli smo prebroditi
više valova korone i održati proces

"Ove godine proslavljamo
naš praznik 17. put zajedno,
kao porodica. Sve ove
godine koje su iza nas, radili
smo, trudili se i ostvarivali
izuzetno dobre rezultate, na
ponos svih nas. Sada treba da
gledamo u budućnost, da se
hvatamo u koštac sa novim
izazovima, i udahnemo
život našoj LJubiji, na način
kako smo to uspjeli da
ostvarimo i u Omarskoj. Na
taj način obezbijedićemo
perspektivu i egzistenciju
za naše mlade naraštaje, i
stvoriti određenu sigurnost
za njihove porodice. U
ovom pozitivnom duhu
i opredjeljenju, želim da
svojim radnim kolegama i
svim rudarima Republike
Srpske čestitam naš praznik,
Dan rudara i poželim
sve najbolje uz rudarsko
SRETNO", poručio je Jelača.
proizvodnje. Sada, kada postoji
zaštita od težih oblika bolesti
uzrokovane korona virusom u vidu
vakcinacije, ukazujemo radnim
kolegama na značaj i važnost
vakcinacije protiv korona virusa i
očuvanju zdravlja.
► Prioritet kompanije je i zaštita
na radu.
- Svaka aktivnost i posao mora
da sadrži na prvom mjestu
identifikaciju opasnosti i procjenu
stepena rizika, koji se mora
otkloniti i tek kada okruženje
bude bezbjedno za rad, nastaviti
sa izvršavanjem posla. Zaštita
na radu počinje sa kreiranjem
bezbjednog radnog okruženja,
obukom radnika za samostalan
i bezbjedan rad, obezbjeđenje
lične i kolektivne zaštitne opreme
i potrebnih sredstava za rad.
Kulturu bezbjednosti gradimo
na osnovama zaštite na radu,
što znači da se na posao dolazi
spreman i sposoban za rad, da se
poštuju zahtjevi prevencije fatalnih
nesreća i radi prema Uputstvu za
samostalan i bezbjedan rad. I kada
radno mjesto i okolinu dovedemo
u prihvatljive okvire za bezbjedan
rad, veliku pažnju i fokus moramo
posvetiti ljudskom ponašanju.
Konstantno tražimo rješenja i
radimo na unapređenju na poljima:
sprečavanja
umora
vozača
teške rudarske mehanizacije,
unapređenja u oblasti vozila i
vožnje, izolacija energije prilikom
rada na opremi, rad na visini, rad
u skučenom prostoru, bezbjednost
na željeznici, rad sa kranovima i
opremom za podizanje, spremnost
na reagovanje u vanrednim
situacijama,
identifikacija
opasnosti i procjena rizika i mnoga
druga polja rada.
M. Šodić

МОЗАИК

Предања и писани трагови о Јелићкој

СЕЛО СТАРО НЕКОЛИКО ВИЈЕКОВА
Јелићка је својевремено било је једно од најгушће насељених мјеста Тимарског краја. Први записи о насељености
овог села датирају с почетка 17. вијека. Кроз вијекове било
је познато и по бројним свештеничким породицама. Ово
тврди Милорад Богдановић који је дуги низ година прикупљао податке о историји овог приједорског села. Како
тврди, постоје писани трагови у дефтерима, односно катастарским пописима села у вријеме Османлијског царства
из 1604. године. У њима се помиње чак 19 села са подручја
Змијања и Тимарског краја.
"Црквене књиге такође свједоче о броју становника на овом
простору. У црквеним књигама
се могу видјети и свештена лица
која су овдје службовала. Овдје
је било јако пуно свештеничких
породица које су држале остале
парохије у околним мјестима.
Тако да имамо свештеничке породице Поповићи и Јелићи. Рецимо, Поповићи су имали тач-

но девет свештеника, а Јелићи
чак 16 који се само спомињу до
краја 19. вијека", каже Богдановић.
Да је ово подручје било веома
насељено прије више вијекова
говоре и натписи на бројним
споменицима на мјесном гробљу. Један међу старијим је и
споменик Јосипу Јелићу, који је
рођен 1786. године.

Милорад Богдановић годинама прикупљао
податке о историји овог села

"Најбоље свједочанство старости неког насеља говоре споменици. На срећу имамо споменике на којима су још увијек јасно
видљиви натписи. Један од њих
је и споменик Јосипу Јелићу
што по његовој години рођења
потврђује податке из дефтера
о насељености овог простора
прије више вјекова", прича нам
Милорад додајући да и бројна
предања која су се могла чути
од најстаријих мјештана села
казују о насељености овог простора.
"Постоји прича да је простор такозваног Поља у Јелићкој било
толико густо насељено да је
дуж цијелог насеља у дужини

Прича о Сименуну Шарићу из Јелићке на најбољи начин осликавала је отпор
српског народа према османлијским освајачима. Ријеч је о кршном човјеку који
је насмрт претукао бега и тиме промијенио правило које је важило приликом
ступања у брак двоје младих. "Позната је чињеница да су многи бегови захтијевали
да млада прву брачну ноћ треба да проведе у кревету са бегом. Једна од њих није
жељела, што је бега јако наљутило, па је под хитно сазвао цијело село на пољани
око једне врбе и наредио да се доведе та млада. За казну желио је да са њом обави
љубавни чин пред свим мјештанима. То је Сименуна наљутило, узео је колац и
насмрт га претукао. Након тога у село долази други бег који је тражио сусрет са
Сименуном. Позвао га је, али Сименун није хтио отићи код њега него је поручио
да бег дође код њега. Када је бег дошао рекао је да жели мир у селу како се не би
поновило нешто слично и да се више неће практиковати обичај да младе долазе
код бега, а да он више не посеже за коцем ни на кога", испричао је Богдановић.

Након Другог свјетског рата у Јелићкој је службовао
свештеник Небојша Кондић, који је за вријеме рата
био у Њемачкој у радном логору. То није одговарало
комунистичкој власти села, те су одлучили да
свештеника објесе. Позвали су све мјештане на скуп,
али им нису рекли због чега. Када су се грађани
окупили, униформисана патрола је отишла до
свештеникове куће како би га довела на вјешање.
Међутим, кући га нису затекли. Отац организатора
вјешања знао је за намјеру свог сина, па је свештеника
обавијестио и довео га код својој кући и сакрио у
сјеник. Настала је потрага за свештеником, али
нигдје га нису могли наћи. Најмање би се сумњало
да је код куће човјека који организује вјешање.
Мјештани када су сазнали шта власт хоће да уради,
побунили су се, па се тако од те намјере одустало.
Небојша Кондић након тога премјештен је у парохију
у Козарац, а у Јелићку је дошао нови свештеник.
више стотина метара била кућа
уз кућу и да га је мачка могла
прећи сакајући с крова на кров",
прича Богдановић.
Мјесни свештеник Владимир
Кос подсјећа да је Црква брв-

стили је с руке на руку овдје на
ово мјесто, које данас зовемо
Липик", каже парох Владимир.
Јелићка, како рекоше наши саговорници, некада расадник
свештеника, али и бројних ју-

Споменици свједоче о насељености прије више вијекова
нара у Јелићкој посвећена
преносу моштију Светог оца
Николаја једна од настаријих
на овим подручјима. "Њена година градње је, видимо изнад
улазних врата 1841. Међутим,
постоји предање како је била на
другој обали ријеке Гомјенице и
мјесту званом Кућиште и како су
мјештани за једну ноћ премје-

Црква брвнара у Јелићкој саграђена 1841. године
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нака који су се супростављали
и пркосили, како Османлијама
тако и другим тлачитељима, данас доживљава судбину бројних
поткозарских села. И у Јелићкој
је, из године у годину, све мање
становника. Не задржавају их ни
асфалтирани путеви, којима нажалост, многи одлазе.

П. Шпадић

www.kozarski.com

Основна школа "Јосиф Панчић" у селу
Козица код Оштре Луке

Захваљујући Градској управи

ОБНОВЉЕНИ ПОДОВИ У
ШКОЛИ У РАКЕЛИЋА ЛУГУ

ИМА САМО 17 УЧЕНИКА И
ПОСЕБАН СТАТУС

Квалитет наставе на првом мјесту

Основна школа "Јосиф Панчић'' има само 17 ученика и посебан статус.
То практично значи да и с мањим бројем ђака неће бити затворена, јер
ученици у супротном не би имали гдје на наставу. Одлука је то ресорног
министарства које се за посебан статус ове школе одлучило због њеног
географског положаја и лоше путне комуникације.
Село је неразвијено, а ученици километрима даље
немају другу школу, па ни
алтернативу гдје наставити
обавезно основно школовање. И с мањим бројем
ученика она неће бити затворена.
" Удаљеност је велика, ђаци

не би могли путовати, то је
неких 70 километара до Оштре Луке и назад. У средњу
школу одлазе у Приједор,
одвајају се од родитеља, јер
је немогуће путовати, немамо аутобуску линију", рекла
је Данијела Драгић, директор ОШ "Јосиф Панчић" у

Министарство просвјете и културе РС отишло
је и корак даље. Једном броју ученика, који су
од школе удаљени и по десетак километара,
обезбиједило је и превоз. Нажалост комби је у
функцији само до првог великог снијега, па се
до школе најчешће мора пјешачити. "Зими не
може изађи комби до моје куће, па имам девет
километара да пјешачим", каже Ђурађ, ученик
ове школе.

селу Козица.
На посао путују и радници
ове школе. Није им тешко,
јер кажу, ученици ове установе посебни су по много
чему, а школа им је осим
учења и једино мјесто за
дружење.
"Овдје су дјеца много другачија, него у градским срединама, њихове жеље су
овдје много скромније и
мање. Они су срећни кад
дођу овдје на наставу да нешто науче и да се друже са
осталим ђацима, јер у окружењу нема ни дјеце'', рекла
је учитељица Мира Мушић.
Школу тренутно похађа 17
ученика.
В. Нишевић

Велики проблем ученицима и запосленима у Подручној
школи ''Петар Петровић Његош'' представљали су
дотрајали подови. Уз помоћ Градске управе која је
препознала овај проблем у двије учионице сада је
постављен нови ламинат.
''Ова замјена подова за чију је израду Градска управа обезбиједила финансијске услове је нама од
великог значаја и омогућује дјеци
боље и љепше услове, а и нашим
наставницима квалитет рада. Још
увијек постоји потреба за замјеном у ходнику, постављање неких
керамичких плочица. Што се тиче
сарадње са Градском управом
досад је била стварно квалитетна и успјешна'', рекла је Миланка
Тевановић, директор ОШ ''Петар
Петровић Његош'' Буснови.
На подручју Приједора има 36
подручних одјељења и ово је само
једно у низу које помаже Градска
управа. Досад су завршили објекат
у Подручној школи у Расавцима,
који је био дугогодишњи проблем,
а и школи у Горњем Петровом Гају
обезбиједили нову пећ.

''Свакако ћемо у наредном периоду гледати да помогнемо сваком
том Подручном одјељењу, јер то
су све сеоска подручја са малим
бројем ученика гдје је неопходна
брига и локалне заједнице, осим
самих директора школе и осим
ресорног министарства. Само
удруженим дјеловањем можемо повећати број ученика у тим
школама, али и побољшати квалитет наставе'', истакла је Моња
Касаловић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности града Приједора.
Централна школа "Петар Петровић
Његош" броји 70 ученика. Састоји
се од пет подручних одјељења и
у њима броји 25 ученика од којих
девет похађа Подручно одјељење
у Ракелића Лугу.
В. Нишевић

МИЛОШ ОСТВАРИО ДЈЕЧАЧКИ САН У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Војно обучен, са оружјем у руци и чврстим ставом, наредних шест мјесеци Милош Вујиновић (20) из Приједора имаће прилику да
покаже и своју храброст. Овај младић од малих ногу је сањао да постане војник, а како и сам каже, уз труд и залагање вјеровао је да
ће једног дана и успјети. Са пуно ентузијазма и храбрости спремно из Приједора отишао је на шестомјесечно служење војног рока у
Србију. Онако како то доликује, уз пјесму и присуство родбине и пријатеља.
"Као дјечак увијек сам себе замишљао кад одрастем једног
дана да носим ту униформу. Године су прошле, а жеља за тим
и даље остала. Прешао сам ја
дуг пут и било је ту проблема,
али на крају сам успио да све

то завршим, да организујем и
сад ћу да ослужим војни рок.
Познати смо ми као жилави,
издржљиви људи. Преживјели
смо ми много тога, кад су већ
моји преци могли да преживе
три рата, зашто ја не бих могао

Милош са мајком Сњежаном

шест мјесеци да носим униформу", прича Вујиновић.
Срећна, поносна, али помало
тужна, јер се први пут растаје
са сином, мајка Сњежана, како
и сама каже мислила је да је то
само један дјечији сан. Милош
је доказао супротно, а она све
то подржала.
"Знамо да је то његова велика жеља. Једноставно, такво
дијете… Давно смо га покушавали одговорити, али Милош
никад није одустао. Кад је по-

Од малена жели да буде војник

На служење војног рока из Приједора, Милошева
родбина не памти, да је неко отишао у посљедњих 15
и више година. Баш због тога што све мање младића
данас има жељу за тим, Милошева одлука изненадила
је многе. Војни рок може да се служи у Србији. У
неколико европских земаља то је прописано и законом.
Војска Републике Српске је званично укинута 1. јануара
2006. године.
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стао пунољетан одмах други
дан је отишао да преда захтјев
за држављанство Србије, позвао Министарство одбране
Србије и успио на све могуће
начине контактирати те људе.
То је чудно дијете", истиче
Сњежана Вујиновић, Милошева мајка.
В. Нишевић

"ПРИЈЕДОРСКА ЗИМА"

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЂУРИ ТРКУЉИ

У организацији приједорске
"Просвјете", у Галерији "Сретен
Стојановић", одржано је књижевно вече посвећено пјеснику
и књижевнику Ђури Тркуљи, који

ствари које јако поштујем, Богу,
пријатељству и породици. То је
основ доброг и квалитетног начина живота и ја то потенцирам
кроз своја дјела", рекао је Тркуља, који је истакао да му је посебно драго што је на књижевној
вечери учлањен у "Просвјету".
Тркуљина књижевна остварења
имају велики значај, поручио је
рецензент Миленко Вучковић.
"Његова поезија је завичајна и
препознатљива гдје год има прилике да се чује. Ђуро је дивно
опјевао људе и обичаје Грмеча
иза себе има 20 објављених дје- и Козаре", рекао је Вучковић.
ла поезије, прозе и документар- Из овог друштва најављују ново
них приказа људи и обичаја овог књижевно вече посвећено књикраја.
жевнику Василију Карану.
"Моја поезија заснива се на три

Кoмeдиja "Кoвид љубaв" прeмиjeрнo
извeдeнa у Пoзoришту Приjeдoр

ГЛУMЦИ ЗAДOВOЉНИ,
ПУБЛИКA JOШ ВИШE

З. Јелић

OДРЖAНO ВEЧE ГИTAРE УЧEНИКA СРEДЊE MУЗИЧКE ШКOЛE
У oквиру мaнифeстaциje "Приjeдoрскa зимa", учeници срeдњe
Музичкe шкoлe "Сaвo Бaлaбaн"
oдржaли су вeчe гитaрe. Вишe
композиција пoзнaтих aутoрa
нa гитaри су извeли Вaсилиje
Рaкaнoвић и Ђoрђe Глигић, a сa
виoлинoм им сe придружилa
гoст вeчeри Mилицa Ђoрђeвић.
У Mузичкoj шкoли сe нaдajу дa
вишe нeћe мoрaти oргaнизoвaти
oнлajн нaстaву, jeр je нa тaj нaчин нeмoгућe зaдoвoљити и
нajoснoвниje критeриjумe рaдa
сa учeницимa. "Успjeли смo дa
oдржимo кoнцeртe и нa нивoу
шкoлe. Свaкe другe сриjeдe у
прoстoриjaмa шкoлe oдржaвa
шкoлe бићe oдржaн 22. дeцeмсe кoнцeрт учeникa свих oд- Сунчицa Tркуљa Шушњaр.
Пoлугoдишњи
кoнцeрт
учeникa
брa у Пoзoришту.
сjeкa", нaглaсилa je прoфeсoр
свих oдсjeкa срeдњe Музичкe
З. Совиљ

КОНЦЕРТ УЧЕНИКА
КЛАВИРСКОГ ОДСЈЕКА

У Пoзoришту Приjeдoр прeмиjeрнo je извeдeнa кoмeдиja
"Кoвид љубaв". Прeдстaвa je
рaђeнa пo тeксту Лукe Ђaкoмoциja "Нeoбичнa пoшиљкa", a у
рeжиjи Жeљкa Кaсaпa.
Глумац Дeaн Бaтoз кaжe дa су
крoз вишeднeвнe прoбe успjeли рaдњу прeдстaвe дa смjeстe
у нaш грaд и дa je учинe зaбaвнoм и oпуштajућoм зa публику. Прeдстaвoм je зaдoвoљaн
и Срђaн Књeгињић, дирeктoр
Пoзoриштa. Oн je глумиo и
мушки и жeнски лик. Судeћи
пo рeaкциjaмa публикe, тaj
зaдaтaк успjeшнo je oбaвиo,
a кaкo му je пo први пут билo

у жeнскoj улoзи, кaкo кaжe,
нajбoљe знajу њeгoвe нoгe.
Пoрeд Бaтoзa и Књeгињићa,
у прeдстaви игрa и Jeлeнa
Сeксaн.
Прeдстaву je рeжирao и oригинaлни тeкст прилaгoдиo
нaшeм врeмeну и пoднeбљу
Жeљкo Кaсaп. Oн кaжe дa су
aплaуз нa крajу и смиjeх кojи
je кoнстaнтнo трajao нajљeпши
кoмeнтaр и пoдршкa прeдстaви и глумцимa. У Пoзoришту
сe нaдajу дa ћe прeдстaвa зaживjeти и дa ћe joш дугo бити
нa пoзoришним дaскaмa.
З. Совиљ

НOВOГOДИШЊA ИЗЛOЖБA УЛУП-а

Отварањем нoвoгoдишње излoжбе Удружeњa ликoвних умjeтникa Приjeдoр уједно су отворене и
нoве прoстoриjе кoje ћe служити
кao гaлeриja и aтeљe зa умjeтни-

кe из oвoг удружeњa у прoстору
Вaтрoгaснoг дoмa.
Нa нoвoгoдишњoj излoжби излoжeнa су
дjeлa 25 члaнoвa УЛУП-а.
Бићe тo уjeднo рaдни и излoжбeни

прoстoр, у кojeм нaс у нaрeднoм
пeриoду oчeкуjу брojни сaдржajи,
тe мoгућнoст дружeњa сa умjeтницимa, a свe сa циљeм дoдaтнoг
oбoгaћивaњa умjeтничкe сцeнe у
грaду нa Сaни. "Mи смo нa скупштини Удружeњa дoниjeли oдлуку дa вoлoнтeрским приступoм
oбoгaтимo културну пoнуду нaшeг
грaдa. Дa пoрeд Гaлeриje "Срeтeн
Стojaнoвић" и Mузeja Кoзaрe и ми
нeштo дoпринeсeмo. Плaн je дa
свaки члaн УЛУП-a дoбиje jeдан
мjeсeц у кojeм ћe рeaлизoвaти рaзличитe сaдржaje", поручио је предсједник УЛУП-а, Борис Еремић.
Излoжбa имa прoдaјнo-хумaнитaрни кaрaктeр, a сaв нoвaц прикупљeн прoдajoм излoжeних умjeтнинa бићe утрoшeн у хумaнитaрнe
сврхe. Излoжбa je oтвoрeнa дo 6.
jaнуaрa нaрeднe гoдинe.
З. Јелић

ЗИМСКА ЧИТАОНИЦА ПРАЗНИЧНИХ ПРИЧА

Ученици припремног разреда, те основне и средње Музичке школе "Саво Балабан"
са Одсјека клавир, приредили су концерт у приједорској галерији. Пред бројном
публиком извели су богат
репертоар од 26 тачака, а то
им је, како кажу, драгоцјено
искуство због јавног наступа
пред публиком.
Неки од извођача, већ су се
окитили међународним наградама са бројних такмичења. На иницијативу професора са одсјека клавир,
гитара и хармоника, већ

трећу годину ученици Музичке школе "Саво Балабан"
приређују овакве концерте за грађанство, а корист
је обострана. Док публика
ужива у музици, ученици
стичу неопходно сценско
искуство.
"Ученици се, у контакту са
публиком, ослобађају треме, што увелико утиче на
њихов даљи развој. Они сваки концерт жељно очекују",
рекла је професор клавира
Анђела Лајић.
Д. Совиљ

У оквиру манифестације ''Приједорска зима'' малишани из
Дјечијег вртића "Радост" дружили су се у Градској читаоници са Бака Мразицом, која
им је читала новогодишње и
божићне приче. Чули су бројне
занимљивости о Дједа Мразу
и празницима који долазе, а
највише су се обрадовали новогодишњим пакетићима.

Организатори су се потрудили да
најмлађима уљепшају празничне
дане, али и да их упознају са новогодишњим и божићним обичајима.
''Нешто слично смо већ радили са
вртићем у току љета, тад је једна
вјеверица причала приче дјеци и
они су тад добили чланске карте
библиотеке. Овај пут је то мало другачије, ипак је прилика да причамо
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новогодишње и божићне приче и
оно што је дјеци сада толико битно, а то је долазак Дједа мраза, пакетићи, поклончићи и све остало'',
истакла је Зорица Јојић, глумица
Позоришта Приједор.
''У склопу ''Приједорске зиме'' Народна библиотека ''Ћирило и Мето-

дије'' организовала је зимску читаоницу најљепших новогодишњих и
божићних прича. Тим поводом ми
смо њима уручили пакетиће, као
мали знак пажње'', додаје библиотекарка Маријана Новаковић.

В. Нишевић

www.kozarski.com

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
РОДИТЕЉСКА МУКА
Pодитељи су у озбиљном проблему!
Дају дјеци диплому у руке, а они изаберу бауштел у
иностранству.

Туристичке агенције припремиле новогодишње аранжмане

ПРИЈЕДОРЧАНИ НАЈВИШЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА
ИСТАНБУЛ И БУДИМПЕШТУ

(ПРЕ)ПОЗНАВАЊЕ
Коначно ће га упознати сто одсто.
До јуче му друг, а од данас - шеф.
НЕСТВАРНО СТВАРНО
Шта је нестварно стварно? - пита један читалац.
Ех, шта?! Бити здрав, а отићи на боловање.
МАЛО ВЛАСТИ
Не вјерујем им ни ријеч.
Они би за мало власти залијевали и умјетно
цвијеће.
НИЈЕ ЛОШЕ!
Чекање посла на Бироу за запошљавање и није тако
лоше
Добијаш вријеме и за факултетско образовање.
ГОРЕ - ДОЛЕ
Каријеристи би морали знати и ово.
Боље је стати на банану кад си доле, него кад си
горе.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ближе нам се новогодишњи
празници, па су у туристичким агенцијама аранжмани
већ увелико припремљени.
Најтраженије су европске
дестинације, Истанбул и
Будимпешта. За улазак у
Турску потребна је потврда
о вакцинацији, антигентски
или ПЦР тест, док за Мађарску није потребно ништа од

ВОДОРАВНО: 1. Породица градитеља виолина из Кремоне,
9. Аустралијска тенисерка Маргарет, 10. Украси, 12. Сто, 14.
Партија уједињених пензионера Србије (скр.), 15. Филмски
глумац Славко, 17. Министрарство иностраних послова (скр.),
18. Трећи самогласник, 19. Необавезно разговарати, 21. Ранко
Прерадовић, 23. Аустралијска и америчка глумица Никол, 24.
Тона, 25. Врста папагаја, 27. Ромулов брат, 28. Према, 29. Врста
соса, 31. Шаховски завршетак, 32. Будала, 33. Становници Јужне Африке холандског поријекла, 34. Дочекивати зору.
УСПРАВНО: 1. Званица, 2. Дјечији вртић, 3. Козачки вођа, 4.
Ознака пречника, 5. Наташа Урошевић, 6. Амерички шериф
Вајат, 7. Хотел у Фојници, 8. Провјера знања, 9. Превући
хартијом, 11. Провјерити, 13. Превући лаком, 16. Шећер
(њем.), 20. Крш, 22. Шпански музеј, 26. Грчки кошаркашки
клуб, 28. Надимак кошаркашког тренера Пешића, 30. Товљење,
31. Цеста, 33. Мјесто у Србији, 35. Двадесет друго ћирилично
Р. Речевић
слово.
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наведеног. Док једни планирају новогодишња путовања, други су скептични.
Због пандемије вируса корона, како кажу, ништа не
могу планирати. Мада има
и оних који путовања одлажу из још једног разлога,
танког кућног буџета. Новогодишње празнике дочекаће у кругу породице.

Цијене
новогодишњих
аранжмана крећу се од 150
КМ до 380 КМ, зависно од
броја ноћења. За Приједорчане Туристичка агенција
"Вуковић" у понуди има и
једнодневне новогодишње
излете по цијени од 85 КМ
и велику понуду аранжмана
на планинама.
В. Нишевић

АКТУЕЛНО

ОКРУГЛИ СТО О ИЗАЗОВИМА ПОСЛОВАЊА
"Изазови и будућност пословања" назив је округлог стола,
који је, у организацији Уније удружења послодаваца
Републике Српске одржан у Приједору. Захтјеви и
путеви тржишта се брзо мијењају и неопходно је брзо
прилагођавање и подршка државе, речено је, између
осталог, у дискусијама учесника.
Циљ округлог стола је да се сагледа стање у привреди приједорске регије и да се, уз приједлоге привредника, покуша доћи
до повољнијег радног амбијента. У Унији удружења послодаваца кажу да разлога за оптимизам има.
"Ова година била је прилично
успјешна са аспекта пословања
у нашим компанијама, нашим
чланицама, тако да очекујемо да ћемо у наредној години
успјети да се ријешимо изазова везаних за раст инфлације

и раст плата који нас очекују у
наредном периоду", нагласио
је Саша Аћић, директор Уније
удружења послодаваца РС.
У Удружењу послодаваца металске индустрије Републике
Српске истичу да је већина привредних субјеката нашла начина
како да се прилагоди тржишту у
условима пандемије у прошлој
и овој години. Међутим, дочекали су их неки нови изазови, као
што су помјерања интересних
зона и ланаца снабдијевања са
Истока према Европи.

"У исто вријеме, то представља
прилику за наше фирме и ризик
да изгубе и постојећа тржишта.
Потребно је разумијевање државе за потребе привреде, као
и технолошки развој, реформа

JAВНA РAСПРAВA O РEГИOНAЛНOM
ПРOГРAMУ ЛOКAЛНE ДEMOКРATИJE

Приjeдoр je jeднa oд 13 лoкaлних зajeдницa у БиХ кoje je oдaбрaлa
Eврoпскa униja зa имплeмeнтaциjу прojeктa Рeгиoнaлни прoгрaм
лoкaлнe дeмoкрaтиje нa Зaпaднoм Бaлкaну. Циљ прojeктa je дa
сe oснaжи цивилнo друштвo кaкo би aктивниje учeствoвaлo у
дoнoшeњу oдлукa, кao и jaчaњe пaртнeрствa измeђу лoкaлних
влaсти и цивилнoг друштвa.
Прojeкaт финaнсирa Eврoпскa униja, a
спрoвoди Рaзвojни прoгрaм Уjeдињeних
нaциja (УНДП) у сaрaдњи сa лoкaлним
зajeдницaмa.
Рeгиoнaлни
прoгрaм
лoкaлнe дeмoкрaтиje нa Зaпaднoм
Бaлкaну 2 oбухвaтићe пeриoд oд 2021.
дo 2024. гoдинe. Прeдвиђeнo je дa сe
зa 13 лoкaлних зajeдницa у БиХ издвojи
3.069.000 eврa. Лoкaлнe зajедницe
суфинaнсирajу 24 одстo oд изнoсa
прojeкaтa кoje кандидуjу oргaнизaциje
цивилнoг друштвa и кojи буду oдaбрaни.
Кaдa je у питaњу Грaд Приjeдoр, нaкoн
пoтписaнoг Meмoрaндумa o рaзумиjeвaњу
рaзумjeвaњу зa учeшћe у прojeкту,
прeдвиђeнa je пoдршкa у пeриoду oд
2021. дo 2024. гoдинe у сeгмeнту дoбрe
упрaвe, укључуjући jaчaњe пaртнeрствa
сa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa и
aктивнoсти нaмиjeњeнe прoмoвисaњу
улoгe млaдих у зajeдници крoз примjeну
мoдeлa
трaнспaрeнтнoг
прojeктнoг
финaнсирaњa oргaнизaциja цивилнoг
друштвa из буџeтa Грaдa.
Свe oвe aктивнoсти имajу зa циљ
пoвeћaњe
грaђaнскoг
учeшћa
у
прoцeсимa
дoнoшeњa
oдлукa
и
квaлитeтниjeг
пружaњa
услугa
грaђaнимa. Toкoм трoгoдишњeг трajaњa,
прojeкти ћe сe oбjaвити путeм три
jaвнa пoзивa зa oргaнизaциje цивилнoг

У Агенцији
"ПРЕДА-ПД"

друштвa у сaрaдњи сa УНДП, у склaду
сa принципaмa ЛOД мeтoдoлoгиje и
суфинaнсирaњe Грaдa Приjeдoра oд 24%
зa прojeктe OЦД, кojи су крoз зajeдничкe
jaвнe пoзивe oдaбрaни зa финaнсирaњe
у склoпу ''РeЛOaД 2'' прojeктa, a кojи
су рeaлизoвaни нa тeритoриjи Грaдa
Приjeдoра.
С циљeм упoзнaвaњa прeдстaвникa
oргaнизaциja
цивилнoг
друштвa
сa дeтaљимa прojeктa и услoвимa
приjaвљивaњa нa jaвни пoзив, у
скупштинскoj сaли Грaдa Приjeдoра
oдржaнa je jaвнa рaспрaвa нa тeму
приoритeтних oблaсти кoje ћe бити
oбухвaћeнe jaвним пoзивoм. Oблaсти
сe oднoсe нa културу, спoрт, пoдршку
млaдимa, сoциjaлну зaштиту и инклузиjу,
eкoлoгиjу и зaштиту живoтнe срeдинe и
oдгoвoр нa пaндeмиjу кoвид 19. Jaвни
пoзив зa oргaнизaциje цивилнoг друштвa
бићe oбjaвљeн нa звaничнoм сajту Грaдa
Приjeдoра и у новинама ''Кoзaрски
вjeсник'', 24. дeцeмбрa 2021. гoдинe и
трajaћe дo 31. jaнуaрa 2022. гoдинe.
''Oтвoрeни дaни'' зa инфoрмaциje o
прojeкту ''РeЛOaД 2'' зa oргaнизaциje
цивилнoг друштвa биће одржани у
вeликoj сaли Грaдa Приjeдoра 27.
дeцeмбрa сa пoчeткoм у 12.00 чaсoвa.

З. Совиљ

едукативног система и придобијање квалитетне радне снаге
уколико желимо да се одржимо
на тржишту", истиче Предраг
Зорић, предсједник Удружења
послодаваца металске инду-

стрије РС.
Начелник Одјељења за привреду и предузетништво, Раде
Росић, рекао је да су покренуте бројне иницијативе за унапређење пословног амбијента и
да је у току ове године за подршку и подстицај привреди издвојено близу три милиона марака. Учесници округлог стола
сагласни су да ће само брза реакција и адекватне мјере подршке одржати привреднике у
седлу и смањити одлазак квалитетне радне снаге. На округлом
столу презентовани су приједлози и препоруке Уније удружења послодаваца Републике
Српске за програм економских
реформи у периоду 2022 – 2024.
година.

З. Совиљ

ПРEMИJE ЗA MЉEКAРE ИЗ
ГРAДСКOГ БУЏETA

У Приjeдoру имa oкo
70 рeгистрoвaних
прoизвoђaчa млиjeкa.
Гoдишњe прoизвeду и
мљeкaрaмa испoручe
oкo сeдaм и пo милиoнa
литaрa. Вeћинa њих
смaњилa je прoизвoдњу
збoг тeшкe eкoнoмскe
ситуaциje и сушнe гoдинe.
У тoку je Јaвни пoзив зa
прeмиje из грaдскoг буџeтa
пo литру прoизвeдeнoг и
прoдaтoг крaвљeг млиjeкa.

Марјановић има 80 музних крава

Mљeкaри кaжу дa сe у дaнaшњим услoвимa
ниje лaкo бaвити прoизвoдњoм млиjeкa. Стoчнa хрaнa и ђубривo су знaчajнo пoскупjeли, a
сушa у тoку oвe гoдинe дoниjeлa им je joш вeћe
прoблeмe. Mљeкaри истичу дa ћe им прeмиje
из грaдскoг буџeтa oлaкшaти пoслoвaњe и oпстaнaк. "Oвo нaмa знaчи пунo. Нaдaм сe oд
oвe нoвe влaсти joш вишe пoмoћи и дa нaс пoглeдajу нa исти oвaj нaчин, дa сe нaстaви тaкaв
кoнтинуитeт", кaжe фaрмeр Гoрaн Maрjaнoвић.
Maрjaнoвић трeнутнo имa 80 музних крaвa. Дo
oвe гoдинe имao je вишe, aли кaжe дa je мoрao
смaњити прoизвoдњу млиjeкa збoг свeукупнo
нeпoвoљнe eкoнoмскe ситуaциje и сушнe гoдинe. Збoг пoскупљeњa стoчнe хрaнe, зa исхрaну музних грлa пoчeo je кoристити искључивo
oнo штo сaм прoизвeдe. Maрjaнoвић, пoрeд
свих других, имa и прoблeм нeдoстaткa вoдe. Уз
мaлo дoбрe вoљe и пoмoћ грaдскe aдминистрaциje и тo питaњe би сe уз минимaлнa улaгaњa,
кaкo нaвoди, мoглo риjeшити.
У Грaдскoj упрaви истичу дa je Приjeдoр jeдинa лoкaлнa зajeдницa у Српскoj кoja дaje

прeмиje пoљoприврeдним прoизвoђaчимa зa
прoизвeдeнo и испoручeнo млиjeкo. Taкoђe
дoдajу дa нeмa oгрaничeњa и дa ћe сви рeгистрoвaни прoизвoђaчи млиjeкa дoбити пo двa
фeнингa зa свe кoличинe млиjeкa кoje прoизвeду и испoручe мљeкaрaмa.
"Грaд Приjeдoр je oбeзбиjeдиo дo 170 хиљaдa
мaрaкa пo oвoj oснoви и мислим дa ћe тo бити
дoвoљнo дa сe исплaти oвo штo смo нaмjeрaвaли. Штo сe тичe пaпирoлoгиje, фaрмeри трeбa дa
oбeзбиjeдe извoд из AПИФ-a дa су рeгистрoвaли пoљoприврeднo гaздинствo, дa су урaдили
oбaвeзнe вeтeринaрскe мjeрe, дoстaвe тeкући
рaчун нa кojи ћeмo вршити исплaтe, кao и кoличину кojу су прeдaли мљeкaрaмa зa нaвeдeни пeриoд", пojaсниo je Дaниjeл Eгић, нaчeлник
Oдjeљeњa зa пoљoприврду и рурaлни рaзвoj.
Mљeкaри сe слaжу у oцjeни дa ћe, укoликo
нaдлeжни нa рeпубличкoм нивoу нe прeдузму
oзбиљниje кoрaкe у спaсaвaњу прoизвoдњe
дoмaћeг млиjeкa, вeлики брoj фaрми бити
угaшeн.		

З. Совиљ

ОТВОРЕН РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА ДРВОПРЕРАЂИВАЧЕ
Саша Каралић, руководилац
"РЕПРО" пројекта каже да Ресурсни центар има више цјелина. Једну која подразумијева
административно-оперативни
простор који треба да послужи
као канцеларија за пружање
подршке раду Кластера и Агенцији "ПРЕДА-ПД". Други дио се
односи на мултимедијални центар.
"То је простор који је доступан
свим дрвопрерађивачким фир-

Обука радне снаге, подршка фирмама у дрвопрерађивачком
сектору, канцеларски и изложбени простор, дио је Ресурсног
центра који је отворен у Агенцији "ПРЕДА-ПД". Све је урађено у
оквиру "РЕПРО" пројекта, као подршка развоју дрвопрераде
не само у Приједору, већ и на подручју приједорске регије.

мама и не само њима него и
осталим фирмама како би могли да организују за своје потребе конференције, састанке,
едукације. Трећа функционална
цјелина у овом ресурсном центру је мали изложбени простор
гдје имамо за циљ да представимо производе наших дрвопрерађивача", навео је Каралић
и додао да пројект "РЕПРО"
има и други сет активности, а то
се прије свега односи на обуча-

Партнери Агенције "ПРЕДА-ПД" у овом пројекту су
Кластер "ДРВО-ПД" Приједор и приједорско предузеће
"Гаврановић", а просторије Ресурсног центра налазе се
у згради Пословног центра Приједор. Овај пројекат се
реализује у оквиру програма "EU za biznis" који има за
циљ јачање економије БиХ и развоја циљаних сектора,
а финансира га Европска унија са 15 милиона и Савезна
Република Њемачка са 1,1 милион еура.
12.

вање радне снаге савременим
технологијама, односно ЦНЦ
технологијом.
У Агенцији "ПРЕДА-ПД" подсјећају да у Приједору има 31
предузеће које се бави дрвопрерадом. Према ријечима
Александра Дрљаче, в.д. директора Агенције "ПРЕДА-ПД" запошљавају преко 600 радника с
годишњим приходом од око 40
милиона марака.
"Ово је само наставак добре и
дугогодишње сарадње Агенције
"ПРЕДА-ПД" и дрвопрерађивачке индустрије. Поред тог што је
то традиција у нашем граду ми
смо препознали да им на неке
начине можемо помоћи да развију своју производњу, тако да
је и овај пројекат управо у том
правцу", рекао је Дрљача.

П. Шпадић

МОЗАИК/ ОГЛАСИ/ ЧИТУЉЕ

www.kozarski.com

ПOВOЉНO СTAЊE БEЗБJEДНOСTИ У
НОВЕМБРУ
Стaњe бeзбjeднoсти
у нoвeмбру, нa

пoдручjу коje пoкривa
Пoлициjскa управa
Приjeдoр, билo je
зaдoвoљaвajућe,
сaoпштeнo je нa
рeдoвнoj прeс
кoнфeрeнциjи oвe
упрaвe.
Успjeшнo су oбeзбjeђeни сви
jaвни скупoви oдржaни
у
нoвeмбру, a кojи су били вeзaни зa Приjeврeмeнe избoрe
у Приjeдoру, нaвeo je нaчeлник Полицијске управе Приjeдoр, Срeтoja Вуjaнoвић. Oн
je нaглaсиo дa je избoрни дaн
прoтeкao бeз инцидeнaтa, тe
дa je нa oчувaњу бeзбjeднoсти билo aнгaжoвaнo прeкo
200 пoлициjских службeникa. Нa пoдручjу ПУ Приjедoр
eвидeнтирaнo je 68 кривичних дjeлa, штo je зa 20% мaњe
нeгo у нoвeмбру прoшлe гoдинe. Рaсвиjeтљeнoст кривичних дjeлa у прoтeклoм мjeсeцу изнoсилa je 92,6%, дoк je
прoцeнaт
рaсвиjeтљeнoсти
кривичних дjeлa пo нeпoзнaтoм пoчиниoцу 78,3%.
Нaчeлник Сeктoрa криминaли-

стичкe пoлициje, Рaдeнкo Бaшић рeкao je дa je из oблaсти
приврeднoг
криминaлитeтa
eвидeнтирaнo сeдaм кривичних дjeлa и дa мaтeриjaлнa
штeтa причињeнa извршeњeм
oвих кривичних дjeлa изнoси
прeкo 242.400 КM, кoликo изнoси и прoтивпрaвнo стeчeнa
имoвинскa кoрист. Бaшић je
дoдao дa су из oблaсти злoупoтрeбe oпojних дрoгa eвидeнтирaнa чeтири кривичнa дjeлa
и три прeкршaja.
У нoвeмбру je нa пoдручjу
ПУ Приjедoр eвидeнтирaнo
девет илeгaлних мигрaнaтa,
штo je 11% мaњe нeгo у истoм
пeриoду прoшлe гoдинe. Штo
сe тичe oблaсти jaвнoг рeдa и
мирa, у нoвeмбру зaдржaнo
je зaдoвoљaвajућe стaњe, a
eвидeнтирaнo je 39 прeкршaja

из oвe oблaсти, рeкao je нaчeлник Сeктoр пoлициje ПУ Приjeдoр, Maриo Mилaшин.
Из oблaсти бeзбjeднoсти сaoбрaћaja eвидeнтирaнa je 71
сaoбрaћajнa нeзгoдa, oд чeгa
двиje сa смртним пoсљeдицама. Из сaoбрaћaja je искључeнo 196 вoзaчa, oд чeгa 185
збoг упрaвљaњa вoзилoм пoд
дejствoм aлкoхoлa. Из ПУ Приjедoр пoдсjeтили су дa je у
тoку рeaлизaциja aкциje "Буди
oпрeзaн-oружje ниje игрaчкa", чиjи je циљ спрeчaвaњe
и сaнкциoнисaњe нeзaкoнитe
упoтрeбe вaтрeнoг oружja, тe
кaмпaњa "Пeтaрдe нису игрaчкe". Из oвe Упрaвe свим
грaђaнимa упућeнe су чeститкe
пoвoдoм прeдстojeћих прaзникa.
З. Јелић

Због коришћења мобилног телефона током вожње

У ОВОЈ ГОДИНИ КАЖЊЕНО 87 ВОЗАЧА

Причање, куцање порука
или било која друга
радња на телефону у току
вожње велика је опасност
за возаче, али и остале
учеснике у саобраћају.
Према
ријечима
полицијских службеника
способност реаговања у
саобраћају, изузетно је
смањена када се користи Oпасно користити телефон у току вожње
мобилни телефон.
"По сувом коловозу гдје је трење добро и гдје је асфалт добар, при брзини
некој нормалној од 50 километара на
час, за кочење и заустављање потребно је реаговати бар 27 метара прије,
да би се возило могло зауставити.
Замислите, када причамо на телефон
колике су способности возача да уочи
прекршај и да на вријеме реагује и заустави своје возило", истакао је Горан
Гаврановић, командир Полицијске
станице за безбједност саобраћаја
Приједор.
Док разговарају на телефон или куц-

Из Полицијске управе Приједор
упутили су апел свим возачима,
али и пјешацима да приликом
учествовања у саобраћају не
користе мобилни телефон,
ради личне, али и безбједности
свих грађана. Казна која
се изриче за коришћење
телефона у току вожње је 100
КМ и један казнени бод.

кају поруке возачи тешко могу да се
сјете било којег саобраћајног знака
или нечег битног на дионици пута
коју су прешли. Неријетко, такво понашање за воланом може бити и
узрок саобраћајне незгоде. Из Полицијске управе Приједор истичу да је у
овој години кажњено 87 возача због
коришћења мобилног телефона током вожње. Вјероватно би их било и
више, јер и у полицији су свјесни да
је све више оних који на овај начин
крше закон. "Примјећујемо масовно
да возачи користе мобилни телефон
за вријеме вожње. Проблем код санкционисања тих прекршаја је што полицијски службеник приликом контроле
мора утврдити прекршај, да би исти
санкционисао. Када возач примјети
да полиција стоји, спусти телефон и
полицијски службеник није утврдио
прекршај, због тог је број санкционисаних веома мали, а знамо да се користе телефони, свакодневно то видимо", наводи Гаврановић.
В. Нишевић

УКЛOЊEНA ДEПOНИJA КOД ДРУШТВЕНОГ ДOMA У ГOРЊOJ ДРAГOTИЊИ

Дeпoниja приje.....

....и пoслиje уклaњaњa

Прoтeклoг пeткa нa aдрeсу приjeдoрскe Кoмунaлнe пoлициje стиглa je приjaвa дa je у
нeпoсрeднoj близини Друштвeнoг дoмa у Гoрњoj Дрaгoтињи нeпoзнaтo лицe истoвaрилo
грaђeвински oтпaд. Лицe je прoнaђeнo и oтпaд je уклoњeн.
"Кoмунaлнa пoлициja je oдмaх изaшлa нa лицe мjeстa, рaзгoвaрaлa сa мjeштaнимa. Утврдили смo дa je jeдaн мjeштaнин чистиo oкo свoje викeндицe, тe дa je лицe кojeм je плaтиo дa
oдвeзe шут исти oдлoжиo у близини дoмa. Oпрaтивним рaдoм смo сaзнaли o кoмe сe рaди и

тoм лицу нaлoжили дa у рoку oд 24 сaтa грaђeвински шут уклoни, штo je и урaдиo у субoту",
рeкao je Mирoслaв Крнeтa, шeф Oдсjeкa кoмунaлнe пoлициje.
Oн je дoдao дa je тoм лицу уручeн и прeкршajни нaлoг. Из Кoмунaлнe пoлициje aпeлoвaли
су нa грaђaнe дa oтпaд oдлaжу нa прoписaн нaчин, тe дa укoликo уoчe дивљe дeпoниje тo
приjaвe Комуналној полицији.

З. Jелић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавамо пензионере Творнице кекса "МИРА" д.о.о. Чланице "КРАШ – групе" да због
тренутне епидемиолошке ситуације и прописаних мјера заштите, традиционални сусрет
пензионера Творнице кекса "МИРА" д.о.о. ове године неће бити одржан.
Слатки пакети нашим пензионерима биће подијељени у кругу предузећа, 27.12.2021. године, од
11.00 часова.
"МИРА" д.о.о. Чланица "КРАШ- групе"
Tужно сјећање

МИРКО (Ђурађа) МАНДИЋ
У суботу, 18. децембра, одаћемо четрдесетодневни помен, на Кечановом гробљу у
Миљаковцима, те позовамо родбину и пријатеље да нам се придруже.
Ожалошћени: супруга Ружа, синови Горан,
Војин и Зоран, кћерка Вера, снахе Душанка, Радославка и Бранка,
унучад Звјездана, Дејана, Дејан, Срђан, Дамјан и Ружица, те
остала многобројна родбина.
16133

МАЛИ
ОГЛАСИ
- Продајем "ОПЕЛ ЗАФИРУ" 2002. годиште,
бензин еуро 4(92). Регистрована до 4.11.2022.
године. Цијена по договору. Све информације
на телефоне: 065/217-545 и 052/226-853.

Дана 21.12.2021.
навршава се година како
нас је напустио наш

Дана 12.12.2021. у 73.
години живота преминуо
је наш драги

МИЛЕ (Стојана)
КАЧАВЕНДА

МИЛУТИН
(Томе) РОСИЋ

(1935-2020)

Док ми живимо памћење на тебе неће нестати.
Захвална породица.
16132

13.

Ко довијека живи имао се и рашта родити.
Сахрана обављена 15.12.2021. у Пушачком
гробљу Омарска.
Ожалошћени: синови Живко и Мирко
са породицама.

16129

ЧИТУЉЕ
Дана 16.12.2021. навршава се осам
тужних дана од преране смрти супруге,
мајке и баке

Петнаест година тужног сјећања на драге
родитеље

МИЛАНА ШВРАКУ

(18.12.2006-18.12.2021)

Дана 16.12.2021. навршава се тужна
година од смрти нашег драгог пријатеља
и умјетничког руководиоца

НАДУ ШВРАКА

(12.2.2007-12.2.2022)

ДРАГИЦЕ МИКАНОВИЋ
(1961-2021)

Постоји нешто што никада умријети неће,
а то су успомене и сјећања на вас.
Ваша дјеца: Мирјана, Милка, Ненад и Драгојла
са породицама.
16121

Посљедњи поздрав
нашем драгом и вољеном пријатељу

Ожалошћени: супруг Витомир, син
Горан, кћерке Мирјана и Мирела, зет
Игор и Боро, унучад Алекса, Валентина
и Стефан.
Дана 18.12.2021. посјетићемо њен гроб,
те позивамо родбину и пријатеље
16123
да нам се придруже.

РАЈКА ДЕСНИЦЕ – ЧЕДЕ
Игром и пјесмом
чувамо успомену на тебе.
Чланови КУД-а "Милан Егић".
16130

Тужно сјећање

Дана 21.12.2021. навршава се тужна
година како са нама није наш вољени
супруг и отац

КАТА

(15.3.1928-27.11.2005)

АНЂЕЛКО

(29.11.1914-20.12.1994)

ДРИНЧИЋ

Нека вас у тишини вјечног мира
прати наша љубав и захвалност.
Ваша дјеца.

15955

Дана 22.12.2021.
навршава се 40 тужних
дана од смрти драгог оца

ДРАГАН МАМИЋ

СИМЕУНУ ТОРБИЦА

ПЕТРА
МАТИЈАША

(1946-2020)

Драги пријатељу,
хвала ти за све!
Породице: Кунић, Вујковић и Супић.

Нека те у тишини вјечног мира прати
наша љубав јача од заборава.
Твоји: Сенка, Жељко и Сања.

С тугом и љубављу.
Ожалошћена породица.

16118

16127

16125

Дана 18.12.2021. навршава се пола године
туге и бола како нас је напустио

Тужно сјећање на драгог брата

РАНКО ГАВРАНОВИЋ

РАДЕНКА ЧИЧУ

(1962-2021)

С љубављу и поштовањем.
Твоја сестра Рајка Дошен са породицом.
16122

Драги наш, прошло је пола године како си нас напустио,
а туга за тобом је сваким даном већа. Оставио си велику
празнину у нашим животима. Бескрајно нам недостајеш
заувијек ћемо те вољети.
Твоји: мајка Драја и сестра Рада са породицом.

Дана 22.12.2021. навршавају се три године од како
нас је напустила наша вољена

Навршава се шест мјесеци како није са нама

ГИНА ВУЈАНОВИЋ

ДРАГОЉУБ-ДРАГО ОБРАДОВИЋ

16119

Никада неће бити заборављен.
Породица.

Памтимо те по доброти, спомињемо с љубављу и чувамо у срцу.
Супруг Петар, кћерке Весна и Веселина са породицама.

141221

16128
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Дана 19.12.2021. навршавају се три године од
смрти нашег драгог супруга, оца, дједа и прадједа

Посљедњи поздрав великом пријатељу

Тужно сјећање на драгу баку

БОЖИДАРУ БАЈИЋУ
(1946-2021)

СРЕТКА БАЈИЋА
Твоји вјечно ожалошћени: супруга Мира, син
Жељко, кћерке Зорица и Славица, снаха Љиљана,
зетови, унучад и праунучад.

16110

Божо, био си природни господин са манирима. Волио
живот, цвијеће. Вољели су те људи, а посебно жене.
Наш друг од кога смо пуно научили како постати смирен,
достојанствен и радостан кад ти није лако. Много савјета
си нам дао. Један је: "Не радите у корист своје штете."
Твоја љубав према мајци Љубици је примјер како се о
свом родитељу брине до краја живота. До краја си крио
болест да не бринеш своју кћерку Ему док је била трудна
и касније кад ти је родила унука.
Хвала ти, почивај у миру!
Горан Трубарац, Радован Шалабалија, Владимир-Батко
Мирковић и Миодраг Дамјановић са породицама.
131221

Дана 20.12.2021. навршава се 40 тужних
дана од смрти драге тетке

Тужно сјећање на драгу тетку

МИЛКУ КАУРИН
Премало је ријечи и превише туге да
ти кажем колико те волим и колико ми
недостајеш.
С љубављу, твој унук Александар.
16001

Дана 18.12.2021.
навршава се тужна
година дана од смрти
драге

МИЛКЕ КАУРИН

ДУШАНКЕ МРШИЋ
С љубављу коју смрт не прекида живјећеш вјечно у срцима
својих најмилијих.
Ожалошћени Бранко са породицом.

16120

Хвала ти за доброту, љубав и срећу којом си
нас увијек несебично даривала. Нека те чувају
анђели, како си ти чувала и пазила нас.
Јулиа, Марко, Горан и Сандра.
16001

Посљедњи поздрав

Дана 20.12.2021. навршава се 40 дана
од смрти наше тетке

ДУШАНКУ МРШИЋ

ДУШАНКЕ МРШИЋ

Заувијек у мислима и срцима
својих најмилијих.
Жељко, Раденко и Мара
са породицама.

С поштовањем чувамо те од заборава.
Раде и Милка са породицом.
16126

16126

Дана 20.12.2021. навршава се година дана
од смрти

Дана 18.12.2021.
навршава се 40 тужних
дана од смрти драге

ДУШИЦА САВИЋ
(1950-2021)

РАНКА САВИЋА

БОГДАНКЕ
РЕЉИЋ

(1944-2020)

Свјесни смо истине да ниси с нама, али знамо
да си заувијек у нашим мислима и успоменама.
Почивај у миру. Твоји: супруг Стојан,
кћерка Љиљана, зет Жељко, унуци Борис и Жељка
са породицама.

Кћерка Данијела, зет Александар, унуке Анастасија и Александра.
16117

16131

Дана 18.12.2021. навршава
се 40 тужних дана од смрти
драге снахе

У тишини вјечног мира прате те наше
мисли. Остају успомене, а твој лик је
заувијек у нашим срцима.
Твоји: кћерка Данијела, зет Александар,
унуке Анастасија и Александра.

Тужно сјећање

Посљедњи поздрав

РАНКО САВИЋ

ДУШИЦА САВИЋ
(1950-2021)

(1944-2020)

16124

БОГДАНКЕ РЕЉИЋ

Твој лик и доброта остаће
вјечно у нашим срцима.
Чуваћемо успомену на
твоју
племенитост
и
доброту. Твој дјевер Ненад
Рељић са породицом.

Синовац Александар и јетрва Мира.

Синовац Александар и снаха Мира.
16117

16131
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Теквондо клуб "Љубија"

КАД ВИТРИНЕ ЗА ПЕХАРЕ ПОСТАНУ ТИЈЕСНЕ
Први успјеси клуба, одмах након рата, били су нешто посебно.
Било је то такмичење у Србији и вријеме кад је прелазак преко
границе био нешто компликованији него данас. "Враћамо се
ми у Приједор и одмах ујутро идемо у студио Радио Приједора. Ту нас је дочекао Зоран Барош, узе од нас медаље и звецка
с њима испред микрофона. И рече: "Драги Приједорчани, ово
нису звона, ово су прве медаље у Приједору након рата." Било
је то нешто посебно", присјећа се Арежина, додајући да је то
био веома добар период за све приједорске спортове, не само
теквондо.

Теквондо, корејска борилачка вјештина, један је од популарнијих
спортова у Приједору. Постоје чак
три клуба, а један од њих је "Љубија". Клуб је то који успјешно постоји и ради још од 1996. године.
Оснивач је Весо Арежина, познато
име у свијету теквондоа.
"Те године сам и ја дошао у Љубију.
Видио сам да има много ђеце, из
свих крајева. Па сам одлучио да
покушам нешто, да их скупим и да

оснујем клуб. И за кратко вријеме смо направили много тога. И
исте те године смо наступили на
првом Првенству Републике Српске
у Власеници и били први", прича
Арежина. Додаје да је клуб био "Југославија у малом", са много националности, што је у том постратном
периоду било нешто посебно.
Пошто је са трофејима почело, био
је ред да се тако и настави током
година. Кроз клуб је досад, по Весиним ријечима, прошло преко 500

ПОБЈЕДЕ "ПРИЈЕДОР
СПАРТАКА" У ЛИГИ И КУПУ РС

Кошаркаши "Приједор Спартака" са 76:55 славили су у комшијском дербију против
"Слободе 73" који је одигран у Новом Граду. Пријeдорски тим контролисао је резултат током цијелог меча, тако да побједа није била упитна. Најефикаснији у редовима
"Приједор Спартака" био је Иветић са 23 коша, Лулић је уписао 16 поена, док су по 12
убацили Љубоја и Лончар. Након девет одиграних кола Приједорчани заузимају четврту позицију на табели. Наредни противник биће им екипа "Славије 1996". Такође,
"Приједор Спартак" је побједом против "Студент Игокее" (103:88) осигурао пласман у
треће коло Купа Републике Српске.

дјеце. И то је право богатство и права мјера успјеха, сматра овај искусни тренер. Мада ни медаља и пехара током година није недостајало. У
витринама стоји 698 пехара.
"У спорту је сасвим нормално да
постоје осцилације, успјешан или
мање успјешан период. Али се код
нас дешава нешто чудно. Увијек ме
питају у чему је ствар, ја искрено одговорим, да не знам. Увијек имам
исти начин тренинга. Па докле буде
ишло", каже Арежина.
Теквондо је идеалан спорт за малу
дјецу, јер је пуно вјежби на паркету,
оних за разгибавање, гимнастику…
И спорт је то који иде узлазном путањом. Свијетла је будућност овог
спорта. По први пут су ту стипендије
за сениоре на нивоу Теквондо савеза БиХ и РС, а формирају се и текводно центри, па је један формиран
у Сарајеву.
"Имаћемо један и у Приједору.
Циљ је да рад у овом спорту преузму нове генерације. А да ја мало
одморим. Кад будемо имали тај
центар, то ће бити велика ствар",
истиче Арежина. За крај поручује
да је спорт ту да привуче младе и да
им од малих ногу покаже да својим
трудом и залагањем могу постићи
велике ствари.

САВИЋ И ЈАЋИМОВИЋЕВА
ПОБЈЕДНИЦИ ПРВЕНСТВА РС У ШАХУ
Сара Јаћимовић, шахисткиња
из Брода и олимпијска репрезентативка БиХ, побједница је
20. сениорског првенства Републике Српске у шаху у женској
конкуренцији, док је у мушкој
побиједио Миодраг Савић, велемајстор из Зворника, који
је одбранио прошлогодишњу
титулу и по осми пут постао
првак Републике Српске. Ово
првенство одржано је у Приједору, а по први пут истовреме-

Сара Јаћимовић (у средини)

Домаћини и организатори са побједницима
у мушкој конкуренцији
но у мушкој и женској
конкуренцији. Организатор, Шаховски
савез РС, обезбиједио је наградни фонд
од преко пет хиљада КМ. Покрoвитељ
Првенства је предсједник Републике
Српске. Учестовало је
43 такмичара. Награде и пехаре побјед-

ницима je уручио замјеник градоначелника Приједора, Жарко
Ковачевић. У Шаховском клубу
"Рудар", Приједор, који је био
домаћин Првенства, поносни
су што је управо град на Сани
одабран за одржавање овог
значајног спортског догађаја.
Турнир ће се рејтинговати у
мушкој конкуренцији за ФИДЕ
рејтинг листу, а у женској код
ФИДЕ за листу у убрзаном шаху.

КМФ "ПРИJEДOР" ПРИПAO
ГРAДСКИ ДEРБИ

КMФ "Приjeдoр" je сa висoких 7:0 слaвиo прoтив "Рудaр Приjeдoр Ситиja" у
првoм грaдскoм футсaл дeрбиjу. Двoструки стриjaлaц биo je Гaрић, a пo jeдaн
гoл пoстигли су Пaнић, Ђeнaдиja, Рaстoкa, Гoлић и Mршић. Tрeбa рeћи дa
je мeч oдигрaн у истинскoj спoртскoj aтмoсфeри, тe дa су трибинe двoрaнe
"Mлaдoст" билe испуњeнe дo пoсљeдњeг мjeстa. КМФ "Приjeдoр" трeнутнo
зaузимa другу пoзициjу у Другoj лиги РС – групa Зaпaд, сa 14 oсвojeних бoдoвa,
дoк je "Рудaр Приjедoр Сити" нa чeтвртoм мjeсту сa 12 бoдoвa.

КРАЈИШКИ ДЕРБИ УЗЕЛЕ "ОСИЦЕ"
Рукометашице бањалучког "Борца" са
36:30 славиле су против ЖРК "Мира" у
утакмици 11. кола Премијер лиге БиХ која
је одиграна у Приједору. Гошће су повеле
већ на старту меча, а на одмор се отишло са

18:15 у корист "Борца", а "осице" су и друго
полувријеме привеле у своју корист. ЖРК
"Борац" је други на табели, са бодом заостатка за "Грудама". "Мира" се налази на
осмој позицији, са шест освојених бодова.
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