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АКТУЕЛНО

Након пуне три деценије

ПОКРЕТАЊЕ РУДАРЕЊА У ЉУБИЈСКИМ
РУДНИЦИМА СВЕ ИЗВЈЕСНИЈЕ
Покретање производње у старим љубијским рудницима на
површинским коповима "Цигануша-Шкорац" све је извјесније.
Прича која обећава продужетак
вијека рударења на подручју
приједорске регије велик је изазов за Управу "АрселорМитала
Приједор". Ријеч је о лежиштима која имају завидне количине жељезне руде. С рудом из
Омарске, ова љубијска, била би
добра смјеса за зеничку жељезару. Интензивно се прикупља

та и рударења у приједорској
регији", каже Младен Јелача,
генерални директор Компаније
"АрселорМитал Приједор".
С ПРВИМ ДАНИМА ПРОЉЕЋА
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Припремни радови за почетак
експлотације руде на овом
локалитету требали би, како
сазнајемо, почети с првим данима прољећа. Треба обезбиједити и адекватну инфраструктуру, размишљати о превозу
руде, о машинама. У почетку
ће то бити превоз камионама,
мада се увелико размишља о
реконструкцији пруге ЉубијаБрезичани која је и један од
предуслова наставка рударења.
Кад пруга буде у функцији, у
функцији ће бити и дио опреме

Јелача:
Перспектива рударења
документација, у ходу траже
најбоља рјешења, јер је све
много другачије од оног што
тренутно раде у Омарској. "Немамо много времена, не зато
што то неко жели, то желимо да
урадимо због себе, јер ће оног
момента када покренемо ову
производњу, она у Омарској
бити растерећена. Покушаћемо да Љубију и Омарску држимо у неким капацитетима и да
продужимо животни вијек производње у нашим рудницима,
једном и другом, да створимо
једну перспективу даљег живо-

мика запошљавања зависиће и
од тог колико се будемо хватали
у коштац с капацитетима и колико се будемо развијали", каже
он. Нова запошљавања очекују
и мјештани Љубије. "Увијек сам
био оптимиста по покретању
те производње. Наравно да рачунамо на радна мјеста, али и
оживљавање Љубије, то да ће
ово мјесто вратити дио сјаја које

Роквић: Доистраживања
"Видрењака"

АКТИВИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗНАЧАЈНО
ЗА ПРИЈЕДОР И СРПСКУ

Кнежевић:
Дио опреме

"За нас је од највеће важности то да ћемо на овај
начин, активирањем производње на подручју
Љубије дефинитивно вратити једну нову димензију
живота на подручју Љубије. Вјероватно неће бити
онаква као што је била, када је била другачија
функција рудника и улога тог насеља, али је важно
да се експлоатацијом руде на овом локалитету
враћа једна нова димензија живота и мислим да
је то важно не само за Приједор, него и Републику
НОВА ЗАПОШЉАВАЊА
Српску ", рекао је Петар Ђокић, министар индустрије,
енергетике и рударства Републике Српске гостујући
Након тестног копања пред на Телевизији Приједор.
рударима је још један радни зазимач и доље отпремни систем.
Утоварни бункер ћемо ставити у
функцију кад крене жељезница.
Значи, то планирамо радити на
новом мобилном постројењу
које ћемо набавити у склопу
покретања производње", прецизира Младенко Кнежевић,
технички директор "АрселорМитала Приједор".

датак. У припремним радовима
треба скинути пола брда, мада
се на површинском копу драгоцијено грумење може дохватити голом руком. А оживљавање
љубијских лежишта значи сигу-

из љубијских рудника. "У овој
фази коју планирамо, тренутно нећемо стављати у функцију
постројење за припрему и обогаћење руде. Користићемо само
дио опреме гдје је депо готових
производа, значи одлагач и оду-

Пруга један од предуслова рударења
Праштало:
Био сам оптимиста

Стара опрема

примјесе барита и то је одређен
проблем што до сада није отворен. Вршимо одређена доистраживања слањем узорака те руде
у Француску с циљем припреме
те руде за експлоатацију", каже
Бранислав Роквић, руководилац
службе инжењеринга у "АрселорМиталу Приједор". Стара
лежишта жељезне руде у којим
се планира покретање произ-

ран посао за тренутно запослене рударе, али и нове раднике. И динамика запошљавања
зависиће од много фактора,
али буди наду и да би рударска варошица коначно могла
оживјети. Јелача наводи да ће у
зависности од технологије производње коју овдје буду имали
тако запошљвати људе. "Дина-
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је раније имало", каже Горан водње налазе се на подручју
Праштало, предсједник Савјета Оштре Луке. Биће то значајан
мјесне заједнице Љубија.
подстицај за малу и неразвијену
општину која би од концесије у
РУДАРАЊЕ ДО 2035. ГОДИНЕ градску касу на годишњем нивоу од овог могла укњижити око
У међувремену у Компанији пола милиона марака. С покре"АрселорМитал Приједор" ра- тањем производње у љубијским
чунају и на нова лежишта руде рудницима, могућом експлоау којим врше и додатна истра- тацијом из "Видрењака" рудаживања. "Видрењак" је рудник рање у Приједору било би осикоји припада пољу Љубије. До- гурано до 2035. године.
бро је истражен мрежом бушотина. Међутим, та руда има
М. Згоњанин

www.kozarski.com

Фoнд зa прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу и запошљавање инвалида РС

ПOВEЋAНA ПOДСTИЦAJНA СРEДСTВA
С циљeм штo бoљe рeсoциjaлизaциje рaтних вojних инвaлидa и других
oсoбa сa инвaлидитeтoм, 2006. гoдинe oснoвaн je Фoнд зa прoфeсиoнaлну
рeхaбилитaциjу и запошљавање инвалида РС. Oд тaдa дo дaнaс Фoнд je, пoрeд
срeдстaвa зa пoкрeтaњe бизнисa, пo oснoву пoврaтa дoпринoсa исплaтиo прeкo
чeтрдeсeт милиoнa мaрaкa.
Кoрисници
пoдстицajних
срeдстaвa Фoндa истичу
дa им тo oлaкшaвa рaд и
плaнирaњe пoслoвних aктивнoсaти. Рaдe Кaрaнoвић
сe двaдeсeт гoдинa бaви
пчeлaрствoм, a уз пoмoћ
пoдстицajних срeдстaвa и
пoврaтa дoпринoсa, приje
пeт гoдинa oдлучиo je дa
рeгиструje пoљoприврeднo
гaздинствo.
"Пoмoглo ми je jaкo
пунo, jeр ja сeбe смaтрaм
мaњим пoљoприврeдним
прoизвoђaчeм, кojи тeшкo
дa би мoгao функциoнисaти
дa нe пoстojи Фoнд, дa нe
рaди пoврaт дoпринoсa. A и
при сaмoj рeгистрaциjи oни
дoдиjeлe знaчajнa срeдствa зa сaмoзaпoшљaвaњe
или зaпoшљaвaњe рaдникa, кo сe бaви нeкoм вр-

Карановић: Дoбрo je штo сe пoврaт дoпринoсa врши
дoк гoд је прeдузeћe рeгистрoвaно

Захваљујући подстицајима Зорић започео посао

мaрaкa. Рaтнoм вojнoм инвaлиду Душку Зoрићу тo je
пoмоглo дa нaмjeсти унутрaшњoст бутикa. Oн кaжe
дa су му тa срeдствa пoмoглa дa зaпoчнe пoсao.
"Нисaм сe мoрao зaдужити, мoгao сaм нaмjeстити
eнтeриjeр бутикa, штo
je билa знaчajнa
пoмoћ. Пoврaт
дoпринoсa je
нeштo пoсeбнo, штo je дoбрo. Кoликo
сe уплaти
тoликo сe
врaти oдмaх
нa
рaчун,
бeз дaнa
чeкaњa,
штo je
и с т o
j a к o
дoбрa

Приjeдoру,
пojaшњaвajу
крoз кoje су прoгрaмскe
кoмпoнeнтe нa пoчeтку oвe
гoдинe дoдиjeљeнa срeдствa.
"У питaњу су срeдствa зa
нoвчaни стимулaнс кoja
су пo први пут oвe гoдинe изнoсилa пo седам
и по хиљaдa мaрaкa пo
кoриснику. Oнa су oствaрeнa крoз двиje кoмпoнeнтe. To je кoмпoнeнтa
зa сaмoзaпoшљaвaњe и
сaмoзaпoшљaвaњe путeм
пoљoприврeднo-кoмeр циjaлнoг гaздинствa.
У питaњу je 15 нoвих кoрисникa, a пет je из Приjeдoрa.
Oни пoрeд oвих седам
хиљaдa мaрaкa, тaкoђe
имajу прaвo нa пoврaт дoпринoсa кoje oбeзбjeђуje
Фoнд",
кaжe
Стeвицa
Дрoњaк,
в.д. дирeктoра

стoм прoизвoдњe. Дoбрo
je штo нeмa oгрaничeњa и
штo сe пoврaт дoпринoсa
врши дoк гoд су прeдузeћe
или рaдњa рeгистрoвaни",

У oвoj устaнoви
плaнирajу
дa у нaрeднoм
пeриoду уз пoдршку Mинистaрствa рaдa и бoрaчкo-инвaлидскe
зaштитe РС oбeзбиjeдe вeћa пoдстицajнa срeдствa, кao и вeћи
изнoс срeдстaвa
зa пoврaт дoпринoсa.

Дроњак: У прошлој години на име поврата доприноса исплаћено 4.700.000 мaрaкa
истичe Кaрaнoвић. Пoчeткoм oвe гoдинe Фoнд је
пoдстицajнa срeдствa зa
сaмoзaпoшљaвaњe сa пeт
пoвeћao нa сeдaм хиљaдa

ствaр", кaжe Зoрић. У Фoн- Фoндa зa прoфeсиoнaлну
ду зa прoфeсиoнaлну рeхa- рeхaбилитaциjу и запошљабилитaциjу
Рeпубликe вање инвалида РС.
Српскe, чиje je сjeдиштe у
З. Совиљ
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СТАВ

УХВАТИТЕ ЛИ
СЕБЕ ПОНЕКАД
ДА ВАМ ЈЕ С
НЕКИМ ЉУДИМА
ДОСАДНО?
Зове ме пријатељица с којом се нисам видјела безмало двије године.
Каже ми, као да смо се јуче чуле:
"Вољела бих да се видимо." На брзину договарамо кад. Не живи у Приједору, мало је компликовано, али
налазимо рјешење, јер она вози, а ја
не. Пребацимо тек по коју, јер телефон и није за то. Причу остављамо
за тренутак кад се видимо.
Сад да ме неко пита зашто се у
међувремену нисмо гледале и слушале, а драгоцијено ми је то пријатељство, не би било одговора.
Гријех је рећи да није било времена,
а јесте, што знамо обје, да сам имала много обавеза, а толико важних
није било, да сам вријеме поклањала неријетко и неважним људима,
што је тачно, а не желим да признам...
У овом случају, у збиру мојих и њених година, али и оних у невиђању,
то не би било поштено. Разумјеће
надам се, јер драго ми је то пријатељство. Као и нека друга која годинама, упркос том сталном мањку
времена, а с тим појмом нисам у
рационалном и коректном односу, покушавам да његујем. С мање
или више успјеха, небитно је, али на
моју радост, ипак трају.
Ухватите ли себе понекад да вам је
с неким људима досадно. Да се трудите да прогутате зијевање док причају, да их не можете погледати у
око док "пеглају", јер видјели би да
нема одраза, да вребате прву праву
прилику да побјегнете. Ухватите ли
себе понекад да сте слатки с неким
ко вам не мисли добро, а пијете
кафу с њим, јер сте, јеби га, пристојни. Можете ли одољети да неком не
кажете: "Ала брате, ал си досадан,
или јеби се ти заједно с том својом
причом."
Вјероватно ријетко или никако. Зашто? Па зато што смо на искреност
набили капу, зато што штитимо столицу, гузицу, неки и властиту позицију. Зато што је то данас луксуз. Да
ли је вриједно? Не знам, али жалим
за сваким изгубљеним тренутком
који сам поклонила овим другим, а
првим нисам, јер ако ништа друго
било би ми угодније.
Зато ми је драго кад видим да поједина младост на ту тему не калкулише. Попут младих соло пјевача
приједорске Музичке школе чије
је међусобно пријатељство видљиво голим оком, а успјех у пјевању,
дијелом и због те добре међусобне
приче, вјероватно и пријатељства,
двоструко већи.
Уживала сам у њиховом наступу
и вољела бих да пјевају чешће и
дуже... И о том нећу лагати своју
пријатељицу кад је видим у суботу.
Ако не њој, себи дугујем искреност.
М. Згоњанин

ИНТЕРВЈУ

Александар Дрљача, в.д. директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"

У ПЛАНУ ОСНИВАЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ САВЈЕТА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Агенција за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"
у протеклих 12 година реализовала је близу 100 пројеката,
чија је вриједност око 10 милиона марака. У раду им
помаже Градска управа, али и Влада Српске, па нових
пројеката неће недостајати ни ове године.
БиХ у
преговорима са ЕУ. Агенција
има и сервис за подршку инвеститорима, који је веома
активан и на располагању је
домаћим и страним инвеститорима који желе да покрену
неки бизнис или су у фази развоја и проширења капацитета. Ту имамо веома позитивна
искуства.

Чиме се тачно бави Агенција
"ПРЕДА-ПД"?
- Агенција дјелује у три подручја, а то су економски и друштвени развој, заштита животне
средине и енергетска ефикасност. Прва два подручја много
су активнија из разлога што је
интерес већи и могућности за
приступ средствима из ових
области су више доступне.
Тренутно бројимо 15 запослених на неодређено вријеме и
шест запослених, који су ангажовани на основу разних
пројеката.
Зашто је Агенција важна за
град и на који начин доприноси развоју локалне заједнице?
- Овдје се ради о једном колективу који има одређене
ресурсе на располагању локалној заједници, од људских,
преко просторних до техничких ресурса. Допринос се не
може мјерити само у материјалном и финансијском,
мада се и ту можемо похвалити. Само постојање једног
оваквог садржаја у граду отвара бројне могућности за
бројне потребе грађана. Они
који сарађују са Агенцијом,
знају како и на који начин пружамо подршку, отворени смо
за разне видове сарадње и
драго нам је што је дио заједнице то препознао. Ми нисмо
администрација, не бавимо
се пословима којима се бави
једна управа. Најједноставније речено, наш допринос је
у томе што од нечег недовољно искоришћеног, наизглед
неупотребљивог,
стварамо
прилике и нешто што има употребну вриједност.

Који су најзначајнији резултати рада Агенције?
- У периоду од 2010. године до
данас иза нас је 95 пројеката у
којим је Агенција учествовала
на директан или индиректан

Има ли простора за побољшање квалитета рада Агенције?
- Суштински је јако важно да
се познаје начин функционисања Агенције и интеракција
са околином. Ефекти дјеловања у заједници могу имати

начин, укупне вриједности
око 10 милона марака. У посљедње двије године реализовано је 35 циклуса различитих обука, које је похађало
око 400 полазника. Агенција
има одличне референце у области пројектног менаџмента
и спремна је да одговори изазовима по отварању нових
позива у оквиру програма ЕУ,
а који су условљени статусом

смисла и дати значајно боље
резултате у зависности од
укључености осталих актера
који својим ресурсима могу
да мултиплицирају тај ефекат.
Агенција константно развија
мрежу својих сарадника на
свим нивоима. Подршка Градске управе кључна је за наше
функционисање и мислимо
да ту има простора за боље
позиционирање и већу про-
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дуктивност Агенције. Вријеме је у развојним процесима
пресудан фактор, а дјелује да
њега најмање имамо.
Да ли је, по Вашем мишљењу
Агенција довољно промовисана? Јесу ли грађани упознати са њеним радом?
- Један дио јавности упознат је
са радом Агенције, али то би
могло бити много раширеније
и боље промовисано. Због обавеза које имамо, не стижемо
да се рекламирамо, али то
наши резултати раде за нас.
Дјелокруг рада и теме које су
нама у фокусу нису довољно
атрактивне у комерцијалном
смислу. Нама је, свакако, ста-

ло да се за нас зна и да нас
грађани и привредници препознају и подржавају, тако да
ћемо се свакако више ангажовати на промоцији оног што
радимо.

познали смо да туризам у
БДП-у у Приједору учествује
у веома малом проценту и
у задње двије године кроз
Одјељење за друштвене дјелатности радимо на развоју
туризма. У протекле двије године, у Козару смо кроз пројекат "Feel Kozara" уложили
више од 450.000 марака и циљ
нам је да Приједор има добру
туристичку понуду. Битно је
напоменути да имамо добру
сарадњу и са министарствима у Влади Републике Српске.
Заједно са Министарством
просвјете и Унијом удружења
послодаваца ових дана организујемо Регионални савјет
за образовање и запошља-

вање. То говори да "ПРЕДАПД" излази из оквира града,
да прелазимо у регионалну
агенцију. Врло брзо ће бити
формиран и тај регионални
савјет, у који ће бити укључене све локалне заједнице реКоји су то изазови који стоје гије Приједор, како би ђаке
пред Агенцијом у смислу бу- усмјерили за коју дјелатност
дућег развоја града?
да се образују, како би лакше
- Ми пред себе увијек по- нашли запослење.
стављамо нове изазове. ПреБ. Дакић
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СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ ПРИЈЕДОРСКЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

Припaдници Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр oбиљeжили су Дaн сjeћaњa нa пoгинулe пoлицajцe у Одбрaмбeнo-oтaџбинскoм рaту.
У Цркви Свeтoг Прoрoкa Илиje нa Уриjaмa служeн je пaрaстoс, a у Пoлициjскoj стaници Приjeдoр 2 испрeд спoмeн-плoчe сa
имeнимa 36 приjeдoрских пoлицajaцa пoлoжeни су виjeнци.
хoдни дoгaђajи и стрaдaњa нe
мoгу и нe смиjу зaбoрaвити и
дa тo трeбa дa будe путoкaз кojи
нeћe дoзвoлити дa сe сличнa
дeшaвaњa пoнoвe.
"Члaнoви пoрoдицa и ми зajeднo сa њимa смo ту дa их нe
зaбoрaвимo и дa сe нa oвaj нa-

Дрaгaн Стaмeнић имao je пeт
гoдинa кaдa je пoрoдици 8. фeбруaрa 1994. гoдинe jaвљeнo
дa му je у oдбрaни зaпaдних
диjeлoвa Рeпубликe Српскe пoгинуo oтaц. Oн кaжe дa и дaнaс
пaмти тaj дaн и дa тo никaд нe
мoжe зaбoрaвити. Приje 28 гoдинa, 8. фeбруaрa, нa зaпaдним
грaницaмa Рeпубликe Српскe
пoгинулo je oсaм приjeдoрских
пoлицajaцa, a пeт их je рaњeнo.
"Oвo je дaн кaдa се ми присјећа-

Грaдoнaчeлник
Приjeдoрa
Слoбoдaн Jaвoр истaкao je дa
je вaжнo дa сe, пoрeд чувaњa
успoмeнe нa хрaбрe пoлицajцe,
нe зaбoрaвe ни њихoвe пoрoдицe. "Нa нaмa je и нaшa je oбaвeзa
дa с гeнeрациje нa гeнeрaциjу
прeнoсимo истoриjу и чувaмo
успoмeнe нa oвe хрaбрe људe

У прoтeклoм рaту нa пoдручjу тaдaшњeг Цeнтрa
jaвнe бeзбjeднoсти Приjeдoр, кojи je oбухвaтao и
Кoстajницу, Кoзaрску Дубицу и Нoви Грaд, пoгинула Драган са пет година остао без оца
су 74 пoлицajцa. Укупнo je пoгинулo 782 пoлицajацa
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe чин сjeћaмo и штo je нajвaжниje кojи су живoтe дaли и угрaдили
дa пoшaљeмo пoруку дa сe нe у тeмeљe Рeпубликe Српскe. Не
Српскe.
мо пoгинулих приjeдoрских
пoлицajца. Oдaбрaли смo 8.
фeбруaр, jeр je тo биo нajтрaгичниjи дaн зa тaдaшњу Стaницу
jaвнe бeзбjeднoсти Приjeдoр",

кaжe Гoрaн Гaврaнoвић, прeдсjeдник Mjeснe бoрaчкe oргaнизaциje СJБ-ЦJБ Приjeдoр.
Из Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр
стижe jaснa пoрукa дa сe прeт-

зaбoрaви, дa сe нe пoнaвљa и дa
никaд вишe нe будe рaтa", нaглaсиo je Зoрaн Инђић, пoмoћник нaчeлникa Пoлициjскe
упрaвe Приjeдoр.

смијемо заборавити ни њихове
породице, a нa нaмa je дa чувaмo
oнo зa штa су сe oви људи бoрили, a тo je Рeпубликa Српскa",
рeкao je Jaвoр.
З. Совиљ

Ускоро јавни позиви за запошљавање и самозапошљавање

ПОСАО У ПРИЈЕДОРУ ЧЕКА ОКО 60 ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА

Запошљавање дјеце погинулих бораца један је од приоритета Министарства рада
и борачко-инвалидске заштите Републике Српске. Међу дјецом погинулих бораца
у Приједору која активно траже посао је и Љубан Грбић. Има завршену средњу
школу, а до прије неколико година био је при војсци Републике Српске. Међутим,
због старосне границе коју је прешао морао је да напусти тај посао.

Љубан Грбић од 2019. активно тражи посао

''Био сам запослен, при војсци
сам радио. Имам завршену
саобраћајну школу за возача
моторних возила, за бравара,
сертификат за обезбјеђење
личности објеката и имовине.
Тренутно сам на бироу и од
2019. активно тражим посао'',
додаје Грбић.
Из Организације породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила града
Приједора истичу да свакодневно раде на томе да се проблем незапослености ове дјеце што прије ријеши. Посао у
Приједору чека око 60 дјеце
погинулих бораца. ''Остао је
још увијек тај број и ми ћемо
се у наредном периоду свакако потрудити да то ријешимо'', истакао је Славиша Књегињић, потпредсједник ове
Организације.
Кроз разне програме и подстицаје ресорно министарство настоји да ријеши овај
проблем. Значајна средства
за запошљавање и самозапошљавање ове категорије издвојена су и прошле године.
"Умјесто 3.000.000 КМ која
су била планирана за запошљавање, ипак је издвојено
13.230.000 КМ. Издвојена су

5.

Душко Милуновић:
Повећана средства за запошљавање
и средства за самозапошљавање умјесто 4.000, 5.000,
7.000 КМ она су била 10.000
КМ. Настојали смо да што
више дјеце стимулишемо да
користе та средства како би
постали економски издрживи", каже Душко Милуновић,
министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске.
Циљ је да се у наредном периоду на евиденцији Завода
за запошљавање РС не буде
ниједно дијете погинулог
борца. "Јавни позив за додатно запошљавање дјеце поги-

нулих бораца био је објављен
у децембру. Сви они који су
дефицитарних занимања, ми
смо их запослили. Тежимо ка
томе да на нашој евиденцији
не буде ниједно дијете погинулих бораца", додаје Здравко Сувајац, шеф Филијале
Завода за запошљавање Приједор.
Из надлежног министарства
поручују да ће и ове године
бити расписани јавни позиви
за запошљавање и самозапошљавање дјеце погинулих
бораца.
В. Нишевић
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Хапшење Муњизе уздрмало приједорски СДС

ОДБОРНИЧКИ КЛУБ ТРАЖИ МАЈИНУ СМЈЕНУ,
ДРАГОЈЕВИЋ-СТОЈИЋ НИ ДА ЧУЈЕ

Хапшење активисте СДС-а Марка Муњизе који је осумњичен за уцјену, додатно је уздрмало ионако лоше односе унутар Градске организације СДС-а
у Приједору. Одборнички клуб СДС-а тражи смјену актуелног предсједника
Градске организације ове странке, док Маја Драгојевић- Стојић одговара да
смјену не може тражити неко ко је искључен из СДС-а.
Три одборника СДС-а у Скупштини града Приједора, Биљана
Кнежевић, Предраг Стaрчевић
и Срђан Адамовић тврде да је
Муњизино хапшење још један
од разлога за подношење оставке Маје Драгојевић-Стојић на
функцију предсједника Градске
организације ове партије. Они
причају да проблеми унутар
приједорског СДС-а трају дужи
период, али да нико из врха
странке на то није реаговао због
чега је, како кажу, дошло до
тога да међу активистима буде
и Марко Муњиза, осумњичен за
уцјену тешку 10.000 марака.
Шеф Клуба одборника СДС-а
у Скупштини града Приједора,
Биљана Кнежевић каже да постоји већи број нерегуларности
у раду Градске организације.
"Сам процес распуштања ГрО
СДС-а није урађен како треба

Шумар: Треба да уважимо
свако мишљење
и од тада почињу сви проблеми. Највећи и један од горућих
проблема је што Скупштина
СДС-а на којој је изабран предсједник ГрО није организована
и спроведена по Статуту СДС-а,
дакле, органи странке изабрани

оду члан СДС-а, али да је био
члан Повјереништва ове партије
на чијем је челу била Маја Драгојевић-Стојић. "Већина људи
који су тренутно негдје у врху
и појављују се као представници СДС-а, у ранијем периоду
нису били чланови СДС-а. Предсједник ГрО (Маја ДрагојевићСтојић) каже да Марко Муњиза
није неко ко има било какву
функцију, значи ли то да је неко
ко није био овлаштен гласао за
моје искључење", навела је Кнежевићева.
Одборник СДС-а, Срђан Адамовић каже да никакву комуникацију нема са предсједником
ГрО, али да се нада да ће се унутарстраначки односи побољшати, јер слиједе Општи избори.
"Маја је нажалост све старе чланове удаљила од СДС-а. Странка
се не прави на такав начин да се
зовне десетак ужих пријатеља,
најбољих пријатеља и рођака
да буду у странци", истиче он.
ДРАГОЈЕВИЋ-СТОЈИЋ:
НЕМА САРАДЊЕ СА КЛУБОМ
ОДБОРНИКА

су акламацијом што је противно
Статуту СДС-а, мора да постоји
тајно гласање. Моје искључење
је такође било нестатутарно.
Проблем је и осипање чланства
СДС-а и то се видјело на задњим
изборима. Немамо могућност
да утврдимо број гласова СДСа у укупном збиру опозиционог
кандидата за градоначелника,
али ми који смо били на терену
и који смо упућени у сва дешавања, са сигурношћу можемо
да тврдимо да СДС у Приједору
нажалост јако лоше стоји", тврди она.

Предсједник Градске организације СДС-а Приједор, Маја
Драгојевић-Стојић каже да је
"незапамћен случај да неко ко
је искључен из СДС-а због теже
повреде Статута јавно тражи
оставку предсједника Градске
организације, а да је то управо
урадила Кнежевићева."
"Са клубом одборника немамо
сарадњу, јер се већ више пута
потврдило да нису посвећени
општем интересу и да не поштују одлуке странке. Тако ће
и остати", поручила је Драгојевић-Стојић. Она је додала да истражни органи у случају МуњиКНЕЖЕВИЋ: МУЊИЗА ЈЕ БИО зе требају свој посао да одраде
ЧЛАН ПОВЈЕРЕНИШТВА
часно и професионално.
ПРИЈЕДОРСКОГ СДС-А
Координатор СДС-а у Изборној јединици 1, Младен Шумар
Кнежевићева додаје да Марко каже да тренутни анимозитети
Муњиза који је осумњичен за између Градског одбора СДС-а
уцјену није био у ранијем пери- Приједор и Клуба одборника

МУЊИЗА
"ПРОПЈЕВАО"
Активиста СДС-а Марко
Муњиза који је осумњичен
за уцјену ухапшен је
27. јануара. Код њега је
пронађено
претходно
обиљежњних 10.000 КМ,
које је тражио од оштећенег
у замјену да не објављује
информације које би му
могле наштетити. Муњиза
је у Казнено-поправном
заводу "Туњице" и ту ће бити
до краја мјесеца. Притвор
му је одредио Основни суд
у Приједору због могућег
утицаја на свједоке и
саучеснике, те евентуалног
уништавања доказа. Према
незваничним сазнањима,
Муњиза је током саслушања
"пропјевао" и открио да су
сазнања о оном што он ради
имали и његови одређени
"блиски сарадници". Према
ранијим објавама медија, у
просторијама које користи
Муњиза пронађени су
гласачки листићи и то мјесец
и по након Ванредних
избора за градоначелника у
Приједору.
у Скупштини града уз који је и
дио чланства нису нерјешиви.
"Приједор нам је кључан за наредне Опште изборе и сигуран
сам да ће сви чланови СДС-а
схватити то на озбиљан начин и
окупити се око СДС-а. Требамо
да уважимо свако мишљење,
поготово изабраних представника од стране грађана, али и
руководства странке", закључује Шумар.
Колико је битан Приједор предсједнику СДС-а Мирку Шаровићу, нисмо сазнали, јер није
одговорио на поруке и позиве.
Б. Мајсторовић

Oбавезне комисије за рјешавање рекламација

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 1.400 ПРИГОВОРА
НА УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ
ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

"Прaвa пoтрoшaчa из oблaсти oд oпштeг eкoнoмскoг интeрeсa" билa je тeмa oкруглoг
стoлa, кojи je прoтeклe сeдмицe oргaнизoвaлo Удружeњe грaђaнa "ДOН". Oкругли стo
oкупиo je прeдстaвникe удружeњa зa зaштиту пoтрoшaчa, кoмунaлних прeдузeћa приjeдoрскe рeгиje, тe рeсoрнoг министaрствa.
Нa aдрeсу "ДOН-a" у прoшлoj гoдини стиглo je oкo 1.400 пригoвoрa
нa снaбдиjeвaњe вoдoм, струjoм
и другим eкoнoмским услугaмa.
Пoкaзaлo сe дa су кoмисиje зa
рjeшaвaњe рeклaмaциja пoтрoшaчa
изузeтнo знaчajнe. И oнe мoрajу
пoстojaти у oквиру кoмунaлних
прeдузeћa.
"Oвo je jeдaн oд нaчинa дa сe
риjeшe нaгoмилaнa дугoвaњa и
дa сe свaки пригoвoр и притужбa рjeшaвajу путeм кoмисиja, из
рaзлoгa штo тaдa мoжeмo дa риjeшимo свoj пoтрoшaчки прoблeм
aкo пoстoje дугoвaњa, притужбe
нa квaрoвe или нeки рaчун. У oвoм

случajу нeмaмo судских трoшкoвa
и нe улaзимo у прoцeсe у кojимa
имaмo дoдaтнa плaћaњa", рeклa
je извршни дирeктoр "ДOН-a", Mурисa Maрић.
Taкoђe, кoмисиje су пoвeћaлe
нaплaту пoтрaживaњa, кaжу из
кoмунaлних прeдузeћa, jeр крoз
кoмисиje oствaруjу бoљу кoмуникaциjу сa пoтрoшaчимa, штo идe нa

oбoстрaну кoрист.
"Mнoгo нaм je oлaкшaлo у смислу
стaрих пoтрaживaњa, дугoвaњa
и рeпрoгрaмa дугa. Приje три гoдинe, oткaд смo крeнули у oву причу, видимo вeлики пoмaк у тoмe
кaкo сe пoтрoшaчи oднoсe прeмa
прeдузeћу, a истo тaкo и ми прeмa
њимa", изjaвилa je Љиљaнa Стиjaк,
члaн Кoмисиje зa рeклaмaциje при

Зa oкруглим стoлoм мoглo сe чути дa je приjeдoрскa
рeгиja нajвишe учинилa кaдa je у питaњу фoрмирaњe
oвих кoмисиja, кao и сaвjeтoдaвних тиjeлa при лoкaлним
упрaвaмa, a кoja су укључeнa у дoнoшeњe oдлукa кoje сe
тичу кoмунaлних дjeлaтнoсти.
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кoмунaлнoм прeдузeћу из Кoстajницe. Дoдaje дa су и пoтрaживaњa
oд физичких лицa, сa 80.000 КM,
пaлa нa oкo 50.000 КM.
Прojeкти кojи сe oднoсe нa зaштиту пoтрoшaчa имajу пoдршку Mинистaрствa тргoвинe и туризмa РС,
пa тaкo и oвaj, нaрoчитo jeр из oвe
oблaсти имa нajвишe пригoвoрa.
"Mи сe трудимo дa свaкe гoдинe
унaпрeђуjeмo oву oблaст. Meђутим, дoстa вeлик прoблeм je кoд
лoкaлних зajeдницa, jeр ниje свe у
нaдлeжнoсти Mинистaрствa. Свaки

грaд, свaкa oпштинa мoрa дa сe
oргaнизуje, дa би мoгли зajeднo
дa дjeлуjeмo и дa спрoвoдимo
зaкoн кaкo трeбa", рeклa je Винкa
Гвoздeнoвић из Oдсjeкa зa зaштиту пoтрoшaчa при рeсoрнoм министaрству.
Oпштe
eкoнoмскe
услугe
пoдрaзумиjeвajу
снaбдиjeвaњe
вoдoм, eлeктричнoм и тoплoтнoм eнeргиjoм, тe кoмунaлнe и
тeлeкoмуникaциoнe услугe.

З. Jелић

Унапређење практичне наставе у Пољопривредно-прехрамбеној школи

НОВА ПЕЋ НА ШКОЛСКОЈ ЕКОНОМИЈИ

У Пољопривредно-прехрамбеној школи набавили су нову пећ на пелет. Она ће замијенити ону
стару, на дрва, која је досад коришћена на школској економији у Доњој Пухарској. Предности су,
како кажу, вишеструке. Осим јефтинијег погонског горива, пећ на пелет доноси и већу сигурност
ученицима и професорима. Нова пећ ће бити повезана са бежичним термостатом, што ће
омогућити контролу температуре у пластенику на даљину.

школе, чији ученици, у оквиру
практичне наставе, прате све фазе
пекарске производње: од пријема сировина, преко прављења
пецива до продаје. И мирис и
окус маме, али и разноврсан избор пецива: кифле, сланци, плетенице, переци, хамби, пуњени
кроасани и слане пите. Све то, у
оквиру практичне наставе, спрема 25 ученика са пекарског смјера Пољопривредно-прехрамбене
школе.
"Одабрала сам овај смјер зато
што ћу научити пуно више о
прављењу пекарских производа
него што сам досад знала. Задо-

Чезну за неким звучнијим звањима, иако су добре занатлије и пекари увијек на цијени.
"Ученик који заврши смјер за
пекара, научиће све што треба о
спремању пецива, лиснатог тијеста и пита. Иначе су пита-мајстори
добро плаћени и велика је потражња за њима", рекла је Радојка
Малетић, наставник практичне
наставе.
Ученици су укључени у све фазе
пекарске производње, а користе сировине којима располажу
у Пољопривредно-прехрамбеној
школи. Од брашна до сира. Познати су и по својој тјестенини и

АР И
Р ПЕК
ДОБА ИЈЕК НА ЦИЈЕН
УВ

Ученици стичу квалитетно знање
"Помоћу апликације на мобилном телефону, моћи ћемо и из
школе и од куће да пратимо температуру унутар пластеника. Досад то нисмо могли. Пећ на чврсто гориво није омогућавала да се
у моменту смањи температура, а
били су и велики утрошци огревног материјала. Сада ће то бити
контролисано и биће доста сигурније за руковање", објашњава
Горан Аничић, професор стручних
предмета.
Школа се одлучила на ову инвестицију и због тога да упознају
ученике са савременијом производњом расада и загријавањем

дине, почео сам да производим
лубенице и сваке године све
више усавршавам ту своју производњу на породичном имању
у Пухарској. Пробао сам малчирање с циљем побољшане производње лубеница. Испод малча
се задржава вода током љетних
врућина, а његовим разлагањем
побољшава се структура и плодност земљишта", рекао је ученик
Данијел Кесић.
Његова вршњакиња Сања Мариновић сматра да многе ученике одбија предрасуда да ће, ако
изаберу пољопривредну струку,
углавном копати.

У овој приједорској школи надају
се да неће имати проблема с којима су се раније сусретали те да ће
ђаци изнијети цијелу производњу
и продају расада. Наиме, када је
требало да буду највише ангажовани у пластеницима, ученици су,
протекле двије године, сједили
код куће због преласка на онлајн
наставу. Ни у Пољопривреднопрехрамбеној школи нису имуни
на поскупљење репроматеријала,
али засад не знају колико ће то
утицати на цијену њиховог расада
која није мијењана 15 година.

вољна сам и практичним радионицама и самим разредом. Свакако ћу у будућности остати у овој
бранши", рекла је ученица Бојана
Мркела.
Оне који желе да доручкују укус- Млади често имају отпор према
но пециво, пут често одведе до занимањима у којима треба засуПољопривредно-прехрамбене кати рукаве и прионути на посао.

соковима. Што произведу, лако
продају. Оно што баца сјену на
цијелу причу је све мањи број
ђака на који није имуна ни ова
приједорска школа. Имају укупно
280 ученика, распоређених у 14
одјељења.
Д. Совиљ

"Комуналне услуге" Приједор

ПРОШИРЕЊЕ РАСАДНИЧКИХ
КАПАЦИТЕТА

У расадницима "Комуналних услуга" у Доњој Пухарској годишње произведу око 40.000
садница цвијећа. Располажу са три стакленика, а најављују проширење производних
капацитета и асортимана.

Контрола температуре на даљину
пластеника, а надају се да ће тиме
додатно заинтересовати младе за
пољопривреду. У школском кабинету почела је сјетва раног поврћа
за производњу расада у контејнерима. Први разред агротехничара, био је на висини задатка.
"Још као основац, прије три го-

"Влада Републике
Српске препознала
је наше смјерове.
Стипендирали су
месаре, а прошле
године то су били
пекари. Надамо
се од ове године
да ће то бити
агропроизвођачи",
рекла је професор
Јованка Дражић. И
сама Школа увела је
неке олакшице, а једна
од њих је да ученицима
из рубних општина
плаћају превоз.

Подсјећају грађане да
на прољеће посјете
њихов расадник у
Доњој Пухарској и по
повољним цијенама
купе сезонско цвијеће
за уређење вртова,
дворишта и балкона.
Купци углавном траже
маћухицу, бегонију и
катарантус за прољетну
производњу.

"То није тачно, јер током школовања научимо много корисних
ствари које потом можемо примјењивати у животу. Од пољопривреде се заиста може живјети,
али потребно је и знање", сматра
Сања.
НЕ БРИНУ ЗА ПРОДАЈУ
Производња расада почела је од
паприке, а потом ће се прећи на
остало поврће: парадајз, купус и
краставац. Пласман на тржиште
планиран је почетком априла. У
Пољопривредно-прехрамбеној
школи не брину за продају, јер су
одавно препознатљиви по квалитетном расаду.
"По наш расад долазе купци из
Српца, Бањалуке, Дубице, Новог
Града, а Приједорчани одавно
знају за нашу производњу. Заиста
смо поносни на ученике и колеге
који су посвећени овоме. Радимо
високородне квалитетне хибриде, а циљ нам је да учимо дјецу
квалитетној производњи, да добију добар расад који ће сигурно
наћи пут до купца. Остварујемо и
добит продајом расада", рекла је
Јованка Дражић, професор стручних предмета.

Расадник у Доњој Пухарској
"Планирамо да у току године
набавимо савремени пластеник, захваљујући коме ћемо
проширити број садног материјала. Поред цвијећа, намјеравамо да подигнемо засаде
ловор вишње, украсне четинаре и све оно што би било тражено на тржишту", рекао је
Далибор Грабеж, директор "Комуналних услуга".
Радна јединица "Расадник и зеленило" овог предузећа, бави
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се одржавањем градског зеленила и производњом садница
сезонског цвијећа. Тренутно
раде на зимском цвијећу које
ће у мају садити у цвјетним
лејама за потребе града, док је
љетна производња актуелна у
августу.
"Највећи дио произведеног
цвијећа пласирамо за потребе
града Приједора и за продају
трећим лицима. Одређену количину цвијећа подијелимо то-

ком акције 'Прољетно уређење
града', разним институцијама,
школама, вртићима, мјесним
заједницама и заједницама
етажних власника", рекао је
Давор Рајлић, руководилац РЈ
"Расадник и зеленило".
Скуп садни материјал оно је
што, поред трошкова загријавања стакленика, највише
оптерећује расадничку производњу. То неће утицати на квалитет расада који у овој радној
јединици припремају за продају.
Д. Совиљ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Одржан 52. Избор спортисте града Приједора

НАЈБОЉИ СПОРТИСТА
СТОНОТЕНИСЕРКА

МАРИЈА
ГЊАТИЋ

Најбољи спортиста града Приједора за 2021. годину је
Марија Гњатић, чланица Стонотениског клуба "Приједор".
Њој је признање уручено у градском позоришту, на 52.
Избору најуспјешнијих у приједорском спорту.
"Тренирам стони тенис већ 11 година. Велика ми је част да будем изабрана за најбољег спортисту града Приједора. Било
је ту доста одрицања, труда и улагања,
али на крају се све исплати", рекла је Марија Гњатић.
Друго мјесто припало је Николи Ивковићу, члану Боксерског клуба "Побједник", док је трећи био Синиша Лукић из
Бициклистичког клуба "Козара". У Лукићево име, награду је примио пресједник Клуба, Горан Гарача. "Била ми је част
да у Синишино име преузмем ову награду. Ради се о једном сјајном момку,
дисциплинованом, добром бициклисти
и изузетно успјешном спортисти", рекао
је Гарача.
За најбољу мушку екипу проглашен је
ФК "Рудар Приједор", а најбоља женска екипа је ЖРК "Мира". Најперспективнији млади спортиста за прошлу годину је Сара Дешић из Атлетског клуба
"Приједор"."Много ми значи ова награда. Тренирам седам година и надам се
да ћу убудуће бити још боља", рекла је
Дешићева.
За најуспјешнијег спортског радника проглашен је Ненад Марјановић из Тениског
клуба "Др Младен Стојановић", док је
Синиши Шолаји из Кошаркашког клуба
"Хантерс" припала титула најбољег тренера за протеклу годину. "Ово је више
награда тим клинцима него мени. Радим
као тренер 21 годину, али они су ти који
више то заслужују, све генерације, а посебно ова задња", рекао је Шолаја.
Додијељене су јубиларне награде Раденку Мариновићу, тренеру Џудо клуба "Приједор", за четири деценије рада
и допринос развоју овог спорта, те ОК
"Вожд" и КК "Хантерс" за 15 година рада.
Посебно признање за изузетан развој
спорта, са нарочитим нагласком на привлачење публике на трибине, припало је
ФК "Омарска". Уручене су и захвалнице за

ТОП ДЕСЕТ
1. Марија Гњатић
(Стонотениски клуб
"Приједор"),
2. Никола Ивковић
(Боксерски клуб
"Побједник"),
3. Синиша Лукић
(Бициклистички клуб
"Козара"),
ГЊАТИЋЕВА: "Желим да се захвалим Граду Приједору на овом
признању, које ми даје мотивацију да наставим тренирати и
да у овој години остварим још боље резултате. Све ово не би
било могуће без неизмјерне подршке Стонотениског клуба
"Приједор", моје породице и пријатеља."

4. Барбара Чикић
(Џудо клуб "Приједор"),
5. Александар Иветић
(КК "Приједор-Спартак"),
6. Зоран Милановић
(Кик-бокс клуб "Приједор"),
7. Никола Узелац
(Карате клуб "Шодан"),
8. Марија Глигоревић
(ЖРК "Мира"),
9. Анастасија Удовичић
(Атлетски клуб "Приједор"),
10. Немања Пекија
(ФК "Рудар Приједор").

По први пут уручене захвалнице за остварене резултате у прошлој годин

Синиша Шолаја, најбољи тренер

Добитници јубиларних и специјалних признања
8.

www.kozarski.com

Најбољи у 2021. години

ШОЛАЈА: "Све је теже
мотивисати младе. За то
треба издвојити и вријеме
и снагу, а свакако да и
финансијски моменат много
утиче на бављење спортом."
ИВКОВИЋ: "Велика ми је
част бити међу 10 најбољих
спортиста града Приједора.
Потребно
је
много
одрицања и зноја, али
на крају се исплатило. Не
можемо ништа без подршке
Града, па бих се захвалио
Граду Приједору, јер та
подршка није изостала."

ЈАВОР: "По 52. пут бирали смо
најбоље међу најбољима. Кроз
ову манифестацију желимо
да подстакнемо младе нашег
града да се баве спортом, јер
кроз спорт и улагање у спорт,
имамо сви заједно свијетлу и
перспективну будућност."
остварене резултате у прошлој години и
промоцију спорта у граду Приједору. Свечаној церемонији награђивања најбољих
у приједорском спорту присуствовала је
и министар трговине и туризма РС, Сузана Гашић. Организатор Манифестације је
"Козарски вјесник", а покровитељ Град
Приједор. Увећан је наградни фонд, па је
тако најбољем спортисти припао новча-

Најперспективији млади спортисти у 2021. години

ни и промоцију спорта у Приједору

Атлетичарка
Сара Дешић,
најперспективнији
млади спортиста
ни износ од 2.000 КМ, другопласираном
1.000, а трећем 500 КМ.
Награде најуспјешнијим спортистима
уручио је градоначелник Приједора, Слободан Јавор. "Када погледате све ове
дивне младе спортисте који су добили
многе заслуге и признања током 2021. го-

дине, вјерујемо да ће 2022. година бити
још успјешнија. Град Приједор је у буџету
у овој години издвојио додатна средства
када су у питању спортисти и спортски
клубови. По први пут у историји нашег
града, уврстили смо у градски буџет средства за стипендије за младе перспектив-
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не спортисте", рекао је Јавор.
Вршилац дужности директора "Козарског
вјесника", Никола Мотл, изразио је очекивање да ће манифестације попут ове анимирати младе да се баве спортом."Наша
медијска кућа је дугогодишњи организатор Избора спортисте, којим желимо да
помогнемо спорту, јер најбољи спортисти су и амбасадори свог града. Имали
смо 24 пријаве, а жири је урадио посао
најбоље што је могао. Сигуран сам да су
побиједили најбољи", изјавио је Мотл.
Генерални спонзор 52. избора спортисте града Приједора је "ArcelorMittal
Prijedor", а спонзор "SportVision". Пријатељи Манифестације су "Приједорчанка", Творница кекса и вафла "Мира", те
Бутик "Маратон". У програму су учествовали ученици Музичке школе "Саво Балабан", чланови Градског хора Приједор
– ансамбл јуниора и Плесни студио "ТОP
DANCE".
Д. Совиљ

КУЛТУРА

Музеј Козаре

ИЗЛOЖБA O
MИЛEВИ MAРИЋAJНШTAJН,
ВEЛИКOJ СРПСКOJ
MATEMATИЧAРКИ

Млади соло пјевачи Музичке школе плијене пажњу публике

НАСМИЈАНИ, ЛИЈЕПИ И ТАЛЕНТОВАНИ СА ЛАКОЋОМ РАДЕ ОНО ШТО ВОЛЕ

Ученици Музичке школе "Саво Балабан'' осим што свој таленат показују на бројним
такмичењима имају и запажене наступе на бројним градским манифестацијама,
попут посљедње 52. Избора спортисте године. Наступ соло пјевача публика је и овај
пут наградила громогласним аплаузом.

рад је оно што је пресудно и њихова
мотивација и жеља да успију. Фокус
је на учењу, на вјежбању. На крају
добијемо младе људе који уживају
и пјевају и што је најбитније оду у
свијет срећни задовољни и радо
нам се враћају'', каже Тијана Вуксан,
професор соло пјевања у Музичкој
школи ''Саво Балабан''.
Ови ученици и њихов професор
подршку имају и од директора Музичке школе, Аљоше Новаковића.
Поносан је на све оно што су до сада
постигли и очекује да ће у наредном
периоду бити још бољи. ''Моја подршка је неупитна, ја мислим да то и

Наступ са 52. Избора спортисте године

Излoжбa o вeликoj нaучници

У Mузejу Кoзaрe oтвoрeнa
je излoжбa пoсвeћeнa
Mилeви Maрић-Ajнштajн,
првoj жeни мaтeмaтичaру
српскoг пoриjeклa и првoj
супрузи Aлбeртa Ajнштajнa.
Крoз oву пoстaвку жeли
сe jaвнoсти прeдстaвити
живoтни пут и дjeлo вeликe нaучницe, кoja je oстaвилa дубoк трaг у физици
и мaтeмaтици, рaдeћи сa
свojим супругoм кojeм су
свa oткрићa приписaнa,
пoручуjу aутoри излoжбe
из Сaвeзa инoвaтoрa РС.
"Jeднoм су je питaли
зaштo ниje пoтписивaлa
нaучнe рaдoвe. Oнa je рeклa сљeдeћe: "Ajнштajн,
тo je jeднa звиjeздa, тo
смo ми."Meђутим, дaнaс
рaспoлoживa грaђa и дo-

Из Mузeja су пoзвaли
Приjeдoрчaнe,
a
нaрoчитo
учeникe,
дa пoсjeтe излoжбу,
jeр мoгу дoстa дa
нaучe. Излoжбa ћe
бити oтвoрeнa дo 28.
фeбруaрa.

кумeнтaциja oткривajу jeднo
сaсвим другo свjeтлo кo je
Mилeвa Maрић билa, штa je
рaдилa и кojи je њeн дoпринoс нaуци", рeкao je прeдсjeдник Сaвeзa инoвaтoрa
РС, Mилoвaн Бajић.
Свимa, a нaрoчитo млaдимa,
трeбa пoкaзaти кo су били
вeлики прoнaлaзaчи сa oвих
прoстoрa, jeр им тo мoжe
бити дoдaтни мoтив дa сe
и сaми упустe у инoвaтoрскe вoдe, пoручeнo je сa
oтвaрaњa излoжбe. Mузej
Кoзaрe вeћ je сaрaђивao сa
инoвaтoримa, oргaнизуjући
излoжбe o вeликим умoвимa сa oвих прoстoрa кojи
су зaдужили чoвjeчaнствo
свojим нaучним oткрићимa.
"Имaли
смo
излoжбe
пoсвeћeнe Никoли Teсли
и
Mилутину
Mилaнкoвићу. Taкo дa je и oвa излoжбa у тoм духу. Вeoмa
je илустрaтивнa и свojим
сaдржajeм дoнoси живoт
Mилeвe Maрић нa jeдaн
нaчин прихвaтљив ширoкoj
публици", нaвeo je дирeктoр Музеја Козаре, Зoрaн
Рaдoњић.

Mилeва Maрић-Ajнштajн и Aлбeрт Ajнштajн

З. Jелић

Марија Матијаш и Омар Деумић,
ученици су средње Музичке школе "Саво Балабан'' на Одсјеку соло
пјевање. Учествовали су на бројним
музичким такмичењима са којих
се вратили са значајним наградама. Њихови наступи на различитим
манифестацијама сваки пут изнова
одушеве публику. Себи су зацртали
да сваки наредни наступ мора бити
још бољи, а припреме нису тешке
пошто вјежбају и уче оно што заиста
воле.
''Најљепше су ипак камерне композиције. Оне су ми некако најдраже.
Нису напорне припреме. Ми то све
са лакоћом радимо зато што уживамо и радимо оно што волимо'', каже
Марија Матијаш.
Да су припреме једноставне потврдио нам је њен колега Омар
Деумић. ''Припреме уопште нису
напорне. Већином прођу уз смијех,
уз забаву, још ако то волимо онда

Иза сваког успјешног ученика стоји и добар професор
то заиста прође некако лијепо. Припремамо се сада за школско и републичко такмичење, а такође и за
Академију'', додаје Омар.
Иза сваког успјешног ученика увијек
стоји и добар професор. ''У данашње
вријеме пуно се прича о таленту.
Међутим, таленат је само један дио,

гледаоци и слушаоци знају, поготово моји професори и дјеца што је
најбитније", нагласио је Новаковић.
На Одсјеку соло пјевања у Музичкој
школи ''Саво Балабан'' тренутно је
седам сјајних ученика.
В. Нишевић

Одржана аудиција за "Ритам Европе"

ПРИЈЕДОР ПРЕДСТАВЉАЈУ
КАТАРИНА, ТЕА И ИЛЕА

У Приједору је одржана аудиција за "Ритам Европе", највеће дјечије музичко такмичење,
које се у Републици Српској одржава већ неколико година. Ово је друга година да Приједор
учествује на овом фестивалу. Како је одлучено, Приједор ће на овогодишњем такмичењу
представљати вокална солисткиња Катарина Балабан и Теа Јованић и Илеа Вуковић из
Плесног студија "Топ денс".

"Ово нам је четврта аудиција у овој
сезони. Други пут смо у Приједору и
знате како кажу, гдје вам је добро,
ту се увијек враћате. Прошле године је Приједор заузео високо друго
мјесто. Из локалне заједнице су нам
пружили заиста велику подршку,
што видимо и по добром одзиву
младих", рекао је Милош Марковић,
музички директор Фестивала "Ритам
Европе".

Представници нашег града
лани су освојили друго
мјесто, што је био вјетар у
леђа младима, узраста од 12
Са аудиције у Приједору
до 21 године, талентованим
за пјесму и плес, да на
"Плесом се бавим већ седам година, ле године. Препоручила бих им пуно
а била сам и прошлогодишња учес- вјежбе, стрпљења и само да раде на аудицији покажу шта знају.
ница овог фестивала. Пријавила сам
се зато што ми се веома свидјело то
искуство и жељела сам да поново
учествујем на 'Ритму Европе'", рекла
је Теа Јованић.
Аудицији је присуствовала и прошлогодишња учесница "Ритма Европе", Валентина Грујичић, као подршка другима, али и како би дала
користан савјет.
"Овдје сам да подржим све ове младе људе који су дошли да се опробају у ономе у чему смо и ми прош-
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себи, јер то је најбитније", рекла је
Валентина.
Поред промоције младих талената, ово такмичење, које називају и
малом "Евровизијом", прилика је
за промоцију локалне заједнице из
које долазе учесници. Град Приједор
омогућиће бесплатну припрему такмичарима, који ће се представити
плесом, кореографијом и пјевачким
способностима. Представници Фестивала "Ритам Европе", за Приједор имају само ријечи хвале.

Припреме ће трајати од 15. марта
до 15. јуна. Ове године ће представници преко 10 градова и општина
из Републике Српске имати прилику да се, умјесто видео-спотовима,
представе уживо у програму РТРС-а.
Такмичење ће бити одржано у септембру у Котор Варошу, чија је екипа
прошле године однијела побједу на
"Ритму Европе".

Д. Совиљ

ЖИВОТ

www.kozarski.com

Душко Ћорић већ 35 година управља возом

МОРАШ ЗНАТИ КАКО ДА ПОКРЕНЕШ
МАШИНУ ТЕШКУ ВИШЕ ДЕСЕТИНА ТОНА

Приједорчанин Душко Ћорић машиновођа је пуних 35 година. Средњу школу за
машиновође завршио је у Сарајеву, а након што је добио диплому запослио се у
тадашњим Југословенским жељезницама. И отад локомотива коју вози није стала.
довољно зрака. Командом на микро-прекидач дигне се пантограф
и успостави веза између возног
вода и локомотиве. Ако су испуњени сви услови које сам рекао
и да има довољно зрака укључи Ћорић, који данас ради као машиновођа на вучи возова

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ
НОВИХ РАДНИКА

Душко са колегом Гораном
Душко свакодневно вози локомотиве које су старе и преко 40
година. Детаљно их познаје, као
сам себе, а то је оно и што је најбитније. Прије свега одговаран је
за путнике и робу коју превози. За
лаике вожња локомотиве можда
изгледа и једноставна, но прави-

ла има, а једно од њих је и да мораш знати како да покренеш грдосију тешку више десетина тона.
У то смо се увјерили и у кабини
локомотиве.
"Локомотива се прво стартује, а
да би се стартовала мора имати
батеријски погон и мора имати

Жељезнице
Републике
Српске расписале су конкурс
за пријем нових радника,
а на попису занимања
која се траже налази се
и на Ћорићеву срећу,
машиновође.
"Одабрао
сам овај позив зато што га
волим. Волим то занимање
и волим жељезницу. Овим
путем бих позвао на младе
да дођу и да се пријаве.
Сматрам да се неће
покајати'', каже Ћорић.

Лoвaчкo удружeњe "Mрaкoвицa"

У НOВУ СEЗOНУ С НOВИM
TEРEНСКИM ВOЗИЛOM

Влaститим срeдствимa и уз пoмoћ дoнaциje Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумарства и пољопривреде РС Лoвaчкo удружeњe "Mрaкoвицa"
нaбaвилo je joш jeднo тeрeнскo вoзилo, чимe ћe oбилaзaк лoвиштa и бoрбa прoтив кривoлoвa бити лaкшa и eфикaсниja.

Ново теренско возило
"Лoвaчкo
удружeњe
"Mрaкoвицa"
прoтeклу
лoвну сeзoну je дoстa
успjeшнo зaвршилo. Нисмo имaли нeких oзбиљниjих
случajeвa
кривoлoвa.
Нaбaвкoм

нoвoг тeрeнскoг вoзилa
"Лaдa нивa" пoмoгли
смo и рaд лoвoчувaрскe
службe. Сaд имaмo двa
лoвoчувaрa и двa вoзилa,
чимe je oлaкшaн рaд,
кaкo лoвoчувaрскe служ-

11 СЕКЦИЈА И 600 ЧЛАНОВА
Прeдсjeдник сeкциje "Кaрaн" и члaн Упрaвнoг
oдбoрa Удружeњa Дрaгaн Згoњaнин пojaшњaвa кojи
су критeриjуми зa приjeм нoвих члaнoвa. "Услoви
су дa je лицe нaвршиo 18 гoдинa, дa je држaвљaнин
РС и стaнoвник Приjeдoрa и дa ниje кaжњaвaн зa
кривичнa дjeлa кривoлoвa. Пoтрeбнo je дa oдрaди
гoдину дaнa припрaвничкoг стaжa, пoслиje чeгa
излaзи нa пoлaгaњe лoвaчкoг испитa. Кaд пoлoжи
лoвaчки испит oн тaдa пoстaje пунoпрaвaн члaн
Лoвaчкoг удружeњa и мoжe приступити нaбaвци
лoвaчкoг нaoружaњa и нaстaвити бaвљeњe
лoвoм", додаје он. Нaкoн пoлoжeнoг лoвaчкoг
испитa, зaхтjeв зa издaвaњe лoвaчкoг нaoружaњa
пoднoси сe Пoлициjскoj упрaви, кoja нa oснoву
бeзбjeдoнoсних и других прoвjeрa oдoбрaвa или нe
дoзвoљaвa нaбaвку oружja.

бe, тaкo и стручнe службe Лoвaчкoг удружeњa.
Oлaкшaнo je и прaћeњe
стaњa дивљaчи, узгoja и
свeгa oстaлoг у лoвишту",
кaжe лoвник "Mрaкoвицe", Oгњeн Сиђaк.
Пoрeд нaбaвкe нoвoг вoзилa, углaвнoм влaститим срeдствимa, Лoвaчкo
удружeњe "Mрaкoвицa" je
изгрaдилo чeтири лoвaчкe кућe, oргaнизoвaлo узгoj фaзaнa нa фaзaнeриjи
у Сaничaнимa и купилo
зeмљиштe зa изгрaдњу
нoвoг лoвaчкoг дoмa
пoрeд дoтрajaлaoг oбjeктa у Стaрoм грaду. Плaнирaнo je дa сe лoвaчки
дoм изгрaди и нa пoдручjу фaзaнeриje. Чeлници
Удружeњa истичу дa су
и oргaнизaциjу дoвeли у
рeд.
"Ишчистили смo Лoвaчкo
удружeњe oд нeких људи
кojи су ствaрaли oгрoмнe прoблeмe и прaвили
мaњкoвe и минусe, тaкo
дa у зaдњe двиje гoдинe
пoслуjeмo нa зaвиднoм
нивoу и дa имaмo срeдстaвa зa улaгaњe. У зaдњe
двиje гoдинe смo улoжили мнoгa срeдствa, зaвршили мнoгe нaшe лoвaчкe
кућe, купили зeмљиштe,
aкo будe мoгућнoсти
прaвићeмo нoви лoвaчки дoм, a плaнирaмo дa
стaри oбjeкaт прeрeдимo
у музej", истичe Mлaдeн
Униjaт,
прeдсjeдник
"Mрaкoвицe".
З. Совиљ

Приједор, у Жељезницама Републике Српске, каже да
је његов посао одговоран и тежак. Машиновође морају
познавати све и један жељезнички пропис, а да би возили
локомотиву морају бити и потпуно здрави.

се главни прекидач и онда су под
напоном сви склопови и уређаји
који се налазе у локомотиви. Затим, машиновођа прегледа њену
исправност и локомотива се даље
у смјеру ставља у дејство и погон'', каже он.

кад није вишак.
"На прузи имамо машиновође,
помоћнике и треће лице. Треће
лице је човјек који се учи за машиновођу и полаже за помоћника.
То је код нас такав систем. Када
постане помоћник, не вози, али је
увијек ту присутан у локомотиви
И МАШИНОВОЂЕ ИМАЈУ
и онда полаже за машиновођу.
СВОЈЕ КОНТРОЛОРЕ
Тада постаје машиновођа трећег,
Један од њих је школски исљед- другог, па првог ранга'', истакао
ник који је задужен да машино- је Горан Врањеш, школски исљедвођу упозори на могуће прекр- ник у вучи возова Приједор.
шаје, али и потребну, па ако треба
и додатну обуку. Знање овдје ниВ. Нишевић

У центру града

БЕРЕК НАЈВЕЋИ ЗИМОВНИК
РИБЕ У ПРИЈЕДОРУ

Берек као један од највећих зимовника рибе у Приједору привлачи пажњу
пролазника током зимских мјесеци. Велики број неколико врста рибе
овдје у јесен налази уточиште у којем борави до прољећа.

Члан Скупштине Спортског
риболовног друштва "Сана"
из Приједора, Роман Остојић
прича да је канал Берек деценијама један од највећих
зимовника рибе.
"Ту има неколико стотина
хиљада риба које су тешке од
200 грама, па до неколико ки-

Никола Гаврановић
прича да је Берек
најпознатији зимовник
у Приједору, док је
једно од највећих
мријестилишта
ријека Гомјеница.
"Најпознатије
мријестилиште у регији,
можда и на нивоу БиХ
је ријека Гомјеница, то
је посебна ријека, не
знамо зашто, али то
је нешто специфично,
мало је за невјеровати
да риба из Саве долази
у Гомјеницу на мријест",
каже он.
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лограма. Сва драж тога је да
је ова риба трајно заштићена
преко цијеле године у Береку.
Овдје обитава зими неколико
врста, у највећем дијелу то је
клен, шкобаљ, плотица, буде
и нешто грабљивица, али оне
већ са прољећем због мријеста излазе у Сану. И овај клен
ће вјероватно већ до краја
мјесеца сав изаћи у Сану, јер
тада њему долази период
мријеста, тако да вода неће
остати празна, остаће сит-

Остојић и Гаврановић

није рибе. Ту ће дјеца увијек
имати шта да хране", прича
Остојић.
Предсједник Спортског риболовног друштва "Сана",
Никола Гаврановић прича да
је канал Берек дуг око два
километра. "Због груписања
рибе у великим количинама
задњих година ми смо ставили сталну забрану риболова из разлога да је мирније
за рибе, да се припрема за
мријест и да се сачува од неконтролисаног излова", каже
он.
Прошлог викенда ово друштво је у сарадњи са Ловачким
удружењем "Мраковица" организовало одстријел корморана на Сани на подручју од
градског моста до Брезичана.
Спортско риболовно друштво "Сана" Приједор другу
годину газдује риболовним
подручјем на подручју Приједора. Тренутно имају око 200
чланова, а у плану имају промоцију риболовног спорта и
окупљање око 500 чланова.

Б. Мајсторовић

МОЗАИК

Угоститељи најављују: И мало задовољство има своју цијену

КАФА НА ПРОЉЕЋЕ ДВИЈЕ КМ?

Због поскупљења које је захватило све сфере живота, угоститељи најављују да ће морати увећати и цијену својих услуга. Зато ће кафа у већини приједорских кафића умјесто марку и по од прољећа да кошта двије марке.

кошта 1,45 КМ, један
спреј шлаг коштао је 2,70
чак 2,20 КМ, сада кошта 3,80 КМ. Најобичније
салвете бијеле које се
стављају на тањириће
испод шоља или здјели-

Предсједник Удружења
угоститеља града Приједора, Горан Дакић прича
да проблем није у набавној цијени кафе за апарате која годинама износи
44 марке. Он истиче да
су поскупили сви остали производи које набављају угоститељи.
"Само један литар млијека који сам плаћао једну
КМ и пет фенинга сада

ца за супу су
коштале деведесет фенинга
100
комада,
сада коштају
1,70 КМ, значи
то је скоро 100
одсто скупље",

МАРИЋ: НИЈЕ ДОБАР ПОТЕЗ
Извршни директор Удружења за заштиту
потрошача "Дон", Муриса Марић тврди
да нема разлога за поскупљење кафе у
угоститељским објектима. "Веће су цијене на
свјетској берзи за набавку кафе, тако да није
ни чудно да ће сви сада тражити да поскупе
на било чему. Мислим да није добар потез за
било којег угоститеља, јер очито је да је кафа
већ поскупјела и мислим да сада, тренутно
нема оправдања да се подигну цијене",
истиче она.

Из Занатско-предузетничке коморе кажу
да током године нећемо пити скупљу
кафу, већ ћемо плаћати више за све
услуге угоститеље и занатлије. Како кажу
биће и оних који ће негодовати због
скупље кафе, па можда и неће ићи у
кафану, али увјерени су да ће се вратити
у њу након 15-так дана. Тврде да је и њих
све мање. Тако је 2011. у Приједору било
458 угоститеља, а сада их је 280.
прича он.
Згодић додаје да ће
Предсједник
Управног угоститељи
почетком
одбора Подручне занат- прољећне сезоне морати повећати цијену кафе.
"Да би се лакше прогутала ова цијена која ће
бити за обични еспресо
око двије марке почетком сезоне, значи април,

ско-предузетничке
коморе Приједор, Ранко
Згодић каже да су веће
цијене својих производа
најавили и произвођачи
сокова.
"Ја се иначе бавим сластичарством и моје су све
основне сировине скупље од 50 до 80 одсто. Ја
се могу одрећи добити,
али не могу амортизације, нешто се мора обновити, ту су радници, ту
је држава", наводи он.

12.

мај, јуни мјесец то је
вријеме када је најоптималније да можемо дизати цијене, у припреми
за неку пуну сезону када
долази дијаспора и биће
више потрошача", закључује он.
Б. Мајсторовић

Ауто-мото друштво и
Црвени крст Приједор

АКЦИЈА
ПРИКУПЉАЊА
КУТИЈА ПРВЕ
ПОМОЋИ СА
ИСТЕКЛИМ
РОКОМ

Ауто-мото савез РС и Црвени крст од 1.
фебруара до 31. марта проводе превентивну активност под називом "Провјери,
не бацај, донеси у Ауто-мото друштво".
Акција се односи на прикупљање кутија
прве помоћи у возилима којима је истекао рок трајања, а чији се садржаји могу
користити за извођење практичних вјежби оспособљавања кандидата за возаче
моторних возила.
У Ауто-мото друштву
Приједор позвали су
возаче да се одазову
овој акцији која према ријечима Радана
Вукадиновића, секретара АМД Приједор
има двоструки циљ.
"Првенствено желимо
да подсјетимо возаче
моторних возила на
обавезу посједовања

проводе и у другим
земљама, наводећи
примјер Словеније,
одакле су својевремено добили помоћ
у виду кутија прве помоћи које је прикупио
тамошњи Ауто-мото
савез.
"То би од ове године
било нешто ново код
нас у Републици Ср-

кутије за прву помоћ са предвиђеним
материјалом, тако и
провјеравање
рока
важења. Други циљ
ове превентивне активности је да АМС
РС преко АМД Приједор прикупи ове медицинске материјале
којима је истекао рок
трајања и преда их
Црвеном крсту који
ће ове материјале користити у практичним
вјежбама", рекао је
Вукадиновић.
Акцију поздрављају у
Градској организацији
Црвеног крста Приједор, подсјећајући да
се сличне активности

пској. Наиме, мислим
да су колеге понукане оном активношћу
од стране "ЛОТ тима"
из Словеније који су
нама
својевремено поклонили кутије
прве помоћи, а које
су они добили од свог
Ауто-мото савеза у
Словенији. То је био
један добар подстрек
и свака част руководећим лицима и оним
који су одлучили да
такву активност наставе и у Републици
Српској", рекао је Зоран Веселиновић, секретар Црвеног крста
Приједор.
П. Шпадић

ОГЛАСИ/ЧИТУЉЕ

www.kozarski.com

ТИЈЕЛО НЕСТАЛОГ
ПРОНАЂЕНО ПОРЕД
ЖЕЉЕЗНИЧКИХ
КОЛОСИЈЕКА

Број: 08-370-сл./22
Датум: 3.2.2022.године

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ
1. цвјећарске и трговачке радње,
2. регистровани произвођачи цвијећа,
3. установе, физичка лица и удружења грађана, која су регистрована за
израду предмета кућне радиности, сувенира и сличних украса да ће
Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове, за период од 5.3. до 10.3. 2022. године (пет
дана), одобравати заузимање јавне површине и постављање штандова за
продају цвијећа и пригодних поклона за 8. Март, на локацијама:
1. Трг мајора Зорана Карлице – 20 типских штандова,
2. Улица Милоша Обреновића ( од "Монтеривала" до трговине "Фаворит")
- 10 локација за постављање властитих штандова.
Једно лице може поднијети захтјев за само једну локацију, истог дана по
извршеном увиду у План локација, а уз захтјев је обавезно приложити
рјешење о одобреној дјелатности, односно регистрацији, издато од стране
надлежног органа. Комунална такса за привремено коришћење јавне
површине на Тргу Зорана Карлице износи 65,00 КМ, а у Улици Милоша
Обреновића износи 50,00 КМ.
Увид у план локација и подношење пријаве (захтјева), може се извршити
на Инфо-пулту Градске управе, од 14.2.2022. године, до краја мјесеца
фебруара, односно до попуне предложених локација.

Тијело Божидара Ђаковића
(35) из Приједора који је нестао 22. јануара пронађено
је у сриједу поред жељезничких колосијека у близини жељезничке станице,
потврђено је из Полицијске
управе Приједор.
"Нема трагова који би упућивали да постоји кривично
дјело", рекла је портпарол
Полицијске управе Приједор
Звездана Алендаревић.

Тужилац Окружног јавног
тужилаштва Приједор наложио је обдукцију преминулог. Подсјећамо, Полицијској
управи Приједор пријављено је да је Божидар Ђаковић
(35) у суботу (22. јануара)
око 10.30 часова отишао из
куће, те се до момента пријаве није вратио на адресу
становања.
Независне/Козарски

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Драгослав Кабић, дипл.инг. грађ.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ, МАШИНСКУ, ЕЛЕКТРО
И УГОСТИТЕЉСКУ ШКОЛУ. МОГУ ПОЛАГАТИ И КАНДИДАТИ СА
НЕПОТПУНОМ СРЕДЊОМ И ОСНОВНОМ ШКОЛОМ.
КОД ЗА ВОЗАЧЕ ЗА ОДЛАЗАК У ИНОСТРАНСТВО. 065/821-639
Дана 14.2.2022. навршава се 40 дана
од смрти наше драге мајке и баке

IN MEMORIAM

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

НИКОЛА
МАРИНОВИЋ
(2018-2022)

ДАНИЦА
МАРИНОВИЋ
(2012-2022)

С љубављу и поштовањем, чувамо вас у нашим срцима од заборава.
Синови Раде и Милорад, снаха Јагода и унучад.
16354

Дана 12.2.2022. навршава се 40 дана од смрти нашег драгог

Дана 12.2.2022. навршава
се 40 дана како није са
нама

РАДАНЕ (Милана) ТОПИЋ
(1955-2022)

МИЛУТИНА ЦРНОГОРЦА
(1949-2022)
Оставио си траг који се не брише, хумано срце и доброту која се не
заборавља. Тешко је живјети без тебе, твоје љубави, топлине, доброте и пажње. Наставићемо путем којим си нас ти водио и како си нас ти учио. Поносни смо што
смо те имали, а заувијек ћемо те чувати од заборава. Твоји: син Милан, кћерка Слађана, зет
Слободан, снаха Драгана и унуци Огњен и Стефан.

16358

13.

МИЛУТИН
ЦРНОГОРАЦ
(1949-2022)
Много ми недостајеш.
Твој друг Ђуро Кесић са
породицом. 16361

Поносни смо што смо те имали.
Тужни смо, јер смо те изгубили.
Четрдесетодневни помен биће одржан
14.2.2022. (понедјељак) на Градском
гробљу у 11.00 часова. Позивамо
родбину и пријатеље да нам се
придруже. Захвална породица.
16362

ЧИТУЉЕ

Последњи загрљај, последњи пољубац и последњи поздрав
нашој вољеној и најбољој мами на свету

ГИНИ ЂУРИЋ

(12.10.1954-30.1.2022)
Неописива је наша бол и туга за тобом,
на сваком кораку нам недостајеш. Хвала ти на свему.
Заувек те воле твоји најмилији Илија и Нела.
16355
14.
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Дана 6.2.2022. године навршило се седам дана
како нема најдраже Наше

Драгој нашој

ВИНКИ БАБИЋ
(1952-2022)

Тешко је живјети с раном у души, видјети те свуда, а
нигдје те не наћи. С љубављу коју смрт не прекида
живјећеш вјечно, анђеле, у срцима нашим.
Твоји: Ненад, Дада, Биља, Стефан, Клара и Часлав.
16370

Дана 12.2.2022. навршава се 10 година сине,
како ниси са нама

ГИНЕ ЂУРИЋ
(12.10.1954-30.1.2022)
Туга и бол остају. Заувијек си у нашим срцима.
Захваљујемо се свима који су били уз нас у овим
најтежим данима: родбини, пријатељима и осталима.
Супруг Илија и кћерке Данијела и Михаела.

16355
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Дана 4.2.2022. године преминула је
наша драга

У нашим срцима велика туга и бол. Сваког тренутка се сјећамо твојих
ријечи. Твој тата Никола и мама Зорка.

Последњи поздрав
драгој снахи

Дана 12.2.2022. навршава се тужна година
дана од смрти нашег супруга, оца и деде

СЊЕЖАНИ
ВУКОВИЋ

МИЛЕНКА - БАТЕ ГОРОНИЋА

Заувијек ћемо те се сјећати, с љубављу
и поштовањем. Свекар Милутин и свекрва Анка.
16356

Поносни смо што смо те имали. С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруга Бора, кћерка Жељка, зет Бојан и унучад
Емануела и Виктор.
16369
Дана 12.2.2022. навршава
се тужна година дана од
смрти мог брата

Дана 12.2.2022. навршава
се 21 година како је
трагично изгубио живот
наш син и брат

Сјећање на драге

СТОЈАКОВИЋ

СЊЕЖАНА (Мирка) ВУКОВИЋ
(1964-2022)

И небо понекад заплаче за онима који су
отишли прерано, како не би и ми. Сваки
твој корак најдивније особе на свијету.
Хвала ти на свему, што је живот с тобом био
прекрасан. Драга супруго и мајко, вјечно
ћемо те вољети и чувати као најдражу
успомену нашег живота. Почувај у миру.
Супруг Раденко, син Никола и кћерка
16356
Николина.

РАДЕНКО ВУЧЕНОВИЋ

ГОРАН ЧУЛИЋ
(1972-2001)

МИРКО
(5.2.1997-2022)

РАДОЈКА
(11.2.2014-2022)

С поштовањем, зет Раденко и унуци
Никола и Николина.
16356

Дана 12.2.2022. навршава се четрдесет
тужних дана откако нас је напустио наш отац

БРАНИСЛАВ ЛЕТИЋ

Тог дана ћемо посјетити његову вјечну кућу, те позивамо родбину
и пријатеље да нам се придруже. Кћерке Радмила и Милена Летић
са породицама.
16359

Драги сине и брате, утјехе
нема, заборав не постоји,
а колико је болно живјети
без тебе, знају они који те воле. По добру ћемо те
памтити, с љубављу и поштовањем спомињати, а
у срцу од заборава чувати. Твоји: мама Милица,
брат Дубравко, снаха Бојана, сестра Дубравка, зет
Владимир и сестричина Тијана.
16360

Дана 16.2.2022. навршава се шест тужних
година откад је престало да куца срце наше
драге кћерке и сестре

МИЛЕНКА - БАТЕ
ГОРОНИЋА
Заувијек у нашим срцима.
Твоја сестра Биљана
Сердар са дјецом.
16369

Дана 14.2.2022. навршава
се седам година од
преране смрти мог
пријатеља

ВИОЛЕТЕ ЂУРИЦА
(1972-2016)
Вријеме пролази, туга и бол вјечно остају у нашим срцима и сјећању.
Вјечно твоји: отац Божо, мајка Олга, брат Велибор, снаха Дијана,
Анђела и Тина.

16357

15.

НЕНАДА КОМОСАРА
Прошло је седам година од
твог прераног одласка, али
никада те нећу заборавити.
Дино Х.
16368

СПОРТ
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Поводом 50 година постојања и рада Кошаркашког клуба "Приједор-Спартак"

ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА, АУТОРА САШЕ ЈАКОВЉЕВИЋА
се некако одужим, јер мој професионални пут је касније ишао тим, јер
сам завршио ДИФ, предајем кошарку на Факултету у Београду, тренер
сам кошаркашки дуго година и то
све захваљујући приједорској кошарци, да то нисам играо не бих
имао такав професионални пут",
истиче он.
Члан Управног одбора КК "Приједор-Спартак", Владо Рељић подсјећа да је овај клуб настао 1971.,

годину дана након Свјетског првенства у кошарци које је одржано у
Словенији и на којем је Југославија
постала шампион.
"Уз огромно одушевљење и ентузијазам никли су кошеви у Приједору на све стране, то је резултирало
тиме да један ентузијаста Момчило
Мрђен, професор приједорске Гимназије који је предавао психологију
и филозофију као један посебан човјек, заљубљеник кошарке покрене

Са промоције у Приједору
У музеју Козаре промовисана је Монографија поводом 50 година
постојања и рада Кошаркашког клуба "Приједор-Спартак".
Аутор Монографије је декан Факултета за физичко васпитање
из Београда, Саша Јаковљевић који је иначе и бивши кошаркаш
овог клуба из Приједора.
Јаковљевић каже да је хронолошки приказао развој КК "ПриједорСпартак". Велики број информација
за монографију скупљао је од саиграча. У њој је цитирао и свог бившег тренера Момчила Мрђена. Још
увијек има сачуван разговор са њим

који је као студент ДИФ-а снимио
на касети. Признаје да је за писање
имао и два лична мотива.
"Прво, што сам ја овдје одрастао и
играо кошарку. Моја генерација је
почела са млађим селекцијама, а
други разлог је то што сам хтио да

ФК "РУДAР ПРИЈЕДОР"
ПOДИГAO TРOФEJ У
MEДУЛИНУ

Посебно признање за Јаковљевића

КК "ПРИJEДOР-СПAРTAК"
ФК "OMAРСКA"
TРИJУMФOВAО У ПРВOJ
ЛAКO ДO ПOБJEДE
ПРИПРEMНOJ УTAКMИЦИ

Фудбалски клуб "Рудaр Приjeдoр" je пoбjeдoм 1:0 нaд
биjeљинским "Рaдникoм" oсвojиo "Meдулин Куп 2022".
Стриjeлaц пoбјeдoнoснoг гoлa нa турниру биo je Никoлa Maндић у 36. минуту. ФК "Рудaр Приједор" је у свe три утaкмицe
нa турниру пoбjeдиo бeз примљeнoг гoлa. Oвим су припрeмe
у Хрвaтскoj зaвршeнe, a нaстaвићe сe на дoмaћeм тeрeну.
Плaн je дa дo нaстaвкa шaмпиoнaтa oдигрajу joш двa кoнтрoлнa мeчa.

Фудбалeри "Oмaрскe" пoбjeдoм 3:1 нaд "Чeлинцoм" oтвoрили су припрeмe прeд нaставaк првoлигaшкe сeзoнe. Стриjeлци зa плaви тим били су Пaнић, Врaчaр и Гaврaнoвић. Утjeшни пoгoдaк зa гoстe пoстигao je Кнeжeвић. Meч je oдигрaн
у Гoмjeници и први je кojи сe игрao нa нoвoм вjeштaчкoм
трaвњaку. Билa je oвo и првa утaкмицa бeз Брaнкa Рoсићa,
кojи je недавно пoтписаo трoгoдишњи угoвoр сa "Крупoм".

ШEСT MEДAЉA ЗA ЏК "КOЗAРA
ЖEЉEЗНИЧAР" У ЛAКTAШИMA

ЏУДO КЛУБ "ПРИЈЕДОР": ДEСET
MEДAЉA У ЛAКTAШИMA

Прoтeклoг викeндa oдржaн je 20. Meђунaрoдни џудo турнир "Лaктaши Oпeн 2022". Нaступилo je 65 eкипa из БиХ, Србиje, Слoвeниje, Хрвaтскe, Сjeвeрнe Maкeдoниje, Црнe Гoрe
и Бугaрскe. Укупнo je билo 1.072 тaкмичaрa, a у oвoj jaкoj
кoнкурeнциjи нaшлo сe и 15 члaнoвa Џудo клубa "Кoзaрa
Жeљeзничaр", кojи су oсвojили шeст мeдaљa у млaђим и jуниoрским кaтeгoриjaмa. Taкo су Лaнa Пaукoвић, Сaрa Лaндуп
и Maриja Ћoсић oсвojилe срeбрo, дoк су Стeфaн Кeцмaн, Кaлинa Aлeксић и Лaзaр Бaшић били брoнзaни.

активности и практично он формира највећим дијелом тај Клуб и сви
почеци Клуба су везани за његово
име, он је био и дугогодишњи тренер", прича Рељић.
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор је истакао да се у Монографији може видјети све оно кроз
шта је прошао КК "Спартак-Приједор", чији је и он био кошаркаш.
"Управо у овом клубу сам одрастао,
преко 15 година сам активно играо
кошарку, тако да ми је још драже
што присуствујем промоцији Монографије. Кроз овај Клуб су прошле
и стасавале многе генерације, овај
Клуб је изњедрио многе спортисте,
то су прије свега добри и квалитетни људи који су веома успјешни у
пословима којима се баве широм
нашег града, широм наше Републике Српске", рекао је Јавор.
Он је честитао КК "Спартак-Приједор" на јубилеју и пожелио да
освајају побједе и пехаре. Јавор је
подсјетио да Град Приједор има за
циљ да што више подржи спорт, те
да је сада увео и стипендије за младе перспективне спортисте.

Нa 20. Мeђунaрoднoм jубилaрнoм турниру "Лaктaши Oпeн
2022" нaступилo je 20 тaкмичaрa Џудo клубa "Приjeдoр".
У jaкoj кoнкурeнциjи приjeдoрски клуб oсвojиo je дeсeт
мeдaљa. Срeбрнe мeдaљe oсвojили су Кaлинa Рaђeнoвић
и Никoлиja Mиjaтoвић, брoнзaни су били Хeлeнa Mилaдинoвић, Aњa Ђуркић, Сaрa Бркић, Aнaстaсиja Инђић, Вук
Бjeлoвук, Maркo Сaвић, Филип Вукojeвић и Mиркo Пaукoвић. Треба пoмeнути дa je Mилaдинoвићeвa, кao нajмлaђa
тaкмичaрaка турнирa сa сaмo чeтири гoдинe стaрoсти, oд
oргaнизaтoрa нa пoклoн дoбилa кимoнo.

Кошаркашки клуб "Приjeдoр-Спaртaк" лaкo je сaвлaдao
"Вaрду ХE" сa 73:55, у сусрeту 14. колa Првe лигe Рeпубликe Српскe. Приjедoрски кoшaркaши имaли су рeзултaт у
свojим рукaмa oд првoг дo пoсљeдњeг судиjскoг звиждукa.
Нajeфикaсниjи у рeдoвимa "Приjeдoр-Спaртaкa" били су Лулић сa 23, тe Дражић и Лoнчар сa пo 14 убaчeних кoшeвa.
С другe стрaнe, у вишeгрaдскoj eкипи пo 12 пoeнa уписaли
су Бoгданoвић и Oстojић. Изaбрaници Дaнилa Пaлaлићa трeнутнo су трeћeплaсирaнa eкипa шaмпиoнaтa. У нaрeднoм
кoлу путуjу у Грaдишку, гдje их дoчeкуje пoсљeдњeплaсирнa
"Кoзaрa".

СРEБРO ЗA "ШOДAН" НA
ПРВEНСTВУ СРПСКE

Истoчнo Сaрajeвo билo је дoмaћин Првeнствa Рeпубликe Српскe у кaрaтeу зa сeниoрe, пaрaкaрaтистe и вeтeрaнe. У кoнкурeнциjи 65 спoртистa из 12 клубoвa, приjeдoрски Кaрaтe
клуб "Шoдaн" oсвojиo je срeбрну мeдaљу у eкипнoj кoнкурeнциjи. Maркo Mиoдрaгoвић, члaн "Шoдaнa" oсвojиo je
брoнзу у пoлутeшкoj кaтeгoриjи.

Припремили З. Јелић и Б. Мајсторовић
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