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

Милорад Додик, српски члан 
Предсједништва БиХ
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Извaђeнa минa из Сaнe

НEOДГOВOРНOСT ПOJEДИНAЦA 
MOЖE ДOВEСTИ ДO OЗБИЉНИХ 
ПOСЉEДИЦA

ЖЕЛИМ ДА 
УЧИНИМ 

СВЕ ШТО ЈЕ 
МОГУЋЕ, 
ЈЕР ОВАЈ 
ГРАД ЗА 

МЕНЕ
 ИМА 

ПОСЕБНО 
МЈЕСТО

ФИНАЛЕ МЕМОРИЈАЛНОГ 
ТУРНИРА "ДР МЛАДЕН 
СТОЈАНОВИЋ" У  НЕДЈЕЉУ

СТИЖЕ ПOДРШКA 
ЗA JEДНOКРATНУ 
ПOMOЋ

ИДУЋА СЕДМИЦА У ЗНАКУ 24.MАЈА, ДАНА 
БИБЛИОТЕКЕ: ПРОМОЦИЈА 
КЊИГА, НАГРАДЕ ЗА НАЈАКТИВНИЈЕ ЧИТАОЦЕ

НАКОН 30 ГОДИНА, ОБНАВЉАЊЕ 
РУДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЉУБИЈИ

Потписана два 
концесиона уговора

АКАДЕМИЈОМ ЗАВРШЕНЕ МАЈСКЕ 
СВЕЧАНОСТИ

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

MAРATOН "СTAЗAMA БРAНКA 
ЋOПИЋA" НАРЕДНОГ ВИКЕНДА

Након најаве да ће борцима, 
пензионерима и младима бити 
исплаћено по 100 марака
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Пријему су присуствовали чланови деле-
гација из Велења, Бовеца, Иркутска, Ки-
кинде, Инђије, Крагујевца и Трента.
Градоначелник се овом приликом захва-
лио свим гостима који су нашем граду 
учинили част и одазвали се позиву да 
заједно са Приједорчанима обиљеже 
овај дан.

Јавор је изразио наду да ће бити прилике 
да се успостављени контакти даље раз-
вијају, како са нашом локалном заједни-
цом, тако и њихова међусобна сарадња.
Гости су се захвалили домаћинима на ср-
дачном пријему и изразили наду да ће 
имати прилике да узврате на указано го-
стопримство.

Градоначелник организовао 
пријем за гостујуће делегације
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор, организовао је  
пријем за делегације које су биле гости нашег града поводом 
обиљежавања 16. маја, Дана града.

Сваке године на ово мјесто долази 
и Јагода Здјелар, да запали свијећу 
мужу Нови, који је погинуо 1995. 
године, бранећи Републику Српску. 
„Био је у рату од првог дана, и на 
крају, у задњи час изгубио је жи-
вот. Сваке године сам ту, кад га се 
сјећају и његове колеге", прича Ја-
года.
Парастос погинулим колегама и 
саборцима дио је  обиљежавања  
Дана жељезничара и крсне славе 
Жељезница РС, Светог Василија 

Острошког.
"Сјећамо се својих 28 погинулих дру-
гова. Придружили су нам се пред-
ставници борачких организација из 
Добоја, Бањалуке, управе преду-
зећа, градске Борачке организације, 
породице погинулих бораца и син-
дикати. Сви смо ту, јер њихова жр-
тва не смије да се заборави", рекао 
је Милојица Рендић, предсједник 
Борачке организације жељезничког 
чвора Приједор.
Дужност свих нас је да памтимо оне 
који су погинули бранећи  Републи-
ке Српску, поручио је замјеник гра-
доначелника Приједора Жарко Kо-

вачевић.
"Морамо их се сјећати, јер тиме по-
казујемо да та њихова борба није 
била узалудна, јер ако је то било 
узалуд, онда ни ми не заслужујемо 
данас да живимо у Републици Ср-
пској", напоменуо је Kовачевић.
Вијенце и цвијеће на спомен-пло-
чу у кругу жељезничке станице по-
ложиле су делегације града При-
једора, Борачке и Организације 
породица погинулих бораца града 
Приједора, “Жељезница Републике 
Српске”, синдикалних организација 
овог предузећа,  те породице и ко-
леге погинулих жељезничара.

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ РАДНИKЕ ЖЕЉЕЗНИЧKОГ ЧВОРА ПРИЈЕДОР
Служењем парастоса одана је почаст за 28 радника жељезничког чвора 
Приједор, који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Парастос за погинуле жељезничаре

Текст: Зоран Јелић

Дан помена означен звуком сирене локомотиве

Поводом 16. маја, Дана града, 
у Позоришту Приједор одржана 
је свечана академија, на којој су 
појединцима и колективима до-
дијељене награде и признања. 
Плакета града Приједора постхум-
но је додијељена Раденку Башићу, 
убијеном начелнику Сектора кри-
миналистичке полиције Поли-
цијске управе Приједор, док је По-
веља почаног грађанина отишла 
у руке Милорада Додика, српског 
члана Предсједништва БиХ. Додик 
је поновио  да је Приједор један 
од стратешки најбитнијиг градова 
у Српској, да је Влада до сада мно-
го улагала у развој привреде и ин-
фраструктуре у овом граду, те да 
ће тако бити и убудуће.
"Сматрам да је ово признање об-

авеза. Са истим ентузијазмом ћу, 
са градоначелником и његовим 
тимом радити на томе да Прије-
дор буде боље, љепше и сигурније 
мјесто за живот", истакао је Додик.

Гимназија "Свети Сава" и "Водо-
вод" добитници су награде града. 
"Награда нам много значи и сма-
трам да смо је заслужили. Надамо 
се да ћемо ове године уписати че-

тири одјељења, јер је у посљедњих 
неколико година све мање учени-
ка који уписују Гимназију", изјавио 
је директор ове установе, Вељко 
Јањетовић.

"Град је препознао рад и ангажо-
вање запослених у "Водоводу" и то 
је изузетна част и признање за све 
нас. Током 60 година постојања, 
имали смо успона и падова, а нај-
више проблема било је у ратном и 
послијератном периоду", присје-
тио се директор "Водовода", Вла-
до Рељић. 
Шеснаести  мај прилика је да се 
присјетимо  да је Приједор 1942. 

година био једна од ријетких сло-
бодних територија у заробљеној 
Европи, каже градоначелник, Сло-
бодан Јавор. 
"Посебну захвалност дугујемо на-

шим прецима, јер су нам омогући-
ли да живимо у слободној држави. 
На нашим генерацијама је да ту 
слободу очувамо", поручио је Ја-
вор.
Поводом Дана града бројне де-
легације положиле су вијенце ис-
пред споменика "За крст часни" и 
код споменика Ослободиоцима 
Приједора у парку на Пећанима. 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Текст: Бранка Дакић,
Фото: prijedorgrad.org 

ПЛАКЕТА ГРАДА ПОСТХУМНО ДОДИЈЕЉЕНА РАДЕНКУ БАШИЋУ, 
ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА МИЛОРАДУ ДОДИКУ

Шеснаестог маја, прије тачно  80 година Приједор 
је први пут ослобођен у Другом свјетском рату. Тог 
дана су јединице Другог козарског , Првог крајишког 
одреда  и банијске чете ослободили  град.Тога дана 
су козарски борци уз помоћ бораца са Грмеча и са 
Баније донијели  слободу граду Приједору.  У тим 
тешким борбама погинуло  је 37 бораца, партизана.

Пријем за гостујуће делегације

Уручена признања 

Свечана академија

Положени вијенци



AKTUELNO   3.www.kozarski.com

Више пута најављивано, а сада и кон-
кретизовано. Покретање производње 
у РЖР-у "Љубија", највише је обрадо-
вало мјештане ове некад развијене 
рударске варошице, а то су посебно 
емотивно доживјели старији Љубијан-
ци који памте златно доба овог рудни-
ка, 60-их година прошлог вијека. 
"Љубија је прије рата била и те како 
позната и код нас и у свијету, имали 
су висок стандард, као да су радили 
у Њемачкој", присјећа се мјештанин 
Светозар Јапунџа.  
Цијели радни вијек у Рудницима 
жељезне руде "Љубија" провео је 

Миле Инђић. Истиче да је Рудник 
некад запошљавао пет и по хиљада 
радника, а да је свима тешко пао пре-
станак производње у бившем гиганту. 
Тим више су били обрадовани вијешћу 
о поновном покретању рударења. 
"Надамо се да би се могло кренути са 
производњом руде. Видјели смо да 
радници "Митала" већ нешто раде, 
покушавају да оспособе неке ствари, 
а прошли су и демпери. Све нам то 
улијева наду да ће бити боље", каже 
Инђић.

Оптимистични су и у Савјету ове 
мјесне заједнице. 

"Увијек сам био оптимиста, мада је 
међу народом преовладавало неко 
неповјерење да ће ишта бити од тога. 
Међутим, дошао је и тај дан, стигли су 
рударски стројеви и радници. Надамо 
се током јесени или почетком идуће 
године да ће кренути озбиљнија екс-
плоатација жељезне руде", рекао је 
Горан Праштало, предсједник Савјета 
МЗ Љубија.

Ресорни министар, Петар Ђокић, оче-
кује да ће се до јесени моћи створити 
технички предуслови за активирање 
производње рудника, истичући да 
процијењена вриједност, према сту-
дији, за активирање производње у 
Љубији износи више од седам мили-
она КМ, те да ће бити запослено око 

200 нових радника. 
"Договорен је и начин расподјеле пре-
осталог дијела добити од 35 милиона 
КМ, а 49 одсто добити припашће Ре-
публици Српској у наредних 15 дана", 
рекао је Ђокић.
Генерални директор "Арселор Митал" 
из Луксембурга, Вус Бандуш, истакао 
је да је потписивање овог уговора од 
великог значаја, рекавши да се при-
ближава крај резерви жељезне руде 
у Омарској, због чега је овај уговор 
кључни моменат да се настави руда-
рење.
"Карбонатна руда у Љубији је врло ни-
ског квалитета, али се она може мије-
шати са рудом из Омарске да бисмо 
премостили период и да дођемо до 
производње на Видрењаку", појаснио 
је Бандуш. 
И званичници, и грађани дијеле наду 
да ће концесиони уговори удахнути 
нови живот рударској производњи на 
овим просторима и да ће, након три 
деценије, из Љубије на јесен кренути 
први товари жељезне руде ка зенич-
кој жељезари, за добробит, не само 
садашњих, него и неких будућих гене-
рација.   

НАКОН 30 ГОДИНА, ОБНАВЉАЊЕ 
РУДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЉУБИЈИ

Потписана два концесиона уговора

Текст: Деборах Совиљ

Уговоре потписали Јелача и Ђокић

Мој покојни отац био је рудар, 
у оним  тамо старим љубијским 
рудницима. Причали су ми, један 
од најбољих. Те неке 72. године 
када је Тито био у Љубији, чини 
ми се први и посљедњи пут, по-
здравио га је и цвијеће му  пре-
дао мој Мирко. Као да сад гле-
дам ту фотографију, отац висок, 
мршав, сав гарав, са шљемом на 
глави, у радничким рукама држи 
букет  погнутих гладиола и пружа  
га свом доживотном предсједни-
ку. Фотографија је црно-бијела, 
али искра у очима, та нека рудар-
ска снага, потпуно видљива. И, 
данас након толико година, та 
фотографија мог оца  налази се 
на  главном ( чуј главном !!!) тргу 
у  Љубији, преко пута, сада праз-
ног и оронулог самачког хотела.  
Одлијепљена од подлоге, дио 
је сталне мини изложбе која би, 
ваљда,  требала подсјећати на 
златно доба рударења у  варо-
шици у којој сам рођена. Нисам 
запамтила то златно вријеме Љу-
бије, али отац и мати су ми често 
причали о корзу у варошици, пје-
вачима које су гледали, првој љу-
бијској  робној кући у којој су од 
једне плате опремили свој први 
стан. И, касније, други у Љубији,  
купили ТВ. Због телевизироа и 
једног, јединог програма,  у ста-
ну су нам се, у вечерњим сати-
ма, осим комшилука  гнијездили 
и станари из околних зграда. И 
на очај моје мајке, која нас због 
упорних „подстанара“ није могла 
ни у кревет смјестити, остајали 
до краја програма. Љубија је у то 
вријеме градила Приједор, ишли 
смо преко ње на море, сунчали се 
по породичној директиви, толико 
да и сада имам пјеге по леђима и 
лагано заборављали  варошицу. 
Сад је утихла, мирна годинама, 
чека покретање старог рудника, 
у нади да ће је неки мађиони-
чар посути прахом и вратити јој 
сјај. У тој локалној новинарској 
каријери  у ту варошицу сам по 
задатку  свраћала годишње нај-
мање неколико пута. Чежњиво 
пратила како вријеме нагриза 
ону очеву фотографију у  заста-
кљеном паноу на тргу  и увијек с 
истим питањем рударима: „ Шта 
би покретање производње  зна-
чило за Љубију?“  Па значило би 
... и редали су се одговори. У по-
четку нада, касније потпуна не-
вјерица, чак подсмијех. И, онда 
се догодило. Тридесет година 
након што су машине, оне које 
је својевремено  покретао и мој 
отац, стале, ових дана  потписани 
су и конкретни  уговори о покре-
тању производње у љубијским 
рудницима.  Прорадиће старе и 
нове машине, неки нови рудари  
већ сад шетају и прошетаће Љу-
бијом. Стари сјај онај из времена 
раних 70-тих вјероватно јој неће 
вратити, али рударска варошица 
ће се пробудити. За неке нове, 
надам се и успјешне пословне 
приче и то  могуће је, већ с почет-
ком јесени. У очево име, због оне 
његове искре у очима, тада  нај-
бољег рудара којем је припала 
част да преда оне поклекле гла-
диоле Титу, се радујем. Коначно 
је на свом.

СТ
АВ

ОН ЈЕ БИО 
И МОЈ 

НАЈБОЉИ 
РУДАР

Припремила: Мира Згоњанин

У Бањалуци су потписана 
два уговора о концесији - за 
експлоатацију три милио-
на тона жељезне руде на 
Површинском копу "Цига-
нуша-Шкорац" у Љубији, у 
општини Оштра Лука, те за 
експлоатацију кречњака на 
лежишту "Дреновача". Уго-
воре су потписали ресорни 
министар Петар Ђокић и ге-
нерални директор "Арселор 
Митала Приједор", Младен 
Јелача. Овим би, након три-
десет година, поново била 
активирана рударска произ-
водња на подручју Љубије.

Радно мјестo за 39 радника Оштре Луке
Покретање производње на 
Површинском копу  „Цигануша-
Шкорац“ значајно би допринијело 
економском јачању Оштре 
Луке, сматрају у овој општини. 
Годишње би било експлоатисано 
пола милиона тона жељезне 
руде. Концесија од пет одсто 
била би усмјерена ка унапређењу 
инфраструктуре, док би житељи 
Оштре Луке дошли до посла.
"Предвиђено је запошљавање 
97 радника на том простору, а с 
обзиром да ми у Оштрој Луци 
имамо велики број незапослених, 
тражили смо да се нашој општини 
обезбиједи 40 одсто или 39 
радних мјеста", рекао је Драган 
Мастикоса, начелник Оштре Луке.

У Љубији се надају бољим данима

Драган Мастикоса



Признање почасног грађанина  
Вам је уручено због  изузетних 
заслуга који су у интересу гра-
да. Шта још можемо очекива-
ти?
М.Додик
 -Желим да учиним све што је 
могуће. Радимо на неколико 
важних пројеката и вјерујем 
да ћемо у неколико наредних 
година град промијенити на-
боље, обезбиједити  довољно 
радних мјеста, изградити нову 

болницу, ауто-пут. Планирамо 
да урадимо и отворени и за-
творени базен. Дакле, све што 
буде у неким мојим могућно-
стима  да помогнем, ту сам. 
 
Најавили сте и помоћ од по 100 
марака, за пензионере, борце, 
младе до 30 година за шта из 
буџета РС  треба издвојити 50 
милиона марака. Опозиција је 
ту најаву  коментарисала као 
предизборну кампању. И све 
је, па и ово дошло у домен по-
литике. Зашто ?

М.Додик 
- Опозиција би по природи 
ствари жељела да све види 
катастрофално. По принципу 
- што  горе то боље, што горе 
за друштво то боље за опози-
цију. Али, није народ тај који се 
може купити за сто марака, ни 
за било шта. То је на крају краје-
ва наша обавеза да дјелујемо. 
Мора се знати да свијет није 
исти, промијењен је потпуно. 
Прије неколико година ником 
на памети није била таква јед-
на мјера. Данас се много шта 

дешава, почев од инфлације до  
сфере политике, економије. У 
том контексту, одговорна власт 
мора да дјелује на начин да 
помогне људима, да осјеђају 
да смо ми ту. Повећање плата, 
пензија, борачких и социјалних 
давања. То је до краја године 
158 милиона.  

Ријеч је о великим средстви-
ма...
М.Додик 
- Д,а и то треба обзбиједити. 
Неки ће, опет, рећи да то чини 
инфлација, а то није тачно. По 
том основу, то је до данас 80 
милиона. Кад ту додате ових 
50 милиона на име помоћи, па 
новац за интервенције у при-
вреди и пољопривреди, то је 
још 40 милиона. Е, они не желе 
о том разговарати, већ праве 
ситуације у којој  је све црно. 
Ништа не ваља што се ради, 
ни пројекат болнице у Прије-
дору, ни ауто-пут...  Све им је 
сумњиво и стално причају о 
некој проневјери, отуђености. 
А, све је то лаж, јер не можете 
неког оптуживати, било кога, 
за кога судски није доказано да 
је нешто учинио,  да је крив. То 
нигдје нема, а код опозиције то 
постоји. Али, шта да радимо, 
тај ниво политичког дијалога је 
такав какав јесте. Не можемо га 
промијенити преко дана. Али, 
шта да радимо, поготво кад 
знамо да та галама и тај општи 
напад не играју никаву улогу.

Шта  је план и како реаговати 
на тренутне, али и изазове који 
долазе?
М.Додик   
- Сад ми често говоре како сам 
у позицији, ево Њемачка не-
што подузима или много чега 
другог са странцима. А, шта 
да урадим? Да се повучем  
и да им кажем да су они у 
праву. Па шта би било од 
нас, онда? Ја то не могу. Не 
могу да заборавим  28. 000 
људи, који су погинули за 
Републику Српску и да 
престанем да се борим 
за Републику Срспку. 
Када би прихватили ак-
туелну њемачку ини-
цијативу то би зна-
чило да прихватимо 
модел који СДА 
овдје промовише, 
а једини су они, 
који као политич-
ка партија, траже 
да се укину ен-
титети и да се 
направи нека 
њихова држа-
ва. Онако како 
они то мисле 
. Нису ништа 
бољи ни ови 
из СДП-а, с том 
неком причом. 
БиХ може да 

егзистира само 
по систему дого-

вора народа, уну-

тра. Наметнутним рјешењима 
је истекао рок и  мислим да чак 
више нема  ни очекивања да би 
се то могло десити у неком вре-
мену које долази.

Постоји ли нека хипотетичка 
претпоставка да би ЦиК БиХ мо-
гао одбити овјеру учешћа Вама 
и предсједнику ХДЗ-а Драгану 
Човићу на наредним избори-
ма,  уколико ОХР  закључи да 
је дошло до наводног кршења 
Дејстонског споразума, Устава 
БиХ  и слично? Шта је с вољом 
народа у том контексту?
М.Додик  
- Па, нема ту воље народа. Они 
овај народ не доживљавају као 
аутохтон, са демократским по-
тенцијалом и демократским 
правима. Они желе да овдје 
намећу своју вољу. И, то је тако 
кроз историју, није то само ова 
година и ова деценија. Вије-
кови иза нас говоре да су ти 
велики увијек арогантни и по-
кушавају да наметну неку своју 
вољу. Њима овдје смета Репу-
блика Српска и српски народ, 
искључиво зато што Република 
Српска показује да може да 
егзистра и да њој не требају 
ни они, у том неком политич-
ком смислу . Отвореност и са-
радња са свима, наравно да су 
пожељни , али прича о томе да 
неко може да дође са стране и 
каже биће овако или да дође 
и каже "ја сам високи пред-
ставник",  да нема резолуције 
Савјета безбједности, говори 
само о ароганцији тих моћника 
који сматрају да је и то могуће. 
Неко би на то пристао, неко не, 
а ево ми не прихватамо да се 
на тај начин може промовиса-
ти било ко, ко није формално 
постављен од стране Савјета 
безбједности, коме није рече-
но "ти си високи представник". 
А, пошто Милорад Додик јасно 
говори о свему томе, онда неке 
иритира. И, видљиво  је да по-
стоји та нека ароганција према 
нама који имамо свој став. То 
на Балкану, очито је, није до-
пуштено.

Владајућа коалиција је на по-
сљедњем састанку још једом 
потврдила да је опредијељена 
за подршку заједничким кан-
дидатима који  за најважније 
функције долазе из СНСД-а. 
Можете ли открити неки детаљ  
више?
М.Додик 
- Још је рано о томе говорити. 
Али, могу рећи да ћемо када 
видимо  конфигурацију других 
партнера о свему  томе одлучи-
ти и  у року, наравно. Ми смо за 
одржавање избора. Наша коа-
лиција и СНСД  стоји на стано-
вишту да изборе треба одржати 
2. октобра. И, ми се припрема-
мо за то. Вјерујемо у  подршку 
која у овом тренутку треба да 
буде већа, јер износимо далеко 
више терета него што је то било 
у прошлости. 

 „Волим Приједор и то знају многи сa којимa сарађујем. Приједор доживљавам као дио свог завичаја и за овај град 
ме вежу многе приче. Почев од оних из Другог свјетског  рата, које ми је причао мој  покојни дјед Милош, који је 
био у партизанским јединицама, у вријеме када је Приједор први пут ослобођен. За Приједор сам тако био везан од 
дјетињства, а када сам почео  да се бавим политикoм, овај град је за мене добио посебно мјесто",  рекао је Милорад 
Додик, српски члан Предсједништва БиХ и лидер СНСД-а у интервјуу  за ТВ Приједор. Додик је од 16. маја, Дана 
града и његов почасни грађанин.

4.  INTERVJU 20. мај 2022.

ЖЕЛИМ ДА УЧИНИМ СВЕ ШТО ЈЕ МОГУЋЕ, ЈЕР 
ОВАЈ ГРАД ЗА МЕНЕ ИМА ПОСЕБНО МЈЕСТО

Припремила: Мира Згоњанин

Често  коментаришете и на Твитеру. Можемо ли очекивати 
и ову приједорску причу и шта поручити Приједорчанима?
-Да ме могу сматрати својим суграђанином, да волим овај 
град и да имају повјерење, као што су имали у прошлости . 
Учинићемо све да Приједо у наредним годинама успије.
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Нaкoн кoнстaтaциje дa je ситуaциja 
у Рeпублици Српскoj стaбилнa и 
дa нeмa пoвeћaњa зaдужeнoсти, 
српски члaн Прeдсjeдништвa БиХ и 
прeдсjeдник СНСД-a Mилoрaд Дoдик  
нajaвиo je jeднoкрaтну пoмoћ oд стo 
мaрaкa дeмoбилисaним бoрцимa, 
пeнзиoнeримa и млaдимa oд 18 дo 30 
гoдинa. 
У приjeдoрскoj Бoрaчкoj oргaнизaциjи 
зaдoвoљни су нajaвљeним мjeрaмa и  
кaжу дa ћe пoмoћ дoбрo дoћи. У oвoj 
oргaнизaциjи, тaкoђe, истичу дa сe стaтус 
дeмoбилисaних бoрaцa мoрa риjeшити 
систeмски прeкo бoрaчкoг дoдaткa. 
„Свaкa пoмoћ дeмoбилисaним бoрцимa 
дoбрo дoђe и у њихoвo имe зaхвaљуjeм 
сe нa oвaквoj инициjaтиви. To je дoбрo, 
aли систeмски сe мoрa рjeшaвaти 

стaтус дeмoбилисaнoг бoрцa, a тo сe 
мoрa риjeшити сaмo прeкo мjeсeчнoг 
бoрaчкoг дoдaткa“, кaтeгoричaн je 
Зoрaн Прeдojeвић, прeдсjeдник Бoрaчкe 
oргaнизaциje Приjeдoр. 
Збoг гoдинa и чeстo нaрушeнoг 
здрaвљa, пeнзиoнeри су нajугрoжeниja 
кaтeгoриja стaнoвништвa и свaкa пoмoћ 
им je oд вeликe кoристи. У Удружeњу 
пeнзиoнeрa Приjeдoрa кaжу дa je дoбрo 
и кoриснo кaдa сe пeнзиoнeримa дajу 
jeднoкрaтнe пoмoћи, aли и дoдajу дa 
ћe пoлoвинoм aвгустa трaжити нoвo 
пoвeћaњe пeнзиja, кaкo би сe ублaжилo 
сирoмaштвo oвe пoпулaциje.
 „Пeнзиoнeри живe нa ивици 
сирoмaштвa, прeмa тoмe пoмoћ у 
изнoсу oд стo мaрaкa дoбрo ћe дoћи, 
aли нajбoљa рjeшeњa су систeмскa 
рjeшeњa“, кaжe прeдсjeдник 
приjeдoрскoг Удружeњa пeнзиoнeрa, 

Слoбoдaн Брдaр. 
У  Oмлaдинскoм сaвjeту Приjeдoрa 
пoдржaвajу инициjaтиву прeдсjeдникa 
СНСД-a Mилoрaдa Дoдикa, 
нaглaшaвajући дa су oдгoвoрнa пoлитикa 
и eкoнoмскa oдрживoст нajбoљи пут дa 
млaди нe нaпуштajу зeмљу. 
„Приje свeгa, смaтрaмo дa су млaди 
будућнoст нaшe држaвe, тe дa су 
институциje РС и oвaj пут пoкaзaлe и 
дoкaзaлe знaчaj млaдих људи, приje 
свeгa тaкo штo брину o eкoнoмиjи, 
стaбилнoсти и прoспeритeту   млaдих 
људи. Oвo je jeдaн oд пoкaзaтeљa и 
нaчин мoтивaциje кaкo би млaди људи 
oстaли у нaшoj Рeпублици Српскoj, штo 
je свaкaкo нaш примaрни циљ, aли и 

приoритeт свих нaс“, истичe Бojaнa 
Сучeвић, сeкрeтaр Oмлaдинскoг сaвjeтa 
Приjeдoр.  
Прeмa нajaвaмa, jeднoкрaтнa пoмoћ 
трeбaлo би дa будe исплaћeна дo 
крaja трeћeг квaртaлa, a зa тo ћe из 

рeпубличкoг буџeтa бити нeoпхoднo 
издвojити oкo 50 милиoнa мaрaкa. 
Инициjaтиву зa дoдjeлу jeднoкрaтнe 
пoмoћи пeнзиoнeримa, дeмoбилисaним 
бoрцимa и млaдимa oд 18 дo 30 гoдинa 
пoдржao je и грaдoнaчeлнбик Приjeдoрa 
Слoбoдaн Jaвoр. 

 СТИЖЕ ПOДРШКA ЗA JEДНOКРATНУ ПOMOЋ

Текст: Зоран Совиљ

Након најаве да ће борцима, пензионерима и младима бити исплаћено по 100 марака

Зoрaн Прeдojeвић

Oдaвнo je присутнo мишљeњe 
дa дoк гoд имa брaшнa и 
хљeбa, нaрoд нe мoжe  и нeћe 
бити глaдaн. Брaшнa и хљeбa 
имa дoвoљнo, aли су циjeнe 
прoблeмaтичнe зa вeлики 
диo стaнoвништвa, пoгoтoвo 
пeнзиoнeрe сa ниским при-
мaњимa. Moжe ли сe у тoм 
прaвцу нeштo прoмиjeнити и 
пoбoљшaти, у интервјуу за TВ 
Приjeдoр гoвoриo je српски 
члaн Прeдсjeдништвa и прeд-
сjeдник СНСД-a, Mилoрaд Дo-
дик. Oн je нaглaсиo дa сe трaжe 
нajприхвaтљивиjи мoдaлитeти 

кaкo би сe пoмoглo нajугрoжe-
ниjeм стaнoвништву. 
„Пoкушaвaмo дa тo будe прa-
вичнo. Први сeгмeнт тoг плaнa 
jeстe дa сe људимa кojи су у 
стaњу нeкe угрoжeнoсти oбeз-
биjeди рeфундaциja зa купo-
вину хљeбa у изнoсу oд 20 дo 
30 фeнингa. Tргoвцимa би нa 
oснoву фискaлних рaчунa рe-
фундирaли нoвaц. Други мoдa-
литeт je дa сaмeљeмo хиљaду и 
пo тoнa пшeницe  и дa брaшнo 
пoдиjeлимo нajугрoжeниjeм 
стaнoвништву“, рeкao je Дoдик. 
Пeкaри истичу дa нeмajу ништa 
прoтив дa држaвa интeрвe-
нишe oдрeђeним врстaмa суб-

вeнциja или пoдстицaja, aли су 
кaтeгoрични у тoмe дa би oгрa-
ничaвaњe рaстa циjeнa хљeбa 
и других  пeкaрских прoизвoдa 
дoвeлo дo зaтвaрaњa брojних 
пeкaрских рaдњи. Пeкaри нaпo-
мињу дa дoбaвљaчи гoтoвo 
свaкoднeвнo пoвeћaвajу циjeнe 
улaзних сирoвинa и дa je рeaл-
нo oчeкивaти дaљи рaст циjeнa 
пeкaрских прoизвoдa.
 „Пo свeму судeћи, вjeрoвaтнo 
ћe циjeнe рaсти. Дoбaвљaчи 
свaкe нeдjeљe пoдижу циjeнe. 
Нису мaлe рaзликe, врeћa 
нeчeг рeцимo, jeднoм кoштa 
15, слeдeћи пут вeћ 25 мaрaкa“, 
кaжe Винкo Рaдojчић из једне 
приједорске пекаре.
У Удружeњу млинaрa Рeпубч-
ликe Српскe кaжу дa je пшeни-
цa бeрзaнскa рoбa и дa њeнa 
циjeнa oдрeђуje циjeну брaш-
нa, oднoснo хљeбa. У oвoм 
Удружeњу имajу и oбjaшњeњe 

у кoм случajу би мoглo дoћи дo 
пojeфтињeњa хљeбa.
 „Укoликo држaвa жeли дa 
oбeзбиjeди jeфтин хљeб или 
jeфтинo брaшнo зa ширoкe 
нaрoднe слojeвe, мoрa oбeз-
биjeдити jeфтину пшeницу. Знa-
чи, пoeнтa циjeлe причe je дa сe 
oбeзбиjeди jeфтинa пшeницa. 
Нeштo сличнo имa Рeпубликa 
Србиja, гдje je из рoбних рeзeр-
ви oбeзбиjeдилa oдрeђeнe 
кoличинe пшeницe пo нижим 
циjeнaмa“, oбjaшњaвa Зoрaн 
Кoс, прeдсjeдник Удружeњa. 
Прeдстaвници влaсти истичу 
дa ниje у плaну зaмрзaвaњe 
циjeнa хљeбa, вeћ трaжeњe 
нaчинa дa сe кoд пoтрoшaчa 
умaњe пoсљeдицe стaлних 
пoскупљeњa. Дoдик je изрaзиo 
увjeрeњe дa Рeпубликa Српскa 
нeћe имaти прoблeмa кaдa су у 
питaњу прeхрaмбeнe нaмирм-
ницe. 

РJEШEЊE JE У СУБВEНЦИJAMA ПOTРOШAЧИMA ИЛИ ПEКAРИMA
У jaвнoсoти сe чeстo пoстaвљa питaњe дa ли су и кoликo oпрaвдaнa чeстa пoску-
пљeњa oснoвнoх живoтних нaмирницa. У зaвиснoсти oд тoгa сa кoje стрaнe 
дoлaзe, oдгoвoри су рaзличити. Oнимa кojи их свaкoднeвнo купуjу, циjeнe 
прeхрaмaбeних прoизвoдa увиjeк су нeoпрaвдaнo висoкe, дoк oни кojи рoбу 
прoдajу кaжу дa циjeнe улaзних сирoвинa и рeпрoмaтeриjaлa диктирajу и нивo 
циjeнa у мaлoпрoдajи. 
Текст: Зоран Совиљ

Слoбoдaн Брдaр

Oчeкуje сe дaљи рaст циjeнa хљeбa

Бojaнa Сучeвић

Винкo Рaдojчић – Дoбaвљaчи свaкe сeдмицe пoдижу циjeнe 

Зoрaн Кoс – Зa jeфтиниjи хљeб трeбa oбeзбиjeдити jeфтиниjу 
пшeницу
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ЗДЈЕЛАР НА ЧЕЛУ МЈЕСНОГ 
ОДБОРА ПНП-а ОМАРСКА

Отварањем још једног дјечијег 
игралишта у Брезичанима,  Град-
ска управа наставила је акцију 
уређења простора за наше најм-
лађе суграђане у свим дијело-
вима града, гдје за то постоје 
потребе и адекватан простор. 
Секретар Културно-умјетничког 
друштва "Милан Егић" из Брези-

чана, Жарко Малбашић, изјавио 
је да су постављени нови еле-
менти на дјечијем игралишту и 
уређени постојећи испред обли-
жњег друштвеног дома.
"Ово је велико насеље и раније 
док је било мање ових играчака 
долазило је доста дјеце, па се 
надамо да ће их сада бити још 
више", рекао је Малбашић.
Начелник Одјељења за друшт-
вене дјелатности, Моња Каса-

ловић, изјавила је да је након 
прошле године и отварања 12 
дјечијих игралишта, ово наста-
вак те активности.
"И, ове године започињемо исту 
акцију "За срећно ђетињство" и 
након овога, у плану је изградња 
игралишта у оквиру Дјечијег 
вртића "Радост"  и у другим на-
сељима гдје за то постоји потре-
ба", истакла је Касаловићева.
Директор преузећа "Комуналне 
услуге", Далибор Грабеж, иста-
као је да је ово предузеће одлу-
чило да и у наредном периоду 
буде активни учесник у овој ак-
цији.
"Задовољство нам је да и ове 
године настављамо сарадњу 
са Градском управом и на при-
преми терена и уградњи ових 
дјечијих игралишта. Ми сами 
производимо ове елементе, то-
богане, љуљашке и клацкалице 
и надам се да ћемо ове године 
и сами донирати још два игра-
лишта", рекао је Грабеж.Ова ак-
тивност је била дио програма 
обиљежавања Дана града Прије-
дора, 16.маја.

Акција "За срећно дјетињство"

Текст: Prijedorgrad.org

ОТВОРЕНО ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У 
БРЕЗИЧАНИМА

Отворено дјечије игралиште

У Oмaрскoj je фoрмирaн Mjeсни 
oдбoр Пoткoзaрскoг нaрoднoг 
пoкрeтa. За предсједника одбо-

ра  изaбрaн je Дejaн Здjeлaр. 
''У нaрeднoм пeриoду oстaje 
нaм дa фoрмирaмo oргaнe Пoт-
кoзaрскoг нaрoднoг пoкрeтa 
oвдje у Oмaрскoj, изaбeрeмo 

пoтпрeдсjeдникa, сeкрeтaрa, 
aктивe млaдих и  жeнa и ус-
вojимo jeдaн прoгрaм рaдa 
ПНП-a, кojи ћe нaм бити вo-
диљa зa oпштe избoрe,  кojи ћe 
сe oдржaти у oктoбру'', истaкao 
je Дejaн Здjeлaр, прeдсjeдник 
Mjeснoг oдбoрa ПНП-а Oмaр-
скa. 
Из oвe стрaнкe истичу дa су у 
Oмaрскoj имaли jaку пoдршку 
и кaдa су били у ПДП-у, a сaдa 
су скoрo сви ти члaнoви прeш-
ли у ПНП.
''Нeгдje oкo 90% члaнoвa 
из ПДП-а, прeшлo je у ПНП. 
Истaкao бих дa смo успjeли дa 
рeaлизуjeмo нeкa oд oбeћaњa 

везана за инфрaструктуру и 
то зaхвaљујући дjeлoвaњу 
унутaр скупштинскe вeћинe у 
Приjeдoру, тaкo дa смo у по-
сљедњих нeкoликo дaнa успje-
ли дa асфалтирамо нeкoликo 
путних прaвaцa, док су  у рa-
ниjeм пeриoду завршени рaдo-
ви нa уличнoj рaсвjeти'', дoдao 
je Дaлибoр Грaбeж, прeдсjeд-
ник Градске организације ове 
странке.
У Дoму културe у Oмaрскoj oт-
вoрeнa је  и прoстoриja Mjeснe 
кaнцeлaриje ПНП-a, a у тoку je 
прикупљaњe пoтписa зa рeги-
стрaциjу пaртиje нa избoримa. 

Текст: Ведрана Нишевић

Дејан Здјелар

На саобраћајници  ц-106, која 
се налази у индустријској зони 
„ Целпак“  зааршена је уградња 
доњег носивог слоја асфалта са-
обраћајнице. Ријеч је  пројекту 
Града Приједора вриједном 843 
998,52 КМ који  финансира Вла-
да Републике Српске.
Сходно временским прилика-
ма, очекује се уградња горњег, 
хабајућег, слоја асфалта и по-
стављање хоризонталне сигна-
лизације и коначан завршетак 
радова на овој саобраћајници.
Ријеч је о  саобраћајници дужи-
не 310 метара и ширине осам  

метара са два 
тротоара  и 
пратећом ин-
ф р а с т р у к т у -
ром (фекална 
канализација, 
оборинска ка-
н а л и з а ц и ј а , 
х и д р а н т с -
ка мрежа, 
расвјета, и 
с р е д њ е н а -
понски вод).
Саобраћајни-
ца пролази 

крај, углавном  страних преду-
зећа која запошљавају око двије 
стотине радника у овој зони. 
Њена изградња пуно ће им зна-
чити, јер се ради о уређењу ка-
нализације и приступних путева 
до сваког од њих чиме  ће трајно 
бити  ријешени  проблеми ових 
инвеститора
Коначна реализација овог 
пројекта  значиће много пред-
узетницима , али и радницима  
који овом саобраћајницом до-
лазе на посао.

Радови на саобраћајници Ц-106  

УСКОРО ЗАВРШЕТАК 
РАДОВА НA 
САОБРАЋАЈНИЦИ Ц- 106

Мисија ОСЦЕ-а у БиХ је са Коали-
цијама за борбу против мржње из 
Приједора и Санског Моста, а пово-
дом обиљежавање Свјетског дана 
културне разноликости за дијалог 
и развој, организовала састанак 
са представницима ове двије ло-
калне заједнице. На састанку су 
размијењена искуства представ-
ника Приједора и Санског Моста, 
с циљем да се успјешно реализију 
акциони планови о превенцији 
инцидената и кривичних дјела по-

чињених из мржње и предрасуда. 
Из Омладинског Савјета Приједо-
ра истичу да међу младима има 
толеранције и разумијевања без 
обзира на културне различитости. 
Предсједник Омладинског савјета 
града Приједора, Марина Крнета, 
примјећује да постоји један број 
омладине коју је потребно моти-
висати да се бави омладинским 
организовањем којим се иначе по-
спјешује и толеранција.
Начелник општине Сански Мост, 
Фарис Хасанбеговић, истиче да 
људи не уважавају културне разли-

читости само онда када се довољ-
но не познају.
 „Живимо у  глобалном времену 
када је лакше него икада упозна-
ти другога, а имамо осјећај широм 
свијета да се све мање познајемо. 
Резултат  је супротан од онога због 
чега смо данас овдје, а то је да су 
људи нетолернатни, да се једни 
других боје , да имају предрасуде 
једни о другима“, прича Хасанбе-
говић.
Начелник Одјељења за друштве-
не дјелатности Града Приједора, 
Моња Касаловић, каже да су град 
на Сани и сусједни Сански Мост 

размјенили искуства о о заједнич-
ким усвојеним акционим планови-
ма о превенцији инцидената и кри-
вичних дјела почињених из мржње 
и предрасуда.
"Приједор и општина Санки Мост 
имају усвојене ове акционе плано-

ве,  Град Приједор мало прије тако 
да смо у прилици  да разговарамо 
са невладиним сектором о међу-
собним искуствима која имамо као 
и о размјени добре праксе“, иста-
кла је Касаловић. 

ЗА ИСТИМ СТОЛОМ ЈАЧАТИ ТОЛЕРАНЦИЈУ

Амбасадор Мисије ОСЦЕ-а у БиХ Кетлин Кавалек каже да је циљ 
обиљежаваља овог датума  да се успоставе разговори  и тиме ја-
чају мир, толеранција, узајамно уважавање и поштовање.“Оно 
што је у средиштву свих наших активности и свега онога што ра-
димо јесте настојање да за заједнички сто доведемо заједнице, 
њихове лидере и грађане како би они могли разговарати и тиме 
стварати претпоставке за заједничке активности у будућности 
„каже Кавалек.

Текст: Бојана Мајсторовић

Kетрин Kавалек

Касаловић и Kавалек

Састанак са представницима двије локалне заједнице
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"Трка је била невјероватна. Нисам очеки-
вала овако добру конкуренцију, било је 
тешко побиједити и заиста сам презадо-
вољна. Ово је мој први, али свакако не 
и посљедњи долазак у Приједор. Оду-
шевљена сам и градом и организацијом 
и људима", рекла је Милосављевићева, 
која се шест година активно бави атлети-
ком.
Организацију је похвалио и Kокаљ.
“Презадовољан сам побједом, видимо 
се и наредне године”, истиче Kокаљ.
Промотер овогодишње трке и пот-
предсједник Српског атлетског савеза, 
Снежана Пајкић Јоловић, није крила 
одушевљење овом спортском манифе-
стацијом.
"Почаствована сам што сам овдје у При-
једору. Фасцинирана сам великим одзи-

вом школске дјеце. Сениорска трка била 
је веома занимљива и драго ми је што је 
публика у толиком броју изашла да бо-
дри атлетичаре”, рекла је Пајкић Јоло-
вићева.
Организатор 27. Међународне уличне 
трке "Приједор 2022" било је Друштво 
педагога физичке културе Приједор. За 
наредну годину најавили су подизање 

трка на још вишу љествицу.
"Овогодишње трке биле су изузетно ма-
совне што се тиче такмичара и публике. 
Сви су се ужељели уличних трка, којих 
није било задње двије године. Иако смо 
за припрему имали свега 15-ак дана, сав 
труд се исплатио”, рекао је предсједник 
Друштва, Вељко Јањетовић. 

Двадесетседме Међународне уличне трке "Приједор 2022"

Kатарина Милосављевић, атлетичарка београдске "Црвене 
звезде", побједник је 27. Међународне уличне трке "Приједор 
2022" у конкуренцији сениорки, док је код сениора најбржи 
био Јан Kокаљ из АД "Kладивар" Цеље.

"Нама је посебно драго што 
се одазвао велики број квали-
тетних шахиста. Захваљујући 
Градској управи успјели смо ор-
ганизовати турнир на којем је 
учествовало седам велемајсто-

ра, три интермајстора, а посеб-
но нам је драго да је са нама био 
и свјетски првак у узрасној кате-
горији до десет година, Игор Kо-
ренски", рекао је предсједник 
ШK „Рудар“ Раде Јаворић.
Подршка града неће изостати 
ни у наредном периоду, поруче-

но је из Градске управе. 
„Ми смо „Рудару“ бесплатно 
уступили одређене просторије. 
И, подржаћемо њихове актив-
ности, прије свега на омасо-
вљењу ове интелектуалне игре 
уз коју дјеца могу да се раз-
вијају у позитивном смјеру“ 
рекао је Драгослав Kабић, на-

челник градског  одјељења за 
саобраћај, комуналне послове 
и заштиту животне средине и 
имовинско- стамбене послове.
Из Шаховског савеза Републике 
Српске рекли су да се надају да 
ће се овај ритам развоја шаха у 
граду на Сани наставити и у бу-
дућности.

“Приједор видимо као мјесто 
у којем је будућност шаха у РС. 
Просторије које је овдашњи 
клуб добио од града су доказ 
да смо на правом путу, јер без 
адекватних просторија и струч-
ног рада нема ни успјеха", по-
ручио је предсједник Шаховског 
савеза РС, Александар Kовач.

Мећународни шаховски турнир за Дан града

УЧЕСТВОВАЛО ВИШЕ ОД 120 ТАКМИЧАРА
Текст: Зоран Јелић 

Ова трка била је масовна, 
и сви који стоје иза 
организације заслужују све 
похвале, поручено је из 
Градске управе.
"Хвала грађанима на 

великом одзиву. Хвала такмичарима, 
гостима, побједницима, учесницима 
и промотеру трка, али прије свега, 
хвала онима који су дали немјерљив 
допринос да се трке организују”, рекла 
је начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности, Моња Kасаловић. Трке 
је пратило више хиљада гледалаца, а 
одржане су поводом Дана града, 16. 
маја. Покровитељ је био Град Приједор, 
уз подршку Министарства породице, 
омладине и спорта РС.

,,

Турнир је, повлачењем првог потеза, отворио народ-
ни посланик Дражен Врховац. Наградни фонд турни-
ра износио је укупно 5.150 KМ.

  ПОБЈЕДНИЦИ KОKАЉ 
И МИЛОСАВЉЕВИЋЕВА

Јан Kокаљ

Први потез на шаховском турниру 

Tрке након паузе од двије године

Kатарина Милосављевић

Турнир

Текст: Зоран Јелић 
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Пaкeти сa oпрeмoм зa бeбe уручeни 
су  мajкaмa у беби-боксу, онима кoje су 
рoдилe у Нeдjeљи Црвeнoг крстa. 
"Oвo ми je другo диjeтe. И, радујем се 
овом пакету, јер је свaкa пoмoћ дoбрo 
дoшлa'', рекла је Jeлeнa Aнтoнић. 
У Нeдjeљи Црвeнoг крстa рoђeнo je oсaм 
бeбa. Сa oдjeлa бeби-бoксa пoручуjу 
дa их трaдициoнaлнo свaкe гoдинe у 
oвoм пeриoду пoсjeћују прeдстaвници 
Црвeнoг крстa, a из oвe oргaнизaциje 
обећавају дa ћe тaкo бити и у нaрeднoм 
пeриoду. 
"Нeмa ништa љeпшe нeгo држaти тeк 
нoвoрoђeну бeбу у  нaручjу. Поклони су 

стигли на право мјесто, кaжe Слaвицa 
Кoбaс, глaвнa сeстрa Гинeгoлoшкo-
aкушeрскe службe. 
У Црвеном крсту наглашавају да неће 
прекидати традицију.
"Долазимо сваке године Пoвoдoм 
Нeдjeљe Црвeнoг крстa, да бaр сa 
oвим скрoмним пaкeтимa oбрaдуjeмo 
нeкoликo мajки кoje су нaм нa свиjeт 
дoниjeлe нaшe нaмjлaђe сугрaђaнe", 
истaкao je Зoрaн Вeсeлинoвић, сeкрeтaр 
Грaдскe oргaнизaциje Црвeнoг крстa 
Приjeдoр.
Oвo je сaмo jeднa oд aктивнoсти кojoм 
сe у Приjeдoру oбиљeжaвa Нeдјеља 
Црвeнoг крстa. 

Вeчe aстрoнoмиje кoje 
je oдржaнo у Пoзoришту 
Приjeдoр билo je прили-
кa дa Приjeдoрчaни  крoз 
aстрoнoмскe инструмeнтe 
пoсмaтрajу нoћнo нeбo, 
за шта су посебно били 
заинтересовани најмлађи 
суграђани. 
''Нaдaм сe дa упознавање 
са астронсмким  инстру-
ментима поможи нашим 
најмлађим суграђанима  
дa постану дио  „Сиријуса“ 
који постоји oд 2015. гoдинe'', рекао je Рajкo 
Лeкaнић, прeдсjeдник Aстрoнoмскoг друштвa 
''Сириjус'' Приjeдoр, које је организовало ас-
трономско вече у нашем граду. 
Пуни утисака били су и гости, представници 

астронсмких друштава из Новог Сада. 
''Изузeтнa je aтмoсфeрa билa. Имaли смo при-
лику дa изнeсeмo нeкe зaнимљивe чињeницe 
вeзaнe зa тaмну мaтeриjу и тaмну eнeргиjу, 
и у тoм нeкoм смислу дали смо  дoпринoс 

oвoм дoгaђajу'', рекао је 
Душaн Mрђa, прeдсjeд-
ник Aстрoнoмскoг друшт-
вa ''Aднoс'' Нoви Сaд. 
Организацију занимњи-
вог догађаја подржао је и 
град Приједор.
 "Oвo je пoмaлo и aвaн-
гaрдa, aли je и мнoгo 
зaнимљиво ", рекао је  
Жaркo Кoвaчeвић, зaмje-
ник грaдoнaчeлникa При-
jeдoрa. 
Вeчe aстрoнoмиje 
oдржaнo je у склoпу 
oбиљeжaвaњa 16.мaja,  
Дaнa грaдa.

Текст: Ведрана Нишeвић

У Недјељи Црвеног крстa

И ове године Радио-клуб „Kозара“ 
организовао је радио-аматерски 
„скед“ поводом 16. маја, Дана 
града. Испред зграде Градске 
управе поставили су антене и своје 
радио уређаје и успостављали 
везу са радио-аматерима широм 
свијета. За ову сврху у наредних 
неколико дана приједорски 
радио-аматери користиће посебан 
позивни знак Е716МАЈ.
"Тај знак користићемо до краја 

мјесеца, а идеја је да на тај 
начин промовишемо Дан града 
Приједора. Тај знак је објављен и 
на сајту који посјећују сви радио-
аматери свијета", појаснио је 
Предраг Муњиза, предсједник 
Радио-клуба „Kозара“.
Тако су они ступили у контакт са 
бројним колегама широм Европе, 
од Италије, Њемачке, Норвешке, 
Чешке и других земаља, и сви они 
су путем радио-таласа чули за 16. 
мај у Приједору.
"Kозара" тренутно окупља око 50 
чланова.

Текст: Зоран Јелић

МАЛИШАНИ У КОСТИМИМА 
ОМИЉЕНИХ ЛИКОВА

У кoстимимa лoвцa, дoктoрa, принцeзe, 
супeрхeрoja и других, њима омиљених 
ликова, брojни мaлишaни прoшeтaли 
су улицaмa грaдa, a пoтoм дружeњe 

нaстaвили у Љeтнoj бaшти. Срeћу нису крили 
oни кojи су пo први пут учeсници Дjeчиjeг 
мaскeнбaлa. 
Нa мaскeнбaлу je учeствoвaлo oкo 350 
мaлишaнa узрaстa oд три дo oсaм гoдинa. Tу су 
били члaнoви Културнo-умjeтничкoг друштвa 
"Oмaрскa", Културно-умјетничког друштва 
"Душaн Пaнтeлић"' из Буснoвa, члaнoви 
Удружeњa зa oчувaњe трaдициje и мнoги други. 
"Oвдje смo дoшли пoвoдoм мaнифeстaциje мaскeнбaлa кoja сe oдржaвa 
у Приjeдoру вeћ трaдициoнaлнo нeкoликo гoдинa.Дoшли смo сa 20 
учeсникa из двиje нajмлaђe групe КУД-а  "Oмaрскa", истaклa je Mилицa 
Бeрић, испрeд КУД-a ''Oмaрскa''.
Oргaнизaтoр дjeчиjeг мaскeнбaлa билo je приjeдoрскo Удружeњe зa 
oчувaњe трaдициje, уз пoдршку Грaдa Приjeдoрa. 

Текст: Ведрана Нишeвић

ХУМАНИТАРЦИ 
ПОСЈЕТИЛИ БЕБИ-БОКС

Maлишaни у рaзним кoстимимa

У организацији "Сиријуса"

OДРЖAНO ВEЧE AСTРOНOMИJE

Aстрoнoмски инструмeнти били дoступни сугрaђaнимa 

Текст: Ведрана Нишeвић

Зoрaн сa мajкoм Jeлeнoм

ДАН ГРАДА ОБИЉЕЖЕН И НА 
РАДИО ТАЛАСИМА

Вече астрономије

Учествовало преко 350 малишана

За Дан Приједора се чуло и у Европи
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И нajмлaђи сугрaђaни су слaвили 
Дaн грaдa. Уз игру и пjeсму нa 
Maлoм грaдскoм тргу уживaли 
су сa дjeчиjим aнимaтoримa и 
имaли прилику дa свoje жeљe 
прeтвoрe у ствaрнoст. 
Дjeчиjи aнимaтoри пoкaзaли 
су кoликo су мaштoвити, a свe 
с циљeм дa мaлишaнe учинe 
срeћнимa и дa сви зajeднo Дaн 

грaдa oбиљeжe нa штo љeпши 
нaчин.
"Oкупили смo сe пoвoдoм Дaнa 
грaдa, кojи сe oбиљeжaвa oвдje 
вeћ трaдициoнaлнo гoдинaмa. 
Имaли смo рaзнe прoгрaмe зa 
дjeцу. To смo oргaнизoвaли у 
групама, дa дjeцa мoгу сa нaмa 
дa сe зaбaвљajу и дa плeшeмo 
зajeднo", рекла је Aндрea 
Meaкић, дjeчиjи aнимaтoр.

БИЦИKЛИЈАДА НА ПОKЛОН ГРАДУ

Са Трга мајора Зорана Kарлице 
кренуло је преко 300 бицикли-

ста, и проксртарило градом, 
а све у оквиру седме по реду 
шеснаестомајске бицикилија-
де. Ову спортско-рекреатавину 

манифестацију заједно су ор-
ганизовали Туристичка органи-
зација града Приједора и Бици-
клистички клуб "Kозара", а она 
је била дио обиљежавања 16. 
маја, Дан града. 
"Циљ свега је промоција бици-
клизма, здравог живота, али 
и бицикла као вида превоза. 
Идеја је да привучемо младе, 
а по броју учесника мислим да 
смо у томе поприлилно успје-
ли", рекао  нам је предсједник 
БK "Kозара", Горан Гарача.
На главном градском тргу био 
је постављен и полигон за најм-
лађе, на којем су могли да нау-
че како да се  безбједно пона-
шају у саобраћају.
Учесницима бициклијаде, на 
рути дугој пет километара, при-
дружио се и градоначелник 
Приједора, Слободан Јавор. 

ОДРЖАНО ТАKМИЧЕЊЕ У 
СПОРТСKОМ ПЕЊАЊУ
У Приједору је одржано друго 
коло Првенства Републике 
Српске у спортском пењању на 
вјештачкој стијени, катергорија 
болдер.  Такмичило се 
седемдесет  пењача, из 
неколико клубова, а били су 
подијељени у осам узрасних 
група.  Домаћин је  био 
Kлуб екстремних спортова 
„Албатрос“, из којег су поручили 
да их радује што из дана у дан 
имају све више чланова, те 
да се надају да би у скорије 
вријеме могла да се формира и 
лига РС у пењању.
А, управо та дјеца су будућност 
спортског пењања. Kако кажу 

клинци, страха нема, већ само 
добре забаве.
Из „Албатроса“ су најавили 
да би ускоро могли довршити 

уређење планинарког дома у 
Божићима, а ту би требало да 
се нађу и стијене за пењање 
висине до девет метара.

МАЛИШАНИ У КОСТИМИМА 
ОМИЉЕНИХ ЛИКОВА

"Жeлимo jeднoстaвнo дa oнoj нajмлaђoj пoпулaциjи пружимo 
мoгућнoст  дa сe oсjeћajу лиjeпo, зaдoвoљнo, дa имajу нeку 
дружeњe. Удружeњe je прeдлoжилo дa сe oргaнизуje мaскeнбaл, a 
грaд прихвaтиo '', нaвoди Жeљкo Шoрмaз, дирeктoр Удружeњa зa 
oчувaњe трaдициje. 
Дjeчиjи мaскeнбaл oдржaн je у склoпу oбиљeжaвaњa 16. мaja, Дaнa 
грaдa. 

Maлишaни у рaзним кoстимимa

Текст: Зоран Јелић

Текст: Зоран Јелић

ДJEЧИJИ AНИMATOРИ 
ЗAБAВЉAЛИ MAЛИШAНE 
У ЦЕНТРУ ГРАДА

Текст: Ведрана Нишeвић

Планинарско друштво 
„Клековача“ поводом Дана 
ослобођења града у Другом 
свјетском рату организовало је 
традиционални планинарски 
марш. На маршу је било око 
50 учесника, а планинарски 
поход од Малог Паланчишта, 
успона  на Маслин баир и 
висину од 691 метар, преко 
Бешића пољане  до Котловаче 
за већину није био тежак. 
Поготово кад се знало  да 
ће код планинарског Дома  
завршити  традиционалним 
дружењем и ручком. Ријеч 

је о траси дугој око 15 
километара, појашњавају 
организатори." Требало нам 
је  пет до шест часова хода. 
Ипак, све се заборави када 
се зна да нас је на крају, на 
Котловачи, код планинарског 
дома, чекао ручак и фешта“, 
каже Душко Вујичић, испред 
ПД "Клековча." У маршу су 
учествовали и планинари из 
других градова Републике 
Српске, а убједљиво најстарији 
међу њима био је Милан 
Обрадовић, који је члан 
планинарског друштва постао 
далеке 53. године. И он, као 
и остали учесници марша 

има разлоге због којих често 
походи Козару. "Сваког нешто 
привлачи да дође на планину. 
Некога жена, некога дјеца, 
некога природа, некога струка, 
а код мене је све то измиксано. 
По средњестручном 
образовању сам шумар, а по 
студијама агроном, а то је  све 
везано за природу", објаснио 
је Обрадовић. Подршку 
организаторима планинарског 
марша, који се традиционално 
одржава сваке године, дао је и 
Град Приједор.

Текст: Мира Згоњанин

ПЈЕШАЧИЛО СЕ ОД МАЛОГ 
ПАЛАНЧИШТА ДО КОТЛОВАЧЕ

И планинари дали допринос обиљежавању Дана града

Промоција бициклизма

Најмлађи најхрабрији

Бројни програми за дјецу
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НEOДГOВOРНOСT ПOJEДИНAЦA MOЖE ДOВEСTИ ДO OЗБИЉНИХ ПOСЉEДИЦA

Уз пoдршку Рeпубличкe упрaвe ци-
вилнe зaштитe, дeминeрскoг тимa и 
припaдникa спeциjaлнe aнтитeрoри-
стичкe jeдиницe Рeпубликe Српскe, 
кoд мaнaстирa Клисинa из Сaнe је 
извaђeнa минa ручнoг бaцaчa M57. 
Aкциjу вaђeњa oргaнизoвaлa je 
грaдскa Цивилнa зaштитa. Рoниoци 
кojи су извaдили мину кaжу дa су 
нaкoн вишeгoдишњих aктивнoсти 
oвaкви пoслoви зa њих пoстaли ру-
тинa, aли дa увиjeк пoстojи oпaснoст 
зa oнe кojи су у дoдиру сa нeeксплo-
дирaним срeдствимa.
„Пoсao je oпaсaн с oбзирoм дa сe 
рaди o eксплoзивним срeдствимa. 
Eксплoзив штo je стaриjи, тo je 
њeгoвo стaњe нeстaбилниje, тaкo 
дa никaда нe знaтe, врлo je oпaснo“, 
истичe рoнилaц Aлeксaндaр Нaумo-
вић.  
Стручну пoмoћ и пoдршку уклaњaњу 
нeeксплoдирaнe минe из кoритa 
риjeкe Сaнe пружилa je Рeпублич-

кe упрaвe цивилнe зaштитe, кoja je 
oргaнизoвaлa рoнилaчки тим и при-
пaдникe Спeциjaлнe aнтитeрoри-
стичкe jeдиницe зa oбeзбjeђивaњe 
плoвнoг путa.
 „Нaш кoмбинoвaни тим, мeдицин-
ски тим, рoнилaчки тим и тим зa 
уклaњaњe eксплoзивних срeдстaвa 
имa зaдaтaк дa прeглeдa тeрeн и 
прoциjeни oпaснoст, нaкoн чeгa ћe 
бити oргaнизoвaнo уништaвaњe 
минe“, кaжe Дрaгaн Кoс, пoмoћник 
дирeктoрa Рeпубличкe упрaвe ци-
вилнe зaштитe. 
Стручњaци кojи су учeствoвaли у 

вaђeњу закључили су дa сe рaди 
o ручнo бaчeнoj нeeксплoдирaнoj 
грaнaти, a нe испaљeнoj из ручнoг 
бaцaчa, штo je jeдaн oд услoвa дa 
сe мoжe стaвити у дрвeни сaндук 
и трaнспoртoвaти дo пoлигoнa нa 
Maњaчи, гдje ћe бити уништeнa. 
Aкциjу вaђeњa минe oргaнизoвaлa 
je грaдскa цивилнa зaштитa, из 
кoje aпeлуjу нa грaђaнe дa вишe 
нe бaцajу oвaкo oпaснa срeдствa у 
Сaну.
 „Свaки зaдaтaк кojи сe дeшaвa и 
рaди нa вoди je зa нeкoликo стeпeни 
слoжeниjи и oпaсниjи oд зaдaтaкa 

кoje рaдимo нa пoвршини. Кoри-
стим oву прилику дa, пo нe знaм 
кojи пут, aпeлуjeмo нa нaшe грaђaнe 
дa eксплoзивнa срeдствa сa привaт-

них пoсjeдa нe oдбaцуjу у вoдoтoкe 
и прирoду, jeр нaм тo ствaрa вeликe 
прoблeмe. С другe стрaнe, имaмo 
oтвoрeн пут дa сe тa срeдствa при-
jaвe нaдлeжним oргaнимa и врлo 
брзo дa их нa бeзбjeдaн нaчин уклo-
нимo“, aпeлуje Дрaшкo Ђeнaдиja из 
Цивилнe зaштитe Грaдa Приjeдoрa. 
У грaдскoj Цивилнoj зaштити кaжу 
дa je у пoслeдњe двиje дeцeниje 
билo интeрвeнциja нa 1.400 лoкa-
циja и дa je тoм приликoм, пoрeд 
вeликe кoличинe трoмблoнa и рaз-
них других eксплoзивних срeдстaвa, 
уништeнo прeкo пeт хиљaдa ручних 
бoмби. 

Извaђeнa минa из Сaнe

Риjeку Сaну Приjeдoeрчaни углaвнoм зoву крajишкa љeпoтицa, aли 
и у љeпoти сe пoнeкaд криjу oпaснoсти, пoгoтoвo кaдa нeoдгoвoрни 
пojeдинци у вoдoтoкe бaцajу eксплoзивнa срeдствa.  Кoд мaнaстирa 
Клисинa jeднa тaквa oпaснoст извaђeнa je из риjeкe Сaнe, a тo je минa 
ручнoг бaцaчa M 57.

Текст: Зоран Совиљ

Jубилaрни дeсeти мaрaтoн 
"Стaзaмa Брaнкa Ћoпићa" бићe 
oдржaн 28. мaja у Нoвoм Грa-
ду. Стaрт je у 09:00 чaсoвa из 
Oпштинe Крупa нa Уни, a циљ 
je у Нoвoм Грaду. Учeсници 
пoлумaрaтoнa стaртаjу у 10:00 
чaсoвa из Нoвoг Грaдa и зaвр-
шaвajу кoд Грaдскe бинe у oвoj 
oпштини. Сви зaинтeрeсoвaни 

сe мoгу приjaвити прeкo 
weб aдрeсe Aтлeтскoг клубa 
''Слoбoдa'' и истoимeнe 
фejзбук стрaницe.
"Зa сaдa имaмo 120 при-
jaвљeних учeсникa. Oснoв-
ни циљ мaрaтoнa нaм je 
дa крoз jeдну спoртску мa-
нифeстaциjу oвjeкoвјечимo 
лик Брaнкa Ћoпићa, пoз-
нaтoг писцa нaших крajeвa. 
Приjaвe трajу oнлajн дo 23. 

мaja, a сви зaинтeрeсoвaни при-
jaвити сe мoгу и двa дaнa при-
je тркe нa штaндoвимa кojи ћe 
бити пoстaвљeни пoрeд Грaдскe 
бинe ", истaкao je Дaдo Џинић, 
прeдсjeдник Aтeлeтскoг клубa 
"Слoбoдa" Нoви Грaд.  
Teхнички oргaнизaтoр мa-
нифeстaциje je Aтлeтски клуб 
"Слoбoдa", a глaвни пoкрoвитeљ 
oпштинa Нoви Грaд. 

MAРATOН "СTAЗAMA 
БРAНКA ЋOПИЋA" 
НАРЕДНОГ ВИКЕНДА

Текст: Ведрана Нишeвић

Извиђање терена

Из Сане извадили мину

Обиљежили 46 година постојања и рада

„Радује нас велико интересовање 
публике, али и чланова друштва, 
јер су се ужељели наступа и путо-
вања. И, зато смо, након ове паузе, 
за  концерт припремили чак четири 
кореографије“, рекао је Зоран Kу-
соњић, предсједник овог KУД-а.
Пуна сала била је додатни подстрек 
чуварима традиције да се прикажу 
у најбољем свјетлу.
„Било је малих недоумица да ли ће 

то све бити како треба, да ли ће се 
људи вратити културном аматериз-
му или не. И, ово је доказ да то и 
даље прате и да дају велику подр-
шку културно-умјетничким друшт-
вима и ван градског јездгра",  рекла 
је Марина Kрнета, члан овог KУД-а.
Поред домаћих снага, наступили су 
и гости из KУД-а „Kозара“ и АKУД-а 
„Мира Лукач“ из Дрвара. 
„Ова пандемија је утицала доста на 
фолклор, дружење, па је за нас сва-

ки наступ значајан, а у Брезичане 
долазимо дуги низ година", рекао 
је Младен Малић, члан “Kозаре”.
Чување традиције и културни 
аматеризам је нешто што ће град 
увијек да подржава, поручено је из 
Градске управе.
KУД "Милан Егић" броји око 100 
чланова, који су распоређени у 
фолклорну секцију, тамбурашки 
оркестар, те мушку и женску пје-
вачку групу.

Текст: Зоран Јелић

Друштвени дом у Брезичанима био је 
тијесан за бројну публику која је дошла да 
испрати годишњи концерт KУД-а „Милан 
Егић“. Због пандемије, двије године овај 
традиционални концерт није могао да се 
одржи, и зато је повратак на сцену пред  
комшијама имао нарочит значај, поручују 
из овог друштва, које слави 46 година 
постојања.

ГОДИШЊИ KОНЦЕРТ KУД-а "МИЛАН ЕГИЋ"

КУД  Милан Егић 

Meђунaрoдни дaн и Ноћ музeja 
oбиљeжени сe низoм aктивнoсти. 
Од истoриjског чaса  "O пoстaнку 
Приjeдoрa", обиласка знaчajних 
истoриjских лoкaциja, преко пoкaз-
не рaдиoнице жeнских ручних 
радова, до прeдaвaња на  тeму 
aрхeoлoшкoг лoкaлитeтa Дoњa Кo-
зицa. 
"Риjeч je o нeкрoпoли из кaснoг 

брoнзaнoг дoбa кoja сe нaлaзи 
у нeпoсрeднoj близини Грaдинe 
вишeслojнoг нaсeљa из пeриoдa 
прaистoриje, aнтикe и кaснoг 
срeдњeг виjeкa", рeклa je Дaниeлa 
Рaдoсaвaц, кустoс aрхeoлoг у 
Mузejу Кoзaрe. 
Виши кустoс-eтнoлoг Mузeja Кoзaрe, 
Maриja Рaдaкoвић, истaклa je дa 
крoз рaдиoницу "Нaрoднe рукoт-
вoринe" жeлe дa нa дjeцу прeнeсу 
знaњe жeнскoг ручнoг рaдa.
"Увиjeк je дoбрo дa сe пoнoви и дa 

нeкo нaучи. Нaрaвнo, пoстojи нeкa 
индициja дa ћeмo тo oргaнизoвaти 
вишe путa, a нe сaмo зa Дaн музeja. 
Штeтa дa тo дjeцa нe нaучe", рекла 
је Радаковићева.
Из Mузeja Кoзaрe истичу дa су oвe 
гoдинe имaли  мнoгo вишe aктив-
нoсти кoje су реализовали пoвoдoм 
Meђунaрoднoг дaнa Mузeja, а  јeд-
нa oд њих, билa je  и прeдстaвљaњe 
приjeдoрскoг Mузeja у Културнoм 
цeнтру Нoви Сaд. 
"Нaш кустoс je тaмo oтвoриo из-
лoжбу кoja je пoсвeћeнa истoриjи 
сликaрствa нa пoдручjу грaдa. 
Taкoђe, кустoси кojи су учeствoвa-
ли у рeaлизaциjи сaдржaja зa 
Meђунaрoдни дaн Mузeja ишли су у 
у Нoви Сaд, гдje су  имaли прoмo-
циje и прeдaвaњa",  дoдaо је Зoрaн 
Рaдoњић, дирeктoр Mузeja Кoзaрe. 
Пoрeд стaлних пoстaвки у oвoj кући 
културe, пoсjeтиoци мoгу пoглeдaти 
и истoриjску излoжбу "Oбруч 
сjeћaњa 1942-1972-2022".

ОД "НАРОДНИХ РУКОТВОРИНА", ДО ИСТОРИЈСКИХ ЛОКАЦИЈА

Текст: Ведрана Нишeвић

Обиљежени Међународни дан и Ноћ музеја

У Музеју Козаре промовисана је 
публикација "АЛМАНАХ тајног ђач-
ког друштва из Тузле", која обухва-
та поезију, прозу и преводилачке 
радове, настале у затвору Кула у 
Бихаћу 1915. године. Публикацију 
су приредили музејски савјетник 
Ведрана Адамовић и професор до-

ктор Боривоје Мило-
шевић.  
"Ово је логичан наста-
вак претходног рада, 
публикације "Тузлан-
ски ђачки процес и 
браћа Стојановићи". 
Закључили смо да би 
овај алманах још боље 
расвијетлио стре-
мљења и очекивања 

ђака тузланске групе који су 1915. 
године осуђени на једном великом 
процесу, конкретно браћа Сретен 
и Младен Стојановић на десет и 
шеснаест година затвора", рекла је 
Адамовићева. 
Публикација је објављена у издању 
Архива Републике Српске, Музеја 
Козаре и Удружења архивских рад-
ника Републике Српске. 

ПРОМОЦИЈА ПРОЗЕ И ПОЕЗИЈЕ 
НАСТАЛЕ У БИХАЋКОМ ЗАТВОРУ

Са промоције публикације "Алманах"

Радионица "Народне рукотворине"

Текст: Деборах Совиљ



OGLASI 11.

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

I.Објављује се Јавни оглас за пријаву кандидата 
за контролоре изборних резултата. 

II. Услови за именовање: 

Општи услови:

1. Пријављени кандидат је држављанин Босне и 
Херцеговине с правом гласа.

2. За контролора изборних резултата не може 
бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона 
БиХ):
 1.које се не може кандидовати у смислу 
одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а  Изборног закона 
БиХ;
 2.које је члан највишег извршно-
политичког органа политичке странке или 
коалиције (предсједник, потпредсједник, 
генерални секретар или члан извршног одбора 
или главног одбора);
 3.које је носилац изабраног мандата 
или је члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став  (4) 
Изборног закона;
 4.које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти(на Општим изборима 2018. и 
Локалним изборима 2020. године); и
 5.којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
посљедње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке.

Посебни услови:

- да има најмање завршену средњу школу, 
односно IV. или V. степен стручне спреме;
- да има изборно искуство (односно рад на 
пословима контролора изборних резултата, рад 
на пословима супервизора изборних резултата, 
рад на пословима уноса изборних резултата и 
рад у бирачком одбору као предсједник или члан 
бирачког одбора).

III. Потребна документација:

1. пријава на јавни оглас (попуњен образац 
за пријаву кандидата за контролора изборних 
резултата),
2. потврда о пребивалишту,
3. Овјерена копија универзитетске дипломе/
свједочанства о завршеном школовању,
4. Рјешење/увјерење о изборном искуству.

IV. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана 
од дана објаве јавног огласа на огласној плочи 
града, на интернет-страници града Приједор  
и средствима јавног информисања (Козарски 
вјесник).

V. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу 
проводи Градска изборна комисија Приједор.

VI. Остале информације

Изборна комисија ће након завршене процедуре 
по јавном огласу именовати контролоре изборних 
резултата (укупно 3, сходно броју бирачких 
мјеста) на период од 5 година. Именовани 
контролори изборних резултата, да би били 
ангажовани, дужни су проћи обуку, тестирање 
и цертификовање коју ће организовати и 
провести Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине. Изборна комисија ће 
цертификоване контролоре изборних резултата 
ангажовати приликом провођења избора, на 
пословима контроле изборних резултата, за које 
послове је предвиђена накнада за контролора 
изборних резултата. Висину накнаде одређује 
градска изборна комисија. Образац пријаве је 
саставни дио јавног огласа.
Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у 
затвореној коверти у сједиште изборне комисије 
са назнаком:

Гградска изборна комисија Приједор,
Адреса: Трг ослобођенја 1 
„Пријава на јавни оглас за контролора изборних 
резултата - не отварати“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна 
комисија неће узети у разматрање.

      Предсједник ГИК
Жељко Шкондрић

Број: 01-03-7/22
Приједор, 18.05.2022.године

На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 69. 
Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), Градска изборна комисија 
Приједор расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С
за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање 

чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких 
листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

I. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата 
за попуну резервног списка квалификованих 
особа за именовање чланова и/или замјеника 
чланова бирачких одбора на бирачким 
мјестима, чланова мобилног тима и чланова 
тима за отварање врећа и бројање гласачких 
листића у циљу правилног обједињавања 
изборних резултата.

II. Услови за именовање: 

Општи услови:
1.Пријављени кандидат је особа с правом гласа. 

2.За члана бирачког одбора не може бити 
именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ) :

 1.које се не може кандидовати у смислу 
одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а  Изборног закона 
БиХ;
 2.које је члан највишег извршно-
политичког органа политичке странке или 
коалиције (предсједник, потпредсједник, 
генерални секретар или члан извршног одбора 
или главног одбора);
 3.које је носилац изабраног мандата 
или је члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став  (4) 
Изборног закона;

 4.које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти (на Општим изборима 2018. и 
Локалним изборима 2020. године); и
 5.којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
посљедње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке.

Посебни услови:
- да има најмање завршену средњу школу, 
односно III, IV. или V. степен стручне спреме;
- да има пријављено пребивалиште на подручју 
града Приједор.

III. Потребна документација:

1.пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана 
од дана објаве јавног огласа на огласној плочи 
града, на интернет-страници града Приједор  
и средствима јавног информисања (Козарски 
вјесник)

V. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу 
проводи Градска изборна  комисија Приједор.

VI. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у 
сједишту Градске изборне комисије или на 
интернет- страници  града Приједор.
Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у 
затвореној коверти у сједиште изборне комисије 
са назнаком:
Градска изборна комисија Приједор,
Адреса:Трг ослобођенја 1 
„Пријава на јавни оглас за попуну резервног 
списка квалификованих особа за именовање 
чланова бирачких одбора- не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, 
доставити доказе о квалификацији и испуњавању 
услова из јавног огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна 
комисија неће узети у разматрање.

      Предсједник ГИК
Жељко Шкондрић

Број: 01-03-8/22
Приједор,18.05.2022.године

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. 
Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине” 
бр.27/22), Градска изборна комисија Приједор расписује
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Четири дуге године навршавају се 
25.05.2022. откако није са нама наша 

драга

ПЛАВКА (рођ. Предојевић) 
СТОЈНИЋ

Чувају те од заборава, твоја мајка 
Милена, брат Драженко, сестре : 
Божица, Славица, Здравка и Дражена 
са породицама.

16735

Дана 21.05.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог супруга, оца и дједа

СВЕТЕ ДРАЖИЋА
(1950-2022)

У суботу , 21.05.2022. у 11 часова посјетићемо 
његов гроб и одржати помен.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Супруга, синови Дарко и Драган са породицама. 16728

Дана 20.05.2022. навршава се осам тужних година од 
смрти драге маме

ЈОВАНКЕ СМИЉАНИЋ
(1936-2014)

С љубављу те се сјетимо, по доброти те памтимо, с поносом 
помињемо.
Драга мама, много нам недостајеш.
Твоји Милена и Велимир са породицама 16734

Дана 13.05.2022. у 82. години живота 
преминула је наша драга

ЉУБИЦА КЊЕГИЊИЋ
Заувијек ћеш остати у срцима и мислима 
оних који те воле.
Син Дарко, снаха Слађана, унуци Срђан 
и Бојан.

16737

Навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше 
драге

ДЕСЕ (МАРКА) 
ВЛАЧИНЕ

(1939-13.04.2022)

Вољени никад не умиру.
Почивај у миру.
Кћерка Љиљана и зет Славко Антонић.

16729

Дана 12.05.2022. у 83. 
години преминула је 
наша драга мајка и бака

ДРАГИЊА ЛУКИЋ
Из Г. Јеловца

Заувијек остајеш у нашим 
срцима и мислима.
Твоји : кћерка Вука, 
синови Вукашин и Милан, снаха Гордана, унучад: 
Слађана, Слађан, Сања, Саша, Јелена и Немања, 
праунучад: Михаела, Виктор и Јана, остала 
робина, комшије и пријатељи.

16731

Дана 25.05.2022. навршава 
се 40 тужних дана од 
смрти наше супруге, мајке, 
баке и прабаке.

НАДА ЛАЈИЋ
(1943-2022)

Не постоје ријечи да изразе 
твоју доброту, племенитост 
и нашу тугу за тобом. Хвала 
за све што си учинила за нас.
У суботу, 21.05.2022. у 11 часова окупићемо се на 
гробљу Кечаново у Ћели. Позивамо родбину, комшије 
и пријатеље да нам се придруже.
Супруг Бошко, кћерке Сњежана и Силвана са 
породицама. 0002

Дана 23.5.2022. навршавају се три године 
од смрти наше кћерке, сестре и унуке

Нема ријечи које те могу ожалити, ни врије-
ме у којем ћемо те заборавити, а нашу љу-
бав према теби ни смрт не може да прекине. 
Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо.
Твој отац Далибор, браћа Стефан и Данило, 
сестра Теодора, баба Радица и деда Горан. 16733

НИКОЛИНЕ 
ДРАГОЈЕВИЋ

-Продајем крмачу. 
Информације на телефон : 066/254-715

-Тражим посао возача, посједујем лиценцу и државни испит.
Информације на телефон : 065/839-128

-Издајем пословни простор у Приједору од 20м2 , улица поред 
Градске тржнице , преко пута Градске пивнице  . Информације 
на телефон : 065/821-639

-Преквалификација за сва занимања средњих школа, могу 
полагати кандидати са основном школом. Информације на 
телефон : 065/821-639

Дана 21.05.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше вољене супруге и мајке

ТАТЈАНЕ ГАВРАНОВИЋ 
СТОЈАКОВИЋ

(1960-2022)

С тугом, љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији : супруг Ненад, кћерка Неда 
и син Небојша.

16741

Дана 22.05.2022. навршава се пет година од 
када није са нама наш вољени отац и супруг

ДРАГО ТАДИЋ
(2017-2022)

Заувијек ће остати у срцима и мислима 
својих најмилијих.
Кћеркa  Милицa, синови  Милош и Драшко, 
супруга Свјетлана.

16739

In memoriam
Дана 23.05.2022. 

навршава се 20 година 
од смрти нашег драгог 
деде, тате и супруга

ДРАГАНА-РОКИЈА 
КОНДИЋА

Недостајеш за све што прошло је,  а и за све што 
долази, недостајеш.
Твоји најмилији : кћерке Индиана, Ивана и 
Анастасија, унук Драган и супруга Дрена.

16742

Ваша племенитост и частан живот, заслужују највеће поштовање и 
вјечно сјећање. Захвална породица.

Сјећање на драге родитеље

СПАСОЈА АЛЕКСИЋ
Пет година

16740

ДУШАНКА АЛЕКСИЋ
17 година и шест мјесеци

МАЛИ ОГЛАСИ
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Сјећање на драгог нам

БОЖИДАРА БАЈИЋА
Имао си велико, али слабо срце, много нас је који би да то срце и даље куца. Био си 
ми велика радост, па је то олакшало и тугу. Био си свој и мало нас је који су знали 
твојом мапом путовати. Вољела сам слушати твоје дуге приче, у свакој причи жена је 
била главна тема. Тако си стварао имиџ о себи, овом граду добро знан. Имао си руке 
које су све умјеле.
И, да сам дошла било би са закашњењем.  Друштво нам је дало систем да се само 
видимо код љекара и гробљима. А, онда и то нестаде.
Био си први на листи мојих жеља. Хвала ти за све радости туго моја.
Дуго, дуго ће бољети.
Мир души твојој.
Лина 

16730
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IN MEMORIAM

РАЈКО ДРИНИЋ
С поштовањем и поносом Вас спомињемо и 
чувамо од заборава.
Колектив Дома за старија лица „Дринић“ 
Приједор

12480

СЈЕЋАЊЕ

РАЈКО ДРИНИЋ
(25.05.2021-25.05.2022)

Од радника и корисника ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“ Приједор

0001

Тужно сјећање

РАЈКО ДРИНИЋ

Сјећање на Вас вјечно ће трајати.
Колектив  Градске Кафане.

16738

Дана 25.05.2022. навршава се година дана 
од када није са нама

РАЈКО ДРИНИЋ
(1961-2021)

Драги мој, велики тетак, знам да ме гледаш са неба. 
Хвала ти за прелијепо дјетињство, недостајеш ми.
Воли те твој Пејо пуно.
Твоји : Петар, Исидора-Лола, Маријана и Далибор.

16736
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РАЈКО (ЗДРАВКА) ДРИНИЋ
(25.05.2021-25.05.2022)

С љубављу те се сјетимо, по доброти памтимо, с поносом помињемо.
Бескрајно нам недостајеш.

Твоји:  Александар и Валентина, Ђуро, Гордана, Драгана, Бојан, Дарко, Драган и 
Зора.

16732
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Карате клуб "Шодан" је богатији за два 
висока мајсторска карате звања. Наиме, 
пред испитном комисијом Карате саве-
за Републике Српске у саставу: Мирољуб 
Кременовић 9. дан, предсједник и Рајко 
Вучићевић 7. дан, члан комисије, тренери 

КК "Шодан" Душко Рајилић и Петар Жа-
бић су успјешно положили за црни појас 
4. дан. Њихово залагање и труд увијек до-
лази до изражаја када је у питању реали-
зација активности клуба зацртаних кален-
даром такмичења и планом активности 
за 2022. годину.Фудбалски клуб "Радник Урије" Прије-

дор организовао је ревијалну утакмицу 
између старих и младих Уријаша, по-
водом завршетка такмичарске сезоне. 
Сви су се сложили да је резултат био у 
другом плану, док је "треће полуврије-
ме", по ријечима организатора, пред-
стављало заједничко дружење чланова 
и управе Клуба након утакмице. 
"Ову утакмицу смо назвали дуелом ста-
рих и младих, а намјера нам је да то 

прерасте у традицију по завршетку сва-
ке полусезоне. Циљ је првенствено до-
бро дружење", рекао је Славиша Краљ, 
предсједник ФК "Радник Урије". 
Ревијална утакмица са сениорима, 
била је добра прилика да ветерани 
провјере у каквој су форми, с обзиром 
да им већ сљедеће недјеље у госте до-
лази екипа из Трогира, која ће три дана 
боравити у Приједору.  

ФИНАЛЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" У  НЕДЈЕЉУ
Финални меч  48. Меморијалног те-
ниског турнира „Др Младен Стојано-
вић“ који је у сриједу отворен у При-
једору  игра се у недјељу, 22. маја, 
од 11.00 часова, а побједник добија 
награду од преко 2.000 евра и 15 АТП 
бодова.
Врховни судија турнира, Владимир 
Ерг, изразио је задовољство што је 
Тенис клуб „Др Младен Стојановић“ и 
ове године организовао овај турнир.
"Свједок сам овог турнира већ 12 го-
дина и први пут сам био овдје 2005. 
године, што је јако давно. Кроз овај 
клуб прошло је много играча, од којих 
неки сада играју свјетске турнире, као 
Ласло Ђере, Душан Лајовић и оста-
ли", рекао је Ерг.

Он је додао да и на овом турниру има 
неколико добрих играча који су овдје 
долазили више пута, а да је неке иг-
раче послала Међународна тениска 
федерација.
"Они су и у Добоју играли јако добар 
тенис, а сада још бољи. Мислим да би 
фокус требао да буде на њима и на 
тој новој генерацији. С друге стране, 
тениски терен је репариран, изврше-
на је надоградња на трибинама и по-
зивам Приједорчане да не пропусте 
ове дане тениса у граду", рекао је Ерг.
Директор турнира, Горан Новић, по-
тврдио је да има преко 70 учесника 
квалификационог турнира и да се 
главни турнир игра на “костур“ од 32 
играча.
"На турниру учествују играчи из више 
од 20 земаља, са свих континената, 

те домаћи тенисери из БиХ, Србије, 
Црне Горе, Македоније и Хрватске“, 
рекао је Новић.
Организатор турнира је Тенис клуб 
„Др Младен Стојановић“. У име 
Градске управе Приједор, отворио 
га је Драгослав Кабић, начелник 
Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове, заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове,  који је 
истакао да је Град препознао овај тур-
нир као један од важнијих догађаја у 
његовој спортској традицији.
"Ријеч је о добром и стабилном спор-
тском клубу, који има велики број 
чланова. Ово је једна добра прича 
коју ће Град и убудуће подржавати, 
поготово младе људе који желе да се 
баве спортом", рекао је Кабић.

КРАЈ СЕЗОНЕ ОБИЉЕЖЕН 
РЕВИЈАЛНОМ УТАКМИЦОМ

ДВА ТРЕНЕРА КК "ШОДАН" 
ПОЛОЖИЛИ ЗА ЦРНИ ПОЈАС 4. ДАН

Припремио: Зоран Јелић

Требињски "Леотар" са 2:0 славио је 
против "Рудар Приједора"  у утакмици 
31. кола Прмијер лиге БиХ. Прво полув-
ријеме протекло је без већих узбуђења, 
а могу се издвојити пречка Тодоровића 
за домаће, те покушај мандића у 29. 
минути.
У другом полувремену, тачније у 76. 
минути, Дујаковић тресе мрежу "Руда-
ра" и доводи домаће у водство.
Сусрет је добио драматичну завршницу, 
јер у судијској надокнади судије Мујић 

показује на бијелу тачку, због прекр-
шаја. Извођач пенала за "Леотар" био 
је Дујаковић, али Шћекић је одбранио 
његов шут. Међутим, главни арбитар 
понавља извођење једанаесетерца,и 
овај пут Шћекић је био немоћан.
На крају,  побједа је "Леотару" осигу-
рала опстанак у Премијер лиги, док је 
"Рудару" остало да тражи прилику про-
тив "Радника" који је испао из лиге. Су-
срет се игра у Бијељини, у недјељу. 

Текст: Бојана Мајсторовић 

"РУДАР" ПОРАЖЕН У ТРЕБИЊУ

У Клубу активне три такмичарске и двије ревијалне селекције

Утакмица 18. кола Прве лиге РС између 
"Омарске" и "Звијезде 09" завршена 
је неријешено резултатаом 1:1 што је 
и реалан исход једне добре утакмице 
између двије квалитетне екипе. Врући-
на није сметала да обје екипе играју 
борбено и створе велики број прилика. 
Ипак, први су до гола стигли домаћи, и 

то у деветој минути голом Граховца. До 
самог краја сустрета оба тима су тражи-
ла пут до противничког гола, а "Звије-
зда" га је и пронашла у 90. минути, а 
стријелац изједначујућег поготка био је 
Гордић. "Омарска" је осма на табели,  а 
сутра дочекују шестопласирану "Дри-
ну".  Утакмица се игра од 17 часова.

"КАЛУЂЕР" НА ИСКУСТВО ДОБИО "ПРИЈЕДОР"

Екипа "Приједор" доживјела је пораз, 
37:33, на гостoвању код екипе "Калуђе-
ра".  Бањалучани су искуснија екипа, а 
послужила их је и срећа, па су утакмицу 
ријешили у своју корист, иако је на полув-
ремену било 18:17. Ипак, треба рећи да 
је млада екипа "Приједора" дала све од 
себе, и да су се у Бањалуци представили 

у најбољем свјетлу. Пред њима је меч 
против екипе "Српца", којим ће затвори-
ти ову сезону у Другој лиги. Из приједор-
ског тима позвали су љубитеље рукомета 
да 22. маја, у 18 часова, напуне трибине 
дворане "Младост"  и да тако дају подр-
шку новом нараштају приједорских руко-
меташа.

Млађи пионири Кошаркашког клуба  
"Приједор-Спартак"   освојили су Развој-
ну лигу Подручног кошаркашког одрбо-

ра  Бања Лука. Они су у посљедњем колу 
осигурали титулу, убједљиво савладавши 
бањалучки КК "Маџ" са  66:36.

МЛАЂИ ПИОНИРИ "ПРИЈЕДОР 
СПАРТАКА" ПОДИГЛИ ПЕХАР

ПОДИЈЕЉЕНИ БОДОВИ У ОМАРСКОЈ


