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

Обиљежена крсна слава 
Града Приједора и Храма 
Свете Тројице

Хитан налог за чишћење корита рјечице 
Милошевице

МАШИНЕ НА ТЕРЕНУ 
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На недавно одржаној конференцији "Повољно пословно окружење и 
повећање инвестиција"  Град Приједор је поново добио БФЦ сертификат 
који потврђује да има повољно пословно окружење. На конференцији су 
учествовали и представници предузећа "Roundliner BH" које је представљено 
као најуспјешнији инвеститор

ОД СУБОТЕ У ФУНКЦИЈИ 
МАГИСТРАЛНИ ПУТ ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА

Стевица Дроњак, в.д. директора Фонда 
за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалида РС

Потврђено из "Приједорпутева"

ЦИЉ ЈЕ ДА
ПОСЛОДАВЦИМА 

ПРИБЛИЖИМО 
ПОГОДНОСТИ 

ФОНДА

СИТУАЦИЈА ЈЕ 
АЛАРМАНТНА, 

БАЗЕН МОГУЋИ 
ИЗВОР ЗАРАЗЕРеаговала Комунална полиција

Приједор потврдио БФЦ сертификат

ПОВОЉНИМ 
ПОСЛОВНИМ 
ОКРУЖЕЊЕМ 

ЛАКШЕ 
ДО НОВИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА 



Добре вијести за возаче стижу из 
"Приједорпутева". Директор ове 
фирме, Раденко Црногорац, потвр-
дио нам је да ће радови на рехаби-
литацији дијела магистралног пута 
Приједор-Бањалука, на дијелу од 
Ивањске преко Драгочаја до прије-
дорске петље бити завршени прије 
рока.
"Раније је планирано да ови радови 

буду завршени до 19. јуна. Међу-
тим, ми смо се потрудили да то 
буде дан раније, тако да ће већ од 
суботе магистрални пут на велико 
задовољство возача бити завршен 
и у функцији. Вјерујем да им то 
много значи", навео је Црногорац. 
Он је раније за нашу медијску кућу 
рекао да се ради о рехабилитацији 
9,5 километара пута који није имао 
одговарајућу заобилазницу, као и 
да је договорено да током радова 
буде потпуна обустава саобраћаја 

на магистралном путу. "То је било 
једино рјешење због асфалтирања 
дијела магистралног правца. Надам 
се да су алтернативни путни правци 
послужили возачима и хвала им на 
стрпљењу", додао је Црногорац.  
До пуштања реконструисане диони-
це у функцију возачи ће у четвратк и 
петак још увијек користити алтерна-
тивни путни правац, Омарска - Гра-
дина - Бронзани Мајдан - Славићка 
- Борковићи - Лауш - Бањалука или 
Приједор - Козарска Дубица - Гра-
дишка - Бањалука. 

Ми смо протеклих дана обишли и 
први алтерантивни путни правац и  
разговарали с возачима. Већина је 
била задовољна уз констататацију 

да је добро обиљежен и мада дужи 
једно двадесетак километра ипак 
прихватљиво рјешење.  Иначе, ма-
гистралном саобраћајницом Прије-
дор-Бањалука дневно саобраћа око 
десет хиљада возила и свака реха-

биталаиција пута је добро дoшла. 
Подсјећамо да су "Приједорпутеви" 
у протеклом периоду завршили ре-
конструкцију магистралног пута од 

Козарца до Ивањске, а с новом ди-
оницом то би било планираних око 
37,5 километра.  Вриједност ове 
значајне инвестиције износи око 22 
милиона марака. 

У насељу Врбице у току је чишћење кори-
та ријеке Милошевице. Иако је у току тен-
дер за санацију Милошевице, због њеног 
излијевања у прошли четвртак, премијер 
Републике Српске, Радован Вишковић 
наложио је да се хитно крене са њеним 
чишћењем.
Мјештани Врбица надају се да ће након 
20 година коначно тај посао бити обављен 
до краја и квалитетно. Радослав Трифко-
вић каже да мјештани страхују од поплава 
усљед сваке јаче кише. "Живим овдје од 
2003. године и увијек проблеми са водом. 
То је пакао. Чим је велики пљусак, стрепи-
мо да ће бити поплава. Само да се канал 
фино уради, поплоча, прошири и продуби 
корито и то је онда рјешење за све нас, да 
мирно спавамо, а овако увијек смо под 
стрепњом", прича Трифковић.
Због излијевања Милошевице усљед ве-
лике количине кише која је пала прошле 

седмице, предузеће "Приједорпутеви" је 
након договора са надлежнима у пред-
узећу "Воде Српске" почело да чисти ко-
рито ове рјечице у насељу Врбице. Дирек-
тор овог предузећа, Раденко Црногорац 
објашњава да је циљ профилисати канал 

ријеке како би био спреман за сличне па-
давине.
"Са радовима смо почели одмах након 
хитног налога и наставићемо ових дана 
док комплетан потез који је ургентан не 
очистимо и приведемо нормалној намје-
ни. Што се тиче осталих радова који су 
предвиђени пројектом регулације корита 

ријеке Милошевице биће урађени у дру-
гој фази", истакао је Црногорац.
Новац за санацију Милошевице у износу 
од 3,2 милиона КМ обезбиједила је Вла-
да Српске кроз кредит од Европске ин-
вестиционе банке. Начелник Одјељења 
за саобраћај и комуналне послове града 
Приједора, Драгослав Кабић каже да је за 
тендер за санацију корита Милошевице 

задужено Јавно предузеће "Воде Српске".
"Надамо се да ће око петнаест дана бити 
завршен посао за ову прву фазу дужине 
један километар и 600 метара. Вријед-
ност радова је 3,2 милиона КМ.  То је само 
један дио ријеке Милошевице за који је 
расписан овај пут тендер. Треба наставити 
даље. Отприлике неких 4,5 километра је 

дужина рјечице гдје је потребно изврши-
ти чишћење корита да би се онемогући-
ло даље плављење ове ријеке", додао је 
Кабић.
Тендер за санацију корита Милошевице 
које проводи  Јавно предузеће "Воде Ср-
пске" још увијек је у току. Слиједи отва-
рање понуда и потписивање уговора са 
најповољнијим понуђачем.
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ОД СУБОТЕ У ФУНКЦИЈИ МАГИСТРАЛНИ ПУТ ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА
Потврђено из "Приједорпутева": радови на рехабилитацији биће завршени прије рока

Текст: Ведрана Нишевић

МАШИНЕ НА ТЕРЕНУ, МЈЕШТАНИ БИ МОГЛИ ДА ОДАХНУ 
НАКОН 20 ГОДИНА БОРБЕ СА ПОПЛАВАМА

Раденко Црногорац, 
директор "Приједорпутева"

Текст: Бојана Мајсторовић

Хитан налог за чишћење корита рјечице Милошевице

У поплавама које су прошле седмице задесиле Приједор вода је ушла у 12 кућа, 
док су у 39 домаћинстава били поплављени подруми, помоћне просторије, ради-
онице, оставе, гараже, баште и дворишта, истакао је Драгослав Кабић. Он је навео 
да су терен посјетиле три комисије за процјену штете на грађевинским објектима 
и једна за процјену штете на објектима јавне инфраструктуре, а да су у њиховом 
саставу били представници Градске управе и Завода за изградњу града. Ова штета 
евидентирана је у насељима Врбице, Тополик, Доња Пухарска и Нова Орловача. 
Штета у кућама се односи на дрвене подове, доње дијелове зидова, намјештај и 
кућанске апарате. На основу прикупљених података, биће урађена процјена еви-
дентиране штете. Комисија за утврђивање штете на инфраструктурним објектима 
је након обиласка терена дала налог извођачу радова да изврши санацију путева 
и санирање штете на четири пропуста који су оштећени бујичним водама у Малом 
Паланчишту и Божићима, тако да је профилисање и враћање путева у првобитно 
стање извршено исти дан, док су санација и поправка оштећених пропуста завр-
шени у понедјељак, 13. јуна.

Министар Лукач и градоначелник Јавор обишли угрожене 

Драгослав Кабић: За санацију 
Милошевице задужене "Воде 
Српске"

ВОДА УШЛА У 12 КУЋА 

,,

Возачима на располагању обилазница
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На недавно одржаној конференцији 
"Повољно пословно окружење и 
повећање инвестиција"  Град Прије-
дор је поново добио БФЦ сертифи-
кат који потврђује да има повољно 
пословно окружење. На конферен-
цији су учествовали и представни-
ци предузећа "Roundliner BH" које 
је представљено као најуспјешнији 
инвеститор. Производњу пластич-
них и алуминијумских врећа за 
индустрију покренули су у Инду-
стријкој зони "Целпак" прије три го-
дине. Имају двије производне хале 
и 105 радника. Директор овог пред-
узећа, Осман Џамастагић прича да 
планирају проширење производње 
и да им је тренутно потребно још 
око 15 нових радника. 
"Врло радо и врло често помињем 
Град Приједор у позитивном смислу 
зато што смо на самом почетку на-
ишли на једну добру, поштену и 
фину комуникацију. Развојна аген-
ција "ПРЕДА" и радници који тамо 
раде су такође били врло коректни 
и нама на располагању приликом 
обезбјеђивања неопходне папиро-
логије, приликом обезбјеђивања 
земљишта и било какве комуни-
кације са надлежнима из поједи-
них одјељења, тако да у принципу 
имам само ријечи хвале за те исте 
људе", рекао је Џамастагић. 
Град Приједор је прва локална 
заједница у Српској која је добила 
сертификат 2012. године и трећи 
пут га ресертификовао ове године. 
Руководилац приједорске Канцела-

рије Подручне привредне коморе 
Бањалука, Дијана Ђаковић прича 
да БФЦ сертификат значи да је Град 
своје активности усмјерио ка прив-
лачењу инвестиција и побољшању 
услова за већ постојеће инвестито-
ре.
"Свака локална заједница која ис-
пуњава овај стандард сигурно има 
транспарентан рад и прилику да 
путем Привредне коморе и путем 
мреже сертификованих градова и 
општина има приоритет у контакти-
ма са донаторима који финансирају 
различите пројекте, тако да је то је-
дан од интереса локалних заједни-
ца зашто да приступе уопште пости-

зању овог стандарда", рекла је она.
Начелник Одјељења за привреду и 
предузетништво града Приједора, 
Раде Росић истиче да је трећи ре-
сертификат добијен након што су 
документовали пружање услуга или 
процеса за стандард који садржи 12 
критеријума и 74 подкритеријума.
"Ангажована је била Градска упра-
ва на припремању комплетне доку-
ментације за сертификат, требало је 
да докажемо све оно што већ ради-
мо, од Привредног савјета, гдје се 
разматрају одређене тачке као што 
су буџет, комуналне таксе, подсти-
цаји које пружамо и услуге нашим 
привредницима одређене локације 

за инвестиције и саму транспарент-
ност рада Градске управе", рекао је 
Росић.
У Републици Српској је тренутно 
12 локалних заједница које имају 
сертификат о повољном пословном 
окружењу. 

ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ 
ЛАКШЕ ДО НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Град Приједор потврдио БФЦ сертификат

Текст: Бојана Мајсторовић

Град Приједор задржао је статус повољног 
пословног окружења и по трећи пут прошао 
успјешно ресертификацију БФЦ услова.  То значи да 
је Град своје активности усмјерио на привлачење 
инвестиција, али добија и приоритет у контакту са 
донаторима који финансирају различите пројекте.

Приједор међу 12 локалних заједница које имају БФЦ сертификат 

Ових дана мало сам ходила по Јахо-
рини, Романији, Равној планини. У ка-
равану гастро понуде "Кухињице". То 
су вам они излети гдје можете и с пет 
марака у џепу, јер све остало сервира 
домаћин. И људи су се баш потруди-
ли. Осим  хране, а познато је да љубав 
на уста улази, свашта се и видјело. 
Туристичка понуда сјајна, у настојању 
домаћина да планински туризам сад-
ржајно буде доступан током цијеле 
године. И успјели су, негдје из ничег 
направили чудо. У неком локалпа-
триотизму, мада је "млада" много 
скромније уређена, увијек навијам за 
Козару. Ближе ми је срцу, а и киломе-
тражом. 
На једној од десетак хиљада плочи-
ца, у Спомен-комплексу, је и име мог 
ђеда по мајци. Ни шетња Козаром 
није лоша. А ако сте баш запели за 
кафу, а код Ђуке или у "Бијелим во-
дама" нема мјеста, добра је и она из 
термосице коју од куће носиш. Кафа 
је увијек кафа, а неким још и слађа 
уколико је у шумици или на ливади 
пијеш. Кафу смо по повратку с Јахо-
рине пили и у Сарајеву. Ту на Баш-
чаршији, с погледом на јато голубова 
који су цијели дан само јели, из руке, 
с рамена, с калдрме, све вријеме док 
сам се питала да ли су то исте птице, 
коштала је три и по марке. 
Колега ми каже да је то због лока-
ције. У реду велим, али зашто су онда 
чувени ћевапи, додуше петица, само 
марку скупљи, а локација иста. У ће-
вабџиници сконтам бизнис с ћевапи-
ма.  Попут траке је. Чим наручиш већ 
су на столу. Не престају да их пеку, као 
што они голубови не престају да једу.  
Твоје је само да их на брзину смла-
тиш, да платиш и да идеш. Фали ми ту 
мало гушта. Да послије јела запалиш, 
гледаш у народ, по коју размијениш… 
Е тог нема. За кафом, оном од три и по 
марке то можеш, послије ћевапа не, 
јер над главом ти већ висе нови гости 
и конобар  који их  љубазно усмјера-
ва уз научено "Е овај сто ће бити брзо 
слободан". И  упорно цици  у тебе све 
док не устанеш.  У повратку смо ку-
пили мало халве и ратлука, мами, се-
стри, другарици, сто грама и себи. Оде 
20 марки ко под лед. 
У Сарајаву сам се присјетила и свог 
друга Цвијетина. Опаког новинара и 
срчаног љубитеља добре капљице 
који је имао ту неку андрићевску ре-
ченицу. Тај мој друг најпијанији је пи-
сао боље од свих тријезних новинара 
које сам у то вријеме познавала.  Ал-
кохол га је докрајчио, а ниједне нови-
не га никад нису одбиле. Просто су се 
јагмиле за његовим штивом. 
У Сарајеву је мој друг Цвијетин тада 
био тријезан. Замислите цијели дан 
тријезан. Вјерујем да му није било 
лако док је пио неко безалкохолно 
пиво којим сам га частила након што 
смо од РАК-а покушали да измамимо 
неке дозволе за фреквенцију. Због по-
сла, он упарађен у одијело, био ми је 
истовремено и драг и смијешан  у по-
кушају да ме испоштује. 
Ваља у сјећању имати и те драге људе. 
Они и јесу град у којем си тренутно. 
По личном избору, зато што немаш 
гдје или зато што одласци имају сми-
сла само због враћања кући. И на 
крају ваљда ћу на Козари, не зато што 
волим, већ зато што тако треба и у не-
ком хотелу с базеном ваљда једном 
попити ту кафу.

СТ
АВ

ВАЉА У 
СЈЕЋАЊУ 

ИМАТИ И ТЕ 
НЕКЕ ДРАГЕ 

ЉУДЕ…
Припремила: Мира Згоњанин

,,

Осман Џамастагић, директор предузећа "Roundliner" 



Колико је лица са инвалидитетом у Ре-
публици Српској запослено у прошлој 
години?
 - У 2021. години кроз Јавни позив из 
2019. године, запослено је 17 лица са ин-
валидитетом за шта је издвојено 73.000 
КМ. Фонд је у 2021. години расписао 
још два јавна позива, кроз јавни позив 
из августа мјесеца самозапослено је 16 
лица са инвалидитетом, односно укуп-
но исплаћен износ за ову компоненту 
је 112.000 КМ. По јавном позиву из де-
цембра мјесеца запослена су 22 лица са 
инвалидитетом, а право на економску 
подршку, као вид неформалног запо-
шљавања, остварило је 57 лица са инва-
лидитетом. Што значи да се кроз позиве 
из 2021. године запослило 38 лица са 
инвалидитетом. У регији Приједор запо-
слено је или самозапослено 669 лица са 
инвалидитетом, односно у приједорској 
регији исплаћено је 2.171.924,91 КМ за 
компоненте самозапошљавања и за-
пошљавања, од оснивања овог Фонда. 
Када је ријеч о дјелатностима у којима 
су запослена лица са инвалидитетом до-
минира пољопривреда, а потом слиједе 
занатство, трговина и угоститељство, те 
остале услуге.  

Које активности сте реализовали у овој 

години? 
- Морам истаћи да смо остварили добру 
сарадњу са институцијама Републике 
Српске, Владом Српске и ресорним ми-
нистарством и повећали укупан буџет, 
као и средства за новчани стимуланс. 
Расписали смо и реализовали два јавна 
позива и вратили економску подршку 
у јавне позиве као вид неформалног 
запошљавања. Отпочели смо процесе 
успостављања међународне сарадње, 
што је у претходном периоду било зане-
марено, ових дана интензивно радимо 
на успостављању сарадње Фондом из 
Словеније и Хрватске, а уназад неколи-
ко дана остварени су и први контакти 
са Србијом. У сарадњи са двије локалне 
заједнице у РС реализујемо пројекат из-
градње игралишта за дјецу са инвалиди-
тетом, а на иницијативу Фонда директор 
Националног парка "Козара", донио је 
одлуку да се лица са инвалидитетом у 
потпуности ослободе плаћања улазни-
ца у Национални парк. Издвојили смо 
већа средства за финансирање Центра 
за професионалну рехабилитацију А.Д 
Бања Лука, као и за поврат доприноса 
са 4.600.000 на 4.900.000 КМ. Укупна 
средства за новчани стимуланс којих у 
претходним годинама није било или их 
је било до износа од 400.000 КМ, ми смо 
у 2022. години та средства повећали на 
милион КМ, што ће нам омогућити да у 

2022. години имало већи обухват и мо-
гућност за већа издвајања када су у пи-
тању компоненте самозапошљавања и 
запошљавања. По први пут планирамо 
да издвојимо средства и за одрживост 
запослености. 

Колико су послодавци заинтересовани 
за запошљавање ове категорије станов-
ништва и потписивање уговора са Фон-
дом? 
- Један од већих, ако не и највећи про-
блем са којим се Фонд суочава је тај што 
Закон о професионалној рехабилита-
цији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида Републике Српске није импле-
ментиран у пуном капацитету. Управо тај 
проблем се манифестује у томе што ве-
лики број како лица са инвалидитетом, 
тако и послодаваца није упознат са пра-
вима која може остварити путем Фонда 
уколико изврше запошљавање лица са 
инвалидитетом. Интерес послодаваца 
из приватног сектора за запошљавањем 
лица са инвалидитетом је у паду у по-
сљедњих пет до шест година, због неин-
формисаности послодаваца и лица са 
инвалидитетом. Појавом нових олак-
шица и стимуланса за запошљавање 
у привреди, смањује се конкурентска 
предност лица са инвалидитетом 
на тржишту рада у односу на оста-

ла лица са радном способношћу, 
односно послодавци губе мотив 

за запошљавање лица са ин-
валидитетом. Из тих разлога 

Планом и програмом рада 
за 2022. годину, као једну 

од активности смо пла-
нирали организовање 

конференције која би за циљ имала да 
приближи послодавцима све погодности 
које нуди Фонд у процесу запошљавања 
лица са инвалидитетом.

Како је Фонд пословао у прошлој годи-
ни?
 - Са позиције Фонда, узимајући у обзир 
све претходне године и финансијске ана-
лизе, за 2021. годину можемо рећи да је 
то година најбољег финансијског посло-
вања Фонда од оснивања. Наша укупна 
буџетска позиција за нова радна мјеста 
сада износи преко милион марака и ми 
ћемо веома брзо у сарадњи са Мини-
старством рада и борачко инвалидске 
заштите РС дефинисати расписивање 
јавних позива као и динамику расподје-
ле средстава по компонентама. За резул-
тат одличног финансијског пословања 
морам да се захвалим службеницима у 
Фонду који су прихвалитили дефинисане 
мјере штедње, надлежном министарст-
ву које је пратило реализацију наших ак-
тивностима, те предсједнику и чланови-
ма Управног одбора који су заиста били 
конструктивни у давању својих пријед-
лога и рационални у сагледавању опште 
ситуације у овој области. 

Које су то потешкоће с којим се суоча-
вате у раду?

 - Основни проблем са којим се суочава 
Фонд је недовољна примјена Закона у 
разним сегментима, од протока инфор-
мација о правима на која полажу посло-
давци и инвалидна лица приликом за-
пошљавања истих, до контроле наплате 
посебног доприноса којим се пуни буџет 
Фонда, јер преко 80 одсто буџета Фонда 
одлази на поврат доприноса као једне од 
низа погодности које Закон о професио-
налној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида. Управо већи 
буџет односно већи прилив средстава 
омогућава стварање повољније слике и 
већи сегмент дјеловања Фонда у смислу 
издвајања средстава за запошљавање 
лица са инвалидитетом, неких других 
пројеката која ће оснажити и подстакну-
ти послодавце да што више запошљавају 
ову категорију лица. Моја запажања у 
Фонду као администативној институцији 
јесте да одређени процеси нису ишли 
у корак с временом у претходном пе-
риоду, односно нису модернизовани, 
Фонд је административно стагнирао. С 
тим у вези кренули смо у одређене ак-
тивности које за циљ имају продуктив-
нији Фонд у наредном периоду односно 
успостављање пуне ефикасности, функ-
ционалности и економичности установе. 
Тренутно се у установи одвија процес 
ревизије, коју проводи Главна служба за 
ревизију јавног сектора Републике Ср-
пске, тако да сам сигуран да ће нам и они 
указати на одређене процесне пропусте 
које ћемо у наредном периоду морати 
стабити у административне приоритете 
и ту нас сигуран сам чека велики посао у 
другој половини 2022. године. 

Раније сте говорили о измјенама Зако-
на о професионалној рехабилитацији, 
оспособљавању и запошљавању инва-
лида. Да ли је било измјена и које су то? 
- Што се тиче измјена Закона о професио-
налној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида РС, у току су 
процесне радње, односно усаглаша-
вање правне професије око одређених 
питања и ми смо недавно са представ-
ницима надлежног министарства, од-
носно њиховом правном струком имали 
радни састанак на којем смо дефиниса-
ли одређена питања. Наравно, на овом 
пољу треба да се још ради и дорађује 
јер наш циљ је квалитетна законска ре-
гулатива у овој области. Паралелно са 
овим процесом одвија се и припремни 
процес измјене аката Фонда, то су акти 
који уређују одређена питања економс-
ке подршке, новчаног стимуланса и тако 
даље, наша замисао јесте да након што 
дефинишемо радну верзију ових пропи-
са организујемо низ радних састанака са 
заинтересованим савезима, удружењи-
ма и организацијама како би нам и они 
дали своје приједлоге за које сам већ 
унапријед сигуран да су квалитетни, јер 
ради се о организацијама које су директ-
но везане за Фонд и са њиховим при-
мјерима и приједлозима са терена и из 
праксе сигуран сам да можемо доћи до 
квалитетних нормативних рјешења. 

4.  INTERVJU 17. јун 2022.

ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА ПОСЛОДАВЦИМА 
ПРИБЛИЖИМО ПОГОДНОСТИ ФОНДА 

Припремила: Mирјана Шодић 

Стевица Дроњак, в.д. директора Фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалида РС

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске са сједиштем у Приједору је од 2006. до 2021. го-
дине, финансирао 2.351 лица са инвалидитетом са 6.593.536,90 КМ кроз компоненте запошљавања, самозапошљавања, одрживости 
запослености и економске подршке лицима са инвалидитетом. За исти период, Фонд је извршио поврат доприноса послодавцима у при-
ватном сектору који запошљавају лица са инвалидитетом под посебним условима у укупном износу од 43.003.312,62 КМ. Тренутно, Фонд 
на поврату има око 964 послодаваца који запошљавају 1.255 лица са инвалидитетом, рекао је у интервјуу за "Козарски вјесник" Стевица 
Дроњак, вршилац дужности директора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида РС.
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Крај јуна, по обичају, 
резервисан је за уписне рокове 
на високошколским установама 
у Републици Српској. Тако ће и 
будући студенти на Рударском 
факултету моћи да бирају 
између студијских програма 
рударство и геолошко 
инжењерство. Мјеста на 
првом циклусу студија у овој 
академској години има за 25 
студената.
"На рударство се прима 15 
студената, а на геолошко 

инжењерство десет. Сви они 
финансираће се из буџета. Што 
се тиче другог циклуса, који 
обухвата оба смјера са првог 
циклуса, имамо 15 мјеста за 
самофинансирање", рекао је 
декан Рударског факултета, 
Владимир Малбашић.
Пријаве се могу поднијети 
од 20. до 24. јуна, полагање 
пријемног испита биће  
одржано 27. јуна. На овом 
факултету очекују да ће уписати 
од 15 до 20 бруцоша. Ријеч је о 
атрактивним занимањима, која 
су и те како тражена на тржишту 

рада, а то би требало да буде 
нешто што привлачи студента, 
сматрају у овој установи.
"Управо сам прошле седмице 
био у Министарству када су 
полагани стручни испити. И 
помоћник министра и његови 
сарадници су ми рекли да 
не прође седам дана, а да 
једна или двије фирме не 
зову Министарство да питају 
има ли геолошких инжињера 
на располагању. Дефицит је 
присутан. Причао сам и са 
колегом у Угљевику, који је 
руководилац копа, да им, 
у наредне четири године, 
у пензију одлази 11 од 25 
рударских инжињера", навео је 
Малбашић.
За пријем нових студената 
спремни су и у Високој 
медицинској школи, у којој 
будући студенти могу да 
бирају између пет студијских 
програма. "То су здравствена 
њега, физиотерапија, 
радна терапија, санитарно 
инжењерство и медицинско-
лабораторијско инжењерство. 
На ових пет студијских програма 
уписујемо 80 редовних и 65 
ванредних студената на прву 
годину студија",  појаснио је 

директор Високе медицинске 
школе, Илија Стијепић.
Заинтересованост за похађање 
наставе на овој високошколској 
установи и даље је велико, 
упркос чињеници да је у 
посљедњих пар година 
конкуренција све већа."Ми се 
трудимо да одржимо неки ниво, 
али и да унаприједимо наш 
рад. У оквиру тога смо радили 
ревизију студијских програма, 
унаприједлили смо их и 
модернизовали. Организовали 
смо и научну конференцију гдје 

смо размјењивали искуства 
са људима из региона и 
Европе. Увијек се трудимо да 
направимо неки искорак", 
рекао је Стијепић.
Константно се прате и потребе 
тржишта рада при креирању 
студијских програма, тако да су 
једини у БиХ који нуде програм 
радне терапије. Пријаве за упис 
у Високу медицинску школу 
могу се подносити од 20. до 26. 
јуна, док ће полагање пријемног 
испита бити организовано 27. 
јуна.

УСКОРО ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Текст: Зоран Јелић 

Град Приједор након двије године паузе 
због пандемије вируса корона, 24. јуна у 
Љетној башти организује Конференцију 
беба "Приједор 2022". За учешће се могу 
пријавити бебе рођене од 29. јуна прош-
ле године до 24. јуна ове године. Прија-
ва беба почиње од 17.00 часова у Љетној 
башти, док програм почиње од 18.00 ча-
сова у наредни петак. Из Градске управе 
најављују занимљив програм за најмлађе 
у којем учествује и аниматор, док је гра-
доначелник Приједора, Слободан Јавор 
припремио и новчане бонове за најм-

лађе. 
Шеф Кабинета градоначелника Прије-
дора, Данијела Додош каже да учеснике 
Конференције беба очекује велики број 
награда. 
"Град Приједор је ове године припремио 
поново поклоне за трочлано предсјед-
ништво које ће чинити најмлађа, најста-
рија беба и беба са највише браће и се-
стара. Такође, поред тих поклона биће 
награђена и беба која је рођена на 16. 
Мај, Дан града, али Градска управа При-
једор, Кабинет градоначелника и градо-
начелник Слободан Јавор припремили су 
поклоне такође за бебе које буду рођене 
ове године на Видовдан", рекла је Додош.
Она је додала да је Граду Приједору и ове 
године партнер у Конференцији беба Ми-
нистарство породице омладине и спорта 
Републике Српске.
"Поред Града и Министарстава, наши 
пријатељи у организацији Конференције 
беба су свакако привредници и преду-
зећа која гравитирају на подручју наше 
локалне заједнице. Много их се одазвало 
за учешће у Конференцији беба. Припре-
мили смо бројне поклоне за све бебе које 
буду тог дана регистроване на Конферен-
цији беба и овим путем желим свима да 
се захвалим који су прихватили да учест-
вују, јер показали смо хуманост на дјелу, 
али и да су привредници и предузећа са 
територије града Приједора друштвено 
одговарни", истакла је Додош.

КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА 24. ЈУНА У 
ЉЕТНОЈ БАШТИ

Геополитичка дешавања и 
климатске промјене пока-
зали су да ће брига о храни, 
у наредним годинама, све 
више добијати на значају. 
Препознало је то и Мини-
старство просвјете и култу-
ре РС приликом креирања 
уписне политике у средњим 
школама. У Пољопривред-
но-прехрамбеној школи у 
Приједору уведен је нови 
смјер - агропроизвођач, 
који ће ученике оспосо-
бљавати за рад у воћар-
ској, ратарској, повртарској, 
цвјећарској и сточарској 
производњи. 
"Смјер је трогодишњи, а у 
питању је производно за-
нимање за ученике који не 
воле баш пуно да уче, али 
су спремни и способни да 

раде и производе. Ученици 
ће се оспособљавати за рад 
у биљној и сточарској про-
изводњи, с акцентом на ор-
ганску производњу, која је 
тренд у цијелој Европи", ре-
кла је Јованка Дражић, про-
фесор стручних предмета. 
У Активу директора 
средњих школа приједорс-
ке регије задовољни су што, 
увођењем нових смјерова, 
ученицима нуде широк из-
бор занимања.
"Надам се да ће занимање 
агропроизвођач наћи своје 
мјесто и да ће имати до-
вољан број ученика да фор-
мирају одјељење у Пољо-
привредно-прехрамбеној 
школи", рекао је предсјед-
ник Актива, Александар 
Миљешић.
Увођењем савремених тех-
нологија у пољопривредну 

производњу, занимања по-
пут агропроизвођача била 
би атрактивнија младима, 
сматрају у Привредној ко-
мори. 
"Захваљујући пројекту 'Аг-
ролајф', који Привредна 
комора РС реализује са 
Градом Приједором, прего-
варамо са донаторима да 
ученицима овог смјера омо-
гућимо приступ дигиталним 
алатима. То би било у окви-
ру практичне наставе, а си-
гурно би им ово занимање 
учинило привлачнијим и 
научило их како да користе 
дигиталне алате да би у бу-
дућности пољопривредни 
приноси били бољи", рекла 
је руководилац канцеларије 
Подручне привредне комо-
ре Бањалука у Приједору,  
Дијана Ђаковић.
У новој школској години у 
Пољопривредно-прехрам-
беној школи планиран је 
упис једног одјељења са по 
12 пекара и агропроизвођа-
ча. Ријеч је о дефицитарним 
занимањима за која ће уче-
ницима бити обезбијеђена 
мјесечна стипендија од 100 
КМ и бесплатан превоз до 
школе. У овој школи напо-
мињу да имају услове за 
квалитетну практичну на-
ставу и да ученике оспосо-
бљавају за самосталну про-
изводњу. 

АГРОПРОИЗВОЂАЧ, НОВИ СМЈЕР У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ

Текст: Бојана Мајсторовић

На Рударском факултету два студијска програма

Оспособљавање ученика за рад у биљној и 
сточарској производњи 

Текст: Деборах Совиљ

Погодности за ученике који упишу нови смјер

На Високој медицинској школи студенти могу да бирају 
између пет студијских програма 

У току јунски уписни рок у средње школе

У Републици Српској у току је јунски уписни рок у средње школе за школску 
2022/23. годину. У понедјељак и уторак, документа су предали ученици 
који имају 60 и више бодова.  Наредне седмице слиједи упис ученика који 
имају мање од 60 бодова. Пријем докумената за упис у средње четворо-
годишње и трогодишње школе трајаће од 20. до 22. јуна. Резултати уписа 
објављују се 24. јуна. Јулски рок је од 4. до 15. јула. 

Данијела Додош, шеф Кабинета 
градоначелника
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Савремени дигитални мобилни 
РТГ уређај омогућиће пацијен-
тима са подручја приједорске 
регије квалитетне дијагностичке 
здравствене услуге, али и олак-
шати рад медицинским радни-
цима. 
Ова вриједна донација стигла је 
од Министарства здравља и со-
цијалне заштите Републике Ср-
пске у оквиру "Хитног пројекта 
ковид 19". 

"Значи нам много, нарочито је 
у питању покретни апарат, па га 
можемо користити у више свр-
ха", рекла је главни техничар у 
Болници "Др Младен Стојано-
вић", Љиљана Гаћеша. 
У приједорској болници истичу 
да ће нови покретни и савреме-
ни РТГ уређај омогућити бржу 
и лакшу дијагностику. Зато су и 
захвални Влади РС и ресорном 
министарству што су препозна-
ли њихове потребе.  
"Ријеч је о дигиталном мобил-

ном РТГ уређају, чија је вријед-
ност 116.000 КМ. Захваљујемо 
се ресорном министарству и 
министру Шеранићу који пока-
зује вољу и жељу да помогне 
нашој болници", рекао је дирек-
тор Болнице "Др Младен Стоја-
новић", Андрија Вуковић. 
У оквиру "Хитног пројекта ко-
вид 19" Министарства здравља 
и социјалне заштите Републике 
Српске савремени РТГ уређај 
добио је и приједорски Дом 
здравља.

Донација Министарства здравља и социјалне заштите РС

Текст: Мирјана Шодић 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 
ПРИЈЕДОРУ САВРЕМЕНИ РТГ УРЕЂАЈИ 

Млади Приједорчани могли су 
да чују колико је важно психо-
физичко  здаравље, на преда-
вању које је организовао Ом-
ладински савјет Приједор. Шта 
је ментално здравље, како оно 
утиче на оно физичко, те како 
га сачувати, о свему томе гово-
рила је дипломирани психолог, 

Биљана Милановић.
"О менталном и психофизич-
ком здрављу се не прича ко-
лико је потребно. Једностав-
но, нисмо средина у којој је та 
тема популарна. А важно је, јер 
знамо да и физичко здравље 
добрим дијелом 
зависи од оног 
п с и х и ч к о г " ,  
истакла је 

Милановићева.
Ово предавање прва је у низу 
активности које ће бити обух-
ваћене пројектом "Сви за 
здравље – здравље за све", 
који ће Омладински савјет При-
једор реализовати у наредних 
шест мјесеци.

"Драго нам је што се велики 
број омладинаца одазвао 

и пријавио на активности 
које проводимо. Плани-
рано је много тога. Же-
лим да позовем све мла-
де људе Приједора, да 
нам се придруже",  рекла 

је предсједник Управног 
одбора ОСП-а Приједор, Го-

рана Праштало. 
Пројекат се реализује у оквиру 
регионалног програма локал-
не демократије на Западном 
Балкану – "РеЛОаД 2", који фи-
нансира Европска унија, а им-
плементира Развојни програм 
Уједињених нација. 

Предавање за младе у организацији Омладинског савјета Приједор

ВИШЕ ГОВОРИТИ О ПСИХОФИЗИЧКОМ ЗДРАВЉУ

Предавање одржала психолог Биљана Милановић 

др Андрија Вукотић: 
Донација нам много значи 

Код споменика у кругу 
Основне школе "Петар Ко-
чић" на Уријама, служен је 
парастос и положени вијен-
ци за погинуле борце овог 
краја. 
"Рат је највеће зло које 
може да задеси један на-
род. Ми га никада нисмо 
жељели, али су нам га вије-
ковима наметали јаки и 
моћни. Зато смо стално во-
дили одбрамбене ратове и 
нисмо имали дилеме треба 
ли бранити свој идентитет 
и народ", поручио је ратни 
командант Трећег батаљо-
на 43. приједорске бригаде, 
Драшко Вујић.
"Трећи батаљон, који је 
формиран на Уријама, оку-
пио је борце који су рато-
вали на многим ратиштима 
и дали допринос одбрани 
града и Републике Српске", 

рекао је Вујић.
Организатор овог помена 
била је Мјесна борачка ор-
ганизација Приједор 2. "По-
ред Трећег батаљона, који 
је мобилисао највише бо-
раца са овог подручја, било 
је ту и припадника Четвртог 
и Петог батаљона", рекао је 
предсједник ове организа-
ције,  Маријан Јешић.
Бројне делегације положи-
ле су вијенце код споменика 
борцима Одбрамбено-от-
аџбинског рата на Уријама. 
Међу њима и представници 
Града Приједора. "На овак-
вим мјестима, увијек се мо-
рамо сјећати оних који су 
за Републику Српску дали 
највише. Погинули борци 
су њени стварни власници, 
јер су за Српску дали своје 
животе", рекао је замјеник 
градоначелника Приједора, 
Жарко Ковачевић.

Сјећање на ратне другове

СЛУЖЕН ПАРАСТОС 
ЗА ПОГИНУЛЕ 
БОРЦЕ УРИЈА

Радници приједорске Болнице 
"Др Младен Стојановић" при-
дружили су се својим колегама 
широм Републике Српске, те су 
на пет минута зауставили рад и 
одржали скуп подршке минист-

ру здравља и социјалне зашти-
те РС, Алену Шеранићу, којем 
су САД недавно увеле санкције.
Из ове здравствене установе 
поручили су да желе подржати 
министра са којим имају одлич-
ну сарадњу по свим питањим и 

очекују да ће тако остати и у на-
редном периоду.
"Овим смо дали подршку го-
сподину Шеранићу, али и ције-
лом ресорном министарству, 
јер у посљедњих неколико го-
дина смо имали изузетну са-
радњу. Раде професионално и 
одговорно и кад год смо им се 
обраћали за помоћ они су нам 
излазили у сусрет", рекао је ди-
ректор приједорске болнице, 
др Андрија Вукотић.
Подсјетимо, САД су увеле санк-
ције Алену Шеранићу због тога 
што је, како је то  образложено 
из америчког Секретаријата 
за финансије, "слиједио етно-
националистичке и политичке 
агенде науштрб демократских 
институција и грађана БиХ".

Текст: Деборах Совиљ

ПОДРШКА МИНИСТРУ ШЕРАНИЋУ И 
ОД РАДНИКА ПРИЈЕДОРСКЕ БОЛНИЦЕ

Ранијих година, парастосом борцима ове 
мјесне заједнице почињали су "Сусрети 
Уријаша", који су били прекинути пандемијом 
вируса корона. Уријаши тврде да ће ова 
традиционална манифестација, дуга 40 
година, вјероватно бити организована у 
септембру, за разлику од претходних година 
када је дружење било у мају.

Велики број грађана одао почаст погинулим борцима 

Текст: Зоран Јелић 

 

Текст: Зоран Јелић 
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Служењем Свете литургије у Храму Све-
те Тројице, обиљежени су Духови,   слава 
Града Приједора и овог саборног храма.  
У цркви је преломљен славски колач, а 
обављена је и литија.

Kрсна слава је нешто што је одлика ве-
ликих породица, оних који поштују тра-
дицију и обичаје својих предака, рекао 
је градоначелник Приједора, Слободан 
Јавор.
"Тако је и ово слава једне велике поро-
дице, Град Приједора и његових грађа-
на. Желимо да поштујемо историју, да 

славимо славу и да то пренесемо на 
млађе генерације. Желимо да будемо 
јединствени и сложни, јер само тако мо-
жемо ићи напријед", поручио је Јавор, 
додавши да је ово тренутак да се сагледа 
шта је урађено, те шта треба да се ради 
како би Приједор био мјесто из којег 

људи неће одлазити.
Ово је велики дан за све православне 
вјернике у Приједору и прослављен је 
како доликује, молитвом у пуној цр-
кви, истакао је протонамјесник Драган 
Хрваћанин.
"Управо то молитвено сабрање је нешто 

што нас окупља, чини да будемо у зајед-
ници са Богом и на тај начин остварујемо 
циљ нашег живота", рекао је Хрваћанин.
Поводом славе Града Приједора и Храма 

Свете Тројице положени су вијенци на 
споменик погинулим борцима Одбрам-
бено-отаџбинског рата "За крст часни". 

ЈАВОР: ДУХОВИ 
СУ СЛАВА ВЕЛИКЕ 
ПОРОДИЦЕ, ПРИЈЕДОРА 
И ЊЕГОВИХ ГРАЂАНА

Обиљежена крсна слава Града Приједора и Храма Свете Тројице

Kонцертом пјевачког састава "Србски православни појци" у Храму Свете Тројице увеличане 
су Духовске свечаности у Приједору, поводом храмовне славе и славе Града Приједора. 
Чланови пјевачког састава из Београда, који изводи српску традиционалну музику, рекли 
су да им је нарочито драго пјевати у Републици Српској.
"Ми смо наступајући у Српској показали да Срби воле традиционалну музику. У Приједору 
смо били прије неких четири-пет година и тада смо били лијепо прихваћени, као што је и 
овај пут био случај", поручио је  оснивач састава, Марко Kачаревић.
Приједорчани су,  међу њима и градоначелник Слободан Јавор, могли да уживају у наступу 
у којем су се могле чути духовне, националне и етно пјесме. "Драго нам је што нам је 
дошао састав који је у посљедње вријеме побрао симпатије јавности својим наступима. 
Зато смо их позвали, да увеличају нашу славу. Одазвали су се, иако и они славе, зато су 
славски колач преломили у Приједору", рекао је протонамјесник Драган Хрваћанин.

Духовске свечаности, почеле су у петак, традиционалним 
концертом Српског пјевачког друштва "Вила". Публика 
је уживала у богатом репертоару у којем су била дјела 
Мокрањца, Станковића, те руских композитора. Поред 

концерта, уприличена је и промоција књиге "Сакрална архитектура 
Бањалучке епархије". Такође, као дио свечаности била је организована 
и изложба ликовних радова ученика Центра "Сунце" и чланова 
Удружења "Невен".

,,

"СРБСКИ ПРАВОСЛАВНИ ПОЈЦИ" УВЕЛИЧАЛИ ДУХОВСКЕ СВЕЧАНОСТИ

Текст: Зоран Јелић 

Одата почаст погинулим борцима 

Преломљен славски колач 

Велики број грађана у литији



У прoтeклих шeст мjeсeци у оквиру 
прojeктa "Рaди зajeднo сa мнoм", члaно-
ви Удружења "Невен" сашили су чaк 600 
цeкeрa. Tрeћинa je oтишлa нa aдрeсу   Tу-
ристичкe oргaнизaциje грaдa Приjeдoрa 
с кojoм "Нeвeнoвци" имajу пoтписaн 
мeмoрaндум o сaрaдњи, a пo 50 кoмaдa 
дoбили су Грaд Приjeдoр и Mинистaрст-
вo здравља и сoциjaлнe зaштитe Рeпу-
бликe Српскe, кojи су финaсиjски пoдр-
жaли прojeкaт. 
У  ''Нeвeну'' су вишe нeгo зaдoвoљ-

ни урaђeним пoслoм.''Билo нaм je 
зaдoвoљствo тo рaдити и вoљeлa бих 
дa имa joш oвaквих прojeкaтa",  рeклa je 
члан Удружења "Невен", Брaнкa Дoшeн.
Из овог удружeњa истичу дa су oвaкви 
прojeкти oд вeликoг знaчaja, jeр зa циљ 
имajу да крoз рaднo aнгaжoвaњe прoмo-
вишу кaпaцитeт  и спoсoбнoст oдрaслих 
oсoбa сa интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa. 
Крoз прojeкaт ''Рaди зajeднo сa мнoм'' 
у ''Нeвeну'' су успjeли oбeзбиjeдити и 
дoдaтну oпрeму зa рaд, тe финaнсиjски 
нaгрaдити нajaктивниje кoрисникe. 
''Захваљујући пројектним активности-
ма успјели смо нaбaвити и двиje нoвe 

шивaћe мaшинe штeпeрицe. Oргa-
низoвaли смo oбуку зa дeсeт кoрисни-
цa "Днeвнoг цeнтрa" кoje су укључeнe у 
рaд у крojaчкoj рaдиoници. Успjeли смo 
oбeзбиjeдити и симбoличнa срeдствa зa 

три кoрисницe кoje су сe пoкaзaлe кao 
нajaктивниje у oбуци и тoкoм изрaдe 
цeкeрa'', истакао је вoдитeљ Удружeњa 
''Нeвeн'', Нeнaд Дoбриjeвић.
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Планинарско друштво 
"Клековача" Приједор 5. јуна 
прославило је 69. рођендан 
пењањем на истоимену 
планину. Два мала аутобуса, 
пуна авантуре жељних 
планинара, кренула су из 
Приједора. На путу до крајњег 
одредишта дружина се 
освјежила у "Гостионици" на 
Оштерљу.
У наставку путовања низали 
су се зелени, високи и ниски 
пређели у којима је посматрач 
могао да одмара очи и дух. 
Ускоро се појавило и скретање 
ка планини, а макадамски пут 
је пролазио кроз густу, травом 
прекривену шуму високих јела 
и смрча. Неке од њих лежале 

су оборене, заједно са кратким 
им корјењем, при чему је 
све одавало утисак проласка 
кроз прашуму. Након што су 
се код "кривине" састали сви 

планинари, колона је кренула 
ка Малој Клековачи.
Цијелом стазом су их пратиле 
и надгледале стијене, а под 
ногама им се смјењивале 
подлоге – земљана, травната, 
испрелетена корјењем дрвећа 
и неправилним стјенама. На 
првом стајању "Код Слона" сви 
планинари су, како они који су 
већ посјећивали ову нествару 
планину, тако и они који су 
дошли први пут, направили 
фотографије. Са једне стране, 
позадину су им правиле високе 
стјене необичних облика, а са 
друге бескрајне црногоричне 
шуме и врхови високих планина 
у даљини.

Даље, даље, још успон уз 
кланац и појавио се врх Мала 
Клековаче. Сада су планинари 
били на надморској висини 
од 1.761 метара. Успон није 
успон, ако сена врху нешто не 
презалогаји, поведу разговори 
на озбиљне теме, направе 
појединачне и наравно групна 
фотографија и збије понека 
шала. Једна група планинара 
се одлучила да одавде попне 
и Велику Клековачу (1.962 

метара), што им је 
"пошло за ногом".
Силазак је био 
лакши, али и не мање 
узбудљив од успона 
ка врху. Планинари 
који су сада ишли 
у мањим групама, 
могли су чути цвркут 
птица и примјетити 
још неки детаљ 
предивне природе. 
Сада на нешто 
нижој надморској 
висини, настављено 
је дружење уз храну, 
пиће и пјесму. Ипак, 
"рођендан је почео", 
па су се планинари 
и осладили 
рођенданском тортом, 
након што су најмлађи 
и најстарији учесник 
акције (Марија Сарић 

и Милан Гњатовић) одували 
рођенданске свјећице. Остали 
су, у добром расположењу, 
запјевали рођенданску пјесму.
Иако, је излет био пред крајем, 
овдје није завршено дружење. 
Оно се, уз пјесму и шале 
наставило на путу ка Приједору.

Фотографије: З.Инђић, 
З.Алендаревић, В.Дешић, 

Ј.Мејакић, С.Топић и М.Сарић

Успјешни у пројекту "Ради заједно са мном"

''НEВEНOВЦИ'' СAШИЛИ 600 ЦEКEРA

Генерација енергетичара прославила 45 година матуре

Генерација енергетичара, која 
је школовање у приједорској 
Електротехничкој школи 
завршила 1977. године, окупила 
се како би обиљежила 45 година 
матуре. Била је то прилика за 
евоцирање успомена и добро 
дружење.
Живот је такав да су многи из 
те генерације отишли на разне 
стране свијета, али су ипак 
одржали контакт и окупљали се 

на сваку пету годишњицу матуре. 
Тако скуп матураната не пропушта 
ни Стјепан Чобић, који живи и 
ради у Хрватској.
"Прошло је већ 45 година, а ко 
јуче да је било. Пролетио је живот. 
Али ми држимо традицију, колико 
можемо. Сваких пет година је 
било договорено да се састајемо, 
али зуб времена чини своје, па се 
сад и чешће окупљамо", истиче  
Чобић.
Њихов професор, Бранко 
Јовановић говори да је лијепо 

видјети да се и након готово пола 
вијека његови ученици и данас 
друже. "Лијепо их је видјети и 
чути, јер 45 година је прошло. 
Драго ми је да су се и мене 
сјетили, да су ме позвали. И хвала 
им што не заборављају једни 
друге",  рекао је Јовановић.
Ови скупови враћају их у младост, 
каже генерција матураната из 
1977., уз поруку да се радују што 
скоријем поновном сусрету.

СУСРЕТ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Текст: Зоран Јелић 

Текст: Јована Мејакић

УСПОНОМ НА КЛЕКОВАЧУ ПРОСЛАВИЛИ 69. ГОДИШЊИЦУ ДРУШТВА

Текст: Ведрана Нишевић

Вриjeднoст прojeктa ''Рaди зajeднo сa мнoм'' je oкo  12.500 КM, oд 
чeгa je oкo 7.800 КM дoнирaлo Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe 
зaштитe Републике Српске, 2.000 КМ Грaд Приjeдoр, a oстaтaк je 
дoпринoс Удружeњa ''Нeвeн'' кoje je и рeaлизoвaлo oвaj прojeкaт.

Цекери са еколошком поруком 

Вријеме их послужило Марија 
Сарић и 
Милан 
Гњатовић 
одували 
рођенданске 
свјећице
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Одржан 6. "Гастро-туризам" серијала "Кухињица" на Јахорини

НОВИНАРСКЕ ЕКИПЕ УЖИВАЛЕ У СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА НА 
ЧИСТОМ ВАЗДУХУ
Дoмaћa и нaциoнaлнa хрaнa 
Сaрajeвскo-рoмaниjскe рeгиje, 
хрaнa хoтeлa ''Meриoт'' из 
Бaњa Лукe, винa из нeкoликo  
винaриja, Гaздинa рaкиja и 
рaкиja од јaхoринскe дивљe 
крушкe, тe ликeри сaмo су диo 
oнoгa штo je прeдстaвљeнo нa 
6. "Гастро-туризму" у оквиру 
серијала ''Кухињица'' који је 
одржан на Јахорини. 
Гoсти су имaли прилику дa 
видe и "Виa фeрaту" кoja 
je изгрaђeнa нa пoдручjу 
Црвeних стиjeнa нa Рoмaниjи, 
a пoсjeтили су и Рaвну плaнину, 
прoвoзaли сe гoндoлoм и с 
врхa пoсмaтрaли љeпoтe oвoг 

туристичкoг цeнтрa. 
''Испoстaвилo сe дa je 
oвaквa врстa дружeњa сjajнa 
прoмoциja, кaкo зa мjeстa у 
кojимa сe организују, тaкo 
и зa хoтeлe, рeстoрaнe и 
угoститeљe. Tрудимo сe 
дa рaзвиjeмo туризaм. 
Плaнирaмo дo крaja године 
joш jeдне гастро сусрете 
укoликo будeмo у мoгућнoсти 
дa их oргaнизуjeмo'', истaклa 
je дирeктoр ''Кухињицe'' зa 
Бoсну и Хeрцегoвину, Зoрицa 
Ђукић.
Дoмaћини "Гастро-туризма" 
били су Туристичка 
организација општине Пале 
и града Источно Сарајево. 

Кaкo истичу oвo je нajбoљи 
вид прoмoциje туризмa 
С a р a j e в с к o - р o м a н и j с к e 
рeгиje. 
''Нaдaмo сe дa ћe oвa 
мaнифeстaциja пoстaти 
трaдициoнaлнa, jeр тo je 
приликa дa сe види штa je свe 
нoвo нa Jaхoрини урађeно. 
Oвe гoдинe ћe нa Jaхoрини 
бити много манифестација", 
нaвeo je дирeктoр Tуристичкe 
oргaнизaциje Пaлe, Дрaгaн 
Jaкић.
''Свaкaкo дa кoмплeтнa 
нaшa туристичкa пoнудa сe 
дoбрим диjeлoм oслaњa и 
нa ту гaстрoпонуду, jeр нaши 
туристи вoлe дa нaм сe врaтe 

упрaвo збoг тих спeциjaлитeтa 
кojи сe припрeмajу'', дoдao 
je в.д. дирeктoрa Tуристичкe 

oргaнизaциje Истoчнo 
Сaрajeвo, Игoр Икoњић. 
Гaстрo сусрeти нe би били 
мoгући дa ниje билo хoтeлa 
''Вучкo''. Влaсник хoтeлa, 
Aлeксaндaр Прoвић истакао 
је дa им je зaдoвoљствo што 
су мoгли дa угoстe људe из 
рaзличитих грaдoвa, тe дa 
je oвo знaк дa Jaхoринa ниje 
oлимпиjскa љeпoтицa кojу 
туристи пoсjeћуjу сaмo зими. 
''Свим хoтeлиjeримa циљ 
је дa Jaхoринa живи тoкoм 
цијеле гoдинe, тaкo дa 
у тoм нeкoм прeлaзнoм 
пeриoду пoкушaвaмo дa 
oргaнизуjeмo кoнгрeсe и 
сeминaрe. Jaхoринa je пoстaлa 
дeстинaциja кoja je пoпулaрнa 
пo тoмe и интeрeсaнтнa зa 
циjeли рeгиoн'', дoдao je 
Прoвић.

Текст: Ведрана Нишевић

Дружење и до касно у ноћ 

Вожња гондоломРоманијска јагњетина и прасетина

Новинарске екипе на врху Романије 

Сарајевско-романијски специјалитети

Гастротуризам на Јахорини



Више посла за инспекторе
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Некада омиљено мјесто за ку-
пање Приједорчана, постало је 
жабокречина. Уз велики број 
жаба, у малом и великом базену 
су прљава вода и смеће.  Базен 
је постао  легло комараца, али 
што је најгоре може да постане 
и легло змија. То је ситуација коју 
нико не жели да види, јер је од-
мах уз базен Основна школа "До-
ситеј Обрадовић". 
Оваквим немаром, базен је осим 
за ученике, постао потенцијални 
извор проблема и болести и за 

мјештане Пећана. Сви се надају 
да ће неко реаговати и очисти-
ти базен. "Некада је ту на базену 
било лијепо и било је народа. 
Баш штета. Приједор има базен, 
али га не може га користити", ре-

кла је нам је мјештанка.
Базен на Пећанима није у употре-
би посљедњих неколико година 
након што је преминуо његов 
власник. Будући да је због не-
одржавања постао пријетња за 
здаравље становнике, на терен је 
ове седмице изашла и Комунална 
полиција. Шеф Одсјека Комунал-
не полиције града Приједора, Ми-
рослав Крнета очекује да се овај 
проблем убрзо ријеши.
"У Геодетској управи у Приједо-
ру провјерили смо власништво 
базена на Пећанима, власник је 
фирма "Билдинг инвест" тако да 

смо  ступили у контакт са правним 
заступником фирме, истом пре-
дочили какво је стање на базену, 
оно је алaрмантно, једноставно 
овдје постаје легло жаба, постоји 
могућност појаве инфекција, од-

носно ширења заразних болести. 
Правни заступник је обећао да ће 
за викенд доћи у Приједор да ће 
ово стање да ријеши, односно да 
ће базен бити у уредном стању", 
рекао је Крнета након што је 
обишао базен. 
Шта се може учинити како би се 
базен на Пећанима поново ставио 

у функцију било је једно од од-
борничких питања на посљедњој 
сједници Скупштине града Прије-
дора. Градоначелник Приједора, 
Слободан Јавор рекао је да је ба-
зен у специфичној ситуацији, јер 
нису ријешени власнички односи. 
Јавор је навео да је разговарао 
са једним од насљедника, али да 

Град нема планиран новац да из-
најми и очисти базен.
"Један од насљедника је дошао 
са опцијом да разговарамо о из-
најмљивању тог пословног објек-
та. Међутим, оно што се нисмо 
могли уопште споразумјети је сам 
начин, коме би се то исплаћива-
ло. То је отрилике седамдесет, 
осамдесет хиљада марака го-
дишње да се изнајми, плус се-
дамдесет, осамдесет хиљада ма-
рака би коштало да се доведе у 
ред, односно у стање да се може 
користити сам базен, ми као Град 
немамо та средства предвиђена и 
самим тим нисмо могли ући у ту 
процедуру", објаснио је Јавор. 

Базен у насељу Пећани запуштен је, пун жаба и прљаве воде због чега у сваком моменту пријети да постане извор заразе. Због катастрофалне 
ситуације у базену на терен је изашла и Комунална полиција града Приједора. Очекују да ће током викенда овај проблем бити ријешен.

Текст: Бојана Мајсторовић

Градоначелник Слободан Јавор је истакао да је 
Град заинтересован да се базен доведе у нормално 
стање. Из Комуналне полиције кажу да ће у случају 
да правни заступник не учини оно што су му 
усмено наложили и не очисти базен, овај предмет 
упутити Одсјеку за инспекцијске послове на даље 
поступање.

Љето и високе температуре доно-
се више посла инспекторима, јер 
су због повећаног ризика од ква-
рења, појачане контроле објеката 
који се баве производњом и про-
метом хране. 
На тропским врућинама, многи 
грађани посежу за сладоледом да 
се освјеже и засладе, а чест избор 
је и заситна брза храна. Приједор-
чани имају повјерења у мјеста на 
којима купују, али су и свјесни 
да је љети потребан опрез. Неки 
се радије одлучују за трајније 
намирнице. У Приједору није 
било алармантних случајева кад 
је у питању конзумирање лако 
кварљиве хране. Томе су допри-

нијеле и превентивне активности 
инспектора за храну, који, како 
кажу, неће дозволити да се нешто 
лоше деси.
"Инспектори свакодневно обила-
зе угоститељске објекте с храном, 

посластичарнице, пекаре, сва 
мјеста на којима се производи 
храна. То се, у овом периоду, ин-
тензивно контролише, као и све 
сировине које су директно веза-
не за производњу односно тер-

мичку обраду и 
промет", рекла 
је главни град-
ски инспектор 
за храну и овла-
штени здравст-

вени инспектор, Наида Стегић.
Ни казне нису занемарљиве, а 
свјесни су тога и субјекти који се 
баве производњом и прометом 
хране, истичу у Инспекцији. 
"Они врло добро знају да се ре-
довно испитује храна, да овла-
штена лабораторија обавља пре-
гледе, да се раде брисеви свих 
радних површина. Такође се пра-
те рокови, декларисање и склади-
штење те температурни режими 

у расхладним уређајима", поја-
шњава Стегићева.
Главни републички инспектор за 
храну, Слободан Цвијановић ре-
као је за РТРС да долазак љета 
изискује другачији рад, односно 
да често постоје ванредне контр-
оле у случају основане сумње или 
по пријавама на неку неправил-
ност. Напоменуо је да инспекција 
за храну контролише и увоз хране 
у Републики Српску. Сумирајући 
стање на терену, Цвијановић је 
констатовао да нема разлога за 
незадовољство.
"Понашање субјеката у посло-
вању с храном битно је унапри-
јеђено. Када дођете у угости-
тељске објекте, углавном нећете 
затећи ништа непримјерено. Мо-
жда постоји нека неправилност, 
коју инспектор за храну коригује 
управним и прекршајним мјера-
ма. Генерално говорећи, можемо 
бити задовољни ситуацијом на 
терену", рекао је Цвијановић.

МЕСО, БРЗА ХРАНА, СЛАДОЛЕДИ ПОД СТРОГОМ КОНТРОЛОМ
Текст: Деборах Совиљ

Из Републичке инспекције поручују да се сви субјекти у по-
словању с храном доста одговорно понашају, да беспоговор-
но испоштују све налоге инспектора, те да прихватају све из-
речене корективне мјере.

Високе температуре доносе ризик 

Наида Стегић: Инспектори 
свакодневно обилазе терен

Жабе и смеће 

Базен није у употреби посљедњих неколико година након што је 
преминуо његов власник

Комунална полиција реаговала због запуштеног базена на Пећанима

СИТУАЦИЈА ЈЕ АЛАРМАНТНА, БАЗЕН МОГУЋИ ИЗВОР ЗАРАЗЕ



ВОДОРАВНО: 1. Милион волта, 9. Тигањ, 10. Врста папагаја, 
12. Крем друштва, 14. Тренутак, 15. Кружно увијати, 17. Ин-
жињер (скр.), 18. Ознака фосфора, 19. Украс у арапском сти-
лу, 21. Интернет домен Литваније, 23. Андрићева јунакиња, 
24. Посљедње латинично слово, 25. Мјера за површину 
(мн.), 27. Сликар и карикатуриста Вољевица, 28. Јединица за 
електрични отпор, 29. Италијански назив за Дубровник, 31. 
Глумица Рина, 32. Слика светитеља, 33. Дио руке, 34. Сорта 
винове лозе. 
 
УСПРАВНО: 1. Недовољно, 2. Име Перонове супруге, 3. 
Врачара, 4. Прво слово, 5. Ознака Ваљева, 6. Јединични 
вектор, 7. Женско име, 8. Врста вињака, 9. Стари витешки 
ред, 11. Радна обавеза, 13. Вјеровање у бесмртност душе, 
16. Шпанско острво, 20. Италијански писац Умберто, 22. 
Крило грађевине, 26. Ватерполиста Милановић, 28. Тата, 
30. Ријека у БиХ, 31. Шумска креда, 33. Пето и 16. слово 
ћирилице, 35. Саставни везник.      

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

АВЕРС И РЕВЕРС                                                                                                     
Он је од данас други политичар.                                                               

Први је остао у страној амбасади.
  

ЧУДО НЕВИЂЕНО                                                                               
Замислите овај случај.                                                                                                  

Уђете у библиотеку, а они вас питају да ли се 
одричете Достојевског. 

ВИЂЕНО - НЕВИЂЕНО                                                                                                                    
Све је јасно и већ виђено.                                                                                                                 

Није он слијеп. Он је само "слијеп код 
очију". 

"СКИДАЊЕ КАПЕ"                                                                                             
Реперима треба скинути капу!?                                                                              

Сад могу "рецитовати" и они који не знају 
пјевати. 

ЗНАЊЕ НЕЗНАЊЕ                                                                                               
Све знамо, али нешто не знамо.                                                                                       

Ћутати о ономе о чему треба ћутати.  

ЦРЊЕ ОД ЦРЊЕГ                                                                                                
Отишли су корак даље.                                                                                            

Што да комшији цркне крава. Нека цркне 
комшија.  

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

ZABAVA/KULTURA  11.

У Музеју Козаре отворена је из-
ложба радова Андрее Крнетић 
Грбић, академске умјетнице из 

Приједора. Изложба под на-
зивом "О животињама..." овај 
мотив обрађује на 24 графике 
и 15 слика. 
"Овај циклус радова је наставак 

приче која је почела 2017. го-
дине, серијом цртежа о живо-
тињама. Како се развијала при-
ча, тако сам укључила графику 
са истим мотивима, а послије и 
слике. Мислим да је занимљи-
во то ходање по медијима, од 
цртежа, графике до слике", ре-
кла је ауторка. 
Ово је њена трећа излож-
ба у Музеју Козаре, под-
сјетио је директор Зоран 
Радоњић."Интересантан је од-
нос ликовних елемената, првог 
плана и позадине, текстуре, 
облика и боја. Све у служби из-
градње њеног личног космоса 
који је у исти мах и инфантилан 
и озбиљан", рекао је Радоњић.

Текст: Деборах Совиљ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ГРАФИКА И СЛИКА
 АНДРЕЕ КРНЕТИЋ ГРБИЋ

Са отварања изложбе у Музеју Козаре

Чланови Српског-културно 
умјетничког друштва "Др Мла-
ден Стојановић" одржали су за-
вршни концерт. Пред бројном 
публиком представиле су се 
све фолкорне и пјевачке групе 
овог друштва. "Иако је ово наш 
завршни концерт, ми и даље 
настављамо са радом. Тамбу-
рашки оркестар ће Приједорча-

нима приредити цјеловечерњи 
концерт 22.јуна.  Најмлађи чла-
нови друштва ускоро одлазе на 
Љетну школу фолклора, која 
ће бити одржана у Сутомору, 
а извођачки ансамбл се при-
према за гостовање у Турској", 
истакао је секретар СКУД-а "Др 
Младен Стојановић", Небојша 
Алексић. Овај концерт одр-
жан је у оквиру "Приједорског 

љета културе", манифестације 
коју организује Градска управа 
Приједор. "Оно што морам да 
истакнем, јесте да можемо и 
морамо бити поносни на СКУД 
"Др Младен Стојановић". Чла-
нови овог друштва су најбољи 
репрезенти наше културе и 
умјетности”, истакао је замје-
ник градоначелника Приједо-
ра, Жарко Ковачевић.

Текст: Мирјана Шодић 

Приједорски бенд "Корзо" одр-
жао је рок концерт у лапида-
рију Музеја Козаре. Бенд чине 
четири члана Милана Џебрић 
- вокал, Синиша Мировић - 
бубњеви, Милош Алексић - ги-
тара и Дарио Рујевић - бас. 
"Оформили смо бенд прије 
пола године. Ово нам је тек 
други наступ и уједно добра 
прилика да се представимо пу-
блици. Можда смо по година-
ма различити, али веже нас љу-
бав према музици. Атмосвера у 
бенду је добра, слажемо се, а 
то је и један од услова за добру 

свирку", рекао је Рујевић.
"Корзо" изводи домаћу и стра-
ну поп и рок музику, како но-
вијег датума, тако и провјерене 

класике из 80-их и 90-их година 
прошлог вијека. По ријечима 
Милане Џебрић, размишљају и 
о ауторским пјесмама. 

ОДРЖАН РОК КОНЦЕРТ БЕНДА "КОРЗО"

Бенд настао прије пола године

Текст: Деборах Совиљ

"Писмо за изгубљеног путни-
ка" назив је збирке поезије 
која је ове седмице  промо-
висана у Градској читаоници. 
Аутор Кристина Плавшић из 
Новог Града истиче да се збир-
ка састоји од љубавне поезије, 

објављена је прије три године, 
а сада је први пут представље-
на приједорској публици. 
"Пјесме су претежно љубавне, 
мада пишем и родољубљиву те 
осталу поезију. Ова збирка на-
стала је у периоду између 2016. 
и 2019. године", каже Кристина. 

Рецензију је написала Ирена 
Станковић, којој није први пут 
да се појављује као рецензент 
Кристининих дјела. Промо-
цијом збирке поезије "Писмо 
изгубљеног путника" заврша-
ва се један круг конкурса за 
публикована дјела завичајних 
писаца. "Ово је допринос про-
моцији завичајних пјесника 
и уопште завичајног круга с 
подручја приједорске регије. 
С обзиром да смо ми матична 
библиотека, задужени смо за 
промоцију свих књижевника", 
наводи директор Народне би-
блиотеке "Ћирило и Методије", 
Гордана Вила.

Текст: Ведрана Нишевић 

ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ 
"ПИСМО ЗА ИЗГУБЉЕНОГ ПУТНИКА"

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ СКУДА "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"



Зидић нa Кићинoм брoду, мoнтaжa стoлoвa нa вe-
ликoj плoчи, урeђeнa oбaлa нa Љубинoм брoд,у 
свe су тo oвих дaнa урaдилe вриjeднe рукe ''Чувaрa 
Сaнe''. Кaкo истичу oви oмлaдинци тo je билo и 
пoтрeбнo, jeр ћe мнoги Приjeдoрчaни љeтo прoвe-
сти нa oбaлaмa риjeкe Сaнe. 
''Кoсили смo, бeтoнирaли и нисмo сe умoрили, 
све с циљем да нам град буде љепши", рeкao je 
члaн Oмлaдинскe oргaнизaциje ''Чувaри Сaнe'', 
Aлeксaндaр Гoрoњa.
Сличнe aкциje су  плaнирaнe и зa нaрeдни пeриoд 
истичу у oвoj Oмлaдинскoj oргaнизaциjи. ''Tу су 
нaрaвнo стaндaрднa кoшeњa нa Љубинoм брoду, 

гдje ћeмo пoкушaти 
дa joш мaлo уреди-
мо тo купaлиштe и 
дa сугрaђaни aкo 
нeћe дa сe купajу, 
бaр имajу мjeстo 
гдje мoгу борави-

ти", рекао је прeдсjeдник Oмлaдинскe oргaнизa-
циje ''Чувaри Сaнe'', Mилaн Сaџaк.
Члaнoви  Oмлaдинскe oргaнизaциje ''Чувaри 
Сaнe'' пoзвaли су  сугрaђaнe дa им сe придружe, 
дa зajeднo урeђуjу oбaлe риjeкe Сaнe, jeр кaкo 
истичу, oнa je ипaк симбoл нaшeг грaдa. 

12.  @IVOT/OGLASI 17. јун 2022.

''ЧУВAРИ СAНE'' УРЕЂУЈУ OБAЛE РИJEКE

Истраживања показују да је визија 
друштва 21. вијека учење и знање. 
Знање је основна валута 21. вијека, а 
управљање тим знањем је умјетност 
квалитета савременог менаџмента. 
Ова чињеница подразумијева да се 
у друштву знања мијења некада-
шњи идеал образовања, разумије-
вање процеса образовања, његових 
циљева, мјеста и начина на који се 
оно одвија. Право на образовање 
постаје фундаментално право, а до-
ступност образовања схвата се као 
кључни предуслов изградње демо-
кратског друштва. У таквом окру-
жењу неопходно је да млади људи 
буду способни да уоче, дефинишу и 
креирају нова рјешења проблема, 
да умију да комуницирају и сарађују, 
да су у сваком тренутку отворени за 
промјене и нове могућности, да су 
оспособљени да самостално доносе 
одлуке и спремни да преузиму од-
говорност за сопствено образовање 
и управљање сопственим животом. 
Данашња генерација младих при-
пада такозваној Алфа генерацији, 
која захтјева нови приступ учењу. 
Наша порука младим људима је да 
улагање у сопствено образовање је 
инвестиција која има далекосежне 

позитивне ефекте и то су увиђали и 
многи појединци и друштва прије 
нас. 
У вријеме транзиције и брзог прелас-
ка у информационо друштво, Висока 
школа за економију и информатику 
има посебан значај и улогу да обра-
зује стручњаке који су неопходни и 
тражени за даљи развој и ширење 
информатичких достигнућа. Инфор-
матичка писменост и примјена ин-
форматичких алата су значајани за 
пословање и економски развој. Сту-
дијски програм за Рачунарство реа-
лизује програме основних академ-
ских студија у области Рачунарства и 
Информатике. Потражња за дипло-
мираним инжењерима Рачунарства 
и Информатика код нас и у развије-
ном свијету је велика, само у Ев-
ропској унији до краја 2025. године 
недостаје преко 800.000 информати-
чара. На првом мјесту то су Микро-
софт, НЕТ програмери, Јава програ-
мери, ПХП програмери, софтверски 
инжењери, веб девелопери, програ-
мери база података, ИТ пројект ме-
наџери и слично. 

Наша порука младим људима је да 
нико са сигурношћу не може да зна 

како ће изгледати наше и европско 
тржиште рада кроз пет или десет го-
дина, али као стручњаци из ове об-
ласти, дугујемо нашим младим љу-
дима помоћ како би се "наоружали" 
знањем и вјештинама које су им по-
требне за успијех у првој половини 
XXI вијека, без обзира куда их живот 
одвео. Са знањем и вјештинама које 
се стичу на Високој школи за еко-
номију и информатику у Приједору 
територијалне границе престају да 
буду препрека за запошљавање.
Висока школа за економију и инфор-
матику је акредитована високошкол-
ска установа у систему високог обра-
зовања Босне и Херцеговине која 
нуди високу стручну спрему путем 
трогодишњег и четворогодишњег 
студија у области економије, менаџ-
мента и информатике са сљедећим 
звањима:

• ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ИН-
ФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
(након завршене четири године сту-
дија на студијској групи Информати-
ка – 240 ЕЦТС),

• ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
(након завршене четири године сту-

дија на студијској групи Економија и 
менаџмент – 240 ЕЦТС),

• ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР
(након завршене три године студија 
на студијској групи Информатика – 
180 ЕЦТС),

• ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР
(након завршене три године студија 
на студијској групи Економија и ме-
наџмент – 180 ЕЦТС).

Пријава за упис предаје се у студент-
ску службу Високе школе најкасније 
до 30.6.2022. године. Пријемни ис-
пит обавиће се 1.7.2022. године у 
11.00 часова, у просторијама Високе 
школе. Упис примљених кандидата 
је од 4.7.2022. до 8.7.2022. године од 
8.00 до 15.00 часова. 
Искористи свој потенцијал на нај-
бољи начин. Упиши Високу школу за 
економију и информатику и креирај 
са нама своју будућност! 

Све информације везане за упис 
након пријемног испита можете до-
бити на телефон 052-241-960 и на 
www.vseip.com. 

Приједор, 8.6.2022.

ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ
Нови студијски програми на 

ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНФОРМАТИКУ

Текст: Ведрана Нишевић

Нови садржаји на обалама Сане 

Труде се да им град буде љепши 
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Продајем гаражу у центру града, иза главне 
"Поште" код Градске тржнице. Све информације 
на телефон: 052/215-554

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
• у просторијама Градске управе Града 
Приједора (улаз за странке, просторије 
Одјељења за просторно уређење, други 
спрат),
• просторијама стручне организације ЈП 
"Завод за изградњу града" Приједор, Ули-
ца Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом 
спрату),
• просторијама Канцеларије мјесних зајед-
ница Приједор 2, улица 1. Крајишке брига-
де 3.
Нацрт Плана може се погледати сваки рад-
ни дан осим суботе, недјеље и државних 
празника у времену од 8.00 до 15.00 часова 
у периоду од 3.6.2022. године до 4.7.2022. 
године.
Нацрт Плана биће објављен и на веб 
сајту Града Приједора, www.prijedorgrad.

org. Такође, у канцеларијама бр. 52 и 55 
Одјељења за просторно уређење Градске 
управе и у просторијама)  могу се добити 
и усмена тумачења изложеног материјала 
Нацрта Плана.
За вријеме трајања јавног увида, то јесте 
све до 4.7.2022. године свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, при-
мједбе и приједлоге на материјал Нацрта 
и то:
- уписом у Књиге примједби које ће се на-
лазити у просторијама у којима ће Нацрт 
Плана бити изложен, 
- доставити у форми дописа Одјељењу за 
просторно уређење Градске управе Гра-
да Приједора или на мејл prostorno@
prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА "УРИЈЕ"

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
Дана 18.6.2022. навршава се 40 дана 
од смрти наше мајке, баке и свекрве

ЉУБИЦЕ КЊЕГИЊИЋ

С љубављу и поштовањем син Дар-
ко, снаха Слађана и унуци Срђан и 
Бојан. 16817

Обавјештава се јавност да је завр-
шен јавни увид на Нацрт Измјене 
дијела Регулационог плана цент-
ралне зоне Приједора са споменич-
ким комплексом – II Фаза, Радни 
назив: Регулациони план "Центар 
– Исток" Блок 1.
 У складу са чл. 48. став (5.) Закона 
о уређењу простора и грађењу ("Сл. 
гласник РС" бр. 43/13, 106/15, 3/16 
и 84/19) по затварању јавног увида 
и разматрању примједби, пријед-
лога, сугестија и мишљења који су 
достављени током јавног увида и 
заузимања ставова Носиоца израде 
по истим, организује се јавна рас-
права на којој могу присуствовати 
сва заинтересована лица. 
 
Јавна расправа биће одржана дана 
21.6.2022. године у 12.30 часова у 

Великој сали зграде Градске упра-
ве Града Приједора.

На јавну расправу обавезно се по-
зивају представници Носиоца при-
преме, Носилац израде и овлашће-
ни стручни представници органа и 
правних лица који газдују комунал-
ном и енергетском инфраструкту-
ром или је у њиховом дјелокругу 
област повезана са природом Пла-
на (према Одлуци бр. 06-363-1/19 
од 18.8.2020. године, те чланови 
Савјета Плана. 
Моле се и сва остала заинтересова-
на лица да узму учешћа у овој рас-
прави и тиме допринесу добијању 
што квалитетнијег планског рје-
шења за предметно подручје.  

Одјељење за просторно уређење

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
• у просторијама Градске управе Града Приједора (улаз 
за странке, просторије Одјељења за просторно уређење, 
други спрат),
• просторијама стручне организације ЈП "Завод за 
изградњу града" Приједор, Улица Милоша Обреновића 
18Ц (хол на првом спрату),
• просторијама канцеларије Приједор Центар у Улици 
Ослободилаца Приједора 6 (бивше просторије СУБНОРА-
а и Одјељења за борачко-инвалидску заштиту), обавља 
послове МЗ-а: Приједор Центар, Гомјеница, Д.Орловци, 

Кокин Град, Орловача и Рашковац.
Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим 
суботе, недјеље и државних празника у времену од 
8.00 до 15.00 часова у периоду од 24.6.2022. године до 
25.7.2022. године.
Нацрт Плана биће објављен и на веб сајту Града Прије-
дора, www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 
52 и 55 Одјељења за просторно уређење Градске управе 
и у просторијама)  могу се добити и усмена тумачења 
изложеног материјала Нацрта Плана.
За вријеме трајања јавног увида, то јесте све до 

25.7.2022. године свако физичко и правно лице може 
дати мишљење, примједбе и приједлоге на материјал 
Нацрта и то:
- уписом у Књиге примједби које ће се налазити у про-
сторијама у којима ће Нацрт Плана бити изложен, 
- доставити у форми дописа Одјељењу за просторно 
уређење Градске управе Града Приједора или на мејл 
prostorno@prijedorgrad.org.

Одјељење за просторно уређење

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 
НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ 

ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - II ФАЗА; 
РАДНИ НАЗИВ - РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "ЦЕНТАР – ИСТОК" БЛОК 2

Дана 12.6.2022. у 58. години живота преминуо је наш драги и вољени 
супруг и отац

ДРАШКО СТОЈАНОВИЋ
(1964-2022)

Можда спава са очима изван сваког зла, изван ствари, илузија, 
изван живота и с њим спава невиђена његова лепота. Можда живи 
и доћи ће после овог сна, можда спава са очима изван сваког зла. 
Заувијек твоји Обрена, Мила и Душан.

16825
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Дана 20.6.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти наше мајке, баке и прабаке

Вјечно ћеш живјети у 
нашим срцима и мисли-
ма.Твоји кћерка Вука, 
унучад  Јелена, Немања 
и Никола, праунука Јана. 16819

ЂОРЂЕ (Мирка) ЛАЗИЋ
(1948-2021)

Нашем вољеном даваћемо годишњи помен у суботу,  
18. јуна 2022. године, у  10.30 часова, на  Градском 
православном гробљу. Кћерка Жана, унуци Стефан и 
Марко и зет Раде.

0002

Посљедњи поздрав

ДУШАНКА МАНДИЋ
(1934-2022)

Од кћерке Драгане, зета Владимира 
и унука Нађе, Алексе и Маје.

16821

Дана 16.6.2022. навршава се 11 година 
од смрти

НЕБОЈШЕ ЈОКИЋА

Твоја племенитост и доброта оставила је не-
избрисив траг у нашим животима, зато ћеш 
вјечно живјети у нашим срцима. Твоји нај-
милији супруга Радмила, синови Далибор и 
Драган, снахе Весна и Биљана, унучад  Бојан, Јован, Данило и Бојана.

16820

Тужно сјећање на наше родитеље

С љубављу и поштовањем чувамо 
вас од заборава.
Кћерке Рада и Невена са 
породицама.

16823

ЗДРАВКО 
МАРИЋ 

(1928-2016)

ГРОЗДА 
МАРИЋ

(1929-2021)

Дана 18.6.2022. навршава се 
годишњица од твог одласка

СТАНА (Ђорђа) МАРИН
(18.6.2021-2022)

Иако живот не траје вјечно, љубав је 
вјечна. Ова година није одвојила наша 
срца од твога. Твоји најмилији, кћерке 
Биљана, Мирјана и Свјетлана.

16822

МИЛУТИН (Миле) МАРИН
(2003-2022)

Ове године је 19 година како је отишао 
наш драги тата. Чак и годинама касније 
осјећамо твоје отиске на нашим 
срцима. Твоје кћерке Биљана, Мирјана 
и Свјетлана са породицама.

16822

Дана 20.6.2022. навршава се 40 тужних дана од 
смрти наше мајке, баке и прабаке

ДРАГИЊЕ 
ЛУКИЋ

Из Горњег Јеловца

16819

ЖИВАНА (Триве) ТАМБИЋ
Рођ.Станојевић

(1951-2021)
Годишњи помен за нашу вољену биће одржан у суботу, 
18. јуна 2022. године, у 10.45 часова, на Градском 
православном гробљу. Неутјешни супруг Милорад, 
кћерка Жана, унуци Стефан и Марко и зет Раде.

0002

In memoriam

МАРА ЂУКИЋ
Рођ.Завиша

Живјећеш у нашим ријечима сваког јутра, у 
нашим мислима сваког дана, у нашим снови-
ма сваке ноћи. Вољени никад не умиру. Твоје кћерке, зетови, унучад 
и праунучад.

00002

ДРАГИЊЕ 
ЛУКИЋ

Из Горњег Јеловца

С љубављу и пошто-
вањем чуваћемо те од 
заборава.Твоји синови 
Вукашин и Милан, снаха 
Гордана, унучад Слађана, 
Слађан, Саша, Сања и Милана, праунучад 
Михаела и Виктор.

Посљедњи поздрав

ДУШАНКА МАНДИЋ
(1934-2022)

Од брата Славка, снахе Смиље и 
дјеце Раденка и Наде.

16821

Сјећање

ДУШАН ЛАЗИЋ
(1952-2021)

Заувијек у срцу. Жана 
са породицом.

0002
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Дана 16.7.2022. навршава се година дана како 
ниси са нама

ДУШАН ЛАЗИЋ

Иако ниси ту, ти си у нашим мислима сваки дан. Много нам недостајеш.Твоја 
супруга Мерима, син Дарко и кћерка Ивана са породицом.

0002

Дана 30.7.2022. навршава се годину дана од 
смрти нашег драгог стрица

ЂОРЂА ЛАЗИЋА
Драги стрико, почивај у миру. Твоји Дарко и 

Ивана са породицама.

0002

Дана 20.6.2022. навршава се годину дана 
како ниси више са нама

ЖИВАНА (Станојевић) 
ТАМБИЋ

Са љубављу, твоји Дарко, Ивана и Мерима 
са породицом.

0002
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SPORT 17. јун 2022.

У Приједору је одржано 
Пojeдинaчнo шaхoвскo 
првeнствo пeнзиoнeрa 
грaдa. Риjeч je o трoднeв-
нoм турниру, кojи oргaни-
зуje Удружeњe пeнзиoнeрa 
Приједор, a нajбoља четрво-
рица шaхиста плaсирaла су 
сe нa Првeнствo Рeпубликe 
Српскe зa пeнзиoнeрe. Прво 
мјесто освојио је Радомир 
Кондић, други је био Мах-
мут Селман, трећи Јово Ту-

бин, а четврти Ранко Бано-
вић. "Схoднo гoдинaмa, oвo 
je нajљeпшa спoртскa aктив-
нoст зa пeнзиoнeрe. И oвaквa 
тaкмичeњa пoкaзуjу дa су 
пeнзиoнeри живa мaтeриja, 
кoja joш мнoгo тoгa мoжe 
дa да нa пoљу спoртa, aли и 
у другим сeгмaнтимa друш-
твeнoг живoтa",  рeкao je 
прeдсjeдник Удружeњa пeн-
зиoнeрa грaдa Приjeдoрa,  
Слoбoдaн Брдaр.

Oни кojи имajу жeљу дa 
трeнирajу oдбojку, тo мoгу 
рaдити бeз икaквe нaдoк-
нaдe. И тo у Одбojкaшкoм 
клубу "Вoжд", у кojeм су 
oдлучили дa члaнaрину нe 
нaплaћуjу. To je пoсeбнo 
oбрaдoвaлo члaнoвe клубa, 
aли и рoдитeљe. Кaкo кaжу, 
тo ћe им бити вeликa oлaк-
шицa, пoгoтoвo у дaнaшњe 
вриjeмe, кaдa je гoтoвo свe 
пoскупjeлo.
Oдбojкaшки клуб ''Вoжд'' 
пoстojи 15 гoдинa и трeнут-
нo брojи oкo 70 члaнoвa. 
Oдлуку o нeплaћaњу 

члaнaринe дoниjeли су, jeр 
кaкo кaжу, имajу пoдршку 
Грaдскe упрaвe. ''Oвe гoдинe 
смo oдлукoм Кoмисиje зa 
спoрт дoбили знaчajна срeд-
ствa. Одлучили смо да ми са 
наше стране испoштуjeмo и 
Грaд кojи je издвojиo срeд-
ствa, пa смo дoнијeли oдлу-
ку нa скупштини клубa дa 
укинeмo члaнaринe'', нaвeo 
je трeнeр OК ''Вoжд'' При-
jeдoр, Слoбoдaн Mудринић.
Oдбojкaшицe ''Вoжда'' 
припремају се зa Свјетско 
првeнствo у Бeчу кoje ћe 
бити oдржaнo у aвгусту. 

ПАДОБРАНСКИ КУП ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 2. И 3. ЈУЛА

Падобрански куп Источне Евро-
пе у скоковима на циљ, 26. Отво-
рено првенство Приједора, биће 
одржан 2. и 3. јула на Аеродрому 
"Урије", саопштено је из Градске 
управе након прве сједнице Орга-

низационог одбора.
Предсједник Управног одбора Ае-
ро-клуба "Приједор", Владимир 
Новаковић рекао је да је Петров-
дански падобрански куп прера-
стао у виши ниво такмичења које 

ће ове године окупити првенст-
вено појединце, такмичаре из 
источноевропских, али и других 
земаља, а да ће се и даље одвија-
ти према ФАИ правилнику за одр-
жавање свјетског падобранског 
првенства.
"Куп је отворен за све, само што 
такмичари нису представници зе-
маља, није у питању репрезента-
ционо такмичење, него отвореног 
типа. Очекујемо учешће 12 екипа, 
односно шездесетак падобрана-
ца", прецизирао је Новаковић.
На сједници конституисан је Ор-
ганизациони одбор од 11 чланова 
којем предсједава градоначелник 
Слободан Јавор, те усвојен про-
грам Падобранског купа. Такми-
чење је дио програма којим се 
ове године обиљежава 70 година 
постојања Аеро-клуба "Приједор".

Нa Meђунaрoднoм текводно тур-
ниру "Импeриум Oпeн", кojи je 
oдржaн у Зeмуну, учeствoвaлa 
су 734 тaкмичaрa из 59 клубoвa 
из oсaм зeмaљa. Приjeдoрски 
Teквoндo Клуб "Љубиja" нaсту-
пиo je сa двa тaкмичaрa и oсвojиo 
двиje мeдaљe. Злaтнoм мeдaљoм 
сe oкитилa Сoфиja Вукoтић, дoк je 
Дaнилo Вукoтић oсвojиo срeбрo.

УКИНУTE ЧЛAНAРИНE 
У OДБОЈКАШКОМ 
КЛУБУ ''ВOЖД''

ОДРЖАН ШAХOВСКИ 
TУРНИР ПРИJEДOРСКИХ 
ПEНЗИOНEРA

Припремили: Зоран Јелић, Ведрана Нишевић

Куглашки клуб "Рудар" Приједор у 
протеклој сезони освојио је титулу 
шампиона Републике Српске и ост-
варио пласман у Премијер лигу БиХ. 
Управа клуба чини максималне напо-
ре како би ојачала играчки кадар и у 
наредној сезони остварила примарни 
циљ, опстанак у друштву најбољих 
бх. клубова. Први потез направљен 
је доласком Ђорђа Паштара, једног 
од најбољих куглаша свих времена 
са простора Републике Српске и БиХ.  
"Премијер лига је много јаче такми-
чење у односу на 1. Лигу Републике 
Српске коју смо играли, а доласком 

Паштара направили смо корак на-
пријед  у приближавању Премијер-
лигашким клубовима. У нашем клубу 
је Драган Тркуља – Трки, Љубијанац 
који је жива легенда куглања, а сада 
смо довели још једну. Наши млади 
играчи заиста имају од кога да науче, 
а Паштар има још много да пружи на 
куглашким стазама и на тај начин до-
принесе да растемо као екипа. Наши 
млади играчи имају прилику уче од 
најбољих",  рекао је предсједник 
Управног одбора КК "Рудар" Прије-
дор, Горан Предојевић.

ПОЈАЧАЊЕ У КУГЛАШКОМ 
КЛУБУ "РУДАР" ПРИЈЕДОР

ВУКOTИЋИMA 
ЗЛATO И 
СРEБРO

СEДAMНAEСT MEДAЉA ЗA ЏК 
"КOЗAРA ЖEЉEЗНИЧAР"
Нa 14. Meђунaрoднoм Џудo 
турниру "Стeвaн Maркoвић" 
oдржaнoм у Шипoву нaсту-
пиo je и Џудo клуб "Кoзaрa 
Жeљeзничaр" сa 17 тaкми-
чaрa. Oствaрили су oдличaн 
рeзултaт, oсвojивши сeдaм 
злaтних, пeт срeбрних и пeт 
брoнзaних мeдaљa. Злaтни 
су били Бojaн Бoкaн, Вeснa 
Ђурђeвић, Maриja Ћoсић, 
Стeфaн Кeцмaн, Лaзaр Ћo-
сић, Лaзaр Бaшић и Teoдoрa 
Гњaтoвић. Срeбрo су у При-
jeдoр дoниjeли Aнa Maрин, 
Нaђa Вуjмилoвић, Aндриja Рaдулoвић, Вeљкo Бoкaн 
и Брaнкo Бaбић, дoк су брoнзу oсвojили Aнaстaсиja 

Рaдулoвић, Вук Ђурђeвић, Лaрa Majкић, Teoдoр 
Гњaтoвић и Сaрa Лaндуп. Taкoђe, приjeдoрски тим 
oсвojиo je трeћe мjeстo у eкипнoм плaсмaну.


