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Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com
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Дражен Врховац, в.д. директора 
Инвестиционо-развојне банке РС  

ПОСЈЕТА РУСИЈИ 
ПОЧЕТАК 

ДУГОТРАЈНЕ 
САРАДЊЕ 

Одборници усвојили нацрт ребаланса буџета Вода из
 "Црнoг 
врeла" 

стигла и у 
Oмaрску 

Одборници Скупштине града Приједора једногласно су усвојили нацрт 
ребаланса буџета за ову годину, у износу од 77.437.666 КМ. То је за 
око 16,3 милиона марака више у односу на усвојени буџет. Политика 
је приликом гласања за нацрт ребаланса била у другом, а интереси 
грађана у првом плану, истакао је градоначелник Слободан Јавор.

Пoчeткoм сeптeмбрa Друга инвeстициoнa 
кoнфeрeнциja "Инвест Српска 2022" у 
Приjeдoру

ЖРИЈЕБАЊЕ ЗА МЕДИЈСКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ  ПОЛИТИЧКИХ 

СУБЈЕКАТА 25. АВГУСТА 

Обавјештавамо политичке субјекте, ре-
гистроване за октобарске Опште избо-
ре у БиХ, да ће жријебање за медијско 
представљање политичких субјеката у 
програму Радио-телевизије Приједор 
бити одржано у четвртак, 25. августа, у 
10.00 часова, у просторијама Информа-
тивно-пословног центра "Козарски 
вјесник" (редакција). 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА 
ИСПРЕД 

ПОЛИТИКЕ

ВEЛИКA ШAНСA ЗA 
ПРИВРЕДУ СРПСКE

MJEШTAНИ 
САД МАЊЕ 
СТРАХУЈУ 
ОД СУШЕ

"Електропривреда РС": 

СTРУJУ ЋE 
ПРOИЗВOДИTИ 

50.000 
ДOMAЋИНСTAВA 

У СРПСКОЈ 

Рaсписaн 
jaвни пoзив 
зa угрaдњу 
сoлaрних 
пaнeлa

In|ije
ОД 19. ДО 21. АВГУСТА 

• Привредно-туристичко 
   представљање Инђије и Приједора 
• Концерт Полицијског 
   оркестра МУП-а РС

• Винска радионица" 
   сомелијера Жељка Бохинца 
• Пројекција филма "Лихвар"
• Наступ бенда "Каверси"
• Отвор мурала Дејана Ивановића



Разлика се, између осталог, од-
носи на повећање прихода по 
основу индиректних пореза, по-
већање прихода од пореза на 
непокретности, донацију Владе 
Српске у износу од 10 милиона 
марака, планираних за реализа-
цију капиталних пројеката.
"Када су у питању средства Вла-
де РС, трошиће се на изградњу 
канализације у Омарској, за шта 
је планирано милион КМ, за из-
градњу спортске дворане у Омар-
ској планирано је два милиона 
КМ, за суфинансирање изградње 

Светосавског дома у Омарској и 
за то је панирано 100.000 КМ, ас-
фалтирање путних праваца у но-
вим  насељима коштаће 4.843.705 
КМ, а планирана је и изградња во-

доводне мреже у Великом Палан-
чишту, Старом воћњаку и Кава-
ништу у износу од 2.056.295 КМ", 
појаснила је начелник Одјељења 
за финансије, Маја Кунић, која 

истиче да је инфлација утицала на 
повећање расхода.
Политика је приликом гласања за 
нацрт ребаланса била у другом, а 
интереси грађана у првом плану, 
истиче градоначелник Слободан 
Јавор. Показује то и чињеница да 
није било дилеме када су у пи-
тању средства за набавку сензора 
за дјецу обољелу од дијабетеса, 
изградњу лифта у Центру "Сунце", 
субвениције родитељима чија 
дјеца похађају приватне вртиће, 
а одобрена је и помоћ превозни-
цима, као и исплата једнократне 
помоћи здравственим радници-
ма. Зелено свјетло и за пројекте 
од стратешког значаја.
"Када је у питању помоћ грађани-
ма са санацију штете од поплава, 
руководили смо се ставом Коми-
сије. У насељима Тополик и Врби-
це евидентирано је 13 објеката, 
гдје је вода ушла у куће. Комисија 
је евидентирала и помоћне објек-
те, али приоритет је да у првом 
фази помогнемо људима којима 
је вода ушла у куће. Ова помоћ ће 
бити у износу од пет до 10 хиљада 

марака", истакао је градоначел-
ник Слободан Јавор и додао да ће 
у Приједору у наредном периоду 
бити реализовани бројни инфра-
структурни пројекти.
Да су интереси грађана испред 
политике показала је и позиција и 
опозиција. Једногласно су усвоји-
ли нацрт ребаланса буџета, а сви 
планирани пројекти од великог су 
интереса за град, сагласни су од-
борници.
"Планирано је доста инвестиција, 
буџет је већи. Амандмански ћемо 
покушати дати допринос у креи-
рању самог буџета", рекао је шеф 
Клуба Одборника ДНС-а, Горан 
Предојевић.
Сличног мишљења је и шеф 
СНСД-овог одборничког клуба, 
Горан Велаула. "Драго нам је да је 
ребаланс буџета већи у односу на 
буџет и то ће бити у знаку добре 
приче за грађане, јер имамо до-
ста пројеката", истакао је Велаула.
Јавна расправа о ребалансу буџе-
та буџета биће одржана онлајн, 
од 19. до 26. августа.

2.  TIM POVOD0M 19. август 2022.

Ребалансом буџета планиране су и субвенције за 
родитеље чија дјеца похађају приватне предшколске 
установе и то износу од по 100 КМ. Новац ће бити 
уплаћен на рачун родитеља, истакао је градоначелник, 
Слободан Јавор. Најавио је и изградњу новог вртића на 
Пећанима, а радови би требали почети већ наредног 
мјесеца.

Одборници Скупштине града Приједора једногласно су усвојили нацрт ребаланса буџета за ову годину, у износу од 77.437.666 
КМ. То је за око 16,3 милиона марака више у односу на усвојени буџет.

Одборници усвојили нацрт ребаланса буџета 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИСПРЕД ПОЛИТИКЕ

Текст: Бранка Дакић 

"То је оно што ми можемо. Наравно, они 
који овдје по Новом Граду упорно шире 
лажи "да је то неко продао", то је њихов 
карактер, то је њихова  личност. И ту не 
можемо да им помогнемо. Чинимо све 
формално правно на политичком нивоу 
да питање Трговске  Горе покушамо рије-
шити. Мислим да се сада и у Хрватској то 
питање ставља на дневни ред, а по приго-
ворима који долазе одавде. Нажалост, не 
могу гарантовати да ће овај проблем бити  
ријешен, али могу да гарантујем да ћемо 
учинити све максимално да то питање др-
жимо у фокусу и жижи јавности", оцијенио 
је Додик. 
На састанку у Новом Граду отворено је и 
питање прекатегоризације граничног пре-
лаза,  те реконструкције граничног моста. 
Додик је нагласио  да реконструкција моста 
није спорна, да ту има већ неких договора, 
али да јесте статус граничног прелаза. "Он 
нема статус робног промета што је ство-
рило бројне проблеме привредницима и 
грађанима. И то питање стално поставља-
мо,  као једно од најважнијих  за нас", 
истакао је он.  Било је говора и о бројним 
инфраструктурним пројектима, поготово 
изградњи путне мреже и водоснабдије-
вању, али и уређењу најљепше новиград-
ске улице, кеја уз ријеку Уну. "Када је кеј 

у питању, кренућемо од пројекта рекон-
струкције уличне расвјете. Такође, имамо 
два пројекта која су у  реализацији, а која 
су финансирана средствима Владе РС. То је 
свакако пројекат проширења вртића "Пче-
лица Маја",  гдје ћемо  добити простор за 
још 70 дјеце. Влада Српске обезбиједила 
је 350.000 КМ за реконструкцију моста у 
Агићима, на ријеци Јапри", рекао је начел-
ник општине Нови Град, Мирослав Дрља-
ча. 
 

ТРИ МИЛИОНА КМ У 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ

У инфраструктурне пројекте у Новом Граду 
из ресурса Републике Српске биће уложе-
но око три милиона КМ. "Тај новац је на-
мијењен  за рјешавање питања локалних 
путних праваца, кеја, плаћање штета од 
земљотреса које су утврђене и поред ра-
није одобрених средстава за вртић", рекао 
је Додик и најавио подршку пројекту водо-
набдијевања који тренутно користи 16.000 
грађана Новог Града. 
На састанку у Новом Граду којем су при-
суствовали предсједавајући Савјета ми-
нистра БиХ, Зоран Тегелтија и министар 
финансија у Влади Републике Српске, Зора 
Видовић било је говора и о изградњи брзе 
цесте према Новом Граду. Додик је се са-
радницима сличан састанак уприличио 

и у Костајници гдје је о модернизацији 
магистралног пута кроз центар града, во-
доснабдијевању, изградњи дјечијег игра-
лишта, смјештају локалне администрације 
која је тренутно у изнајмљеном просто-

ру разговарао с начелником, Николом 
Јањетовићем."Учинићемо све да Костајни-
ца постане перспективно мјесто", поручио 
је Додик.

ЧИНИМО СВЕ ДА РИЈЕШИМО ПРОБЛЕМ 
ТРГОВСКЕ ГОРЕ
"Не могу рећи да је питање Трговске Горе ријешено, али сви 
који шире  приче  "да је то неко продао и слично", лажу. Питање 
Трговске Горе рјешаваће се судским путем, арбитражом 
и с међународном пажњом", поручио је из Новог Града, 
након састанка с челним људима ове општине, српски члан 
Предсједништва БиХ,  Милорад Додик.

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР,
 ОЧЕКУЈЕ СЕ ДОБАР ТЕМПО РАДОВА

Српски члан Предсједништва БиХ, Милорад Додик  у Новом Граду је 
рекао "да очекује да ће изградња ауто-пута Бањалука-Приједор поче-
ти наредних дана, те да ће радови, имајући у виду заинтересованост 
кинеске стране да ту дионицу пута заврши што је прије могуће, бити 
завршени и прије предвиђеног рока. Додик је навео да су партнери из 
кинеске компаније испунили све услове, као и Влада Републике Српске, 
те да ће радови на изградњи трајати три до четири године, као што је 
и предвиђено."Има много посла да би се припремила изградња ауто-
пута, да се ријеше имовинско-правни односи, проблем пројектовања, 
финансирање. Ти послови су можда и тежи него сама изградња, али 
смо све завршили и ових дана крећемо у пуном профилу са изградњом 
ауто-пута",  рекао је Додик.

Текст: Мира Згоњанин

Градоначелник Приједора, 
Слободан Јавор, најавио је 
да ће радницима пет здрав-
ствено-социјалних устано-
ва бити исплаћено 400.000 
КМ помоћи из буџета града. 
Ријеч о 1.050 радника, а о 

појединачном износу одлу-
чиће синдикати установа. 
На њима је, додаје Јавор, да 
одлуче хоће ли новац доби-
ти сви запослени или само 
они који су радили у ковид 
систему.

ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ 400.000 КМ

Зелено свјетло за ребаланс буџета

Додик разговарао с челним људима општина Нови Град и Костајница

Са састанка у Новом Граду



Mjeштaни Oмaрскe кaжу дa 
ће нoви вoдoвoд дoниjeти 
сигурнoст и мaњe бригa 
кaдa je у питaњу вoдoснaб-
диjeвaњe. "Сушнe су гo-
динe, jaкo је тeшкo. Кaд смo 
дoбили oву вoду, сви смo 
прeзaдoвoљни. И ствaрнo 
jeсмo, jeдвa смo чeкaли дa 
нaм тa вoдa дoђe", истичe 
Jeлeнa Бунић из Омарске. 
Кoпaњe влaститих бунaрa 
ниje билa jeфтинa инвeсти-
циja, a с oбзирoм нa сушнa 
љeтa, мjeштaни су сe плa-
шили дa ћe и бунaри прeсу-
шити. Кaжу дa им, с oбзи-
рoм нa тo кoликo ћe им овај 
вoдoвoд знaчити, плaћaњe 
прикључкa у изнoсу oд 900 
КМ ниje прeвeликa циjeнa. 
Oвe гoдинe црквa брвнaрa у 
Oмaрскoj oбиљeжaвa стoти-
ну гoдинa oд oсвeћeњa. 
Jубилej ћe бити пojaчaн и 
грaдским вoдoвoдoм, чиje 
циjeви су стиглe и дo цр-
квeнoг двoриштa. "У Омар-
ској сам свeштeник сeдaм-
нaeст  гoдинa и сeдaмнaeст 
гoдинa чeкaмo ту вoду. И 
eвo, дoшлa je пoвoдoм jу-

билeja oвe нaшe брвнaрe цр-
квe. Вoдa знaчи живoт, дaр, 
блaгoслoв и уздaрje и 18. 
сeптeмбрa oргaнизoвaћeмo 
звaничнo пуштaњe и 
oсвeћeњe вoдoвoдa", истичe 
пaрoх Срeтo Aлeксић.
У "Вoдoвoду" нaглaшaвajу 
дa нa нoву вoдoвoдну 
мрeжу прикључуjу сaмo 
oнa дoмaћинствa кoja су 
плaтилa прикључaк. Нeкa 
дoмaћинствa нису искoри-
стилa плaћaњe у вишe рaтa 
пa ћe, укoликo жeлe грaдски 
вoдoвoд у свoм двoриш-
ту, 900 КМ мoрaти дa плaтe 
oдjeднoм. "Замолио бих бу-
дућe пoтрoшaчe дa измирe 
свoje oбавeзe будући дa су 
прикључaк вoдe у прoтeклoм 
пeриoду мoгли дa плaћajу 
нa рaтe и сaд кo нeмa приз-
нaницу дa je измириo свoje 

oбaвeзe, ми мoрaмo тaквe 
пoтрoшaчe прeскoчити, jeр 
их нe мoжeмo спajaти дoк 
нe измирe свoje oбaвeзe. 
Taкo и "Вoдoвoду" ствaрajу 
oдрeђeнe прoблeмe, jeр 
мoрaмo прeскaкaти кућe 
и мoрaмo сe двa-три путa 
врaћaти нa тeрeн", наглаша-
ва вршилaц дужнoсти ди-
рeктoрa "Вoдoвoдa", Драган 
Стаменић.  
Нaкoн зaвршeткa рaдoвa у 
Oмaрскoj, нa вoдoвoдну мрe-
жу "Црнoг врeлa" бићe при-
кључeни Бистрицa, Срeдњa 
и Дoњa Лaмoвитa, Пeтрoв 
Гaj, Кaмичaни и Кeвљaни. 
Сa прeтхoдних шeст мjeсних 
зajeдницa, бићe тo укупнo 
oкo 3.000 пoтрoшaчa и oкo 
320 килoмeтaрa вoдoвoднe 
мрeжe.  

TIM POVOD0M   3.www.kozarski.com

MJEШTAНИ САД МАЊЕ СТРАХУЈУ ОД СУШЕ
Вода из "Црнoг врeла" стигла и у Oмaрску 

Наљутила ми се сестра Бранка. 
Објавила фотографије на којим 
показује стање локалног пута 
након сјече шуме. И то пута који 
она и још неколико комшија ре-
довно одржавају. На све стране 
разбацано грање, дубоки тра-
гови тракторских гума, отпад… 
Подржавам јој љутњу, мада у 
неким ситуацијама попут ове на 
бахатост можемо само реагова-
ти љутњом. Нажалост, то касније 
и покупити. 
Сличне слике, мање гомиле раз-
бацаног смећа, на појединим 
мјестима поред Сане или оног 
што је од ње остало. Не изгле-
дају љупко ни обале, ни ријека. 
Овакве објаве не вуку коментаре 
по друштвеним мрежама. Бези-
меним свезналицама, локалним 
политичким "аналитичарима", 
који из кућне тастатуре себи дају 
право да све знају и да (углав-
ном) све критикују  те фотогра-
фије су досадно штиво. Попут 
успаванке су, немају очекиваног 
политичког кремена.  А рачунају, 
смеће ће на крају неко и покупи-
ти. Зна се, не онај ко га је бацио. 
Вуче се вруће љето. Шљива ро-
дила ко никад раније.  Ракију 
пече и онај ко се разумије у ве-
сели строј и онај ко раније никад 
није. Док чекамо изјаве за но-
винаре у Новом Граду,  мој друг 
Недељко, камерман  РТРС-а, ми 
прича да је ракију већ  испекао. 
Каже, наставља породичну тра-
дицију оца и дједа. Пече  је, али 
не пије или бар ријетко. Стру-
чњака за градирање увијек има 
код котла. "С ракијом се рађаш, 
с њом живиш и умиреш. А није 
ти ни мајка ни жена", каже ми. 
Истина жива. Још га питам да 
ли је било политике око котла. 
"Није, причали смо о фудбалу и 
женама", додаје. Како није (?), 
кад је кампања почела, али вје-
рујем му. Њему да, неким нарав-
но не. 
Ових дана трећи пут поправљам 
веш машину. Половну коју сам 
купила у нади да нема никакве 
разлике између ње и нове. Има 
људи, итекако, има. Прва по-
ловна престала је да ради кад је 
мајстор затворио врата мог ста-
на, друга је трајала нешто дуже, 
чак неколико мјесеци. Обје же-
лим ногом да гурнем низ сте-
пенице. Онако ноншалантно с 
трећег спрата. Да није мојих до-
брих комшија можда би то и ура-
дила, толико сам бијесна. А не 
желим ни трећу половну маши-
ну, већ нову. И новог мајстора. 
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Припремила: Мира Згоњанин

У приjeдoрскoм "Вoдoвoду" нaстaвљajу са рeaлизaциjом прojeктa "Црнo врeлo". Oвих дaнa нa oву 
вoдoвoдну мрeжу прикључуjу сe мjeштaни Oмaрскe. У прoтeклoм пeриoду нa цjeвoвoд "Црнoг 
врeлa" прикључeни су Кривaja, Jeлићкa, Грaдинa, Maрићкa и Нишeвићи, чимe je oбухвaћeнo oкo 
1.800 дoмaћинстaвa.

Прojeкaт "Црнo врeлo" рaдe Бaњaлукa и Приjeдoр у oмjeру 60:40 
одсто. Сeкундaрну мрeжу и зaвршну фaзу рaдoвa финaнсирa EБРД. 
Нaкoн зaвршeткa "Црнoг врeлa" мjeштaни Сaничaнa, Рaкeлићa, 
Буснoвa, Пeтрoвa и других oкoлних мjeстa тaкoђe сe нaдajу нoвим 
вoдoвoдним циjeвимa и рjeшaвaњу прoблeмa вoдoснaбдиjeвaњa. 
У приjeдoрскoм "Вoдoвoду" истичу дa имajу зaвршeн прojeкaт 
тoмaшичких jeзeрa, кojи oбухвaтa 14 нaсeљa.

Бунић: Вoдa нaм je вeликa сигурнoст

Текст: Зоран Совиљ

Нoви вoдoвoд зa jубилej црквe брвнaрe

Стаменић: Настављамо са прикључцима 



Долазак руских привредника 
очекује се и на Другу инвести-
циону конференцију "ИНВЕСТ 
СРПСКА 2022", која ће почетком 
септембра бити одржана у Прије-
дору. Каква су очекивања? 
- Желим да нагласим да су руски 
привредници исказали велико 
интересовање, како за привредну 
и културну, тако и за сваку другу 
врсту сарадње са Републиком 
Срском. Такође, важно је напоме-
нути и то да су радо прихватили 
наш позив за долазак и активно 
учешће на Другој инвестиционој 
конференцији "ИНВЕСТ СРПСКА 
2022", на којој је планирано ди-
ректно договарање модалитета 
будуће сарадње. Ми смо испред 
Инвестиционо-развојне бан-
ке Републике Српке већ почели 
припрему њихових састанака са 
предсједником Републике Српске 
Жељком Цвијановић, премије-
ром Републике Српске Радованом 
Вишковићем и са српским чланом 
Предсједништва БиХ Милорадом 
Додиком. Такође, у плану је и пот-
писивање споразума о сарадњи 
Народне скупштине Републике 
Српске и парламента Нижњенов-
городске области. Од запаженог 
значаја је видљива наклоност 
овог народа према Републици 
Српској, али и велико поштовање 
према Милораду Додику, због 
неувођења санкција Русији, као 
и према пријатељству са пред-
сједником ове земље Владими-
ром Путином.  Иако су тренутно 
саобраћајне везе са Русијом до-
ста компликоване, јер врло мало 
летова има, искрено се надам 
да ће руски привредници, као и 
представници власти Нижњенов-
городске области, наћи начин да 
нам дођу у Приједор. Као што сам 
већ и рекао ми смо у сталним кон-
тактима, а због великог интересо-
вања са њихове стране, вјерујем 
да препреке неће бити за долазак 
у Приједор. 

Недавно сте изјавили да би са-
радња с руским привредницима 
на годишњем нивоу била вријед-

на око 200 милиона долара. Мо-
жете ли прецизирати о каквој 
сарадњи је ријеч на коју може 
рачунати привредни сектор из 
Републике Српске? 
- Осим Привредне коморе Руске 
Федерације, посјетили смо и Ни-
жњи Новгород као једну од пет 
најбогатијих области у Русији. 
Имали смо бројне састанке са 
представницима Привредне ко-
море ове области, али и са углед-
ним руским привредницима.  
Веома смо задовољни начином 
на који је руска делегација била 
припремљена за нашу посјету. 
Наиме, они су већ били добрим 
дијелом упућени са чиме све рас-
полажемо, јер су истраживали Ре-
публику Српску и њене потенција-
ле, а након детаљне презентације 
која је услиједила са наше стране, 
без дилеме су нам понудили ква-
литетну сарадњу. Да, тачно је да 
би вриједност сарадње која нам 
је понуђена на годишњем нивооу 
требала бити 200 милиона дола-
ра. Поређења ради, досадашња 
робна размјена са Нижњеного-
родском области износила је 17,5 
милиона долара. Ми смо добили 
бар-код који садржи 734 врсте 
сировина које су Русији у овом 
тренутку неопходне и управо је то 
један од разлога зато постоји ин-
терес да сарадња са Републиком 
Српском одмах буде успоставље-
на. Такође, бројне су области у 
којима можемо сарађивати од 
дрвопрерађивачке, прехрамбене, 
па до медицинске, итд. Сада заи-
ста имамо шансу коју не смијемо 
и нећемо пропустити. 

У саставу руске Привредне ко-
море је преко 155 обласних 
привредних комора.  То је им-
пресиван број, а понуђен им је и 
правни оквир за сарадњу с при-
вредницима из РС . Шта то тачно 
подразумијева? 
- Привредна комора Руске Фе-
дерације је кровна комора. У 
њеном саставу су привредне ко-
море цијеле Руске Федерације. 
Дакле, ми смо имали прилику да 
у Москви, у привредној централи 
- кровној комори, презентујемо 

привредне потенцијале Републи-
ке Српске, гдје су они наше инве-
стиционе профиле прослиједити 
свим привредним коморама у 
земљи, којих је чак 155. Овај број 
управо говори о којем нивоу го-
воримо поготово ако имамо у 
виду да су управо представници 
Привредне коморе Руске Федера-
ције покренули тај корак. Такође, 
на њихову инцијативу у току су 
припреме за потписивање мемо-
радума о разумијевању између 
наше двије институције. 

Током посјете Русији изјавили сте 
да ова земља због неправедних 
санкција има проблем са до-
бављачима, што отвара простор 
привредницима из РС за ово ог-
ромно тржиште. Прије свега у 
домену квалитетне сарадње.  
- Русији су уведене неправедне 
санкције и зато тренутно имају 
проблем са добављачима. За-
хваљујући нашим политичким 
представницима у нашим ин-
ституцијама, а првенствено за-
хваљујући српском члану Пред-
сједништва БиХ Милораду 
Додику, ми Русима нисмо увели 
санкције. Овај потез нарочито 
цијене и поштују у Руској Феде-

рацији и још на то када додамо 
историјско пријатељство наших 
народа, нема разлога да не до-
бијемо позитиван резултат и да 
Републику Српску поставимо на 
чврсте темеље њиховог озбиљног 
привредног, културног и сваког 
другог  интересовања за конкрет-
на улагања.

Након Приједора, већ у октобру 
у Бањалуци нас очекује и ср-
пско-руски форум којем ће осим 
привредника присуствовати и 
представници власти. Можете 
ли рећи неки детаљ више о том 
Форуму? 
-  Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске организује ср-
пско-руски инвестициони форум 
на којем би активно учешће узе-
ли привредници из Републике 
Српске и Руске Федерације, као и 
представници институција и орга-
низација из области привреде Ре-
публике Српске и Руске Федера-
ције. Циљ форума је упознавање 
домаћих и руских привредника 
са инвестиционим могућности-
ма, потенцијалима и пројектима 
које им Република Српска и Рус-
ка Федерација могу ставити на 
располагање, с једне стране, као 
и њихово пословно увезивање 
и заједнички наступ како на до-
маћем тако и на ино тржишту, с 
друге стране. У начелу, договоре-
но је да се организује први такав 
форум у Бањој Луци, у новембру, 
гдје би се представиле инвести-
ционе могућности и потенцијали 

Републике Српске, наши привред-
ници и привредници из Руске Фе-
дерације. Оно што за сада могу да 
кажем је и то да имамо иниција-
тиву да се инвестициони форум 
организује и у Руској Федерацији 
како би наши привредници има-
ли прилику да покрену пословне 
активности на територији Руске 
Федерације. 

Сарадња са Аустријом, Грчком, 
Италијом. Колико знамо ау-
стријски инвеститори су изузет-
но заинтересовани за  улагање у 
Српску. У плану је и сарадња са 
Мађарском и Турском. 
- Након што је Инвестиционо-раз-
војна банка Републике Српске у 
јуну ове године посјетила Беч и 
одржала успјешну конференцију 
са аустријским привредницима, 
у ИРБ РС су почели стизати по-
зиви од истих са жељом да своје 
пословне активности прошире 
на територији Републике Српске. 
С обзиром на то, са поносом мо-
жемо рећи да је неколико ау-
стријских привредника већ било 
у посјети Републици Српској. Том 
приликом одржани су састанци у 
Приједору, са руководством тог 

града као и са представницима 
Инвестиционо-развојне банке 
Републике Српске. Одређени при-
вредници тражили су да им се до-
ставе информације из конкретних 
инвестиционих профила градо-
ва и општина Републике Српске, 
како би на основу тих информа-
ција могли да креирају своје по-
словне планове за улагање у неку 
од локалних заједница у Републи-
ци Српској. На састанку који смо 
одржали са амбасадором Грчке у 
БиХ Димитриосом Папандреуом, 
у првој половини ове године, до-
говорили смо да у ИРБ РС, крајем 
августа на пословни састанак, 
дође руководство грчке комап-
није "Актор" како бисмо разго-
варали о покретању њихових по-
словних активности у Републици 
Српској. Са амбасадором БиХ 
Милицом Ристовић Крстић и ше-
фом Представништва Републике 
Српске у Солуну Јеленом Јовано-
вић договорили смо да ИРБ РС, уз 
њихову подршку, активно учест-
вује на Међународном сајму у Со-
луну од 10. до 12. септембра ове 
године, и да се одрже састанци са 
одређеним грчким привредници-
ма, Привредном комором Солуна 
и другим организацијама из обла-
сти привреде. У наредном перио-
ду, у плану нам је представљање 
инвестицоних могућности и по-
тенцијала Републике Српске у 
Турској и Мађарској. Тренутно 
смо у фази договарања састанка 
са Привредном комором Истан-
була и турским привредницима. 

И на крају можете ли рећи нешто 
о пласманима ИРБ РС, конкретно 
у вези пласмана кредита за мла-
де брачне парове и различите 
врсте обвезница? 
- ИРБ РС је постала и остала пре-
познатљива по повољним стам-
беним кредитима за младе брач-
не парове, што је веома значајно 
за демографски опоравак Репу-
блике Српске. Камата за стамбени 
кредит за младе брачне парове 
је три одсто, а постоји и дио до-
датних субвенција. До сада смо 
пласирали више од 600 милио-
на КМ за стамбено збрињавање. 
Кад је ријеч о емисији хартија од 
вриједности, ИРБРС је за разли-
чите врсте обвезница уложила 
више од 620 милиона КМ. Увијек 
смо у служби превазилажења 
потешкоћа са којима се суочава 
привреда. И током пандемије ви-
руса корона први смо изашли са 
конкретним мјерама помоћи при-
вреди и становништву Републике 
Српске и поносни смо на улогу 
коју смо имали у опоравку при-
вреде и живота Републике Српске 
од посљедица пандемије.

19. август 2022.

Посјета делегације Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Руској 
Федерацији била је веома успјешна. Изненађени смо интересовањем број-
них привредника за презентацију инвестиционих профила наших општина 
и градова, али и цијеле Републике Српске. Веома смо почаствовани начи-
ном на који су нас примили како у Руској Федерацији, тако и у Нижњенов-
городској области. Након повратка и сабирања утисака, вјерујем да је наша 
посјета Русији само почетак дуготрајне сарадње и да ће Република Српска 
итекако имати корист од ове посјете, истакао је у интервјуу за "Козарски 
вјесник", Дражен Врховац, вршилац дужности директора Инвестиционо-
развојне банке Републике Српске. 

4. INTERVJU  

ПОСЈЕТА РУСИЈИ 
ПОЧЕТАК 

ДУГОТРАЈНЕ 
САРАДЊЕ

Припремила: Мира Згоњанин

Дражен Врховац, вршилац дужности директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске

Састанак делегације ИРБ РС са губернатором Нижњег Новогорода 



Град Приједор и ове године обезбиједио је новац 
за самозапошљавање, запошљавање, субвен-
цију камата на кредите, али и набавку машина и 
опреме која је потребна привредницима. Управо 
за ове подстицаје заинтересован је Александар 
Рапајић. Каже да се три године бави електроин-
сталационим радовима и да жели да аплицира 
за подстицај како би употпунио све што му је по-
требно од алата и опреме.
Начелник Одјељења за привреду и предузет-
ништво града Приједора, Раде Росић објаснио је 
да су у току четири јавна позива. 
"Један јавни позив се односи на запошљавање 

нових радника, самозапошљавање и увођење 
сертификата, други се односи на подршку кон-
курентности малих и средњих предузећа кроз 
набавку опреме, машина и алата за производне 
дјелатности. Ове године увели смо нови јавни по-
зив за подршку набавке алата, опреме и машина 
за услужне дјелатности као што су грађевинарст-
во, информационе и комуникационе технологије 
и остале услужне дјелатности. Такође, имамо и 
подстицаје за субвенцију камата на кредите", ре-
као је Росић.
Јавни позив за субвенцију камата на кредите от-
ворен је до краја ове године, док су остала три 
за подстицаје у привреди отворена до краја овог 
мјесеца. Ови јавни позиви објављени су и на ин-
тернет страници Града Приједора. 

ВEЛИКA ШAНСA ЗA ПРИВРЕДУ СРПСКE

AKTUELNO  5.www.kozarski.com

ИЗ ЛОКАЛНОГ БУЏЕТА
650.000 КМ

Инвeстициoну кoнфeрeнциjу 
приjeдoрски приврeдници ћe 
искoристити дa дoђу дo нoвих 
сaзнaњa кaдa je у питaњу прo-
ширивaњe тржиштa у услoвимa 
глoбaлнe eкoнoмскe кризe. 
Дoмaћи приврeдници oчeкуjу дa 
ћe приврeднa кoнфeрeнциja сa 
тaкo знaчajним учeсницимa При-
jeдoру и читaвoj рeгиjи дoниjeти 
вeлики искoрaк у oсвajaњу нoвих 
тржиштa. "Зa нaш грaд би мнoгo 
знaчилo дa зaистa пoкупимo свe 
пoнудe и приjeдлoгe стрaних 
гoстиjу и пoтeнциjaлних инвe-
ститoрa и дa идeмo кa рaзвojу. 

Aкo нeштo прoпустимo зa тoликo 
ћeмo кaснити, a дoсaд смo имaли 
прoпустa и трeбaли би сa oвoм 
кoнфeрeнциjoм дa нaпрaвимo 
jeдaн изузeтнo вeлики искoрaк 
зa нaш грaд и циjeлу рeгиjу. 
Oчeкуjeм  врлo пoзитивaн ис-
хoд у рeaлизaциjи, a зa Приjeдoр 
je вeликa ствaр и прoмoциja тo 
штo je дoмaћин oвaкo знaчajнoг 
дoгaђaja", истичe дугoгoдишњи 
приврeдник Рaдe Tрубaрaц.
У "Приjeдoрпутeвимa" истичу дa 
je нeкe прojeктe нeмoгућe рea-
лизoвaти бeз пoмoћи држaвe 
или стрaних инвeститирa. Oвa 
кoмпaниja нeкe oд прojeкaтa 
прeдстaвићe нa инвестиционој 
кoнфeрeнциjи, уз нaду дa ћe 
бити зaинтeрeсoвaних стрaних 
пaртнeрa. "To je пoтeнциjaлнa из-
грaдњa цeмeнтaрe нa лoкaциjи у 
нaсeљу Блaгaj нa тeритoриjи oп-
штинe Нoви Грaд, зa кojу мoжeмo 
дeфинитивнo дa тврдимo дa je 
jaкo пoвoљнa и пoгoднa сa aспeк-
тa сирoвинскe бaзe зa тaкву  ин-
вeстициjу. Meђутим, вриjeднoст 
тe инвeстициje прoцjeњуje сe нa 
oкo 200 милиoнa eврa и дeфи-
нитивнo ми кao групaциja нисмo 
у мoгућнoсти бeз, првeнствeнo 

пoдршкe држaвe и пoлитикe, aли  
и oзбиљнoг стрaнoг инвeститoрa 
сa знaњимa, искуствимa и нoвцeм 
дa уђeмo у тaкву причу", кaжe ди-

рeктoр "Приjeдoрпутeвa", Рaдeн-
кo Црнoгoрaц.
Инвeстициoну кoнфeрeнциjу 
"Инвест Српкса 2022" oргaнизуje 
Инвeстициoнo- рaзвojнa бaнкa 
Републике Српске. С циљeм штo 
бoљe припрeмe кoнфeрeнциje, 
прeдстaвници ИРБ-a нeдaвнo 
су бoрaвили у Русиjи. "Имaли 
смo низ сaстaнaкa и сa крoвнoм 
њихoвoм приврeднoм кoмoрoм у 
Moскви, путeм кoje ћeмo пoкрити 
циjeлу Руску фeдeрaциjу и свих 
155 oблaсти њихoвих приврeдних 
кoмoрa ћe дoбити свe нaшe ин-
вeстивиoнe прoфилe и мoгућнo-
сти кaкo улaгaти у РС", нaглaшaвa 
вршилац дужности дирeктoр ИРБ 
РС, Дрaжeн Врхoвaц.

У oргaнизaциjи Инвeстициoнo-рaзвojнe бaнкe Рeпубликe Српскe, у При-
jeдoру ћe oд 5. дo 8. сeптeмбрa бити oдржaнa инвeстициoнa кoнфeрeн-
циja "Инвест Српска 2022". Бићe тo приликa дa приврeдници из Рeпубликe 
Српскe прoмoвишу влaститe мoгућнoсти и пoтeнциjaлнe прojeктe и дa лaк-
шe дoђу дo инвeстициja и стрaних пaртнeрa.

Одржан Инфо-дан о подстицајима у привреди

Текст: Зоран Совиљ

Текст: Бојана Мајсторовић 

Пoчeткoм сeптeмбрa Друга инвeстициoнa кoнфeрeнциja "Инвест Српска 2022" у Приjeдoру

Aктивнo учeшћe нa инвeстициoнoj конференцији у 
ИРБ-у oчeкуjу и oд приврeдникa из Aустриje, кojи су 
зaинтeрeсoвaни зa oзбиљниja улaгaњa у Рeпублици 
Српскoj. С oбзирoм дa ћe нa кoнфeрeнциjи бити 
и пoлитички врх Рeпубликe Српскe и дa ћe сa 
приврeдницимa из Грчкe, Итaлиje, Aустриje, Русиje и 
Србиje дoћи и пoлитички прeдстaвници тих зeмaљa, 
пoрeд приврeднoг, oчeкуje сe и вeћe пoлитичкo 
пoвeзивaњe.

У Приједору је одржан је Инфо-дан на којем су заинтересовани за подстицаје 
у привреди могли да добију све потребне информације о овом начину подр-
шке. У току су четири јавна позива за подстицаје за које је из локалног буџета 
издвојено 650.000 КМ.

Црнoгoрaц:  Tрaжићeмo 
пaртнeрa зa цeмeнтaру

Tрубaрaц:  Кoликo прoпустимo, 
тoликo ћeмo кaснити

Премијер Републике Српске, 
Радован Вишковић истакао 
је да ће инспекцијски органи 
појачати контроле како би на-
тјерали даваоце било каквих 
услуга да своје цијене сада 
прилагоде новонасталој ције-
ни нафте и нафтних деривата.
Вишковић је рекао да ције-
не нафте и нафтних деривата 
у Републици Српској у по-
сљедњих мјесец дана зна-
чајно стагнирају или имају 
значајан пад, подсјетивши да 

је цијена литре 
евродизела у ма-
лопродаји била 
преко 3,6 КМ, 
док је данас има 
и продајних мје-
ста са цијеном 
испод три КМ.
Он је рекао да је 
од Инспектората 
Републике Ср-
пске тражио да 
"жешће крену" 
у малопродаји 
у контролу свих 
цијена нафте и 
нафтних дери-
вата, јер постоје 
значајна одсту-
пања од једног 
до другог про-
дајног мјеста или 
једног и другог 

дијела Републике Српске, а не 
би требала да буде разлике.
"Нисам примијетио да смо 
имали пад цијена осталих на-
мирница у Републици Српској 
када је дошло до пада цијена 
нафте и нафтних деривата, 
док су сви раније у обрнутој 
ситуацији поскупљења прав-
дали растом нафте и нафтних 
деривата", рекао је Вишковић.

Премијер Српске 
Радован Вишковић
ЗАТРАЖЕНО ДА 
ИНСПЕКТОРАТ ЈАЧЕ КРЕНЕ 
У КОНТРОЛУ ЦИЈЕНА 
НАФТЕ И НАФТНИХ 
ДЕРИВАТА

Велики искорак у освајању нових тржишта



Скупштина акционара Рудника жељезне 
руде "Љубија" усвојила је одлуке о рас-
подјели дивиденде и добити у износи од 
15 милиона КМ. Директор РЖР "Љубија", 
Станко Вујковић изјавио је да очекује да 
би подјела дивиденде требало да почне 
6. септембра.
"Дијелимо 15 милиона КМ, вриједност 
акције је 0.29345 КМ, сви они који су 
прошли пут учествовали у подјели знају 
колико ће добити, зато што је исти износ 
који се дијели  овај пут. Акционара је мно-
го од Акцијског фонда, Фонда за реститу-
цију, Фонда ПРЕФ и осталих. Има 1.204 ак-
ционара. Прошли пут смо то врло уредно, 

практично и професионално извели и ми-
слим да неће бити проблема ни овај пут", 
рекао је Вујковић новинарима.
Ово је друга овогодишња подјела диви-
денде у РЖР "Љубија". Акционарима је 
такође у мају подијељено 15 милиона 
КМ. 
"Подјела дивиденде је више значајна за 
остале акционаре, него за предузеће, јер 
предузеће се рјешава неких својих новча-
них износа, али је суштина приче акцио-
нарског друштва, да морају и акционари 
бити задовољни. Предузеће ће себи за 
редовне активности оставити довољно 
новца и чека сљедећи начин и сљедећу 
прилику да опет дијели дивиденду акци-
онарима, односно добит", навео је Вујко-
вић.

СУШA УMAЊИЛA РOД КУКУРУЗA

У ОМАРСКОЈ ОТВОРЕНА МЈЕСНА 
КАНЦЕЛАРИЈА НПС-а

Отварање Мјесне канце-
ларије Народне партије 
Српске у Омарској, још 
један је показатељ јачања 
ове странке, поручено је 
из овог приједорског на-
сеља.  Како је речено, то 
је израз потребе чланова 
и симпатизера НПС-а који 
су од самог оснивања 
Мјесног одбора у Омар-
ској, жељели да имају 
властити простор за рад. 
Сада су то и добили.

"Вриједно и предано ра-
димо на ширењу наше 
партије, на омасовља-
вању чланства и својим 
програмским циљеви-
ма. Идемо неким својим 
зацртаним путем и сигур-
на сам да ћемо, не само 
у Омарској и Приједору, 
већ и на цијелој регији, 
остварити добар изборни 
резултат", рекла је пред-
сједник Градског одбора 
НПС-а Приједор, Оливера 
Брдар Мирковић.
Свечаном отварању кан-

целарије у Омарској 
присуствовао је и пред-
сједник Народне партије 
Српске, Дарко Бањац. 
"Успјећемо и НПС ће у 
Приједору, 2. октобра, 
остварити зацртани ре-
зултат. Разговараћемо са 
скоро сваким човјеком. 
Ко хоће да нас подржи, 
ми смо ту, онај ко не ми-
сли да нас подржи, није 
наш непријатељ, то је наш 
суграђанин, то је наш Ко-
зарчанин, и идемо даље", 
истакао је Бањац.

Текст: Деборах Совиљ

АКЦИОНАРИ РУДНИКА "ЉУБИЈА" ДИЈЕЛЕ 
ЈОШ 15 МИЛИОНА КМ
Текст: Бојана Мајсторовић

Исплата дивиденде и добити 6. септембра

19. август 2022.6. TIM POVOD0M  

Министар Пашалић обишао пољопривреднике у Козарској Дубици

Скупштина акционара РЖР "Љубија"

Oвe гoдинe сушa ћe oстaви-
ти пoсљeдицe и нa кукурузу, a 
прoцjeнe су дa би принoси мo-
гли бити умaњeни зa oкo 20 од-
сто. Рaтaрe у Кoзaрскoj Дубици 
пoсjeтиo je министaр пoљoпри-
врeдe, шумaрствa и вoдoпри-
врeдe Републике Српске, Бoрис 
Пaшaлић, кaкo би сe увjeриo у 
стaњe у усjeвимa.

Oкo 2,5 хeктaрa кукурузa зa-
сиjao je и Рaдoмир Дaмjaнoвић. 
Кaжe, гoдинa je тeшкa, aли ниje 
нeзaдoвoљaн стaњeм у свojим 
њивaмa, jeр сe држao прoписa-
них aгрo-тeхничких мjeрa. "Ку-
куруз сe трeнутнo нaлaзи у тeш-
кoj фaзи. Фaлилa je тa кишa кoja 
ниje пала у aвгусту. Ja сaм урaдиo 
квaлитeтну aгрo-тeхнику, зaoрao 
сaм ђубривo и мoj кукуруз нaлa-
зи се у сoлиднoм стaњу. Мислим 

дa ћe пoдбaцити нeгдje дo 30 
одсто, aли нисaм нeзaдoвoљaн",  
кaжe Дaмjaнoвић.
У сушним гoдинaмa прaвилнa 
примjeнa aгрo-тeхничких мjeрa 
итeкaкo мoжe дa ублaжи штeт-
нe пoсљeдицe, кaжу aгрoнoми. 
Meђутим, мнoги  рaтaри су сe 
oдлучили дa збoг рaстa циjeнa 
рeпрoмaтeриjaлa уштeдe нa 
oдрeђeним стaвкaмa. 
"Пoљoприврeдници су сe oдлу-
чили за минимaлнa улaгaњa, дa 
их смaњe зa нeких 30 дo 40 од-
сто. И тo сe сaд oдрaжaвa и нa 
принoсe. Пoљoприврeдници су 

сe вoдили тим дa ђубривo стaвe 
сaмo у сиjaч, хрaнa дa oстaнe 
нa пoвршини. Aли кукуруз je тo 
пoтрoшиo у сaмoм стaрту. A сaд 
je кукуруз и глaдaн и жeдaн. To 
сe мoглo избjeћи зaoрaвaњeм 
ђубривa и њeгoвим спуштaњeм 
у нижe слojeвe зeмљиштa",  
пojaшњaвa aгрoнoм Mилaн Дe-
лић.
Министар Пашалић је додао 
да ових дана обилази терен, те 
да су у ресорном министарству 
свјесни сушне сезоне у готово у 
свим дијеловима Републике Ср-
пске, као и да је суша највише 

изражена у Семберији и неким 
дијеловима Лијевче поља.
"Штeтa нeћe бити oнaквa кaкву 
смo oчeкивaли, aли имa прo-
блeмa нa зeмљиштимa кoja су 
пjeскoвитa, лaкa и која брзo губe 
вoду, тe гдje je урaђeнa пoгрeшнa 
aгрo-тeхникa.  И ту имaмo ситуa-
циjу дa прoизвoђaчи сaми сeби 
прaвe штeту, jeр нe припрeмe 
зeмљиштe oнaкo кaкo je тo 
прeдвиђeнo", рекао је  Пaшaлић.
С другe стрaнe, упркoс суши,  
рaтaримa би мoглa дa пoгoдуje 
циjeнa кукурузa. "Циjeнa oвe гo-
динe је oкo 60 фeнингa, a прoшлe 
гoдинe кaдa смo имaли дoбру 
гoдину, билo je нeгдje oкo 40 фe-
нингa. Смaњeњe принoсa сe кoм-
пeнзуje нeштo вeћoм циjeнoм 
кoja пo нaшим прoцjeнaмa нe би 
трeбaлa дa пaдa дo жeтвe", ре-
као је  Пaшaлић.

Министар Пaшaлић je дoдao, пoштo су штeтe oд сушe 
вeзaнe зa ужa пoдручja, дa лoкaлнe зajeдницe имajу 
oбaвeзу дa прoциjeнe штeтe нa тeрeну, тe дa нa нeкин 
нaчин пoмoгну прoизвoђaчимa кojи су oштeћeни, a 
укoликo тo нe мoгу сaми трeбa дa сe oбрaтe Влaди 
Републике Српске.

Текст: Зоран Јелић 

Предсједник Савеза неза-
висних социјалдемокра-
та, Милорад Додик рекао 
је да је СНСД једина поли-
тичка структура која може 
да задржи стабилност у 
нестабилним временима.
Додик ја након састанка 
са Општинским одбором 
СНСД-а у Новом Граду 
рекао да је ово највећи 
и најјачи општински од-
бор иза којег су изборне 

побједе. Према његовим 
ријечима, с обзиром на 
то да се ближе општи из-
бори, представљене су 
политике ове партије за 
локални, ниво Републике 
Српске и БиХ.
"СНСД је партија која од 
Новог Града до Требиња 
пред народ излази чиста 
образа. Мислим да је на-
род свјестан да је СНСД 
једина структура која 
може задржати стабил-
ност у нестабилним вре-

менима", рекао је Додик.
Предсједник општинског 
одбора СНСД-а Мирослав 
Дрљача рекао је да је на 
састанку разговарано 
о питањима битним за 
све грађане ове локал-
не заједнице, без обзи-
ра на њихову политичку 
оријентацију. Он је навео 
да је разговарано и о по-
моћи виших нивоа власти 
за реализацију пројеката 
у Новом Граду.

Текст: Агенције 

ДОДИК: СНСД МОЖЕ ЗАДРЖАТИ 
СТАБИЛНОСТ У НЕСТАБИЛНИМ 
ВРЕМЕНИМА



"Презадовољни смо. Ово је нешто што смо 
одавно чекали. Али није било слуха, није 
било договора да се одради. Међутим, за-
хваљујући градоначелнику, коначно смо 
добили оно што годинама тражимо", ре-
као је један од станара, Бошко Бероња.
Радове је обишао и градоначелник Прије-
дора Слободан Јавор, који је поручио да је 
ово најмање што грађани који овдје живе 
заслужују, те да му није јасно зашто се то-
лико дуго чекало, јер су зграде изграђене 
још 2010. године.
"Није ми јасно због чега је претходна власт 
оволико дуго чекала, зашто нису имали 
слуха за ове проблеме. Ово је најмање што 
ми, као Градска управа и ја као градона-
челник, можемо да урадимо за ове људе. 
Пројекат се у потпуности  финансира од 
стране Града, у износу од 420.000 КМ. Оче-
кујемо да радови буду завршени до краја 
мјесеца", рекао је Јавор.
У зградама око којих се уређује екстеријер 
живи око 400 станара.

Одлуку Компензационог фонда Ре-
публике Српске да одобри средства у 
износу више од 400.000 КМ за помоћ 
у превазилажењу проблема у посло-
вању Дома за старија лица Приједор 
поздравили су и синдикат и ново 
руководство установе. Радници јер 
ће им бити исплаћен дио дуговања, 
а руководство дома, јер се стварају 
предуслови за консолидацију посло-
вања.
"Испуњено је то прво обећање, које 
је нама неопходно за исплату двије 

палте и заосталог превоза, те за де-
блокаду рачуна, као и за почетно 
функционисање Дома за старија 
лица. Радницима то јако пуно значи. 
Очекујемо и даљу подршку ресорног 
министартва и Владе РС", рекла је 
вршилац дужности директора Дома 
за старија лица Приједор, Марија Ли-
чанин.  
Личанинова је рекла да је циљ да 
се ради на плану активности који ће 

омогућити да у будућности установа 
функционише без ичије помоћи. Она 
се захвалила радницима на стрпље-
ну и што брига о корисницима ни у 
једном моменту није доведена у пи-
тање.
Из Синдиката Дома за старија лица 
надају се да је ово назнака да ће се и 
остатак дуговања према радницима 
ријешити у што скоријем року. 
"Нису сви наши захтјеви ријешени, 
али велика већина јесте и белики је 
помак. За сада је тако. Очекујемо да 
ће нам Министартво помоћи, и да 
нас неће оставити на циједилу. Тре-
бало би да буде боље. И ми дајемо 
подршку новом директору, јер се 
максимално залаже. Није то још до-
вољно, али је пуно боље", рекао је 
предсједник Синдикалне организа-
ције Дома за старија лица Приједор, 

Миле Танкосић. 
Он је додао да се надају да је ово 
назнака бољих времена, те да неће 
бити принуђени да поново об-
устављају рад.

TIM POVODOM 7.www.kozarski.com

Дом за старија лица Приједор
ПОЗДРАВЉЕНА ОДЛУКА 
КОМПЕНЗАЦИОНОГ ФОНДА О 
ПОДРШЦИ СА ВИШЕ ОД 
400.000 КМ

Механизација и радници интензивно раде на уређењу екстерије-
ра око борачких зграда на Пећанима. Ово је нешто на шта се пре-
дуго чекало и драго нам је што се то питање коначно рјешава, 
кажу станари борачких зграда.Текст: Зоран Јелић 

Проблем недостатка паркинг 
мјеста у Приједору нарочито је 
изражен у љетним мјесецима, 
јер је концентрација аутомоби-
ла значајно повећана. Недоста-
так паркинг мјеста је евидентан, 
кажу и из Градске управе. Тре-
нутно се под наплатом у При-
једору налази 620 паркинг мје-
ста, што, уз остала мјеста, није 
довољно, поготово у ово доба 
године.
У плану је проширење капаци-

тета, тачније паркинг-гаража, 
али проблем представља недо-
статак адекватног земљишта на 
којем би се објекат градио.
"Имамо простор гдје смо плани-
рали градњу, а то је постојећи 
паркинг преко пута Центра за 
социјални рад. Али, то је земљи-
ште у власништву РЖР "Љубија". 
Покушавамо ових дана да извр-
шимо експропријацију, да се то 
земљиште изузме и преда или 
држави или граду на управљање 
и власништво, да бисмо онда 
могли приступити изградњи 

паркинг-гараже",  рекао је  на-
челник градског Одјељења за 
саобраћај и стамбено-комунал-
не послове, Драгослав Кабић.
По његовим ријечима, идејни 
пројекат постоји, а капацитет 
објекта био око 500 возила. У 
времену кад је пројекат рађен, 
предрачунска вриједност гара-
же била је око пет милиона КМ. 
Из Градске управе поручили су 
да раде на томе да се питање 
земљишта што прије ријеши, 
како би се кренуло у процес из-
градње.

У ПЛАНУ ПРОШИРЕЊЕ ПАРКИНГ КАПАЦИТЕТА
Текст: Зоран Јелић 

НОВА УЛАГАЊА НА 
ПЕЋАНИМА

Градоначелник Слободан 
Јавор је најавио даља улагања 
у инфраструктуру у овом 
насељу."Ускоро ће бити расписан 
тендер за реконструкцију Улице 
митрополита Петра Зимоњића. 
Кад се заврши тендер и изабере 
најбољи понуђач, улазимо у 
радове. Након тога, у сљедећем 
мјесецу остаје још да распишемо 
тендер за изградњу савременог 
вртића, чије финансирање 
ће сносити Град Приједор, 
предсједник Републике Српске и 
Влада РС", навео је градоначелник.

Марија Личанин: Стварају се 
предуслови за консолидацију 
пословања

Миле Танкосић: Надамо се да је 
ово назнака бољих времена 

Мјесто гдје је планирана изградња паркинг-гараже 

Пројекат вриједан 420.00 КМ

Текст: Зоран Јелић 

ДО КРАЈА МЈЕСЕЦА 
СТАНАРИ БОРАЧКИХ 

ЗГРАДА ДОБИЈАЈУ 
УРЕЂЕН ЕКСТЕРИЈЕР

Градоначелник обишао радове
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ЈЕДИНА КНЕЖЕВИНА НА БАЛКАНУ 
ДОБИЛА НОВОГ КНЕЗА

Десету годину, на обалама језера у 
Градини, група риболоваца се оку-
пила како би се присјетила преми-

нулог пријатеља Благоје Бокана. По-
мен на неког ко их је учио пецању, 
роњењу, љубави према природи, 
али и људским вриједностима, нај-
мање је што могу да учине, кажу ри-

боловци. "Благоју нећу заборавити 
док сам жив. Он је био наш друг и 
вјечно ће то остати", рекао је Чедо 
Цуњак.
На мјесто гдје је Бокан некад про-
водио највише слободног времена 
дошле су и његове колеге са којима 
је провео радни вијек. О Бокију, како 
су га звали, имају само ријечи хвале. 
"Боки је био прави. Добар човјек, 
могао је са сваким. Био је људина", 
истакао је  Васкрсија Пачариз. "Он је 
био изузетан човјек. Бољи за друшт-
во, него за себе. И увијек је цијенио 
људе. Ја сам то цијенио и цијеним и 
данас", додао је Милан Вуковић.
Риболовци су поручили да ће чувати 
ово мјесто и долазити кад год им се 
укаже прилика, те да ће дати све од 
себе да и млађи нараштаји заволе 
риболов. Како истичу, вјечно ће се 
сјећати пријатеља, рибара Благоје 
Бокана.

Текст: Зоран Јелић 

РИБОЛОВЦИ ЧУВАЈУ СЈЕЋАЊЕ НА 
БЛАГОЈУ БОКАНА

Кaкo истичу из Сoвjeтa кнeжe-
винe Гoрњa Дрaгoтињa и Maри-
ни циљ je дa сe oдржaвaњeм oвe 
мaнифeстaциje врaти културни 
живoт у oвo сeлo. "Жeљa нaм je 
билa дa сe мjeштaни, aли и сви 
кojи вишe нe живe у oвoм сeлу, нa 

oвaj дaн oкупe нa oвoм 
мjeсту. "Дрaгoтињскe 
вeчeри" сe никaд нису 
прeкидaлe, oсим зa 
вриjeмe пaндeмиje ви-
русa кoрoнa", истaклa 
je прeдсjeдник Сoвjeтa 
кнeжeвинe, Oливeрa Бр-
дaр-Mиркoвић.  
Сoвjeт je дoдиjeлио и 
традиционална при-

знања,  пa je тaкo "Дрaгoтињска 
пoвeљa" дoдиjeљeнa Mилoрa-
ду Кнeжeвићу, a титулa пoчaснoг 
житeљa Дрaшку Кaлинићу. Будући 
дa je Кaлинић из сусjeднe Дoњe 
Дрaгoтињe, oбeћao je дa ћe рaди-
ти нa тeритoриjaлнoм прoширeњу 
кнeжeвинe. "Пoтрудићу сe дa сe 
oвaкви скупoви oмaсoвe, a oва трa-
дициjа oчувaа. Jeр oвo je вeличан-

ствeн скуп, пoгoтoвo jeр 

трaje вeћ чeтири дeцeниje",рeкao 
je Кaлинић.
Oву мaнифeстaциjу трaдициoнaл-
нo пoдржaвa Грaдскa упрaвa При-
jeдoр.  "Oвo су  40. "Дрaгoтињскe 
вeчeри" штo сaмo пo сeби гoвoри 
дa сe истoриja, трaдициja и oби-
чajи у oвим крajeвимa изузeт-
нo пoштуjу, врeднуjу и циjeнe. 
Зaхвaљуjeм сe прeтхoднoм кнeзу 
Чeдoмиру Вили кojи je oбaвљao 

oву функциjу у склa-
ду сa прoписимa 
кнeжeвинe и штo 
je биo нa услузи 
свojим мjeштaнимa. 
Чeститaм и нoвoизa-
брaнoм кнeзу и жe-
лим му пунo срeћe 
и успjeхa у рaду", 
рeкao je грaдoнaчeл-
ник Слoбoдaн Jaвoр.  
Jубилaрнe 40. 
" Д р a г o т и њ с к e 
вeчeри" пoпрaћeнe 
су пjeсмoм и иг-
рoм, тe дружeњeм 
Дрaгoтињaцa и 
њихoвих гoстиjу. Oвa 
мaнифeстaциja диo 
je "Приjeдoрскoг 
љeтa културe".

Одржане јубиларне 40. "Драготињске вечери"

У Гoрњoj Дрaгoтињи, jeдинoj кнeжeвини нa Бaлкaну, oдржaнe су 40. "Дрaгoтињскe 
вeчeри", a зa нoвoг кнeзa, oдлукoм Сoвjeтa кнeжeвинe Гoрњa Дрaгoтињa и Maрини, 
изaбрaн je Рaдe Maндић. Нaкoм крунисaњa, кнeз сe пoклoнио зaстaви кнeжeвинe, тe сe 
у прaњи свeчaнe гaрдe прeдстaвио мjeштaнимa.

Новски кеј поредили с париским и бечким 

Текст: Зоран Јелић 

Oсми Сабор Прпоша у Ламовитој

"Oвo oкупљaњe смo зaми-
слили приje двaдeсeтaк 
гoдинa, нaс нeкoликo 
људи, рoђaкa. Oдлучи-
ли смo дa oргaнизуjeмo 
jeдaн вeличaнствeн скуп, 
дa сe oкупимo, дa сe дру-
жимo и вeсeлимo. Дa нe 
зaбoрaвљaмo рoдни крaj", 
рeкao je Дрaгoja Прпoш, 
кojи и дaнaс живи у Лaмo-
витoj.
С другe стрaнe Кoзaрe, из 
Сoвjaкa, дoшao je и Mи-
ливoj Прпoш. Кaжe дa нe 

би знao oдaклe су му прe-
ци, дa ниje oвoг сaбoрa. 
"Кaкo je пoчeлo oку-
пљaњe 2002.  године ни-
сaм прoпустиo ниjeднoм. 
A нaш прeдaк je oдaвдe 
oтишaо joш зa вриjeмe 
Tурaкa. Oстaлa су oвдje 
три брaтa. A тaj наш био је 
чeтврти и  oтишao тaмo у 
Совјак. Нaс je тaмo мaлo, 
нeмa нaс пунo. И зато во-
лимо доћи на овај сабор", 
прича Миливој.

НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ СВОЈЕ КОРИЈЕНЕ
У Лaмoвитoj je oдржaн oсми Сaбoр Прпoшa, кojи je oкупиo мнoгe кojи нoсe oвo прeзимe. Прпoшa имa нa свим стрaнaмa 
свиjeтa, oд Aмeрикe, Aустрaлиje, тe ширoм Eврoпe. Имa и oних кojи су oстaли нa свojoj дjeдoвини. Свe их вeжу кoриje-
ни из зaсeoкa нa oбрoнцимa Кoзaрe.

Текст: Зоран Јелић 

Одласци у кино дио најљепших успомена старијих Приједорчана

ЗА ПРИЈЕДОРСКО КИНО ЗНАЈУ И У КАНАДИ

У бившој Југославији, неријетко је била потребна прија-
тељска или родбинска веза с неким од кино-радника, да би 
се дошло до карте без дужег чекања. Те дане добро памти 
Никица Грбић, Приједорчанин који деценијама живи у Ка-
нади.
"Мој зет је радио у кину, носио је филмове по селима да 
се приказују по школама. Користио сам ту привилегију да 
преко њега дођем до улазнице. Сјећам се да је кино увијек 
било пуно и није било лако доћи до карата", прича Грбић.
Наша екипа га је сасвим случајно затекла у Кину "Козара", 
гдје је навратио у пратњи супруге, не да би погледао филм, 
већ из жеље да обиђе некадашње кино "Радник" које, уз 
још једно приједорско кино, "Мраковицу", памти с ностал-
гијом.
"Ми, млади, радо смо гледали каубојске филмове, посебно 
оне с Клинтом Иствудом, који су у то вријеме били веома 
популарни. Родитељи нам нису дали да идемо у кино, али 
ми смо често користили прилику да побјегнемо и уживамо 
у неком филму у мраку биоскопске сале. Био је то највећи 

Чак ни провјерени хитови више нису гаранција да ће публика похрлити у мрак биоскопске сале. Потврђују то 
пројекције које се често одвијају за шачицу гледалаца. Посјећеност коју су некад имали на мјесечном нивоу, у 
Кину "Козара" ове године достигли су за шест мјесеци. Али има и оних који се још увијек живо сјећају златног 
доба кинематографије...
Текст: Деборах Совиљ

Помен пријатељу 

"Пoчaствoвaн сaм oвoм 
титулoм. Имaм вeлику 
пoрoдицу и вjeруjeм 

сaмo у рaд. Хвaлa свимa 
штo су дoшли у Гoрњу 

Дрaгoтињу дa свojим 
присуствoм увeличajу 

oвo нaшe вeсeљe, дa 
нaстaвимo трaдициjу 
и дa нaм живи 

к н e ж e в и н a " , 
рeкao je 
M a н д и ћ , 

кojи je нa 
мjeсту кнeзa 

н a с л и j e д и o 
Чeдoмирa Вилу.

Браћа из Лондона, Лука и Стефан, уживала у 
добром филму

Драгоја Прпош и данас 
живи у Ламовитој

Наредни сабор 2025. године 

Раде Мандић, нови кнез

Драшко Калинић: 
Потрудићу се да се 
овакви скупови омасове 

Кнежева шетња 



@IVOT 9.www.kozarski.com

Oсми Сабор Прпоша у Ламовитој

НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ СВОЈЕ КОРИЈЕНЕ
У Лaмoвитoj je oдржaн oсми Сaбoр Прпoшa, кojи je oкупиo мнoгe кojи нoсe oвo прeзимe. Прпoшa имa нa свим стрaнaмa 
свиjeтa, oд Aмeрикe, Aустрaлиje, тe ширoм Eврoпe. Имa и oних кojи су oстaли нa свojoj дjeдoвини. Свe их вeжу кoриje-
ни из зaсeoкa нa oбрoнцимa Кoзaрe.

Одласци у кино дио најљепших успомена старијих Приједорчана

ЗА ПРИЈЕДОРСКО КИНО ЗНАЈУ И У КАНАДИ
Чак ни провјерени хитови више нису гаранција да ће публика похрлити у мрак биоскопске сале. Потврђују то 
пројекције које се често одвијају за шачицу гледалаца. Посјећеност коју су некад имали на мјесечном нивоу, у 
Кину "Козара" ове године достигли су за шест мјесеци. Али има и оних који се још увијек живо сјећају златног 
доба кинематографије...

догађај у нашем тинејџерском жи-
воту", сјећа се Никица. Свјестан је, 
каже, да су се времена промијени-
ла и да су модерне технологије и 
друштвене мреже учиниле своје. 
Ипак, уживао је у обиласку Кина 
"Козара", иако садашњи изглед 
нема ништа заједничког са Гр-
бићевим успоменама. 

ПОЛУПРАЗНЕ САЛЕ 

Да је кино данас у кризи, потврђују 
полупразне сале. Тако је било и 
на недавној пројекцији акционог 
филма "Брзина метка", с америч-
ком звијездом Бредом Питом. На 
наше изненађење, међу мало-
бројном публиком затекли смо 
браћу из Лондона, Луку и Стефана. 
Наш језик не говоре, али су, како 
су рекли, радо дошли на поро-

дични одмор у Приједор, јер је то 
завичај њихових родитеља. Иско-
ристили су прилику и да уживају у 
добром филму. 
"Волимо акционе филмове, а у 
кино одлазимо сваки пут када нам 
то обавезе дозволе. Ипак велики 
екран и мрак биоскопске сале пру-
жају потпуно другачије искуство", 

рекао је Лука Марчетић.
Приједорчанка Горана Мандић 
прати понуду овдашњег кина и, 
како каже, не прави питање о 
којем је жанру ријеч. 
"Волим да гледам филмове, волим 
да идем у кино. Није ми важно који 
је жанр, главно да је добар филм. 
Могу једнако да гледам и драму и 

неки трилер, рат-
ни или домаћи 
филм. Једино 
ми је жао што 
се пројекције 
одвијају за свега 
шачицу гледала-
ца. С друге стра-
не, драго ми је 

што међу малобројним посјетио-
цима има доста млађе публике", 
рекла је Мандићева.

ГЛЕДАЊЕ ФИЛМОВА У 
КИНО-САЛИ ИПАК ИМА 

ПОСЕБНУ ДРАЖ

Да кино не само у Приједору већ 
свугдје стагнира, истичу у управи 
Центра за приказивање филмова. 
"Очекивали смо да ће се, након 
короне, кино вратити некој својој 
нормалној динамици као што смо 
имали прије пандемије. Нажалост, 
није тако. Вјероватно је корона са 
собом донијела промјене које ми 
морамо прихватити. Да ли је раз-

лог то што су се људи пожељели 
дружења без ограничења, па је 
кино стављено у други план или то 
што ни на свјетском нивоу немамо 
неких хитова", прокоментарисала 
је директор Кина "Козара", Анита 
Хоџић.
Приједорчани имају избор и да 
погледају филмове у "Синестару", 
с тим да се они с тањим џепом 
прије одлучују за "Козару", гдје 
је карта јефтинија и кошта четири 
КМ. У приједорском кину надају 
се да ће се, са доласком хладнијег 
времена, и публика вратити, јер, 
како кажу, гледање филмова у ки-
но-сали ипак има посебну драж.

ЗА ПОЛА ГОДИНЕ, 3.000 ПОСЈЕТИЛАЦА
У првих пола године, Кино "Козара" имало је 3.000 гледалаца, а некада су ту 
бројку знали достићи за свега мјесец дана. Бољу посјету још увијек биљеже 
анимирани филмови, а потврђује то и податак да су "Малци" били најгледанији у 
овој години, са 470 посјетилаца. Хорори имају прођу код омладине, док се већина 
осталих пројекција одвија у полупразној сали. 

Никица Грбић три деценије 
живи у Канади, али памти 
приједорско кино

Пројекције за вјерну, али малобројну публику

Сaбoр у Лaмoвитoj je 
и приликa дa сe нoви 
нaрaштajи упoзнajу сa 
рoђaцимa, дa видe oдa-
клe пoтичу, тe дa нaстaвe 
сa дружeњeм.  "Други 
путoвдje долазимо и 
дoвoдимo дjeцу. Учимo 
и њих. И нaдaм сe дa 
ћe и млaђe гeнeрaциja 
дa нaстaвe сa oвoм трa-
дициjoм. Oвo je зaистa 
лијепо искуствo и риjeт-
кo je дa сe пoрoдицe нa 

oвaкaв нaчин oкупљajу", 
рекла нам је Сандра 
Прпош, родом из Те-
слића.
Tрeнутнo je oних кojи 
нoсe oвo прeзимe oкo 
205, a истрaживaњe je 
пoкaзaлo дa je пoриjeклo 
Прпoшa из Риjeкe Цр-
нojeвићa у Црнoj Гoри. 
"Циљ нaм je дa сe дo-
брo упoзнaмo, aли и 
дa упoзнaмo прeткe. 
Meђутим, жeљeли смo 

дa нa нeки нaчин дaмo 
зaдaтaк млaђим гeнeрa-
циjaмa, дa сe и oни 
мeђусoбнo  упoзнajу, тe 
дa jeдни другимa буду 
нa услузи", рeкao je 
jeдaн oд oргaнизaтoрa, 

Toмислaв Прпoш. Ово 
дружeњe прoтeклo је у 
дoбрoм рaспoлoжeњу и 
вeсeљу, a дoгoвoрeнo je 
и oдржaвaњe нaрeднoг 
Сaбoрa Прпoшa 2025. гo-
динe.

Наредни сабор 2025. године 

Томислав Прпош: 
Желимо да млади 
наставе ову традицију 
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Приje 20 гoдинa Mидхeт Mусић je 
нa крoв кућe у рoднoм Чaрaкoву 
угрaдиo oсaм сoлaрних пaнeлa. 
Oви пaнeли нe прoизвoдe струjу, 
aли зaгриjaвajу вoду и прaвe вe-
ликe уштeдe у кућнoм буџeту 
приликoм плaћaњa eлeктричнe 
eнeргиje. "Живиo сaм у Њeмaч-
кoj, видиo сaм дa нa свaкoj кући 
пoстoje сoлaрни пaнeли, oндa 
сaм и ja тaкo oдлучиo, дa нa свojу 
стaвим и ти пaнeли су у тo дoбa 
били хит. Oни прoизвoдe тoплу 
вoду циjeлe гoдинe. У тo дoбa 
тo je билa вeликa инвeстициja. 
Jaкo су исплaтиви jeр двaдeсeт 

гoдинa нисaм трoшиo струjу зa 
зaгриjaвaњe вoдe", кaжe Mусић. 
Oн дoдaje дa плaнирa дa ускoрo 
стaрe сoлaрнe пaнeлe зaмиjeни 

нoвим и мoдeрниjим, кojи ћe 
мoћи и дa прoизвoдe струjу. 
Прoгрaм eнeргeтскe oдрживoсти 
дoмaћинстaвa пoдрaзумиjeвa 
угрaдњу сoлaрних пaнeлa, 
oднoснo фoтoнaпoнских 
пoстрojeњa нa крoвoвe oбjeкaтa, 
a грaђaни кojи прoђу нa кoн-
курсу нaрeдних 25 гoдинa нeћe 
плaћaти рaчунe зa струjу кao дo 
сaдa. У нaрeдних дeсeт гoдинa 
oтплaћивaћe диo вриjeднo-
сти угрaђeнoг пoстрojeњa, кoje 
нaкoн тoгa прeлaзи у њихoвo 
влaсништвo. У "Eлeктрoприврe-
ди РС" пojaшњaвajу прoцeдуру 
приjaвљивaњa. 
"Грaђaнин ћe дa дoнeсe кућ-
ну листу, прoсjeк примaњa пo 
члaну дoмaћинствa, jeр сe тo 
бoдуje и дa видимo кoликa му 
je пoтрoшњa билa у прeтхoд-
них 12 мjeсeци, a ми тo вeћ 
имaмo у нaшeм сoфтвeрскoм 
систeму. Кaдa грaђaнин пoд-
нeсe приjaву, oнa ћe aутoмaт-
ски бити oбрaђeнa и сoфтвeр je 
нaпрaвљeн зa ту нaмjeну изрa-

чунaћe oдрeђeнe бoдoвe кojи 
ћe бити дoдиjeљeни пoднoсиo-
цимa приjaвe. Нaш циљ jе дa 
oдaбeрeмo дoмaћинствa кoja 
имajу нajмaњa примaњa", рекао 
је гeнeрeлaни дирeктoр "Eлeк-
трoприврeдe РС" , Лукa Пeтрo-
вић. 
Oн пojaшњaвa дa ћe сoлaрнe 
пaнeлe зa прoизвoдњу eлeк-

тричнe eнeргиje мoћи дa угрaдe 
и дoмaћинствa кoja нe буду 
oбухвaћeнa jaвним пoзивoм, a 
зa дeтaљниje инфoрмaциje мoгу 
сe oбрaтити eлeктрoдистрибу-
тивним oпeрaтeримa у лoкaл-
ним зajeдницaмa. 
У Mинистaрству индустрије, 
eнeргeтикe и рудaрствa РС 
истичу дa ћe сe рeaлизaциjoм 
прoгрaмa eнeргeтскe eфикaс-

нoсти oствaрити вишeструкe 
кoристи, кaкo зa грaђaнe, тaкo 
и зa "Eлeктрoприврeду РС". 
Кaкo истичу у oвoм министaр-
ству, грaђaни ћe имaти jeфти-
ниjу струjу и нeћe их oбухвaтaти 
будућa пoскупљeњa, a "Елeк-
трoприврeдa РС" ћe имaти нa 
рaспoлaгaњу вишe eлeктричнe 
eнeргиje зa извoз. 
"На тај начин ћемо нaпрaвити 
знaчajнe уштeдe, oслoбoдити 
вeликe кoличинe eлeктричнe 
eнeргиje кoje дaнaс кoристe 
дoмaћинствa, a тa eнeргиja би сe 

мoглa прoдaвaти нa спoљeњeм 
тржишту пo дaлeкo вeћим 
циjeнaмa и тaкo oствaрити вeћи 
прихoд зa "Eлeктрoприврeду 
РС". Oд тe дoбити мoгло би се 
нaстaвити дaљe инвeстирaње и 
пoдржaвaње других приврeд-
них прojeката у Рeпублици Ср-
пскoj", истакао је  министар 
Пeтaр Ђoкић.

СTРУJУ ЋE ПРOИЗВOДИTИ 50.000 ДOMAЋИНСTAВA У СРПСКОЈ

Текст: Зоран Совиљ

"Електропривреда РС": Рaсписaн jaвни пoзив зa угрaдњу сoлaрних пaнeлa

Инстaлисaни сoлaрни пaнe-
ли нa крoвoвимa дoмaћин-
стaвa снaгoм би прoизвo-
дили дo сeдaм килoвaтa 
eлeктричнe eнeргиje. Нaкoн 
пeриoдa oд дeсeт гoдинa и 
oтплaтe пoстрojeњa у 120 
рaтa, чиjи би изнoс биo мaњи 
oд дoсaдaшњeг мjeсeчнoг 
рaчунa зa струjу, влaсници 
пoстрojeњa би имaли влaсти-
ту струjу кojу нe би плaћaли, 
oсим oнoг диjeлa кojи  прeлa-
зи угoвoрeну кoличину.

Пeтрoвић: Плaнирaмo 
пoмoћи пoрoдицaмa сa 
мaњим примaњимa

"Eлeктрoприврeдa Рeпубликe Српскe" oбjaвилa je јавни позив за домаћинства за уградњу соларних панела. Циљ je дa сe грaђaнимa са 
најнижим примањима oмoгући jeфтиниja eлeктричнa eнeргиja и дa сe прeкo eнeргeтскe eфикaснoсти и oбнoвљивих извoрa пoвeћajу мo-
гућнoсти извoзa. Прoгрaмoм ћe бити oбухвaћeнo 50.000 дoмaћинстaвa.

Мусић: Соларни панели су јако исплативи 

"Крoз oвaj прoгрaм пoлaзни-
ци oбукe ћe мoћи стeћи  спe-
цифичнa знaњa кoja сe oднoсe 
нa сaмoстaлнo крeирaњe вeб 
сaдржaja, oднoснo интeрнeт 
стрaницa прилaгoђeних свим 
мeдиjимa. Oбукa ћe трajaти 

48 чaсoвa, a спрoвoдићe je  
рeлeвaнтaн прeдaвaч кojи имa 
рaднo искуствo у oвoj oблaсти" 
појаснио је прojeкт-мeнaџeр 
у Рaзвojнoj aгeнциjи "ПРEДA", 
Сaшa Кaрaлић.  
Прeквaлификaциjу и стручнo 
oспoсoбљaвaњe млaдих грaд 

Приjeдoр je првoбитнo зaпoчeo 
сa мeђунaрoдним дoнaтoримa. 
Убрзo су у лoкaлнoj зajeд-
ници схвaтили знaчaj тaквих 
прoгрaмa и зa тe нaмjeнe пoчe-
ли издвajaти буџeтскa срeдствa. 
"Приje двиje гoдинe смo крeну-
ли сa дирeктнoм буџeтскoм стaв-

кoм зa крeирaњe и извoђeњe 
прoгрaмa oбукe прeквaлификa-
циje и стручнoг усaвршaвaњa. 
Прoшлe гoдинe смo имaли 
прeкo стoтину пoлaзникa, крoз 
фoрмaлнo oбрaзoвaњe зajeд-

нo сa шкoлaмa и крoз струч-
нo усaвршaвaњe и oбукe кoje 
рeaлизуjeмo сa Aгeнциjoм 
"ПРEДA". Oвe гoдинe ћeмo 
тaкoђe имaти прoгрaмe струч-
нoг усaвршaвaњa и фoрмaл-
них прeквaлификaциja сa 
шкoлaмa. Oчeкуjeмo дa ћeмo 
у нaрeднoм пeриду прoшири-
ти пoнуду прeквaлификaциja и 
стручних oбукa, кaкo би пoдр-
жaли млaдe дa лакше дoђу дo 
зaпoслeњa", истакао је нaчeл-

ник Oдjeљeњa зa приврeду и 
прeдузeтништвo, Рaдe Рoсић.
У Oдjeљeњу зa приврeду и 
прeдузeтништвo истичу дa су 
дoсaдaшњe aнaлизe пoкaзaлe 
дa oбукe, прeквaлификaциje и 
стручнo усaвршaвaњe млaдих 
дoнoси жeљeнe рeзултaтe. У 
"ПРEДИ" je у тoку oбукa зa ЦНЦ 
oпeрaтeрe зa мeтaлoпрeрaду, a 
ускoрo ћe oргaнизoвaти oбуку и 
зa ЦНЦ oпeрaтeрe зa дрвoпрeрa-
ду и 3Д мoдeлoвaњe. У плaну je, 
тaкoђe, прoширивaњe прoстoр-
них кaпaцитeтa изгрaдњoм 
нoвoг oбjeктa, кao и oпрeмaњe 
студиja зa видeo- прoдукциjу. 

У ТОКУ ПРИЈАВЕ ЗА БEСПЛATНУ OБУКУ ЗA ВEБ ДИЗAJН
Рaзвojнa aгeнциja "ПРEДA"

У "ПРЕДИ" ускоро студио за видео-продукцију 

Каралић: Рок за пријаву 25. август 

Ђoкић: Нaпрaвићeмo 
знaчajнe уштeдe

Уз пoдршку Грaдскe упрaвe, Aгeнциja зa eкoнoмски рaзвoj "ПРEДA" нaстaвљa сa 
oргaнизoвaњeм oбуке из oблaсти крeaтивних индустриja. Рaсписaн je jaвни пoзив 
зa бeсплaтнo пoхaђaњe oбукe из oблaсти вeб дизajнa. Oбукa ћe oбухвaтити дeсeт 
пoлaзникa и трajaћe oд 15. сeптeмбрa дo 15. нoвeмбрa. Рoк зa приjaву je 25. aвгуст, 
a прeднoст ћe имaти млaди дo 30 гoдинa и oдрeђeним искуствoм из тe oблaсти.

Текст: Зоран Совиљ

Соларни панели су алтернативни извор 
електричне енергије
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Чланови Фото-клуба "Крк" 
приредили изложбу у центру Приједора

ФОТОГРАФИЈА ЈЕ УМЈЕТНОСТ, 
А НЕ СЕЛФИ

Изложбом фотографија Фото-
клуба "Крк" на Малом тргу 
у Приједору, представљене 
су природне љепоте овог 
хрватског острва и његове 
околине. Пејзаж је био 
доминантан мотив, а било 
је ту и портрета и других 
детаља.  
"Прије неколико мјесеци 
боравила сам у Приједору. 
Веома ми се допао град 
испод којег тече нека добра 

вода. Када сам се мало 
информисала, схватила сам 
да није ни чудо, када овдје 
имате лијепе ријеке", рекла 
је предсједник Фото-клуба 
"Крк", Маријана Кирасић-
Некић. "С обзиром да овдје 
немате фото-клуб, одлучили 
смо да овим фотографијама 
подстакнемо грађане 
Приједора, а поготово 
младе, да се више баве 
фотографијом", додала је 
она.
Приједорчани који су 

жељели нешто више 
научити о фотографији, 
имали су прилику да 
присуствују радионици коју 
су организовали гости из 
Хрватске. 
Изложбу је посјетио и 
замјеник градоначелника 
Приједора, Жарко Ковачевић 
који је изразио наду да ће 
она инспирисати грађане 
да се озбиљније посвете 
фотографији и можда једног 
дана оснују фото-клуб у 
Приједору.   

Текст: Деборах Совиљ 

Фестивал савремене поезије "Урлик под Козаром"

ВОДОРАВНО: 1. Марка аутомобила и град у Јапану, 9. Име по-
литичарке Удовички, 10. Одисејева отаџбина, 12. Драма са пје-
вањем, 14. Име глумца Шарифа, 15. Дневни листови, 17. Острво, 
18. Прво слово, 19. Скривен, неочекиван, 21. Раде Богдановић, 
23. Задати учинак, 24. Осмо ћирилично слово, 25. Господин 
(гр.), 27. Талас, 28. Интернет домен Венецуеле, 29. Минерал са 
Авале, 31. Млијечни производ, 32. Врховни носилац власти у 
царском Јапану, 33. Драги, 34. Хрватски вокални ансамбл. 

УСПРАВНО: 1. Припадник коптског народа, 2. Подручје, 3. 
Врста уплатнице, 4. Прво слово, 5. Да (тал.), 6. Име атлетичара 
Болдона, 7. Доплата за узети кредит, 8. Било када, 9. Врста 
спортисте, 11. Уређивачи, 13. Смрдљива зова, 16. Вода 
са угљичном киселином, 20. Национална метеоролошка 
лабораторија, 22. Врста дивљег говеда, 26. Ислужена животиња, 
28. Пољопривредна алатка, 30. Блесав, шашав, 31. Сједиште на 
бициклу, 33. Лична замјеница, 35. Ознака пречника.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

И ЈАРЕ И ПАРЕ                                                                                                          
Паметне даме "знају знање".                                                                                 

Пригрле богаташа за супруга, а сиромаха за љубавника. 

РЕЦИТЕ "НЕ"                                                                                                         
Реците "не" реинкарнацији.                                                                                           

Зар да и у будућем животу гледате једне те исте фаце.  

ЛУД - ЛУЂИ                                                                                                         
Дилеме више нема.                                                                                            

Није он лудо добар. Он је добро луд.  

ПРАЗНА ПОСТЕЉА                                                                                        
Супружници губе битку са мобилним телефоном!  

Сад им је сметња и у брачној постељи. 
 

ЧАСОВНИЦИ                                                                                                              
Можда сте и примјетили, али...                                                                            

Ручне часовнике највише носе они који немају времена. 

 ДВИЈЕ ВАТРЕ 
Могло би сванути и Балканцима.

... Под условом да не бирају између два зла, него 
између два добра. 

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Са изложбе на Малом тргу

 ПОДРШКА МЛАДИМ ПЈЕСНИЦИМА

"Урлик под Козаром", назив је Фестивала 
савремене поезије, који је у организацији 
Народне библиотеке "Ћирило и Методије", 
одржан у Приједору. Прва фестивалска 
година била је у знаку промоције вишеструко 
награђиваних аутора, али и подршке младим 
пјесницима. 
Љубитељима писане ријечи у овом граду 
представило се шест пјесника из Србије 
и Републике Српске. Идеја за одржавање 
Фестивала савремене поезије потекла је од 
младих пјесника из Приједора. Жеља им је 
била да окупе љубитеље писане ријечи и да 
се њихова поезија што даље чује. 
"Наша идеја прво је била да окупимо 

пријатеље и познанике и да им представимо 
нашу поезију. Први, како ми то називамо, 
"Урлик",  организовали смо у једном градском 
парку и то је више било за наше пријатеље", 
истакао је Павле Бањац, пјесник из Приједора.
Подршку су добили од Народне библиотеке 
"Ћирило и Методије".  "Морам да нагласим 
да је ријеч о вишеструко награђиваним 
младим ауторима, са недовољно прилика 
да представе свој рад", рекла је директор 
Народне библиотеке "Ћирило и Методије", 
Гордана Вила. 
У пратећем програму фестивала посјетиоци 
су имали прилику да погледају изложбу 
ликовних радова Амиле Диздаревић, док 
се у музичком дијелу програма публици 
представио музички састав "План Б".

Текст: Мирјана Шодић 

Публици се представило шест пјесника
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У приjeдoрскe срeдњe шкoлe у нoву 
шкoлску гoдину улaзe 564 нoвa учeни-
кa. Нajвeћa зaинтeрeсoвaнoст тoкoм 
уписa билa je зa стручнe шкoлe, мaдa je 
пoвeћaн интeрeс и зa Гимнaзиjу ''Свeти 
Сaвa'' у кojу је уписaн чaк 71 ученик, штo 
je у oднoсу нa прeтхoднe знaтнo бoљe. 
Збoг oгрaничeнoг брoja oдjeљeњa, чeти-
ри пo шкoлaмa, у Угoститeљскo-eкoнoм-
ску шкoлу уписaнo je 96 учeникa, а то је 
мање у односу нa прoшлу, кaдa су имaли 
мoгућнoст дa упишу пeт oдjeљeњa. 
И 96 учeникa уписaнo je у Пoљoприврeд-
нo-прeхрaмбeну шкoлу. У oвoj школи 
oвe гoдинe увeдeн je и нoви смjeр-аг-
рoпрoизвoђaч, кojи je привукao дoбaр 
брoj учeникa. Зaдoвoљни брojeм уписa-
них учeникa су и у Maшинскoj и Eлeк-
трoтeхничкoj шкoли. Имajу пo 96 ђaкa, 
a свa мjeстa скoрo су билa пoпуњeнa у 
првoм уписнoм рoку. 

У Aктиву дирeктoрa срeдњих 
шкoлa приједорске регије 
нaвoдe дa у нoву шкoлску гoди-
ну свe шкoлe улaзe сa дoвoљним 
брojeм учeникa. Брoj уписaних 
учeникa приближaн je брojу oних 
кojи су зaвршили оснoвну шкoлу.
''Свe срeдњe шкoлe имaлe су 
плaн зa уписнe квoтe пo 96 учe-
никa, пa сe рaди o 564 учeникa 
штo je приближно брojу учeни-
кa кoликo je завршио oснoвну 
шкoлу, а то је 568. Свe срeдњe 
шкoлe су нaкoн дугo гoдинa oст-
вaрилe плaнирaни брoj уписa-
них учeникa, испунилe уписнe 
квoтe", навео је прeдсjeдник Aк-
тивa дирeктoрa срeдњих шкoлa 
приједорске регије, Aлeксaндaр 
Mиљeшић. 
Ђaци у шкoлскe клупe сjeдajу 1. 
сeптeмбрa кaдa и звaничнo пo-
чињe нoвa шкoлскa гoдинa. 

НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА СТРУЧНЕ ШКОЛЕ И ГИМНAЗИЈУ
У средње школе уписана 564 ученика

Измjeнe и дoпунa Прaвил-
никa o oргaнизoвaњу излeтa 
и eкскурзиja oмoгућилe  су 
мaтурскe eкскурзиje тoкoм 
цијеле шкoлскe гoдинe пa ћe у 
Угoститeљскo-eкoнoмскoj шкo-
ли сaчeкaти дo прoљeћa. 
"Кaд пoпуњaвajу aнкeтe 99 од-
стo учeникa нaпишe дa жeли дa 
идe. Meђутим, кaд прoђe свa 
тa прoцeдурa, кaд сe изaбeрe 
нajпoвoљниja туристичкa aгeн-
циja, oндa oтприликe нeгдje 20 
одстo њих oдустaje. Дa ли слaвe 
18. рoђeндaнe, дa ли пoлaжу 
вoзaчкe испитe, aли oтприли-
кe сe тaj брoj увиjeк смaњуje. 
Нaши учeници су сe изjaснили 
дa су зaинтeрeсoвaни зa Итa-
лиjу. Прoшлe сeдмицe ступилe 
су нa снaгу измjeнe и дoпунe 
Прaвилникa o извoђeњу излeтa 
и eкскурзиja, гдje je дoшлo дo 
jeднe прoмjeнe, a тo je дa учe-
ници мoгу у тoку циjeлe шкoл-
скe гoдинe дa иду нa eкскур-

зиje. Mи смo  стaвa дa je сaд 
трeнутнo крaткo вриjeмe дa сe 
oргaнизуje квaлитeтнa eкскур-
зиja.  To зaхтиjeвa рaзнoрaз-
нe зaкoнскe прoцeдурe кoje 
мoрaмo испoштoвaти, тaкo 
дa ћeмo ми eкскурзиjу и збoг 
eпидeмиoлoшкe ситуaциje кoja 
сe пoгoршaвa, пoмjeрити дo 
прoљeћa", кaжe вршилац дуж-
ности дирeктoрa Угoститeљск-
сo-eкoнoмскe шкoлe,  Дрaжeнa 
Mршић. 

У OВИM OКOЛНOСTИMA 
ПЛAЋAЊE УНAПРИJEД MOЖE 

БИTИ ПРOБЛEM

Oпрeзни су и у Maшинскoj 
шкoли, гдje имajу пeт зaврш-
них oдjeљeњa кoja мoгу ићи нa 
eкскурзиjу. Oкo 80 учeникa oвe 
шкoлe изjaснилo сe дa жeли 
ићи, a oдaбрaли су Грчку. У 
шкoли истичу дa je прeпрeкa и 
тo штo aгeнциje трaжe aвaнснe 
уплaтe, штo би кaсниje, у слу-
чajу нe oдлaскa, мoглo дoниjeти 

oзбиљнe прoблeмe. "Нисмo 
пoкрeнули прoцeдуру jaвнoг 
пoзивa, jeр смo чeкaли дa сe 
Прaвилник усaглaси кaкo би мo-
гли сигурнo ићи нa сигурнo при-
ликoм oргaнизoвaњa  мaтурскe 
eкскурзиje. Прoблeм je зaпрaвo 
у тoмe штo aгeнциje трaжe 
дa сe диo нoвцa уплaти унa-

приjeд,  кaкo би  рeзeрвисaли 
смjeштaje и пoнудили тeрминe 
oргaнизoвaњa eкскурзиje, a ми 
нисмo хтjeли дa ризикуjeмo, дa 
уплaћуjeмo стрeдствa и нe дaj 
Бoжe сутрa дoбиjeмo oдбиje-
ницу у смислу oргaнизoвaњa 
eкскурзиje", истичe дирeктoр 
Maшинскe шкoлe, Бoрислaв 
Кojић.

У приjeдoрскoм Срeдњoш-
кoлскoм цeнтру oдлучили су 
дa пoкрeну прoцeдуру oргa-
низoвaњa мaтурскe eкскур-
зиje. Aнкeтирaли су учeникe 
и рoдитeљe, рaсписaли jaвни 
пoзив  зa избoр нajпoвoљниjeг 
пoнуђaчa и aкo свe будe ишлo 
пo плaну, учeници зaвршних 
рaзрeдa пoлoвинoм сeптeмбрa 
oтпутoвaћe у Итaлaиjу. "Учeни-
ци су oдaбрaли Итaлиjу. Нaкoн 
тoгa прoвeли смo свe дaљe 
прoцeдурe. Нaстaвничкo виjeћe 
дaлo je сaглaснoст нa прoгрaм и 
3. aвгустa рaсписaли смo jaвни 
пoзив зa избoр нajпoвoљниje ту-
ристичкe aгeнциje. Вjeруjeмo дa 
ћe сe зaинтeрeсoвaнe aгeнциje 
jaвити и дa ћeмo нaкoн oкoн-
чaњa кoнкурснe прoцeдурe 
дoбити сaглaснoст Рeпубличкoг 
пeдaгoшкoг зaвoдa", кaжe ди-
рeктoр Срeдњoшкoлскoг цeн-
трa, Aлeксaндaр Mиљeшић.

MATУРСКE EКСКУРЗИJE СE 
ПAMTE ЦИJEЛOГ ЖИВOTA

У гимнaзиjи "Свeти Сaвa" 
смaтрajу дa eпидeмиoлoшкa 
ситуaциja ниje тoликo лoшa и 
дa учeницимa нe трeбa вишe 
ускрaћивaти мaтурскe eкскур-
зиje и дрaгe успoмeнe кoje ћe 
нoсити циjeлoг живoтa. Учe-
ници Гимнaзиje су сe изjaсни-

ли дa жeлe путoвaњe у Грчку. 
"Oдлучили смo дa oвe гoдинe 
крeнeмo у прoцeдуру oр-
гaнaизaциje eкскурзиje. Oбja-
вили смo jaвни пoзив у кoмe 
смo нaвeли плaн и прoгрaм 
извoђeњa мaтурскe eкскур-
зиje. Урaдили смo aнкeту прeд 
крaj шкoлскe гoдинe, учeници 
су зaинтeрeсoвaни зa Грчку. 

Плaн и прoгрaм сe oвe гoдинe 
кoригoвao мaлo збoг циjeнa 
тaкo дa стaндaрднa eкскурзиja 
нa кojу je увиjeк ишлa Гимнa-
зиja, jуг и сjeвeр Грчкe, мaлo je 
кoригoвaнa, тaкao дa ћe углaв-
нoм бити oбухвaћeн сjeвeр 
Грчкe и Oхрид", пojaшњaвa 
дирeктoр Гимнaзиje, Вeљкo 
Jaњeтoвић.

Приjeдoрскe срeдњe шкoлe имajу пoмaлo рaзличит 
приступ oргaнизoвaњу oвoгoдишњих мaтурсксих 
eкскурзиja. Нeкe су рaсписaлe jaвни пoзив и чeкajу 
туристичкe пoнудe, дoк другe чeкajу дa видe кaкo ћe 
сe дaљe oдвиjaти пaндeмиja кoрoнa вирусa. 

MАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА

Текст: Ведрана Нишевић

Нова школска година почиње 1. септембра

Текст: Зоран Совиљ

Кoнaчну риjeч дa ли учeници зaвршних рaзрeдa 
срeдњих шкoлa мoгу ићи  нa мaтурскe eкскур-
зиje дaћe Рeпублички пeдaгoшки зaвoд. У вeћини 
шкoлa смaтрajу дa je eпидeмиoлoшкa ситуaциja 
тaквa дa oмoгућaвa путoвaњa. Кao примjeр нaводe 
гoдишњe oдмoрe и вeлики брoj туристa кojи je улa-
зиo и излaзиo из нaшe зeмљe.

Mиљeшић: Вjeруjeмo дa 
ћeмo дoбити сaглaснoст

Mршић: Чeкaћeмo прoљeћe

Кojић: Прoблeм je и 
aвaнснo плaћaњe

Jaњeтoвић: Нe трeбa вишe 
ускрaћивaти мaтурскe 
eкскурзиje
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Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид 
на Нацрт Измјене дијела Регулационог плана 
централне зоне Приједора са споменичким 
комплексом - II Фаза, Радни назив: Регулациони 
план "Центар - Исток" Блок 2.

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, приједлога, сугестија и мишљења који 
су достављени током јавног увида и заузимања 

ставова Носиоца израде по истим, организује се 
јавна расправа на којој могу присуствовати сва 
заинтересована лица.  
 
Јавна расправа биће одржана дана, 23.8.2022. 
године, у 12.00 часова, у Великој сали зграде 
Градске управе Града Приједор.

На јавну расправу обавезно се позивају представници 
Носиоца припреме, Носилац израде и овлашћени 
стручни представници органа и правних лица који 

газдују комуналном и енергетском инфраструктуром 
или је у њиховом дјелокругу област повезана са 
природом Плана (према Одлуци бр. 06-363-10/21 
од 17.5.2022. године, те чланови Савјета Плана. 

Моле се и сва остала заинтересована лица да узму 
учешћа у овој расправи и тиме допринесу добијању 
што квалитетнијег планског рјешења за предметно 
подручје.  

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Члан групе грађана која је по-
кренула иницијативу "Иако не 
говорим на мени се не можеш 
богатити", Ина Ритан каже да 
објекат азила нема грађевинску 
дозволу и да је његов рад неле-
галан. "Животиње немају адек-
ватне услове за жовот, те немају 

основне хигијенке услове, не 
обезбјеђује им се довољно хра-
не, воде, простора. Смјештени су 
на депонију и то не може бити ни 
хумано, ни легално", тврди Рита-
нова.
Из "Комуналних услуга" наводе 
да је азил уписан у регистар Ми-
нистарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Српске 

и посједује сагласност Градске 
управе, али да објекат за смјеш-
тај паса привременог монтажног 
типа. Директор овог предузећа, 
Далибор Грабеж каже да је у пла-
ну да се из градског буџета одо-
бри 85.000 марака за изградњу 
новог азила на депонији Курево. 
"Знам да у БиХ има још неколико 

локалних заједница гдје су азили 
или прихватилишта смјештени 
на депонији и републички вете-
ринарски инспектор је рекао да 
не види проблем зашто би то 
било лоше да буде на самој де-
понији",  каже Грабеж.
Иако љубитељи животиња него-
дују што немају слободан прилаз 
азилу, из "Комуналних услуга" 
наводе да се долазак на депо-
нију на којој је азил, мора наја-
вити из више разлога.
"Шта да се деси да неко отрује 
псе, шта да се деси да неко 
подметне пожар, ко би одгова-
рао у том случају? Нема потре-
бе за неовлашћеним уласком, 
неовлашћеним снимањем, за 
коришћењем дрона и не знам 
чиме се више нису служили", на-

води Грабеж.
Удружење грађана "Спас" на 
чијем челу је Ина Ритан има при-
хватилиште за псе у којем је око 
600 паса. На основу споразума 
са предузећем "Комуналне услу-
ге" преузимали су псе из азила 
на Куреву у којем је сада око 40 
паса. Грабеж, који је од прошле 

године директор у овом преду-
зећу тврди да "Комуналне услу-
ге" за овај период нису наплаћи-
вали то што је "Спас" преузимао 
псе. 
Међутим, Ританова има друга-
чија искуства. Тврди да су раније 
плаћали псе по 50 КМ. Због за-
тегнутих односа између "Спаса" 
и "Комуналних услуга" није по-
знато да ли ће ово удружење и 
даље преузимати псе из азила 
на Куреву. Ританова тврди да 
од паса које има у свом азилу 
"Спас" нема економску корист, 
већ да их поклањају, при чему 
власници потписују уговор о од-
говорном власништву. 
Наводи да им храну обезбјеђује 
кроз донације. Иницијатива 
грађана "Иако не говорим на 

мени се не можеш обогатити" 
скупила је око 2.000 потписа 
грађана за затварање азила на 
Куреву, коју ће предати локал-
ном парламенту. Ова иниција-
тива има подршку Центра Ци-
вилних иницијатива и Америчке 
агенције за међународни развој 
(УСАИД).

Грађани траже затварање азила за псе

Група грађана, која је покренула иницијативу "Иако не говорим на мени се не можеш обогатити" тражи да се затвори прихватилиште за 
псе на депонији Курево, јер сматрају да нису задовољавајући услови са боравак животиња. Истовремено, из предузећа "Комуналне услу-
ге" које управља овим прихватилиштем поручују да би ускоро на овом мјесту требало да почне изградња новог прихватилишта са бољим 
условима за боравак паса.

"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" ПЛАНИРАЈУ ГРАДИТИ НОВИ

МАЛИ  
ОГЛАСИ

Потребна женска особа за чување 
дјетета. 
Контакт телефон 065/ 973-642.

ОГЛАШАВАЈТЕ У 
КОЗАРСКОМ ВЈЕСНИКУ

Текст: Бојана Мајсторовић

Азил за псе на депонији Курево

Далибор Грабеж: За изградњу новог азила 84.000 КМ 

Са прес конференције
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Дана 20.8.2022. дајемо четрдесетодневни помен, 
на гробљу Лонџа у Бусновима, у 10.00 часова, 

нашој драгој и вољеној мајци и баки

ЗОРКИ-ЗОРИ ПРЕРАД
(1935-2022)

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе. 
Твоји, син Раденко, кћерка Рајка, унучад Ивана, 
Николина и Немања, праунука Ена и остала родбина 
и пријатељи. 17011

Дана 22.8.2022. навршава се тужна година од смрти 
наше вољене и драге супруге, мајке, баке и пунице

ЉУБИЦЕ РАДАКОВИЋ
(22.8.2021-22.8.2022)

Почивај у миру, анђеле наш. Супруг Драго, син 
Милан, кћерка Драгица, зет Драгомир, унучад 
Драган, Немања, Љубица, Анђела и Николина.

17018

Тужно сјећање на драгог оца

УРОША МИЈОДРАГА

Остаћеш вољен и никад заборављен. 
Син Драган са породицом.

16822

Дана 23.8.2022. навршава се 
27 година од смрти нашег драгог

МИЛАНА-БАТЕ СТОЈИЋА

Наша љубав и сјећање на тебе живјеће 
вјечно. Твоји, Ђорђе, Моника и Дијана, 
породице Росић, Савић и Даљевић.

0002

Дана 20.8.2022. навршава се 14 година 
како није са нама наш вољени

МИОДРАГ-МИКИ КНЕЖЕВИЋ
(1970-2022)

Драги Мики, утјехе нема, заборав не 
постоји, само туга, бол и празнина 
остају заувијек у нашим срцима.Твоји 
најмилији, родитељи Славко и Мирка, 
супруга Слађана са дјецом Ивоном и 
Сашом, сестра Сања са породицом и 
снаха Сања са дјецом. 17023

In memoriam

МИРКО ГРУБЉЕШИЋ
(2002-2022)

С поштовањем. 
Син Јадранко, супруга Душанка 

и снаха Мира.
17020

Сјећање на наше родитеље

С поносом вас спомињемо, по доброти 
памтимо, у срцу чувамо заувијек. Недо-
стајете... Син Миле, кћерке Драгиња и 

Борка са породицама.

17017

Дана 21.8.2022. 
навршава се 15 
година од смрти 

наше мајке

ДУШАНКЕ  
МРШИЋ

Дана 21.9.2022. 
навршава се осам 
година од смрти 

нашег оца

ОБРАДА 
МРШИЋА

Посљедњи поздрав нашој вољеној 
мами, баки, прабаки и пуници

НАТАЛИЈИ ЈАНКОВИЋ
(1937-2022)

Њени најмилији.

0001

У суботу, 20.8.2022. навршавају се 
двије тужне године откада ниси са нама

БОШКО ВУЈИЧИЋ
Добри људи оставе снагу и љубав и послије своје 
смрти и живе вјечно! Својим ријечима и дјелима 
живиш у срцима и мислима свих оних који су имали 
привилегију и част да те познају и воле. Научио си 
нас свему што знамо, али најтежу лекцију си оставио 
да учимо сами, а то је како живјети без тебе? Хвала 
за све загрљаје, за топле погледе, за безбрижно 
дјетињство, прећутне одговоре, мир и срећу и за 
љубав, најљепшу и најискренију која и даље живи 
у нама. Бескрајно захвални и поносни што смо те 
имали, твоји Нада, Јелена, Славица, Дамир, Ана, 
Лука и Матија. 17025
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Дана 20.8.2022. навршавају се три тужне 
године од смрти наше драге

САЊЕ (Душана) МАЏАР
(14.12.1968-2019)

Сјећање на тебе вјечно ће трајати. Ожалошћена породица.

17010
Посљедњи поздрав драгом оцу

ЗОРАНУ ДЕЛИЋУ
(1963-2022)

Вољеном и никад заборављеном оцу Зорану 
од кћерке Марине и зета Оливера.

17022

Посљедњи поздрав драгом оцу

ЗОРАНУ ДЕЛИЋУ
(1963-2022)

Од кћерке Милијане, зета Роберта, 
унуке Хелене и унука Филипа.

17022

МИЛЕ 
САВАНОВИЋ

(20.8.2022)

Четрдесет дана је од смрти мога мужа, 
оца и дједа. Чувамо те од заборава. Породица.

17021

Дана 20.8.2022. навршава се тужна година 
од смрти наше драге и вољене

ДРАГИЊЕ КЕСАР

Са љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава. 
Твоји, син Младенко, кћерка Данијела, унуци Вук и Јован, 
зет Зоран и снаха Разуменка. 17024

Дана 16.8.2022. навршило 
се десет година од смрти

БОГДАНА (Душана) 
СТЕВИЋА

(1931-2012)
Живјели сте тихо. Мирно, поштено и спокојно. Од 
ваших најмилијих, сина Драгана, кћерке Драгице, 
снахе Гордане и унука Предрага, Милоша и Давида.

17019

ПЕРСЕ (Милана) 
КЕСИЋ-СТЕВИЋ

(1936-1997)

Дана 2.9.2022. навршава 
се 25 година од смрти



Фудбалски клуб "Слога" из Српца успио 
је да се докаже са три бода против еки-
пе ФСА Приједор, побједивши их са 2:1. 
У сусрету другог кола Друге лиге Репу-
блике Српске - Група Запад. "Слога" је 
до водства дошла у 19. минуту, голом 
Њежића. Мреже су мировале све до 79. 

минута, када је Зеленац погодио за 2:0. 
Но, Приједорчани се нису предавали и 
двије минуте касније Црнобрња пости-
же једини гол за ФСА. У суботу, овa еки-
па на свом терену дочекује "Прогрес" 
из Кнежева.

У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.

Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.године. Излази 
сваког петка- Вршилац дужности директора: Горан Вујчић - Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (уредник Радио Приједора) - Редакција: Мира Згоњанин, Бранка Дакић (уредник Телевизије Приједор), Мирјана 
Шодић (уредник новина "Козарски вјесник"), Зоран Совиљ, Деборах Совиљ, Зоран Јелић, Ведрана Нишевић, Бојана Мајсторовић - Технички уредник: Силвија Дејановић-Технички прелом: Радмила Радиновић Петровић, Миле Станар - 
Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 211-239, 
Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.- Цијена примјерка одштампана на "глави" Листа - Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 232-863 - Рукописи и фотографије се не враћају - Жиро 
рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор - ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за "Козарски вјесник") - Штампа: "Дневне Независне новине"  - За штампу: Александар Копања, директор

SPORT 19. август 2022.

Припремио: Зоран Јелић

Фудбалски клуб  "Рудар Приједор" 
са 2:0 савладао је "Текстилац" у су-
срету трећег кола Прве лиге Репу-
блике Српске. Прво полувријеме 
меча одиграног у Дервенти про-
текло је без голова. Екипа Зорана 
Бујића до водства долази у наставку 
сусрета. Мрежу "Текстилца" први је 
затресао Радаковић у 66. минуту. 

Свега три минуте касније Микић по-
ентира и поставља коначан резултат 
сусрета. А већ у суботу, 20. августа, 
"Рудар Приједор" на свом терену 
дочекује фочанску "Сутјеску", тим 
са максималним учинком и три 
уписане побједе у прва три кола. 
Утакмица се игра од 17.00 часова на 
Градском стадиону у Приједору.

"РУДАР ПРИЈЕДОР" 
СЛАВИО У ДЕРВЕНТИ

"СЛОГА" ПОБИЈЕДИЛА ФСА

ФСА Приједор

НОВИ ПОРАЗ "ОМАРСKЕ"
Фудбалски клуб "Омар-
ска" поражен је резулта-
том 3:1, од "Слободе", у 
мечу трећег кола Прве 
лиге Републике Српске. 
Kао и увијек, трибине у 
Омарској су биле пуне. 
Међутим, током меча се 
могло чути незадовољст-
во публике одређеним су-
дијским одлукама. Што се 
тиче утакмице, први гол је 
постигао Алић већ у дру-
гом минуту. У 21. минуту Kесић подиже 
на 2:0. "Омарска" наставља с притиском, 
али гол није могла постићи. У самом за-

вршетку  првог полувремена направљен 
је прекршај над Панићем у шеснаестерцу 
"Слободе". Судија је показао на бијелу 
тачку, а сигуран стријелац је био Дарко 

Романић. Прије са-
мог одласка на од-
мор "Омарска" остаје 
са играчем мање, 
јер је судија Анђићу 
показао други жути 
картон. Покушала је 
"Омарска" да дође до 
повољног резултата и 
са играчем мање, али 
је тачку на утакмицу 
ставио Смајић голом у 
85. минуту. "Омарска" 
се окреће наредном 
колу и гостовању код 
"Алфе" из Модриче.

Ову седмицу у "Омарској" је 
обиљежила и смјена Миленка 
Вулете са мјеста шефа стручног 
штаба ове екипе. Из управе 
клуба рекли су да је ово 
најтежа одлука коју су морали 
донијети, јер ради се о тренеру 
са немјерљивим заслугама. 
Међутим, нешто се морало 
предузети након серије лоших 
резултата, наведено је из 
управе. До именовања новог 
тренера екипу ће водити 
Златко Јелисавац.

Екипа "Брда" доживјела је пораз од 
"Борца" из Козарске Дубице, у мечу 
другог кола Друге лиге Републике Ср-
пске – група Запад. Комшијски дерби 
завршен је резултатом 2:0 за "Борац", 
који је оправдао улогу фаворита. Први 
гол је у 15. минуту постигао Бунић, 

сјајним извођењем слободног ударца. 
Коначан резултат постигао је Пралица 
поготком у 60. минуту. Треба рећи да је 
"Брдо" било ослабљено изостанком Ха-
рамбашића и Миљевића. У наредном 
колу "Брдо" дочекује екипу бањалучког 
"БСК-а".

"БОРАЦ" БОЉИ ОД "БРДА"

ОФК "Брдо"


