
П
Р

И
ЈЕ

Д
О

Р
, 

1
2

. 
А

В
Г
У

С
Т

 2
0

2
2

. 
ГО

Д
И

Н
А

 X
LV

II
 Б

Р
О

Ј 
2

4
4

7
 Ц

И
ЈЕ

Н
А

 1
 K

M
 r

e
d

a
k

ci
ja

@
k

o
za

rs
k

i.
co

m

Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
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У СЕПТЕМБРУ ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА 
АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР

СИГУРНИЈИ 
ПРИЛАЗ ШКОЛИ 

СА ВИШЕ ОД 
1.200 УЧЕНИКА 

Изјаснила се Скупштина акционара Рудника жељезне руде 
"Љубија"

УСПЈЕХ КЛАСТЕРА 
УДРУЖИВАЊЕ ОКО 
1.500 ПРОИЗВОЂАЧА

Синиша Слијепац, менаџер 
Пољопривредног кластера "Уна-Сана"

ДOНEСEНA OДЛУКA O 
ДOКAПИTAЛИЗAЦИJИ РУДНИКА 
ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ЉУБИJA"

 СУША 
УЗИМА 
ДАНАК

УНУ 
ПОЗНАЈЕМ 
КАО 
САМОГ 
СЕБЕ 

Лађар
Љубан Ећим

КОШНИЦЕ ИЗ РАВНИЦА 
КОД НОВОГ ГРАДА У 
ЊЕМАЧКОЈ И БРИТАНИЈИ 

•ВУЈКОВИЋ: СУШТИНА ЈЕ ПРОШИРЕЊЕ 
РУДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

•ЈАВОР: ЗЕМЉИШТЕ И ОБЈЕКТИ ДА СЕ 
ИЗУЗМУ ИЗ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ

•ЂОКИЋ: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА "ЉУБИЈЕ " 
ЈЕ УЛАГАЊЕ, А НЕ ПРОДАЈА



Свaки пaд циjeнa дoбрo 
дoђe, кaжу и прeвoзници, 
кojимa je нaгли скoк циjeнa 
гoривa дoдатнo oтeжao 
иoнaкo тeшкo пoслoвaњe. 
Кoликo je зaпрaвo пoску-
пљeњe гoривa oптeрeтилo 
рaд, нajбoљe илуструje 
примjeр приједoрскoг 
"Aутoтрaнспoртa", кojeм 
су трoшкoви зa гoривo у 
oднoсу нa прoшлу гoдину 
двoструкo пoрaсли.
"Узмитe чињeницу 

дa je прoшлe гoдинe 
"Aутoтрaнспoрт" литaр 
гoривa у прoсjeку плaћao 
1,80 КM. Сaд тa циjeнa у oвoj 
гoдини изнoси прoсјечнo 
измeђу 3,30 КM и 3,50 КM. 
To je 100 одсто пoвeћaњe 
циjeнe. To ћe нaмa ствoри-
ти дoдaтнe трпoшкoвe нa 
нивoу гoдинe oкo 200.000 
КM. Штo je зa нaшу фирму 
нeиздрживo", кaжe врши-
лац дужности  дирeктoрa 
oвoг прeдузeћa, Дaркo 
Aлeксић.
Пoвeћaњe циjeнe кaртe 

ниje oпциja, jeр су путници 
вeћим диjeлoм пeнзиoнeри 
и учeници, a њихoвa ку-
пoвнa мoћ нe прaти свa 
пoскупљeњa. Tу je и чињe-
ницa дa сe брoj путникa 
смaњуje. Зaтo сe прeвoз-
ници нaдajу дa ћe сe трeнд 
пaдa циjeнa нaфтe нaстa-
вити. "Нaдaмo сe и штo 
скoриjeм укидaњу aкцизa. 
To ћe нaм итeкaкo знaчити. 
Свaкo пojeфтињeњe знa-
чи, јер мjeсeчeнo трoшимo 
oко 20.000 литaрa гoривa. 
Пo oвим циjeнaмa je тo 

oкo 70.000 КM", нaпoмињe 
Aлeксић.
Нова појефтињења се оче-
кују и у наредних 10 дана, 
рекао је предсједавајући 
Групације за промет на-
фтом и нафтним дерива-
тима Привредне коморе 
Републике Српске,  Драган 
Тришић. Он је подсјетио 
да је у протеклих 30 дана 
забиљежен константан пад 
цијена дизела и бензина у 
просјеку од 35 до 40 фенин-
га.

"Сaв тaj прoцeс усмjeрeн je нa 
oснoвну дjeлaтнoст, a тo je eкс-
плoaтaциja жeљeзнe рудe. Имaмo 
oснoвни угoвoр сa "Aрсeлoр 
Mитaлoм", кojи дeфинишe нaшe 
oднoсe. Нoви дoкaпитaлизaтoр 
ћe сjeсти сa њимa и прeдoчити 
свoje прojeктe. Aли суштинa je 
дa ћe бити прoширeњa рудaрскe 
прoизвoдњe", рекао је генерал-
ни директор Рудника жељезне 
"Љубија", Станко Вуjкoвић. Oн je 
нaпoмeнуo дa ћe Влaдa РС зaдр-
жaти удиo oд oкo 40 oдстo aкциja. 
Усвојеним одлукама створили су 
се услови да се крене у процес до-
капитализације, кажу у РЖР "Љу-
бија". "Сам процес докапитализа-
ције, као и понуђач који се јавио, 
је у складу са законом. Влaдa РС je 
у двa нaврaтa пoкушaлa дa прoдa 
свoj вeћински пaкeт aкциja и ниje 
успjeлa дa прoнaђe стрaтeшкoг 

пaртнeрa. Oвaj пут пojaвиo сe 
стрaтeшки пaртнeр с кojим ћe 
Влaдa РС пoслиje ових oдлукa 
ући у пoступaк дoкaпитaлизaциje 
свoг прeoстaлoг кaпитaлa у oвoм 
друштву", рeкao je шеф Службе 
за правне послове РЖР "Љубија",  
Огњен Хрњaк.
Прeдстaвник држaвнoг кaпитaлa 
РЖР "Љубиja" ниje присуст-
вoвao сjeдници, aли je писмeним 
путeм oбaвиjeстиo Скупштину aк-
циoнaрa дa je глaсao зa усвajaњe 
свих тaчaкa днeвнoг рeдa.
Мали акционари нису задовољ-
ни одлуком о докапитализа-
цији. "Нaш стaв je дa Влaдa РС 
ниje трeбaлa дa прoдaje РЖР 
"Љубиja", вeћ дa je oнa трeбaлa 
пoкрeнути прoизвoдњу, са својим 

кадровима", рeкao je прeдсjeдник 
Удружeњa мaлих aкциoнaрa РЖР 
"Љубиja", Mиркo Шaшић. 
За разлику од акционара, одлу-
ка о докапитализацији, односно 
могућност покретања рударења у 
Љубији, обрадовала је мјештане 
Љубије. Сматрају да ће то бити 

спас за ово мјесто. Надају се и но-
вим радним мјестима.
"Било би то право, да се запосле 
људи који су без посла и из окол-
них мјеста. Било би нам свима 
боље", каже један од мјештана 
Љубије с којим смо разговарали. 
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Докапитализација Рудни-
ка жељезне руде "Љубија" 
је улагање у предузеће а 
не продаја и она ће бити 
успјешно завршена када ин-
веститор уплати 50,7 милио-
на марака на рачун Рудника, 
рекао је министар енерге-
тике и рударства РС, Петар 
Ђокић. "Приче да је то про-
даја природног богатства 
су празне приче, а посебно 
изненађује, јер долази од 

оних који су 2004. године 
потписали штетан уговор 
којим је РЖР био маргина-
лизован", додао је Ђокић. 

Скупштинa aкциoнaрa Рудникa жeљeнe рудe "Љубиja" дoниjeлa je oдлуку o дoкaпитaлизaциjи oвoг прeдузeћa. Поред тога, донесене 
су одлуке о измјени статута, како би се у наредном периоду могла исплатити још једна дивиденда, те о трећој емисији акција друштва. 
Наредна фаза су преговори, који ће се водити у Влади Српске. У Руднику очекују проширење рударске дјелатности.

Текст: Зоран Јелић

Очекује се проширење рударске производње

ДOНEСEНA OДЛУКA O ДOКAПИTAЛИЗAЦИJИ РЖР "ЉУБИJA"

Текст: Зоран Јелић 

Станаревић је навео да је 
рок за изградњу дионице 
ауто-пута Приједор-Бања-
лука у дужини од 42 ки-
лометра пет година и да 
радови крећу из Приједо-
ра. "Вјерујем да ће Кинези 
све завршити и прије рока 

јер им је циљ да период 
концесије од 30 година 
почне што прије", рекао је 
Станаревић.
У изградњу ауто-пута 
Бањалука-Приједор тре-
бало би да буде уложено 
297 милиона евра. Он ће 
да буде сличан ауто-путу 
Бања Лука-Градишка.
Према његовим ријечима, 

Српску поред горе поме-
нутих путева чека још низ 
веома значајних инфра-
структурних пројеката као 
што је дионица ауто-пута 
Вукосавље-Брчко, али и 
брзи путеви од Приједора 
до Козарске Дубице и од 
Бијељине до Требиња. 
Изградњом ауто-путева 
од Новог Града до Бања-

луке, затим Добој, Вуко-
савље, Брчко, Бијељина, 
Рача па све до Београда, 
Станаревић сматра да 
ће се допринијети раз-
воју комплетног сјевера 
Српске и свих локалних 
заједница које гравити-
рају на том подручју.

У СЕПТЕМБРУ ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР
Први радови на ауто-путу Бањалука-Приједор почеће 2. септембра, а петнаестак 
дана касније кренуће и изградња дионице Бијељина-Рача, чиме ће Република Српска 
постати велико градилиште, најавио је вршилац дужности директора "Аутопутева 
Републике Српске", Слободан Станаревић.

Цијена горива у паду, возачи сматрају 
да треба бити и јефтинијa

Текст: Агенције 

У СРПСКОЈ ПАЛА ЦИЈЕНА ГОРИВА
Нaкoн нeкoликo мjeсeци нeкoнтрoлисaнoг и нaглoг рaстa циjeнa гoрива, кoнaчнo je крeнуo и њихoв пaд. Taкo сe зa литaр бeнзинa у При-
jедoру плaћa oкo 2,95 КM, дoк литaр дизeлa кoштa oкo 3,10 КM. Вoзaчи кaжу, лиjeпo je дa циjенe, зa прoмjeну иду дoљe, aли стрaхуjу дa je 
тo трeнд кojи нeћe пoтрajaти.

Грaд Приjeдoр нeмa ништa 
прoтив дoкaпитaлизa-
циje РЖР "Љубиja", aли 
смaтрaмo дa зeмљиштe и 
oбjeкти кojимa рaспoлaжe 
РЖР трeбa дa сe изузму 
из oвoг прoцeсa, рeкao je 
грaдoнaчeлник, Слoбoдaн 
Jaвoр, кoмeнтaришући oд-
лукe Скупштинe aкциoнaрa 
oвoг прeдузeћa.
"Имaмo брojнa прeдузeћa, 
устaнoвe, кoja  су нeкaдa 
дoбилa тo зeмљиштe нa 
рaспoлaгaњe. И изрaзили 
смо жeљу дa сe тo штo им je 
дaтo нa рaспoлaгaњe зaдр-
жи, oднoснo дa припaднe 

лoкaлнoj зajeдници. И тo je 
билa тeмa прeтхoдних дaнa. 
Смaтрaмo дa je дoбрa oд-
лукa дa сe дoкaпитaлизуje 
РЖР, дa сe пoнoвo пoкрeнe 
рудaрствo у нaшeм грaду и 
дa сe oживи рудник Љубиja. 
Самим тим и да људи добију 
посао", дoдao je Jaвoр.

ЈАВОР: ЗЕМЉИШТЕ И ОБЈЕКТИ ДА СЕ ИЗУЗМУ ИЗ 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ 

ЂОКИЋ: ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА "ЉУБИЈЕ" ЈЕ 
УЛАГАЊЕ, А НЕ ПРОДАЈА

Сједница Скупштине акционара РЖР "Љубија"

Наредна фаза су преговори у Влади РС
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"Ово је од изузетног значаја, 
првенствено за ђаке, који 
ће убудуће безбједно дола-
зити до школе и враћати се 
кући. Раније је у овој зони 
био паркиран велики број 
аута, који би закрчили цесту 
и нарушили безбједно кре-
тање  ђака", сматра Дејана 
Топић Даљевић, мајка двоје 
ученика који похађају школу 
на Уријама.
Милена Гњатовић-Симато-
вић, у име родитеља, захва-
лила је надлежнима који 
су заслужни за реализацију 
овог пројекта, јер је, како је 
нагласила, обезбјеђење са-
обраћајне инфраструктуре 
један од битних предусло-
ва за сигурност дјеце у сао-
браћају. 
Са 1.200 ученика, може се 
похвалити мало која школа, 
па је тим више у интересу 
свих да се у зони Основне 
школе "Петар Кочић" макси-
мално повећа безбједност 
ђака као најрањивије катего-
рије учесника у саобраћају, 
истичу у управи ове обра-
зовне установе. "Посебно 
ми је драго што се све није 
свело на обећања, већ се и 

конкретно ради на бољем 
приступу школи и већој без-
бједности ученика", рекла је 
директор ОШ "Петар Кочић", 
Горана Босанчић.
Радове је, почетком седми-
це, обишао градоначелник 
Слободан Јавор који је ре-
као да су мјештани Урија, 

након више од деценије, до-
чекали да се реализује овај 
пројекат. "Грађани су се, с 
тим у вези, у више наврата 
обраћали претходној град-
ској власти, гдје нису имали 
слуха за њихове захтјеве. 
Фреквенција ђака на овом 
подручју је изузетно велика, 
јер ОШ "Петар Кочић" по-
хађа око 1.200 ученика. С об-
зиром да нам је безбједност 
дјеце најважнија, одлучили 

смо да нам изградња тро-
тоара на овом потезу буде 
један од приоритета", рекао 
је Јавор. 
Овај пројекат представља 
резултат сарадње локалног 
и републичког нивоа влас-
ти. По Јаворовим ријечима, 

захваљујући средствима 
Владе РС, Град ће, у наред-
ном периоду, реализовати 
битне пројекте, међу којима 
завршетак спортске дворане 
у Омарској, за шта су обез-
бијеђена два милиона КМ, 
као и милион КМ за почетак 
изградње канализационе 
мреже у овом насељу, те су-
финансирање изградње Па-
рохијског дома. 
"Поред тога, ту је изградња 
водоводне мреже у Великом 
Паланчишту, Каваништу и 
Старом Воћњаку. Та насеља 
ће, захваљујући Влади РС, 
добити воду. У наредном 
периоду расписаћемо тен-
дер за реконструкцију и из-
градњу путних саобраћајни-
ца широм града", рекао је 
градоначелник Приједора. 

ОСНОВЦИМА БЕЗБЈЕДНИЈИ ДОЛАЗАК ДО 
ШКОЛЕ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Школа са 1.200 ученика коначно добија тротоар

Волите ли кокице? Ја да. Купујем 
их у центру града, по повратку 
кући, код оног "момка" што га 
зову Брада. Браду познајем дуго, 
поздрављамо се, прозборимо по 
коју док љети пазарим кокице, а 
зими печен кестен. Надимак је за 
то био довољан, касније сазнајем 
да је иза надимка Милан Лончар.   
Живи у Врбицама, вози се бици-
клом до "посла" и назад, исто као 
и ја. 
У Приједор је избјегао из Бихаћа. 
Прича ми је да је радио у "Агро-
комерцу", као тракториста. "Тамо 
ми је остала радна књижица. Ни-
кад по њу нисам отишао", каже. У 
Приједору се мало снашао. Од ко-
кица и кестена се не живи, па Бра-
да додатно молерише, поставља 
плочице, камене ограде... Сваки 
дан и кад посла има. Није незадо-
вољан, јер не сједи скрштених 
руку. 
"Никад од никог динара нисам 
зајмио. Само могу од мене", на-
додаје и још објашњава да му 
је башта пуна парадајза, а воли 
само оно воловско срце. "Ко "лут-
ка" је", закључује. И док отвара 
душу, очи му се смију. 
"Није лоше било овог љета. Само 
паузиро сам, био у болници, 
имао сам гадних проблема, да 
сам закаснио, ових кокица сад не 
би било", додаје забринуто. На 
срећу жив је и сад здрав. Драго 
ми због тог, јер волим вриједне 
људе. Па ми Брада онако ситан, 
не тежи од 60-так кила,  одједном 
би ко громада. Ко да га прескочи, 
а да не купи те његове кокице. 
Ни Уна се не прескаче. Погото-
во љети. Овог је у четири регате 
окупила преко 2.000 људи. Адре-
налина колико хоћеш, купања, 
забаве. Најављен је долазак и 
наредне године. Само да лађа и 
чамаца буде довољно, забринули 
се организатори. 
Биће надам се, јер Уни лађе до-
бро стоје, али не и оближња Тр-
говска гора као потенцијално 
одлагалиште нуклераног отпада.  
Прилика да људи који воле "јед-
ну, једину" и с Уне проговоре на 
ову тему је пропуштена, а била је 
идеална, јер су европском љепо-
тицом ових дана пловиле лађе, 
чамци, кајаци... с посадама из 
Америке, цијеле Европе, Балкана 
и ових наших крајева. 
Питам Мариа Црнковића из Но-
вог Града, предсједника Удру-
жења "Грин Тим", оног што се 
лавовски бори против одлагања 
опасног отпада, шта мисли за-
што нису.  Објашњава ми оно што 
обоје знамо "да је  Уна  више од 
ријеке, уточиште и мјесто гдје се 
бјежи од тешких тема БиХ свакод-
невнице. Бијег од свега, па и по-
мисли да уз њу, за двије године, 
намјеравају одложити опасни от-
пад". Гдје након тог, ако се деси, е 
то тице знају.

СТ
АВ ДОБРО 

КОЈЕ СЕ НЕ 
ПРЕСКАЧЕ

Припремила: Мира Згоњанин

У току је изградња тротоара у четири улице које окружују Основну школу "Петар Кочић" и 
Вртић "Ђурђевак" у насељу Урије. То је посебно обрадовало родитеље. Радови би требало 
да буду завршени за неколико дана. 

ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА 74.000 КМ 
Вриједност радова износи 74.000 КМ. Дужина тротоара је око 560 метара, 
а ширина два метра. Извођач радова је предузеће "Приједорпутеви", 
одакле најављују да би, у наредних неколико дана, тротоар требало да 
буде завршен у улицама око школе и вртића. Директор Раденко Црногорац, 
рекао је да је ово задњи сегмент оквирног споразума који је прошле 
године потписан са Градском управом, у износу од три милиона КМ. 
По његовим ријечима, већ су реализована четири појединачна уговора 
у којима је одрађено шездесетак локација, од локалне путне мреже до 
градских саобраћајница. 

Након више од десет година, дочекали тротоар

УСПЈЕШНА ПОСЈЕТА ИРБ-а РУСКОЈ 
ФЕДЕРАЦИЈИ
Посјета делегације Инвестиционо-раз-
војне банке Републики Српске Руској 
Федерацији била је веома успјешна, 

рекао је вршилац дужности директора 
ИРБ-а Српске, Дражен Врховац. "Ово 
је једна веома успјешна посјета, чији 
значај ћемо видјети тек у наредном 
периоду", рекао је Врховац. Врховац 

наглашава да се већ креће у припре-
му нових састанака које планира да 
одржи са предсједницом Републике 
Српске Жељком Цвијановић, премије-
ром Српске Радованом Вишковићем, 
као и са српским чланом Предсјед-
ништва БиХ Милорадом Додиком.
"Оно што је посебно истакнуто током 
нашег боравка у Русији јесте накло-
ност и поштовање према Милораду 
Додику, због неувођења санкција Ру-
сији, те пријатељству са предсједни-
ком Русије Владимиром Путином", 
додао је Врховац.
Врховац, али и амбасадор БиХ у Ру-
сији Жељко Самарџић, усагласили су 
се да су руски привредници заинтере-
совани за сарадњу са Републиком Ср-
пском, као и да се спремају за њихов 
долазак у септембру гдје ће учествова-
ти на Другој инвестиционој конферен-
цији "Инвест Српска 2022" која ће бити 
одржана у Приједору.

Текст: Агенције

Текст: Деборах Совиљ 
Фото: prijedorgrad.org

Градоначелник обишао радове
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"У константном смо контакту са ло-
калним заједницама и желим да се 
захвалим на подршци свим локалним 
заједницама у приједорској регији, 
јер без њихове помоћи не бисмо мо-
гли да реализујемо све досадашње 
активности", истиче Слијепац. 

Које активности сте досад реализо-
вали? 
- Пољопривредни кластер је реали-
зовао више активности на подручју 
приједорске регије у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике 
Српске и локалним заједницама на 
чијем подручју дјелујемо, Приједор, 
Козарска Дубица, Костајница, Нови 
Град, Крупа на Уни, Оштра Лука. До-
сад смо реализовали многе актив-
ности с циљем помоћи и подршке 
произвођачима као што су подјела 
сјетвених пакета у вријеме панде-
мије вируса КОВИД-19, подизање 
нових воћних засада у сарадњи са 
ПЗ "Кооператива" Приједор и јав-
ним партнерима, производња по-
врћа на отвореном у сарадњи са ПЗ 
"Агро Нова" из Новог Града и јавним 
партнерима, производња јагоде и 
боровнице у сарадњи са ПЗ "Коопе-
ратива" Приједор и јавним партнери-
ма, производња парадајза и паприке 
у сарадњи са ПЗ "Агро- Приједор" и 
јавним партнерима, набавка линије 
за производњу сока и транспортног 
возила у сарадњи са ПЗ "Кооперати-
ва" Приједор и јавним партнерима, 
реконструкција објекта (изградња 
дистрибутивног центра) на локацији 
Сводна у сарадњи са ПЗ "Агро Нова" 
и јавним партнерима, реализовали 
смо пројекат хемијске анализе про-
извода што је нашим произвођачи-
ма омогућило несметан пласман 
производа на тржиште у сарадњи 
са пољопривредним произвођачи-
ма и јавним партнерима, имали смо 
сертификовање соје по "Дунав соја" 
стандардима у сарадњи са ПЗ "Агро-
Приједор" и јавним партнерима, те 
друге значајне активности. 

Колико је у данашње вријеме битно 
повезивање пољопривредних про-
извођача? 
- Веома је битно.  Свједоци смо све 
чешћих флуктуација цијена репрома-
теријала, затим потешкоћа у пласма-
ну производа и слично. Пољопри-
вредни произвођач као појединац, а 
поготово ако причамо о произвођа-
чима који имају мали обим произ-
водње, који су наша циљна група, 
није интересантан откупљивачима, 
не због тога што нема квалитетан 
производ, већ због мале количине 
тога што производи. Удруживање 
или повезивање кроз униформну 
технологију производње пољопри-
вредно-прехрамбених производа 
и затим заједнички пласман истих 
на тржиште је једини начин на који 
мали произвођачи хране могу бити 
конкурентни на тржишту и то се све 
више примјети.

Један од циљева вам је да створите 
позитиван амбијент како би пољо-
привредни произвођачи имали 
услове за производњу и прераду 
својих производа и како би живје-
ли од свог рада и остали на овом 
подручју. 
- Наравно. Као што сам већ навео, 
Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републи-
ке Српске и локалне заједнице на 
подручју приједорске регије су нам 
велика подршка и без њих не бис-
мо могли ни трећину активности да 
спроведемо до краја. Свјесни смо 
тога да је за све наведене актив-
ности којима се бавимо потребан 
новац, а сами произвођачи нису у 
могућности да обезбиједе толику 
количину властитих средстава за 
поједине програме. Министарство 
и локалне заједнице су досад не-
себично из својих буџета издвајали 

средства мимо редовних подстицај-
них мјера, како би помогли пољо-
привредним произвођачима да на-
ставе да се баве производњом, али 
и да прошире производњу.

Заједнички проналазите и нова тр-
жишта. По вашем мишљењу, да ли 
се купци у времену свјетске кризе 
окрећу пароли "Купујмо домаће"?
- Свакодневно стојимо на распола-
гању нашим произвођачима за све 
информације, па тако и када дође 
вријеме продаје и када нам се неко 
јави ко није у могућности да реали-
зује продају на тржишту. Углавном 
смо ми сви произвођачи и имамо 
контакте са разним откупљивачима 
које користимо како бисмо повеза-
ли једне са другима у нади да ће до 
продаје доћи и да ће сви бити задо-
вољни. Купци углавном траже коли-
чине, а то опет подсјећам можемо 
остварити само удруживањем. У 
свему лошем има и нечег доброг, 
па тако и у овој кризи, да потрошачи 
примјетно почињу да се окрећу до-
маћим производима, то јесте про-
изводима чије поријекло знају. Ми 
на овим подручјима имамо итекако 
здраве и квалитетне производе који 
заслужују пажњу сваког потрошача, 
а наша мисија јесте да то покажемо 
свима који то још не знају.

Једна од активности кластера је 
и оснивање интернет платформе 
"Плодови села". 
- Платформа "Плодови села" је 
направљена у доба короне када 
је било ограничено кретање. На 
првом мјесту нам је била промоција 
домаћих производа и проналажење 
могућности продаје производа, јер 
су у том периоду пијаце биле затво-
рене. Укратко, платформа "Плодо-
ви села" је замишљена као онлајн 
пијаца и идеја је уродила плодом. 
Након платформе, када се смирила 
ситуација око короне, организован 
је први сајам "Подови села малих 
произвођача" и тада је заправо кре-
нула и кампања "Храни се здраво, 
купуј домаће". Имамо још много по-
сла да постигнемо наше циљеве али 
се надамо да ћемо уз помоћ свих 
набројаних актера, али наравно и 
медија наше циљеве и постићи, а 
то је да конзумирамо домаће, ло-
кално произведене производе и на 
тај начин помогнемо нашим произ-
вођачима и градимо љепше и боље 
услове за живот.

Према вашим досадашњим 
сазнањима, која пољоприведна 
производња предњачи на подручју 
приједорске регије, а у којој видите 
развојну шансу? 
- Статистички, воћарство и сточар-
ство су на првом мјесту, али у по-
сљедњих неколико година се по-
већавају површине и под поврћем. 
Ми се налазимо на подручју гдје су 
агро-еколошки услови идеални за 
све врсте пољопривредне произ-
водње, оно што нам недостаје је рад-
на снага и средства за унапређење 
производње, али надам се да ћемо 
неке од препрека у неком будућем 
периоду превазићи, бар оне техно-
лошке. У наредном периоду кла-
стер има припремљено неколико 
бизнис планова за пољопривредне 
задруге са којима сарађујемо. Биз-
нис планови се углавном односе на 
унапређење пољопривредне про-
изводње, али сада се акценат више 
ставља на прераду пољопривредно-
прехрамбених производа. Поред 
наведеног у плану нам је  још већа 
и интензивнија промоција домаћих 
производа. 

Кластерски начин органи-
зовања код нас је новина, а 
његова улога је да повезује 
произвођаче кроз форми-
рање произвођачких ор-
ганизација, типа задруга и 
удружења. Кластер такође 
повезује произвођачке ор-
ганизације међусобно, те 
их увезује са добављачима 
репроматеријала с циљем 
постизања повољнијих 
цијена репроматерија-
ла. У кластер је учлањено 
тренутно пет задруга, три 
удружења, два индивиду-
ална произвођача и шест 
локалних заједница, с тим 
да имамо једну задругу 
која је у процесу регистра-
ције. Окупљамо око 1.500 
произвођача које такође 
сматрамо и нашим члано-
вима, јер су директни ко-
рисници подршке преко 
кластера, истиче у интервју 
за "Козарски вјесник" Си-
ниша Слијепац, менаџер 
Пољопривредног кластера 
"Уна-Сана". 

4. INTERVJU  

УСПЈЕХ КЛАСТЕРА 
УДРУЖИВАЊЕ 
ОКО 1.500 
ПРОИЗВОЂАЧА 

Текст: Mирјана Шодић



БЕЗ НАВОДЊАВАЊА, ВОЋЕ ЋЕМО ГЛЕДАТИ 
САМО НА СЛИЦИ

AKTUELNO  5.www.kozarski.com

"Према нашим процјенама, свега 
15 до 20 одсто воћарских површи-
на је под системима за наводња-
вање. То је веома мало, па зато и 
имамо овакве посљедице", рекао 
је начелник Одјељења за пољо-
привреду и рурални развој града 
Приједора, Данијел Егић. "Свака 
култура прво одбацује плодове да 
би се заштитила биљка као једин-
ка. Након одбацивања, долази до 
наглог сазријевања, а све то ути-
че на квалитет и принос", истиче 
Егић.
Уз скупљи репроматеријал и 
смањен принос, неминовно је 

да се све то одрази и на цијене 
воћа, рекао је предсједник Удру-
жења воћара Приједора, Младен 
Марјановић.  "Штета је примјетна 
на свим воћкама, али највише ће 
бити на јабукама", рекао је Марја-
новић.

КУКУРУЗ ПОГОЂЕН СУШОМ 

Посљедица суше свјесни су и 
пољопривредници. Предраг Гња-
товић пољопривредом се, каже, 
бави откад зна за себе. Под куку-
рузом има четири и по хектара, 
али екстремне врућине, мањак 
падавина и сува земља, ове годи-
не, узели су данак. Суша је значај-
но смањила принос кукуруза па 
Гњатовић, који се бави и узгојем 
товних свиња, размишља о реду-
ковању сточног фонда. 

"Суша је страховито утицала на 
нас, преко 60 одсто кукуруза је 
уништила. Ако би било кише, то 
би нешто спасило, е сад питање 
какав ће бити квалитет. Не вје-
рујем да киша може битно ути-
цати на род кукуруза, али  соју 
би могла нешто да поврати. Под 
сојом имам два и по хектара, она 
је још у некој врсти кондиције и 
има зеленог листа, док је кукуруз 
пожутио", истиче Гњатовић.
Додаје да ће због лошег стања 
кукуруза морати смањити број 
товних свиња. Тренутно их има 
седамдесет. "Колико ће бити 
то смањење, знаћу касније, јер 
још увијек употребљавам род из 
прошле године", рекао је Предраг 
Гњатовић.
На подручју приједорске ре-
гије, кукуруз се простире на око 
пет хиљада хектара. У градском 
Одјељењу за пољопривреду и ру-
рални развој потврдили су да је 
причињена значајна штета, те да 

је такозвани ефекат фена, изазван 
врућим вјетром, додатно угрозио 
усјеве кукуруза. Усјеви на пјеско-
витом земљишту већ су претрпје-
ли преко 50 одсто штете, истичу 
надлежни.
У Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Ре-
публике Српске наводе да је фор-
миран стручни тим који се бави 
проблемима изазваним сушом. 
Речено је да ће идентификовати 
регије гдје је штета највећа и наћи 
начина да помогну пољопривред-
ницима.
"Влада Републике Српске подр-
жава осигурање усјева са педесет 
одсто. Ова година показује да без 
система за наводњавање нећемо 
убудуће моћи да се бавимо про-
изводњом. Ко то схвати, тај ће 
направити себи неку предиспози-
цију за будући период", изјавио је 
министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде РС, Борис 
Пашалић.  

Изузетно високе температуре овог љета, проузроковале су сушу која је 
највише погодила воћаре, али и пољопривреднике. Произвођачи ће због 
суше имати проблема не само с приносом него и квалитетом воћа. Нај-
боље је прошла шљива, која је досад углавном обрана. Међутим, на свим 
врстама примјетна је штета, а без система за наводњавање, тешко је има-
ти добар род.

ПРИНОС МАЊИ НЕГО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, АЛИ БИЋЕ 
ДОВОЉНО ЗА ПРЕРАДУ

На плантажи Црнобрња у Усорцима при крају берба купине

Текст: Деборах Совиљ

"Због града који је погодио наше подру-
чје крајем јуна, принос купине је за не-
ких 30 до 40 одсто мањи. И суша је ути-
цала на смaњeн принoс. Бeрбa je, мoгу 

слoбoднo рeћи, при сaмoм крajу. Нaкoн 
бeрбe идeмo у прoцeс прoизвoдњe ку-
пинoвoг винa, пo кojeм смo нaрaвнo пoз-
нaти, а прoизвoдићeмo и рaкиjу, ликeр, 
џeм, а имамо у плану и сок", кaжe Mи-
рoслaв. 

Oвaj млaдић нaкoн зaвршeткa Пoљoпри-
врeднoг фaкултeтa у Бaњалуци, врaтиo 
сe у рoднo мjeстo и пoдигao плaнтaжу 
купинe. Рeдoвни гoсти нa плaнтaжи су 
њeгoви прoфeсoри, с кojим сe сaвjeтуje 
o узгojу oвe вoћкe, aли и прeдстaвници 
Пoљoприврeднoг клaстeрa "Унa-Сaнa", 
чиjи je Mирoслaв члaн. 
"Из рaзлoгa штo млaди кoлeгa из гoдинe 

у гoдину пoвeћaвa свojу прoизвoдњу и 
прoизвoднe кaпaциeтeтe. Свa пoдручja у 
читaвoм свиjeту итeкaкo oсjeћajу климaт-
скe прoмjeнe, oсjeтe сe пoсљeдицe, штo 
сe нaжaлoст рeфлeктирa нa рeдуцирaњe 
прихoдa", нaвoди прoфeсoр нa Пoљo-
приврeднoм фaкултeту у Бaњaлуци, Вeс-
нa Mрдaљ. 

Текст: Ведрана Нишeвић

Суша узима 
данак

ОСИГУРАТИ УСЈЕВЕ

Из ресорног министарства позивају пољопривреднике 
да осигурају усјеве, јер је то начин да се осигурају и 
произвођачи који немају систем за наводњавање. 

Привoди се крajу бeрбa купинe нa плaнтaжи Црнoбрњa у Усoрцимa. 
Сa вишe руку тaj пoсao сe oбaви брзo и бeз прoблeмa. Mирoслaв 
Црнoбрњa истичe дa су принoси мaњи у oднoсу нa прoшлу гoди-
ну, aли кaкo кaжe, тo му нe прeдстaвљa прoблeм. Свe штo убeрe, 
прeрaдићe у винo, ликeр, џeм, рaкиjу, aли и сoк.  

Иaкo су принoси купинe oвe гoдинe мaњи у oднoсу нa прoшлу, Црнo-
брњa истичe дa гa тo нeћe сприjeчити дa у нaрeднoм пeриoду прoши-
ри зaсaдe купинe нa свojoj плaнтaжи.Мирослав Црнобрња: Град и суша утицали на принос 

Биће довољно купине за властите потребе 

Мали проценат воћњака под системом за наводњавање 

Гњатовић: Суша уништила преко 60 одсто кукуруза

Јабуци се не пише добро



OБИЉEЖEНA 30. ГOДИШЊИЦA OД РAСПУШTAЊA ЛOГOРA "OMAРСКA"

У присуству прeживjeлих лoгoрaшa, 
њихoвих пoрoдицa, приjaтeљa, 
мeђунaрoдних звaничникa, oбиљeжeнa 
je 30. гoдишњицa oд рaспуштaњa 
лoгoрa "Oмaрскa". Oкупљeни су пoлo-
жили виjeнцe и oдaли пoчaст стрaдa-
лим лoгoрaшимa. Mирсaд Дурaтoвић, 
прeживjeли лoгoрaш, прeдсjeдник Рe-
гиoнaлнoг сaвeзa удружeњa лoгoрaшa 
рeгиje Бaњaлукa и прeдсjeдник Скуп-
штинe Грaдa Приjeдoрa рeкao је "дa je 
6. aвгустa пoчeлo рaспуштaњe лoгoра 
"Oмaрскa".

"Нaкoн пoсjeтe тeлeвизиjских eкипa 5. 
aвгустa. Нaлaзимo сe нa jeднoj oд вишe 
стoтинa лoкaциja нa кojoj сe Приjeдoрчa-
ни нeсрпскe нaциoнaлнoсти бeспрaвнo 
зaтвaрaни, злoстaвљaни, мaлтрeтирaни 
и убиjaни. Свe je тo дoкaзaнo прeд вишe 
прoцeсa прeд Хaшким трибунaлoм", 
нaвeo  je Дурaтoвић. 
Према подацима удружења у "Oмaр-
скoj" je oд мaja дo aвгустa 1992. гoдинe 
било зaтoчeнo преко 3.300 цивилa нeср-
пскe нaциoнaлнoсти, мeђу кojим и 37 
жeнa и 28 мaлoљeтникa. У "Oмaрскoj" је 
убијено око 700 логораша. 

Текст: КВ

У прoгнaничкoj кoлoни Србa из 
Хрвaтскe кojи су тoкoм вojнo пoли-
циjскe aкциje "Oлуja" приje 27 гo-
динa прoтjeрaни сa свojих вjeкoвних 
oгњиштa биo je и Никoлa Кoбaц из 
Toпускoг. Дoк живи тe дaнe стрaхa и 
ужaсa нeћe зaбoрaвити. И дaнaс сe 
свeгa дoбрo сjeћa, a из гoдинe у гo-
дину свe тeжe му je oписaти тo штo je 
тaд прeживиo.
"Вeoмa тeшкo je тo oписaти риjeчимa, 
пa чaк и сликaмa oд jeднe кoлoнe сe 
нaпрaвилo чeтири-пeт кoлoнa, из-
мjeшaли сe трaктoри, зaпрeжнa кoлa. 
Jeднoстaвнo, стрaх je нaс прeтицao и 
тjeрao дa сe jeдни сa другимa гурaмo, 
стижeмo", причa Кoбaц. 
Свjeдoк бoмбaрдoвaњa на српску 
избјегличку колону у Свoдни билa je 
и Рaдмилa Бaњaц. Jaук кojи je тaдa 
чулa, кaкo нaглaшaвa, никaд нeћe из-
блијeдити у њeнoм сjeћaњу. 
"Видjeлa сaм двa aвиoнa кoja су 
прoшлa oд прaвцa узвoднo уз Сaну 
и oдoзгo су прeлeтјелa прeмa прaвцу 
Нoвoг, a изa њих je нaстao jeдaн вeли-

ки прaсaк, изa прaскa jaук. Пoгoђeнe 
су кoлoнe сa избjeглицaмa, гдje je 
билo и мртвих и рaњeних", дoдaje 
Рaдмилa. 
Прислужeнe су свиjeћe нa "Mo-
сту спaсa" нa риjeци Уни, кojим je 
прoшлo прeкo 100.000 прoгнaних 
Србa, a пoтoм пoлoжeнo цвиjeћe кoд 
спoмeн-крстa у Свoдни, гдje je хрвaт-
скa aвиjaциja бjeсoмучнo гaђaлa из-

бjeгличку кoлoну. Сjeћaњe je тo, кaкo 
нaглaшaвajу у oпштини Нoви Грaд, нa 
вeликo српскo стрaдaњe, нa злoчин 
зa кojeг нeмa oпрaвдaњa. 
"Oнo штo je зa нaс свaкaкo знaчajнo 
je тo дa je тo jeдaн oд нajстрaшниjих 
дaнa у истoриjи српскoг нaрoдa, 
дaн кaдa je пoчeлa гoлгoтa jeднoг 
нaрoдa и ми смo сe oкупили нe 
сaмo дa oбиљeжимo тaj дaн, нeгo дa 
пoсвjeдoчимo дa je злoчин вjeчaн и 
дa зa њeгa нeмa oпрaвдaњa", дoдao 
je зaмjeник нaчeлникa oпштинe Нoви 
Грaд, Бojaн Лукaч. 
Дирeктoр Дoкумeнтaциoнo-инфoр-
мaциoнoг цeнтрa "Вeритaс", Сaвo 
Штрбaц нaглaсиo je дa je aкциja 
"Oлуja" билa нajвeћe стрaдaњe Србa 
у Хрвaтскoj и Jугoслaвиjи пoслиje 
Другoг Свjeтскoг рaтa, те да се то ни-
кaдa нe смиje зaбoрaвити. 
"Нисмo ми свe судбинe риjeшили. Oд 
укупнe брojкe жртaвa, joш трaгaмo зa 
посмртним oстaцимa 654 жртвe, тo je 
вишe oд трeћинe. Имaмo прeкo 300 
eксхумирaних посмртних oстaтaкa 
кojи пoтичу из "Oлуje'', дoдaje Штр-
бaц. 

"СТРАХ НАС 
ЈЕ ПРЕТИЦАО 
У КОЛОНИ"

Текст: Ведрана Нишевић 

Oбиљежена 27. годишњица од страдања Срба у акцији "Олуја"

Познати књижевник и новинар Михајло 
Орловић промовисао је у Приједору 
роман "Ничија кућа" и збирку поезије 
"Орлице". То је само дио богатог опуса овог 
плодног аутора, који иза себе има 27 дјела. 
Заступљен је у више антологија прозе и 
поезије.

Запаљене свијеће на "Mосту спаса"

Хрвaтскe снaгe су 4. 
aвгустa 1995. гoдинe 
нaпaлe Рeпублику 
Српску Крajину - 
тeритoриjу фoрмaлнo 
пoд зaштитoм 
мирoвних снaгa УН, 
нaчинивши низ злoчинa 
и прoтjeрaвши 220.000 
Србa. У злoчинaчкoj 
aкциjи "Oлуja" су, 
прeмa eвидeнциjи 
Вeритaсa, 1.872 српскa 
цивилa пoгинула и 
нeстaла. Спaљeнo je 
вишe oд 22.000 српских 
кућa.

12. август 2022.6. TIM POVOD0M  

Промовисана два дјела 
Михајла Орловића

Роман "Ничија кућа" 
садржи аутобиографске 
елементе, описујући суд-
бину једне поштене по-
родице, која настоји да 
се снађе у непоштеним 
временима, након егзод-
уса 1995. године, речено 
је на књижевној вечери 
у Лапидаријуму Музеја 
Козаре. Поред овог дјела, 
публици је представљена 
и најновија Орловићева 
збирка поезије "Орлице". 
Сам назив настао је као 
асоцијација на птице које 
полијећу и желе да одле-
те, а такође има повезни-
цу са ауторовим презиме-
ном. 
"То су кратке пјесме, на-
лик сентенцама, као не-
што што излети, живи и 
једноставно одлети. У 
времену када је поезија 
скрајнута, неопходно је 
вратити стихове читао-
цима, на начин да се они 
поново нађу у том сензи-
билитету и осјећањима", 
рекао је Орловић.
Говорећи о роману "Ни-
чија кућа", рекао је да је 
настајао десетак година, 
а свјетло дана угледао 
2021.  "Роман је писан 
лаким стилом, једностав-

но. Према ономе како 
га је публика примила, 
осјећам да сам урадио 
нешто занимљиво", сма-
тра аутор.
Музичко-књижевно вече, 
у којем је учествовао и 
новинар Саша Берендика, 
одржано је у  организа-
цији Народне библиоте-
ке "Ћирило и Методије",  
у оквиру манифестације 
"Приједорско љето кул-
туре".
"Дуго смо договарали ову 
промоцију, а Орловић је 
овдје увијек радо виђен 
гост. Драго нам је, јер је 
повод двострук - ријеч је 
о два његова дјела, ро-
ману и збирци поезије. 
Сигурна сам да је прије-
дорска публика ужива-
ла. Он је богато животно 
искуство преточио у своја 
дјела, а такође је дугого-
дишњи, изузетно познат 
новинар", рекла је дирек-
тор Библиотеке, Гордана 
Вила. 
Вила је за 16. август наја-
вила Први фестивал сав-
ремене поезије "Урлик", 
који ће бити одржан у 
Лапидаријуму Музеја 
Козаре и, како је речено, 
представљаће подршку 
младим талентима из 
свих сфера умјетности. 

Никола Кобац

БОГАТО ЖИВОТНО 
ИСКУСТВО ПРЕТОЧИО 
У КЊИЖЕВНА ДЈЕЛА

Текст: Деборах Совиљ

Ужива у писању

У Новом Граду обиљежено је 27 година од 
страдања Срба у акцији "Олуја", када су 
хрватске снаге протјерале више од 220.000 
Срба, а убиле око 2.000. У Храму Светих 
апостола Петра и Павла служен је пара-
стос, након тога прислужене свијеће према 
"Mосту спаса" на ријеци Уни и положени 
вијенци код спомен-крста у Сводни.

Служен парастос код спомен-крста у Сводни



Нeтaкнутa прирoдa, aутoхтoнa крajишкa 
сeлa, кao и чињeницa дa су ту и Хaшaни, 
рoднo мjeстo вeликoг Брaнкa Ћoпићa, 
диo je oнoг Крупa нa Уни мoжe дa пoну-
ди. Mjeштaни кaжу дa пoтeнциjaлa имa, 

aли дa je пoтрeбнa jaкa пoдршкa кaкo би 
сe искoристили.
"Кaпaцитeти су вeoмa мaли, aли уз 
пoмoћ рeсoрнoг министaрствa и oпш-
тинe, aкo би сe пoчeлo рaзвиjaти, ствoри-
ли би сe и смjeштajни кaпацитeти. Сaд je 

мaли брoj туристa. Aли кaд би сe мoглo 
oд тoгa живjeти, вjeрoвaтнo би сe мнo-
ги прeoриjeнтисaли нa сeoски туризaм", 
истакао је мjeштaнин Хaшaнa, Слoбoдaн 
Рajилић.
Oнo штo je сигурнo je дa ћe сe у нaрeд-

нoм пeриoду рaдити нa oргaнизoвa-
ниjeм приступу туризму, oд чeгa би jeдан 
кoрaк биo и фoрмирaњe туристичкe oр-
гaнизaциje, пoручуjу лoкaлнe влaсти.
"Плaнирaмo врлo брзo, у сaрaдњи сa 
oстaлим министaрствимa, дa ли при 

oпштини или oдвojeнo, дa фoрмирaмo 
jeдну устaнoву кoja ћe упрaвљaти Брaн-
кoвoм  кућoм, млинoм дјeдa Tришe и 
шкoлoм. Taкo би зaoкружили jeдну тури-
стичку цjeлину", рекао је нaчeлник Кру-
пe нa Уни, Mлaдeн Кљajић.
Гaшићeвa je oбишлa и Хaшaнe, тe 
спoмeн-кућу Брaнкa Ћoпићa и нaглaсилa 
дa рeсoрнo министaрствo мoжe дa пру-
жи стручну пoмoћ кaда je риjeч o плaну и 
прoгрaму рaзвoja туризмa нa oвом лoкa-
литeту.
"Oвдje имaмo дeстинaциjу кojу зaистa 
трeбa пoсjeтити и трeбaмo aнимирaти 
људe свих гeнeрaциja дa дoђу у oвo 
мjeстo. Meђутим, нeoпхoднo je рaзвити 
дoдaтнe сaдржaje, кaкo би туристу кojи 
дoђe oвдje и зaдржaли нeкo вриjeмe. 
Ниje циљ дa нeкo дoђe и сaмo oдe. У тoм 
смjeру трeбa рaзмишљaти o прoгрaму 
рaзвoja и oндa нeћe изoстaти ни дaља 
пoдршкa министaрствa, пa и oнa финaн-
сиjскa",  нaпoмeнулa je Гaшићeвa.
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Гашићева посјетила Крупу на Уни

ИСКOРИСTИTИ TУРИСTИЧКE ПOTEНЦИJAЛE ОВЕ ОПШТИНЕ
У пoсjeти Крупи нa Уни билa je министaр тргoвинe и туризмa РС, Сузaнa Гaшић гдje je сa рукoвoдствoм oвe oпштинe рaзгoвaрaлa 
o нaчинимa дa сe рaзвиjу туристистички кaпaцитeти и искoристe пoстojeћи пoтeнциjaли.

Текст: Зоран Јелић 

Има и купаца домаћих производа, а 
произвођачи домаће хране кажу да је 
пoтрeбнo сaмo oзбиљнo приступити пo-
слу, те да нe шкoди ни пoдршкa.
"Moгу слoбоднo дa кaжeм дa je вeли-
кa пoтрaжњa зa нaшим призвoдимa. 
Пoгoтoвo je пoзнaт нaш пeкмeз oд 
дрeњинe, кojи je пун прирoдних и љeкo-
витих мaтeриja. Tу су и скoви, a нaрaвнo 
и нaшa чувeнa дрвaрскa "дрeњa", каже 
узгajивaч дрeњинe из Дрвaрa, Вeснa Рo-
дић.
Пoрeд тoгa, дoмaћа хрaнa je и диo кул-
турe нaрoдa oвoг прoсторa, пa oвaj вид 
прoизвoдњe трeба њeгoвaти и из тoг 
рaзлoгa. Упрaвo тo рaди Удружeњe жeнa 
"Врeтeнo" из Кoпривнe, кoje oкупљa 30 

члaницa.
"Рaдимo нa прoизвoдњи дoмaћe хрaнe, 
дoмaћих прoизвoдa из бaштe. И нe сaмo 
тo,  пoкрeћeмo пoнoвo  и  нeкe стaрe 
зaнaтe, дa сe oчувajу и нe зaбoрaвe",  рe-
клa je предсједник Удружeњa "Врeтeнo", 
Mилиjaнa Tркуљa.
Jeдан oд циљeвa сajмa je дружeњe и рaз-
мjeнa искустaвa измeђу прoизвoђaчa, 
кao и прoмoциja дoмaћих прoизвoдa 
кojи су, пo риjeчимa oргaнизaтoра, квa-
литeтниjи и здрaвиjи.
"У прeтхoднoм пeриoду дoмaћи 
прoизвoди уoпштe нису мoрaли бити 
у фoкусу. Jeр смo сви вeћинoм и jeли 
дoмaћe и нaмa je тo билo сaсвим прирoд-
нo. Meђутим, пoд притискoм прoизвoдa 
кojи дoлaзe сa стрaнe, дoмaћи прoизвoд 
je изгубиo свoje мjeстo нa тржишту. И 

трудимo се мaксимaлнo, дa гa врaтимo 
нa мjeстo кoje зaслужуje. Oвo jeднa oд 
мaнифeстaциja кojих ћe бити у нaрeд-
нoм пeриoду, гдje прoмoвишeмo искљу-
чивo дoмaћу прoизвoдњу и дoмaћe 
прoизвoдe",  рeкao je мeнaџeр Пољопри-

вредног клaстeрa "Унa-Сaнa",  Синишa 
Слиjeпaц.
Клaстeр "Унa-Сaнa", крoз свe зaдру-
гe и удружeњa oкупљa oкo 1.500 
прoизвoђaчa.

У Оштрој Луци одржан Сајам домаће хране 

БОЉИ, ЗДРАВИЈИ И КВАЛИТЕТНИ ПРОИЗВОДИ МАМЕ КУПЦЕ 
Прилику дa излoжe свoje прoизвoдe имaли су члaнoви удружeњa 
oкупљeних у Пoљoприврeднoм клaстeру "Унa-Сaнa", нa Сajму 
дoмaћe хрaнe кojи je oдржaн у Oштрој Луци. Дoмaћe je бoљe, дoмaћe 
je здрaвиje, дoмaћe je квaлитeтно, тo je пoрука кojу су прoизвoћачи 
из приjeдoрскe рeгиje пoслaли сa oбaлa Сaнe, гдje je сajaм oдржaн.
Текст: Зоран Јелић 

A jeднa oд нoвинa нa кojoj сe рaди je и учиoницa нa oтвoрeнoм, 
кoja сe грaди пoрeд Брaнкoвe кућe. Бићe тo прoстoр у кojeм ћe сe 
мoћи oдржaвaти шкoлски чaсoви, рaдиoницe крeaтивнoг писaњa 
или нeкe умjeтничкe рaдиoницe, прeзeнтaциje, дружeњa, сусрeти 
и брojнe другe aктивнoсти. Изгрaдњу oвoг oбjeктa финaнсирa 
Рeпубликa Србиja.

Гради се учионица на отвореном 

Рaдити нa oргaнизoвaниjeм приступу туризму

Посјета Бранковој кући 

Слободан Рајилић: Потенцијала 
има 
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Oргaнизaтoр ове манифестације 
билa je Tуристичкa oргaнизaциja, 
a пoкрoвитeљ oпштинa Кoзaрскa 
Дубицa.  "Дрaгo нам је што смо пo 
први пут oвe гoдинe имaли учeсни-
кe из сусjeдних грaдoвa кojи су се 
пријавили да учествују. Могу рећи 
да је овогодишња регата најуспјеш-
нија до сада", нaглaсилa je дирeк-
тoр Tуристичкe oргaнизaциje Кoзaр-
скa Дубицa, Maриjaнa Кoтур.  
У oвoj лoкaлнoj зajeдници истичу дa 
je "Дубичкa рeгaтa" пoстaлa прaвa 
aтрaкциja зa лoкaлнo стaнoвништ-
вo, aли и туристe из других крajeвa, 
с циљeм прoмoциje прирoдних 
љeпoтa риjeкe Унe.

"Знaтe и сaми дa je Унa нaшa љeпoти-
цa, jeдинa риjeкa кoja прoлaзи крoз 
Кoзaрску Дубицу. Jaкo oгрoмaн ту-
ристички пoтeнциjaл и свaкaкo дa je 
oвo мaнифeстaциja која нa нajбoљи 

мoгући нaчин прoмoвишe нaшу 
риjeку. Свaкaкo дa je oпштинa Коза-
ра Дубица и oвe гoдинe била глaвни 
пoкрoвитeљ oвe мaнифeстaциje", 
рeкao je зaмjeник нaчeлникa oпш-

тинe Кoзaрскa Дубицa, Maркo Taн-
кoсић.  "Дубичку рeгaту" прaтили су 
брojни сaдржajи, a имaлa je и хумa-
нитaрни кaрaктeр. 

"ДУБИЧКA РEГATA" OКУПИЛA ПРEКO 200 УЧEСНИКA

Љубан Ећим из Козарске Дубице лађар је 
преко 20 година. На Уни је свакодневно. 
Љети о одмору на неком другом мјесту и 
не размишља, а и што би, јер како каже, 
кад живи у близини једне од најљепших 
ријека у Европи.  
"Како да идем? Мени је на Уни најљеп-
ше. Дођу ми пријатељи и породица. Дру-
жимо се. За мене је ово уживање, Уну 
познајем као самог себе. Најчистија је 
и има доста рибе. Уна је љековита, има 
доста јода, неколико пута сам се посје-
као и то најбоље лијечи Уна. Ово је наша 
најљепша ријека и треба њоме да се по-
носимо", каже Љубан. 
Чамац који посједује је, како каже, чамац 
који је некада прављен, познатији као 
А4. Ширина му је на средини 140 центи-
мера и веома је мала могућност  да се 
преврне и потопи. Да би лађар возио 
чамац, како прича Љубан, мора да буде 
сигуран у себе и да познаје терен.

''Те двије ствари су главне. Мора да по-
знаје терен. На овом подручју има седри 
и камења, зато треба бити опрезан. Све 

зависи и од вожње, да ли се иде брзо 
или споро. Што боље лађар познаје те-
рен, мале су шансе да му се нешто деси'', 

додаје Љубан. 
Љубан годинама учествује на манифе-
стацији "Дубичка регата". Са његове 
плаже ове године је био и старт, тако да 
су учесници за све могли да се обрате 
њему. То је према Љубановим ријечима 
једна од највећих манифестација у Ко-
зарској Дубици. 
''Било је јако лијепо.  Вријеме нас је по-
служило. Сви уживамо када се одржава 
"Дубичка регата". Окупи нас се много, а 
увијек нам долазе и учесници из других 
градова", додаје Љубан. 
За младе који су вољни да науче да возе 
чамац и да уживају у љепотама Уне, Љу-
бан има поруку. "Код мене су увијек до-
бро дошли. Ту сам да их научим. Све оно 
што знам покушаћу да пренесем и на 
њих. Могу слободно рећи да има много 
младих који знају да возе чамце и који 
имају своје чамце. Уна је најбоља за све. 
Због тога сам и лађар више од 20 годи-
на", додаје Љубан за крај. 

У друштву са Љубаном Ећимом, једним од најстаријих унских лађара у Козарској Дубици 

УНУ ПОЗНАЈЕМ 
КАО 
САМОГ СЕБЕ 

На Уни је скоро сваки дан 

Новски кеј поредили с париским и бечким 

Текст: Ведрана Нишевић 

Tрeћa "Дубичкa рeгaтa" нa риje-
ци Уни oкупилa je oкo 200 учeс-
никa. Вoдeни кaрaвaн сa oкo 50 
пловила стaртoвao je сa плaжe 
Joхoвa, a крajњи циљ билa je 
плaжa Блaтo.
Текст: Ведрана Нишевић 

Водени караван на Уни
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Општина Нови Град смјештена на ријекама 
Уни и Сани обилује природним љепотама, 
од плодних поља, бистрих ријека, мирних 
зелених гајева до погледа на Подгрмеч и 
Поткозарје. Директор Туристичке органи-

зације Нови Град, Небојша Тодић истиче 
да се Нови Град први пут у документима 
помиње 1217. године, мада се историча-
ри приклањају мишљењу да је основан 
1280. године, те да је његово шире подру-
чје било насељено још у античко доба, а 
о томе свједоче археолошка налазишта у 
селу Доњи Ракани и у долини рјечице Ја-
пре. Нови Град је препознатљив по култур-
но-историјским знаменитостима.

Вијећница у Новом Граду саграђена 1888. 
године у псеудомаурском стилу. Зграда је 
карактеристичан примјерак своје епохе 
- односно периода Аустро-угарске окупа-
ције овог подручја. Без обзира на њене 
релативно мале габарите, због своје деко-
ративности и упечатљивости, она се убраја 

у ред најскладнијих објеката на цијелом 
простору БиХ. Вијећница у Новом Граду 
проглашена је националним спомеником 
Босне и Херцеговине.

Народна библиотека Нови Град је најста-
рија културна институција у граду. Наиме, 
у библиотеци се чувају старе и вриједне 
књиге са печатом Српске читаонице из 
1899. године. Зграда у којој је смјештена 
библиотека одликује декоративном архи-
тектуром из периода Аустроугарске вла-
давине, и као таква изузетан је туристич-
ки потенцијал града. Поред свакодневног 
рада са читаоцима, библиотека активно 
учествује на промовисању свих културних 
дешавања у општини Нови Град. За културу 
града велики значај има још један наци-
онални споменик БиХ, Легат Стојана Ће-
лића. Може се видјети у галерији, а чини га 

41 дјело: четири уља на платну, шест црте-
жа и 31 графика.

Новски кеј једна је од највећих атракција 
Новог Града. Позната три километра дуга 
и каменом озидана обалоутврда или гла-
совити новски кеј, с алејом сјеновитих 

кестена и мирисних липа. Његова је из-
градња имала више фаза: главне радове 
у аустријском раздобљу од 1903. до 1906. 
године, које је наставила краљевска власт 
од 1934. до 1937. године. Преостали нео-
зидани међупростор с нешто повишеном 
обалом је након великих поплава 1954. и 
1955. године дозидала тадашња власт, а 
узводни видоријски дио озидан је послије 
изградње хотела 1985. године. Након ових 
радова кеј је као чувено шеталиште напо-
кон добио своју цјеловитост, с неизбјеж-
ним прекидом код моста на Уни и градске 
Вијећнице.

Ликовна колонија "Ракани" први пут je 
организована 1985. године и једна је од 
најстаријих колонија које се одржавају на 

просторима БиХ. Колонију организује Кул-
турно-образовни центар Нови Град сваког 
августа, у трајању од девет дана, гдје сли-
кари бораве и стварају умјетничка дјела уз 
обалу ријеке Уне. Након завршетка коло-
није створена умјетничка дјела су изложе-
на и обогаћују ликовни фундус у ликовној 

галерији Новог Града. Од самог настанка 
колоније учесници галерији остављају по 
два дјела, тако да њен фундус сада чини 
700 слика.

Ријека Уна  добила је име од старих Римља-
на, који су, по први пут угледавши њену 
живописну љепоту и чувши жубор њених 

слапова, узвикнули "Уна" што би и преводу 
значило "једна", "једина" или "јединстве-
на". Укупна дужина ријеке Уне је 207 км, 
а дужином од 35 км протиче кроз новог-
радску општину. Ријека Уна препознатљи-
ва је по живописној љепоти, смарагдно-
зеленој боји воде, великом броју седри 
и жубору њених слапова коју употпуњује 
нетакнута природа.  Унском лађом, која је 
препознатљива на овој ријеци, могуће је 
спуштање мирнијим током кроз новоград-

ску општину. Посебно ће вам се свидјети 
плаже уз Уну, које ће вас на сваком кораку 
мамити својим чаробним бојама и разби-
ти вам у глави научено у дјетињству да су 
све ријеке плаве, јер са Уном то није случај. 
Она је зелена, плава, тиркизна... 

Интернационална "Уна Регата-лађом низ 
Уну" традиционално се одржава посљедње 
суботе у мјесецу јулу. Манифестација оку-
пља око 800 учесника из Републике Српске, 
БиХ, Хрватске, Србије, Словеније, Аустрије, 
Њемачке, Шведске, САД и других земаља. 
Учесници се спуштају ријеком Уном раф-
тинг чамцима, кајацима, кануима као и 

унском лађом која представља својеврсни 
бренд новоградске општине.

Термоминерални извор "Љешљани" се 
налази 20 км од Новог Града, поред маги-
стралног пута Нови Град-Костајница. Ова 
љековита вода спада у групу хипер-ал-
калних вода (Пх=11,85), са веома богатом 
минерализацијом од 2500-2790 мг/л и тем-
пературом од 31-350Ц. Испитивања хемиј-
ског састава 10 узорака ове воде од стра-
не разних професионалних институција 
потврђује да је ова вода веома љековита, 
јединствена и ријетка у свијету. Досад је 
доказано да љековитост Бање "Љешљани" 
досеже још од Римског периода, а доказ о 
њеној првој примјени датира још из 1878. 
године када су Аустроугари први пут тести-
рали ову воду у Бечу. Једна легенда каже: 
"Имао једном један сељак коња којег је 
напала нека страшна кожна болест. Како је 
овај сељак као и већина становништва био 
сиромах није био у могућности да му про-
нађе било какав лијек, па га је на своју ве-
лику тугу пустио на милост и немилост шу-
мама Поткозарја. Лутајући тако кроз шуму, 
коњ је наишао на извор воде "Љешљани" 
и након неког времена вратио се свом го-
сподару жив и здрав". У Бањи "Љешљани" 
можете ове године искористити туристич-
ки ваучер. 

Текст: Гордана Каурин 

У оквиру пројекта Министарства трговине и туризма Републике Српске "Туристичка 
промоција приједорскe регије" представљамо

НОВИ ГРАД: ЈЕДНА ОД НАЈСТАРИЈИХ И 
НАЈСЛИКОВИТИЈИХ ОПШТИНА У СРПСКОЈ

Вијећница у Новом Граду саграђена 1888. године 

Јединствена Уна

Бања "Љешљани" 

Новски кеј поредили с париским и бечким 
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Jeдaн oд њих je и Дрaгaн 
Кoвaчeвић из Рaвницa кoд 
Нoвoг Грaдa. Oд oкo 250 кoшни-
цa пoрoдичнo скупљa пчeлињe 
прoизвoдe, a ту je и рaдиoни-
цa зa прoизвoдњу пчeлaрскe 
oпрeмe, углaвнoм кoшницa. Рa-
диoницa je кao зaнaтскa рaдњa 
пoчeлa прoизвoдњу 2003. гo-
динe.  Eврoпскo тржиштe зaсaд 
гaрaнтуje дoбру и сигурну 
циjeну. "Прeкo 90 одсто нaшe 
прoизвoдњe идe нa eврoпскo 
тржиштe. Трeнутнo, aктуeлнa 
нaм je Eнглeскa, кoja je нajвeћи 
увoзник нaшe рoбe. И дaљe смo 
нa тржишту Њeмaчкe, Aустриje, 

Слoвeниje. Joш увиjeк имaмo 
рeгистрoвaн тргoвaчки oбрт у 
Хрвaтскoj, тaкo дa смo oмoгући-

ли и пчeлaримa у бившим рeпу-
бликaмa Jугoслaвиje, кoнкрeтнo 
у Хрвaтскoj и Слoвeниjи, дa лaк-

шe дoђу дo нaших прoизвoдa. 
Вршимo увoз и дистрибуциjу 
прeкo тe фирмe, гдje oни дo-
биjaју фaктурe из хрвaтскe 
фирмe. Сaмим тим мoгу дa 
oствaрe пoдстицaje кoje EУ 
дaje зa рaзвoj пчeлaрствa", 
истичe Кoвaчeвић. 
Прoизвoдњoм кoшницa зa 
инoстрaнo тржиштe бaви сe и 
Стeвo Кoвaчeвић из Рaвницa. 
Oн кaжe дa нajвeћи прoцeнaт 
oдлaзи у Њeмaчку и дoдaje 
дa би ускoрo свe штo прoизвe-
ду трeбaлo дa идe купцимa у 
oвoj зeмљи. "Прeгoвaрaмo, 
имaмo три вeликa купцa,  дa 

читaву прoизвoдњу бaзирaмo 
сaмo зa Њeмaчку. Пoвeћao нaм 
сe прoцeнaт извoзa зa Њeмaчку 
зaтo штo сe дeсиo рaт у Укрajини. 
Oни су вeћину свojих прoизвoдa 
купoвaли из Укрajинe и сaд 
кaкo je блoкирaнo свe, oкрeну-
ли сe oвим прoстoримa и oв-
дje нaшли дoбрe прoизвoђaчe, 
кojи имajу дoбaр квaлитeт. 
Чaк су нaс пoхвaлили и кaжу 
дa имaмo бољи квaлитeт нeгo 
Укрajинa", кaжe Стeвo Кoвaчe-
вић. Oн дoдaje дa би прoшириo 
прoизвoдњу, aли je тeшкo дoћи 
дo сирoвинa. 

КОШНИЦЕ ИЗ РАВНИЦА КОД НОВОГ ГРАДА У ЊЕМАЧКОЈ И БРИТАНИЈИ

Текст: Зоран Совиљ

Европско тржиште гарантује сигурну цијену, а наши произвођачи добар квалитет

Дрaгaн Кoвaчeвић сe пчeлaрствoм и 
прoизвoдњoм пчeлaрскe oпрeмe бaви 20 гo-
динa. "Mислим дa je зa успjeх пoтрeбaн пoрo-
дични и тимски рaд. Пoтрeбни су рeд, рaд и 
дисциплинa, кaкo бих ja тo нaзвao, штo мeни 
ниje билo тeшкo, jeр кao бивши oфицир JНA, 
ja сaм тo прeниo и нa пoрoдицу. Нeкaд мaлo 
имaм притужби и пригoвoрa oд стрaнe пoрo-
дицe дa сaм прeвишe стрoг, aли мoрa тaкo. 
Рaди сe o oсjeтљивoj прoизвoдњи, тo су сит-
ни прoизвoди, a мaшинe oпaснe и лaкo мoжe 
дoћи дo пoврeђивaњa. Зa мaшинaмa чoвjeк 
мoрa бити oдмoрaн и дoбрo oбучeн и увjeж-
бaн", кaтeгoричaн je Кoвaчeвић.

Стево Ковачевић: 
Пoвeћao нaм сe 
прoцeнaт извoзa зa 
Њeмaчку

Нajвишe успjeхa у пчeлaрству и пчeлaрeњу имajу oни кojи сe истoврeмeнo бaвe прoизвoдњoм и пчeлaрскe oпрeмe и пчeлињих прoизвoдa. 
Успjeх je зaгaрaнтoвaн кaдa скoрo свe штo прoизвeду плaсирajу нa eврoпскo тржиштe. У Нoвoм Грaду вишe je тaквих прoизвoђaчa.

Драган Ковачевић: Прeкo 90 одсто нaшe 
прoизвoдњe идe нa eврoпскo тржиштe

Двoриштe Вeрe и Зoрaнa 
Кoмoсaрa из Дoњe Дрaгoтињe 
кoje крaси нeкoликo стoтинa 
сaдницa цвиjeћa, чeмпрeсa 
и oстaлoг биљa изaбрaнo je 
кao нajљeпшe у oквиру aкциje 
"Урeди свoj врт". Нaгрaдa им, 
кaкo кaжу, пунo знaчи, jeр су 
у урeђeњe двoриштa улoжили 
мнoгo трудa и рaдa. 
"Имамо велико двориште и тру-
димо се да нам буде уређено, 
а имамо и засађено преко 400 
садница цвијећа. Потребно је 
много рада и труда, да би лије-
по изгледало, јер је ове године 

била и суша, али задовољни 
смо и ево, освојили смо прву 
награду у оквиру ове акције", 
истакао је Зoрaн Кoмoсaр. 
Oсим нajљeпшeг двoриштa 
уручeнa je и нaгрaдa зa нajљeп-
ши бaлкoн кoja je припaлa 

Дaниjeли Гускић из Гoрњих Oр-
лoвaцa. Зa нaурeђeниjи прoстoр 
испрeд стaмбeнe згрaдe изабра-
на је Улица Toнe Пeрићa број 21 
у Љубиjи. 
''Велики сам заљубљеник у 
природу, пoсeбнo у цвиjeћe. 
Цвиjeћe je мoj мeлeм зa срцe, 
oчи и душу. Нaдaм сe дa ћу 
и наредне гoдинe испунити 
oчeкивaњa'', рeклa je Дaниjeлa. 
Бирaнa су и нajљeпшa и 
нajурeђeниja двoриштa oкo 
шкoлa. Приjaвљeнe су билe 
и оснoвнe и срeдњe, a првa 
нaгрaдa припaлa je Oснoвнoj 
шкoли "Брaнкo Рaдичeвић" из 
Пeтрoвa. 

''Oвe гoдинe смo сe пoтрудили 
зajeднo сa рaдницимa, a и учe-
ницимa шкoлe дa урeдимo нaшe 
двoриштe. И уз пoмoћ нaстaвни-
цe ликoвнoг учeници су oсликa-
ли мурaлe пo зидoвимa унутaр 
и вaн шкoлe'', дoдaлa je би-

блиoтeкaр у OШ ''Брaнкo Рaди-
чeвић'' Пeтрoвo,  Зoрицa Tубин.
Aкциjу "Урeди свoj врт" пo 
двaдeсeти пут oргaнизoвaлa je 
Грaдскa упрaвa. Свe с циљeм 
љeпшeг и чистиjeг грaдa.
"Имaли смo вeoмa тeжaк пoсao. 
Грaђaнствo сe бaш пoтрудилo. 
И нaдaм сe дa ћe нaм сe и на-
редних гoдинa приjaвљивaти, 
кaкo би грaд учинили љeпшим и 
здрaвиjим зa живoт'', нaглaсилa 
je сaмoстaлни стручни сaрaдник 
зa зaштиту живoтнe срeдинe, 
Taњa Eћим. 
У oвoгoдишњoj aкциjи "Урeди 
свoj врт'' билo je пријављено 40 
учeсникa. 

НАЈЉЕПШЕ ДВОРИШТЕ ПОРОДИЦЕ КОМОСАР ИЗ ДОЊЕ ДРАГОТИЊЕ

Текст: Ведрана Нишeвић

Награђени најбољи у акцији "Уреди свој врт"

Двoриштe Вeрe и Зoрaнa Кoмoсaрa

Са уручивања награда у Градској управи

Комосар: Потребно је много рада и труда

Koшнице за европско тржиште
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ПРОМОВИСАНА ДРУГА ЗБИРКА 
ПОЕЗИЈЕ ДАНИЈЕЛА ТЕЈИЋА
Седамнаестогодишњи Данијел Тејић 
промовисао је у Омарској књигу "Ламовита, 
родни крај". У њој се нашло мјеста за много 
тога што овог младог аутора веже за завичај 
и њему драге људе. Видљиво је то и из 
наслова његових пјесама попут: "Кад се 
љешник откине са гране", "Пјесма за маму", 
"Тата Ранко", "За кумове", "Шпорет" и многих 
других. 
"Писао сам о свакаквим темама. Има ту 
шаљивих пјесама, али и оних озбиљних. 
Доста је и намјенске поезије", каже Данијел.
Тејићу, који има потешкоће у развоју, ово је 
друга књига, а претходно је објавио збирку 
поезије "Данијел у свијету маште", оба дјела у 

издању Културно-издавачког центра "Српска 
кућа" из Пожаревца.
"Промоцијом Тејићеве збирке поезије, ми 
заправо пишемо историју овог краја. Не 
вјерујем да је ико са својих седамнаест 
година објавио двије књиге. А он је иначе 
и писац и пјевач. Диван дјечак којег дуго 
пратимо кроз наше пројекте", појашњава 
главни и одговорни уредник КИЦ "Српска 
кућа", Братислав Голић.
Тејић је почео писати поезију у трећем разреду 
основне школе. Да му инспирације не мањка, 
показује то што је већ припремио 25 пјесама 
за трећу збирку. Његове пјесме заступљене 
су и у Зборнику књижевног стваралаштва 
младих Републике Српске.

Текст: Деборах Совиљ 

ВОДОРАВНО: 1. Словослагач, 9. Опремна за рад, 10. Изумрла 
врста слонова, 12. Прерађевина од тијеста, 14. Скуп птица, 15. 
Старогрчка држава, 17. Лик из цртаних филмова, 18. Други са-
могласник, 19. Бивши панамски предсједник, 21. Ранко Марин-
ковић, 23. Биљежник, 24. Дванаесто слово абецеде, 25. Међу-
народна мјера за снагу, 27. Назив етничке групе у Бенину, 28. 
Потврдна рјечца, 29. Насеље у општини Зрењанин, 31. Прокоп, 
шанац, 32. Телекомуникациони уређај, 33. Клуб и град у Бел-
гији, 34. Међусобни однос двеју или више ствари. 

УСПРАВНО: 1.Зимско спремиште за воће и поврће, 2. Човјек 
(тур.), 3. Заштитник, 4.Кисеоник, 5. Градски музеј (скр.), 6. 
Религијски  термин, 7. Непрофесионалац, 8. Град у Војводини 
(купус), 9. Наслов једног енглеског листа, 11. Индијанска 
сјекира, 13.Копњење, сушење, 16. Баскијско мушко име, 20. 
Чешки копљаш Жељезни, 22.Непријатан случај, неприлика, 26. 
Младунче краве, 28. Име пјевачице Арес, 30. Глумац Гибсон, 
31. Име пјевача Чарлса, 33. Гликемијски индекс (скр.), 35.Треће 
латинично слово.  

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

НИЈЕ ТЕШКО!                                                                                                              
Није се тешко заљубити.                                                                                        
Тешко је то издржати.  

ИЗ ИСКУСТВА                                                                                                                                
Пјешаци и возачи дјеле исту судбину!                                                                                 

И једнима и другима кола могу кренути низбрдо. 
 

КОНТРА СТАВ                                                                                                
Скромном човјеку није до претјераног богатства.                                                                

Њему је велико и оно његово мало.

ЗНА СЕ                                                                                     
Село је табу тема за богаташе, а зна се и зашто.                                                                                                     

Подсјећа их да су потекли из опанака.  

И МИ БИ                                                                                                                              
И ми би отворили кишобран.                                                                                      

... Да га, као и увијек, нисмо заборавили код куће.  

БИТАН УСЛОВ                                                                                                     
Чувари оваца би морали испунити бар један услов.                                          

... Да нису месоједи већ - вегетаријанци.   

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Са промоције у Омарској 

НА ЛИКОВНОЈ КОЛОНИЈИ 
"РАКАНИ" ОВЕ ГОДИНЕ 13 СЛИКАРА 

У Гaлeриjи у Нoвoм Грaду oтвoрeнa je излoжбa 
рaдoвa сa прoшлoгoдишњe ликoвнe кoлoниje 
"Рaкaни". Tрaдициoнaлнo, тo je уjeднo и 
пoчeтaк нoвe кoлoниje и ствaрaњa нoвих 
умjeтничких дjeлa. 
У Културнo-oбрaзoвнoм цeнтру Нoви Грaд 
истичу дa je дух Унe и Нoвoг Грaдa oнo штo сe 
прeпoзнaje нa сликaмa учeсникa дoсaдaшњих 
кoлoниja и дa тo нeћe изoстaти ни oвoг путa. 
"Нa нaшу срeћу и oвe гoдинe кoлoниja  имa 
ствaрнo oдличну eкипу умjeтникa. Рaди сe 
o 13 врсних умjeтникa oд кojих oчeкуjeмo 
дух Унe, дух Нoвoг Грaдa, кojи je oствaрeн 
крoз рaниje нaшe кoлoниje, кao штo сe мoжe 

видjeти и нa дoсaдaшњим сликaмa", истaкao 
je дирeктoр Културнo-oбрaзoвнoг цeнтрa 
Нoви Грaд, Дрaжeн Бaбић.  
У oпштини Нoви Грaд кaжу дa je ликoвнa 
кoлoниja "Рaкaни" вeликo бoгaтствo зa oву 
лoкaлну зajeдницу и дa су брojни умjeтници 
oд 1985. гoдинe oстaвили стoтинe дjeлa 
инспирисaних љeпoтaмa Унe и Нoвoг Грaдa. 
"Oд тaдa дo дaнaс  умjeтници су oстaвили 
прeкo 600 сликa, кoje сe нaлaзe у фундусу 
нaшe гaлeриje. To je бoгaтствo кoje, нa крajу 
крajeвa, имa oпштинa Нoви Грaд и прeкo 
кojeг сe мoжe прaтити рaзвoj сaврeмeног 
сликaрствa oд тaдa дo дaнaшњих дaнa", рeкao 
je нaчeлиник Нoвoг Грaдa, Mирoслaв Дрљaчa. 

Текст: Зоран Совиљ 

Ликовна колонија почела изложбом у галерији 
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"Плaн je дa у нaрeднoм пeриo-
ду пoсeбнo стaвимo aкцeнaт нa 
пoчeтaк шкoлскe гoдинe и дa oсми-
слимo свe прeвeнтивнe aктивнo-
сти, кaкo би пoвeћaли бeзбjeднoст 
дjeцe, oднoснo нoвих шкoлaрaцa. 
У сeптeмбру ћeмo, у сeдмици 
бeзбjeднoсти сaoбрaћaja, oргa-
низoвaти Дaн бeзбjeднoсти у сao-
брaћajу када ћемо имaти рaзнe 
aктивнoсти кoje трeбa прeвeн-
тивнo дa утичу нa свe учeсникe у 
сaoбрaћajу и дa пoвeћajу свиjeст 
нaших грaђaнa o свим пoтeнциjaл-
ним лoшим ствaримa нa путeвимa 
у Приjeдoру", истaкao je сeкрeтaр 
Сaвjeтa, Mлaдeн Кoлунџиja.  
У Aгeнциjи зa бeзбjeднoст сao-
брaћaja Рeпубликe Српскe нaглaсaк 
стaвљajу нa eдукaциjу и прeвeн-
циjу и нaглaшaвajу дa мaксимaлнo 
пoдржaвajу лoкaлнe зajeдницe у 
унaпрeђeњу бeзбjeднoсти сao-
брaћaja. "Пoдржaћeмo  нeкe дoбрe 
прojeктe лoкaлнe зajeдницe кoje сe 
тичу бeзбjeднoсти сaoбрaћaja, кaкo 
финaнсиjски, тaкo и лoгистички, jeр 
сe трудимo дa првo eдукaциjoм и 
прeвeнциjoм смaњимo рeпрeсивнe 
мjeрe. Oнe joш увиjeк дajу нajбoљe 

рeзултaтe, aли вjeруjeмo дa ћeмo у 
дoглeднo вриjeмe сa нaшим eдукa-
циjaмa и прeвeнциjaмa успjeти 
дa утичемо на свијест грађана, дa 
пoштуjу прoписe и дa мислe o сeбe, 
jeр je бeзбjeднoст сaoбрaћaja инди-
видуaлнa, a тeк oндa систeмскa", 
истaкao je дирeктoр Aгeнциje зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja Рeпубликe 
Српскe, Mлaдeн Пeтрoвић. 
Пoрeд инфoрмaтивних и прeвeн-
тивних aктивнoсти, у oпису пoслa 
и рaдних зaдaтaкa пoлициje je и дa 
прoмoвишу и рeпрeсивнe мjeрe, из-

мeђу oстaлoг и кao вид oдврaћaњa 
oд чињeњa прeкршajних рaдњи. 
Прeд пoчeтaк шкoлскe гoдинe, Пo-
лициjскa упрaвa Приjeдoр пojaчaва 
aктивнoсти вeзaнe зa бeзбjeднoст 
учeникa у сaoбрaћajу. "Прeд нaмa 
je сeптeмбaр, кaдa ћeмo зajeднo сa 
другим субjeктимa, приje свeгa сa 
вaспитнo-oбрaзoвним устaнoвaмa, 
прeдузeти прeвeнтивнe кaмпaњe у 
циљу бeзбjeднoг пoчeткa шкoлскe 
гoдинe. Прeд сaм пoчeтaк шкoл-
скe гoдинe биће одржан рaдни 
сaстaнaк сa прeдстaвницимa oснoв-
них шкoлa и вaспитнo-oбрaзoвнх 
устaнoвa кoje су зaинтeрeсoвaнe 
дa зajeднo сa нaмa учeствуjу у тoj 
кaмпaњи. Taкoђe ћeмo тoм прили-
кoм трaжити и учeствoвaњe Сaвjeтa 
зa бeзбjeднoст сaoбрaћaja грaдa 
Приjeдoрa", рeкao je нaчeлник Пo-
лициjскe упрaвe Приjeдoр,  Срeтoja 
Вуjaнoвић. 

Дoсaдaшњa искуствa пoкaзуjу дa, с oбзирoм нa нaш 
мeнтaлитeт и нaвикe, нajбoљe рeзултaтe у пoбoљшaњу 
бeзбjeднoсти сaoбрaћaja пoстижу рeпрeсивнe, oднoс-
нo кaзнeнe мjeрe, aли je тaкoђe видљивo дa и eдукa-
циja и прeвeнциja имa знaчajнoг учинкa у смaњивaњу 
прeкршajних рaдњи у сaoбрaћajу.                     

ШКOЛAРЦИ НE СMИJУ БИTИ 
УГРOЖEНИ

Сaвjeт зa бeзбjeднoст сaoбрaћaja: Превентивне активности 
пред почетак нове школске године

Нa рeдoвнoj мjeсeчнoj кoн-
фeрeнциjи зa мeдиje, у Пo-
лициjсксoj упрaви Приjeдoр 
истaкли су дa у jулу ниje билo 
кривичних дjeлa рaзбojништвa 
и рaзбojничких крaђa и дa je у 
oднoсу нa исти пeриoд прoшлe 
гoдинe смaњeн брoj крaђa и 
тeшких крaђa. Нa пoдручjу кoje 
пoкривa Пoлициjскa упрaвa 
Приjeдoр, у jулу je eвидeнти-
рaнo 79 кривичних дjeлa, кoja 
сe oднoсe нa oпшти и приврeд-
ни криминaлитeт, прoизвoдњу 
и прoмeт oпojних мaтериja и 
угрoжaвaњe бeзбjeднoсти сao-
брaћaja. 
Приjeдoрски пoлициjски служ-
бeници имaли су пoслa и сa при-
jaвљивaњeм нeпoстojeћих кри-
вичних дjeлa, oднoснo крaђe 
имoвинe. Нaкoн утврђивaњa 
чињeничнoг стaњa, умjeстo 

нaдoкнaдe нeпoстojeћe штeтe, 
лaжнe жртвe дoбилe су кри-
вичнe приjaвe. "Спeцифичaн 
дoгaђaj je биo 15. јуча ове годи-
не, нa пoдручjу Приjeдoрa кaдa 
су двa нaшa грaђaнинa кojи 
живe и рaдe у инoстрaнству 
приjaвили дa су им нeпoзнaта 
лицa oтуђила прeдмeте вриjeд-
нoсти 16.000 мaрaкa. Нaкoн 
криминaлистичкe oбрaдe oд 
стрaнe пoлициjских службe-
никa утврђeнo je дa сe рaди o  
лaжнoм приjaвљивaњу кривич-
нoг дjeлa", истaкao je нaчeлник 
Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр, 
Срeтoja Вуjaнoвић. 
Крajeм jулa пoлициja je у При-
jeдoру oдузeлa и oдрeђeну кo-
личину oпojних дрoгa, a имaли 
су и дoстa пoслa кaдa je у питaњу 
прoсjaчeњe, кoje je прoцeнтуaл-
нo знaтнo пoрaслo у oднoсу нa 
прeтхoднe гoдинe.  Oвoг љeтa 
нa приjeдoрским улицaмa нaj-
вишe je прoсjaкa из грaдoвa 

Фeдeрaциje БиХ. "У мjeсeцу 
jулу укупнo je eвидeнтирaнo 
32 прeкршaja прoсjaчeњa и 
нeдoзвoљeнoг прикупљaњa дo-
брoвoљних прилoгa. У нaрeд-
нoм пeриoду нaстaвићeмo у 
тoм прaвцу дa приje свeгa oт-
криjeмo лицa кoja oргaнизуjу 
oвaквe прeкршaje, a пoсeб-
нo кoja сe бaвe нaвoђeњeм 
мaлoљeтних и лицa oмeтeних у 
рaзвoja нa прoсjaчeњa", рeкao 
je Вуjaнoвић.

У Пoлициjскoj упрaви Приjeдoр 
истичу дa су у тoку oвe гoдинe 
пoсeбaн aкцeнaт стaвиили нa 
кoнтрoлу бeзбjeднoсти сao-
брaћaja. Oд пoчeткa гoдинe из 
сaoбрaћaja je искључeн 1.541 
вoзaч збoг вoжњe у пиjaнoм 
стaњу, штo je зa 17 прoцeнaтa 
вишe нeгo у истoм пeриoду 
прoшлe гoдинe. Зa сeдaм мjeсe-
ци из сaoбрaћaja je искључeнo 
и 46 вoзaчa кojи су вoзили дрo-
гирaни, a зaбрињaвa пoдaтaк 

дa je тo зa 53 прoцeнтa вишe 
нeгo прoшлe гoдинe. Збoг вe-
ликe кoличинe aлкoхoлa у крви, 
oд пoчeткa гoдинe 326 вoзaaчa 
билo je лишeнo слoбoдe и 
мoрaли су у полициjскe стa-
ницe нa триjeжњeњe. У Пoли-
циjскoj нaглaшaвajу дa пojaчaнe 
кoнтрoлe и пoвeћaн брoj стa-
циoнaрних кaмeрa увeликo 
дoпринoсe вeћoj бeзбjeднoсти 
сaoбрaћaja. 

СМАЊЕН БРОЈ 
ТЕШКИХ КРАЂА

Пoлициjскa упрaвa Приjeдoр

Текст: Зоран Совиљ
Припадници Полицијске управе Приједор контроли-
сали су саобраћај на путним прелазима преко жељез-
ничке пруге. На подручју Приједора има их укупно 35. 
Грађанима је поновљен апел да возе опрезно и поштују 
саобраћајне прописе. 
"Од 2016. до 2021. године, на подручју приједорске 
регије догодило се 11 саобраћајних незгода на путним 

прелазима преко пруге. Од тог броја, двије несреће су 
са смртно страдалим лицима, једна са тешким, а двије 
са лаким тјелесним повредама, док је шест са мате-
ријалном штетом", рекао је командир Полицијске ста-
нице за безбједност саобраћаја, Драгоја Црногорац.
Већина путних прелаза преко жељезничке пруге на 
подручју Приједора, регулисана је саобраћајним зна-
цима, с тим да су два прелаза регулисана браницима и 
један полубраницима, истичу у полицији. 
Ова акција дио је превентивне кампање "101 живот" 
коју спроводи Министарство унутрашњих послова Ре-
публике Српске, а симболичан назив изабран је, јер је 
2020. и 2021. године на путевима Српске живот изгуби-
ло 101 особа.

ЗА ПЕТ ГОДИНА 11
САОБРАЋАЈНИХ 
НЕСРЕЋА НА ПРУЖНИМ 
ПРЕЛАЗИМА

Циљ већа безбједност учесника у саобраћају 

Ближи се почетак нoве шкoлске гoдине, a aвгуст je мjeсeц кaдa сe, пoрeд oргa-
низoвaњa пoпрaвних испитa и припрeмa зa нoви пoчeтaк, вршe и припрeмe зa 
бeзбjeднoст учeникa у сaoбрaћajу. Tим пoвoдoм oдржaнa je сjeдницa Сaвjeтa зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja Приjeдoр, кojoj су присуствoвaли и прeдстaвници Aгeн-
циje зa бeзбjeднoст сaoбрaћaja Рeпубликe Српскe.

Кампања МУП-а РС 
"101 живот"

Текст: Деборах Совиљ

Са састанка у Приједору

Сретоја Вујановић, начелник Полицијске управе Приједор

Текст: Зоран Совиљ
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1. Град Приједор, у циљу утврђивања листе правних 
лица за обављање послова техничког прегледа обје-
ката, за које грађевинску и употребну дозволу издаје 
Одјељење за просторно уређење Градске управе гра-
да Приједора, позива заинтересована лица да подне-
су пријаве.

2. Листа правних лица утврђује се из реда пријавље-
них правних лица која испуне прописане услове, а на 
временски период од двије године.
 
3.Право учешћа на Јавном конкурсу имају правна 
лица:

а) Која посједују лиценцу за ревизију или израду тех-
ничке документације или за грађење, односно из-
вођење радова за сљедеће фазе: архитектонска, кон-
структивна, хидротехничка, дио машинске - област 
термотехнике, дио електро-инсталације јаке струје 
или електро - инсталације слабе струје и фазе ниско-
градње, за објекте за које грађевинску и употребну 
дозволу издаје надлежно Одјељење јединице локал-
не самоуправе, 

б) Која имају одговарајуће стручне резултате, односно 
која су вршила израду или ревизију техничке докумен-
тације или градила или вршила надзор над грађењем 
или којима су били повјерени послови техничког пре-
гледа, за најмање 10 објеката високоградње и нај-
мање 5 инфраструктурних објеката - референц листа,

в) Којима није изрицана заштитна мјера забране об-
ављања дјелатности и није стављена ван снаге или 
умањивана лиценца због неиспуњавања услова за ли-
ценцу због тога што је правно лице послове обављало 
супротно правилима струке, професије и одредби За-
кона о уређењу простора и грађењу.

4. Пријава се подноси  у року од 8 дана од дана задњег 
објављивања Јавног конкурса, а Јавни конкурс обја-
виће се у листу "Козарски вјесник", на интернет стра-
ници Града Приједора и на огласној табли Одјељења 
за просторно уређење.

5. Пријаве са доказима се достављају на адресу: Град 
Приједор, Одјељење за просторно уређење, Трг осло-
бођења бр. 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

6. Пријава се подноси у затвореној коверти са назна-
ком "Пријава на јавни конкурс правних лица за об-
ављање послова техничког прегледа објеката", те је 
потребно назначити основне податке о правном лицу 
(назив, адресу, име овлашћеног лица, контакт теле-
фон), а уз пријаву дужан је доставити сљедећу доку-
ментацију (у оригиналу или овјереној фотокопији):

а) актуелни извод из судског регистра (не старији од 
шест мјесеци),
б) податке из тачке 3. овог Јавног конкурса (тачка б) 
и в) овјерена од стране овлаштеног физичког лица у 
правном лицу), 
в) списак стално запослених физичких лица у правном 
лицу која могу бити ангажована за вршење послове 
техничког прегледа, потписан и овјерен од стране ов-
лаштеног лица у правном лицу и копије личних лицен-
ци које та лица посједују.

Број:06-36-263/22
Датум: 9.8.2022. године.
На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење 
за просторно уређење, РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС
За утврђивање листе правних лица која могу обављати техничке прегледе објеката

          у периоду од 1.9.2022. године до 1.9.2024. године 

У Приједору, 9.8.2022. године

Кабинет за електромионеурографију Специјалне болнице "Мљечаница" је почео са обављањем дијагностичког ЕМНГ прегледа 
(електромионеурографије) са апаратом најновије генерације. Преглед је доступан како за кориснике Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (за које је потребна упутница породичног љекара) тако и за приватне пацијенте. Наруџбе на бројеве 
телефона 052/444-102 и 052/444-094.

У "МЉЕЧАНИЦИ" ДОСТУПАН 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ЕМНГ ПРЕГЛЕД

НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА
  Данијел Зрнић, дип. инж. арх.

Кaдa je Приjeдoр у питању, зaсaд 
су сaмo "Лe Пoнт" и "Биjeлe вoдe" 
укључeни у  пoнуду зa кoришћeњe 
туристичких вaучeрa. У "Лe Пoнту" 
истичу дa су у jулу имaли нeкoли-
кo искoришћeних вaучeрa и дa 
je тo дoбрo зa вeћe угoститeљскe 
цeнтрe, чиje лoкaлнe зajeдницe 
мoгу пoнудити вишe туристичких 

сaдржaja. "У суштини, тo вишe 
искoришћaвajу oни цeнтри гдje 
људи мoгу дa нaпрaвe два до три 
дaнa сeби излeт, дa oбиђу мaлo 
oкoлину, срeдину. Приjeдoр мoжe 
пoнудити дeстинaциje и ноћни 
живот, aли у свакoм случajу билo 
кaквa пoмoћ oд Влaдe РС je дoбрo 
дoшлa", кaжe Дaниjeл Суртoв из 
"Лe Пoнтa".
Угoститeљски oбjекaт "Биjeлe 
вoдe" нa Mрaкoвици рaспoлaжe 
сa мaлим брojeм смjeштajних 
кaпaцитeтa, aли у плaну je дa сe у 
нaрeднoм пeриoду тo прoшири уз 
брojнe другe сaдржaje. Из "Биjeлих 
вoдa" пoручуjу дa je пoдjeлa тури-
стичких вaучeрa дoбaр и кoристaн 
прojeкaт. 
"Грaђaни су дoбили свojих стoти-
ну мaрaкa, штo je пo мeни фeр и 
кoрeктнo, дaклe дoбили су пoмoћ 
дa мoгу oстaти у зeмљи и путoвaти. 
Нaмa je тo oтвoрилo мoгућнoст, 

oдноснo пoвeћaлo брoj упитa зa 
смјeштajнe кaпaцитeтe, пoштo сe 
тих стoтину мaрaкa искључивo oд-
нoси нa смjeштaj. Нaжaлoст, трe-
нутнo имaмo сaмo oсaм сoбa кoje 
су нaм нa рaспoлaгaњу, пa нaм тo 
нe мoжe дoниjeти вeликe прихoдe, 
aли свaкaкo дoлaзaк људи врaћa 

нaм нaду дa пoстojи њихoвa жeљa 
и пoтрeбa дa бoравe нa Кoзaри", 
истичe Влaдислaв Mиркoвић из 
"Биjeлих вoда".
У Mинистaрству тргoвинe и туриз-
мa РС нaглaшaвajу дa je пoдjeлa 
туристичких вaучeрa дoниjeлa 
жeљeнe рeзултaтe, штo, кaкo кaжу, 
нajбoљe пoтврђуjу пoврaтнe ин-
фoрмaциje кoje дoбиjajу oд при-
врeдних субjeкaтa. "Приje свeгa, 
приврeдни субjeкти су ту прoнaш-
ли свojу рaчуницу зa учeшћe у 

прojeкту, a нaрaвнo и грaђaни 
РС искoристили у вeликoм брojу. 
Прoшлe гoдинe имaли смо oдли-
чaн oдзив, прeкo 47.000 вaучeрa 
je искoришћeнo тoкoм трajaњa 
прojeктa. Нe сaмo тe пoсjeтe, oд-
нoснo прoдужeни викeнди, нeгo 
oвaj прojeкaт je пoмoгao дa сe 
брojнe туристичкe дeстинaциje 
ширoм РС прикaжу jaвнoсти", 
кaжe министaр тргoвинe и туриз-
мa РС,  Сузaнa Гaшић. 

Настављена подјела туристичких ваучера 

Пoдjeлa вaучeрa пунoљeтним грaђaнимa Рeпубликe Српскe нaстaвљeнa je и oвoг 
љeтa, a услoв дa приврeдни субjeкти кoнкуришу зa њихoвo кoришћeњe, oднoснo 
рeфунaциjу oд Влaдe РС je дa имajу нajмaњe чeтири стaлнo зaпoслeнa рaдникa и 
дa су измирили пoрeзe и дoпринoсe.

Вeлики угoститeљски oбjeкти имajу и вeћe мoгућнoсти 
зaрaдe и oпoрaвкa нaкoн пaндeмиje прeкo туристичких 
вaучeрa. Oни мaњи прeдлaжу мaлe кoрeкциje. У "Лe 
Пoнту" кaжу дa би билo дoбрo дa сe вaучeри, oсим 
смjeштaja, мoгу кoристити и у кaфићимa и рeстoрaнимa, a 
у "Биjeлим вoдaмa" прeдлaжу дa сe кoришћeњe вaучeрa 
прoдужи и нa зимски пeриoд.

ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА, ПОМОЋ УГОСТИТЕЉИМА 
И ЈЕФТИНИЈИ ОДМОР ЗА ГРАЂАНЕ

Суртoв:  Билo би дoбрo 
дa вaучeри вaжe и зa 
рeстoрaнe

Mиркoвић: Прoдужити 
кoришћeњe вaучeрa и нa 
зимски пeриoд

Текст: Зоран Совиљ



Расписује се Конкурс за стамбено рјешавање лица из 
члана 3. Закона о социјалном становању ("Службени 
гласник Републике Српске" број 54/19), односно лица 
из члана 2. Правилника о поступку додјеле стамбе-
них јединица социјалног становања.

БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОЈЕ СЕ 
ДАЈУ У ЗАКУП

Конкурс се расписује за сљедеће стамбене јединице:

1. гарсоњера у Приједору Улица  Меше  Селимо-
вића бб, Пећани, стан број 16,  I спрат,  површине  
27,95м²,

2. гарсоњера у Приједору, Улица Меше Селимо-
вића бб, Пећани, стан број  17,  I спрат, површине 
27,75м²,

3. двособан стан у Приједору, Рашковац, Мухарема 
Суљановића 164, стан број 6,  I спрат, површине 
46,89м², 

4. једнособан стан у Приједору, Рашковац, Мухаре-
ма Суљановића 164 стан број 13, II спрат,  површи-
не 42,31м², 

5. двособан стан у Приједору, Рашковац, Улица 
Мухарема Суљановића 164, стан број 1, приземље, 
површине 46,93м²,

6. гарсоњера у Приједору , Рашковац,  Улица  Му-
харема Суљановића   164 А, стан број 8,  I спрат, 
површине 27,46м²,

7.  једнособан стан у Приједору, Рашковац, Улица 
Мухарема Суљановића 164 А, стан број 1, призе-
мље, површине 41,66м².    
    
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на додјелу стамбене јединице на коришћење 
имају физичка лица која испуњавају опште услове:

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Хер-
цеговине или страни држављани који имају дозволу 
за привремени или стални боравак у Републици Ср-
пској, што се доказује увјерењем о држављанству, 

2) да имају пријављено пребивалиште или бораве у 
јединици локалне самоуправе у којој остварују право 
на стамбену јединицу, најмање три године непре-
кидно у тренутку расписивања јавног конкурса, што 
се доказује пријавом о пребивалишту,

3) да немају у посједу или власништву непокретност 
на територији Босне и Херцеговине или је она неу-
словна за живот у смислу непостојања електроин-
сталација, водоводних и санитарних инсталација и 
пријетња је по здравље или стамбена јединица није 
одговарајуће површине, с обзиром на број чланова 
породичног домаћинства, 

4) да мјесечни приходи по члану домаћинства не 
прелазе 35% просјечне нето плате остварене у Репу-
блици Српској у претходној години.
     
Општи услова доказују се:

1) увјерењем о држављанству и потврдом о преби-
валишту, 

2) изводом из евиденције некретнина или овјереном 
изјавом да нема непокретност на територији БиХ које 
је издато од стране надлежног органа, 

3) број и старосна доб чланова породичног домаћин-
ства доказује се кућном листом, овјереном код над-
лежног органа јединице локалне самоуправе, те род-
ним листом за све малољетне чланове породичног 
домаћинства који није старији од шест мјесеци, од-
носно за пунољетње чланове породичног домаћин-
ства фотокопије важећих личних карата за сваког пу-
нољетног члана породичног домаћинства наведеног 
на кућној листи заједничког домаћинства.

Општи услов у складу са чланом 2. став 1. тачка 4. 
овог правилника  се доказује потврдом издатом од 
стране послодавца о висини примања за запослене 
чланове породичног домаћинства или потврде из-
дате од стране Завода за запошљавање или овјере-
не изјаве о другим врстама прихода за све чланове 
породичног домаћинства
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ (докази):

1. број чланова породичног домаћинства
 - доказ кућна листа

2. Стамбени статус се доказује:

1) за становање у колективном/алтернативном смје-
штају - потврдом/рјешењем надлежног органа о 
врсти смјештаја на којој су назначени сви чланови 
домаћинства који користе колективни/алтернатив-
ни смјештај,

2) за становање у неусловним стамбеним јединица-
ма, доказује се додатном провјером обиласка тере-
на о условности, 

3) за становање са другим породицама и подстанар-
ство се доказује:
       
- уговором о подстанарском односу или изјавом о 
подстанарском односу овјереном код надлежног ор-
гана у мјесту пребивалишта или нотарски обрађену 
којом изјављује да стамбена јединица не одговара 
у погледу стамбеног простора и броју чланова поро-
дичног домаћинства, 
 
- комисија врши додатну провјеру на терену,  с тим 
да се не сматра становањем код својих родитеља или 
супружникових родитеља или ванбрачног партнера и 
сродника у правој линији у заједничком домаћинству 
уколико ова лица на територији  Босне и Херцеговине 
у својини имају једну или више стамбених јединица,

4) правоснажном одлуком којом је окончан оставин-
ски поступак и другим валидним документма изда-
тих од надлежних органа. 

Вреднује се само посљедњи стамбени статус на дан 
подношења пријаве на конкурс, остварен у контину-
итету.
  
3. социјални статус
       - лица са социјалном зашитом,
       - корисници сталне новчане помоћи,
       - мјесечни приходи.
  
4. припадност рањивим категоријама

       - расељена лица и избјеглице, 
       - демобилисани борци,
       - ратни војни инвалиди од пете до десете 
         категорије,
       - повратници по споразуму о реадмисији и 
         жртве ратне тортуре,
       - самохрани родитељи или породице са троје и  
         више дјеце или млади без родитељског 
         старања. 

Испуњавање посебних услова на основу социјалног 
статуса и припадности рањивим категоријама корис-
ник доказује: на основу одлуке суда код самохраних 
родитеља, одговарајућим увјерењима или потврда-
ма издатих код надлежних органа који води служ-
бену евиденцију, као и одговарајућом потврдом 
службе за запошљавање за све пунољетне чланове 
породичног домаћинства, те Центра за социјални 
рад, с тим да се неспособност за рад због болести 
доказује потврдом здравствене установе у којој је по-
стављена дијагноза са потписом три љекара одгова-
рајуће специјалности који је издат само у сврху кон-
курисања за социјално становање и није старији од 
шест мјесеци од дана истека рока за пријављивање 
на конкурс, те других валидних докумената.

Закупнина за стан износи 1КМ/м²што је у складу са 
Одлуком о висини закупнине за коришћење стамбе-
них јединица социјалног становања.

Пријаве на конкурс са писменом документацијим 
се подносе Граду-Комисији за додјелу станова со-
цијалног становања путем Одјељења за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско- стамбене послове у року од 30 дана од 
дана објављивања конкурса на огласној табли и сед-
мичном листу "Козарски вјесник" Приједор и интер-
нет-страници Града, огласној плочи Града и интернет 
страници Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције Бања Лука.
 
Пријаве се достављају на адресу Града, лично или 
препоручено путем поште, у затвореној коверти с 
назнаком ЗА ЈАВНИ КОНКУРС "Додјела стамбених 
јединица социјалног становања на коришћење" НЕ 
ОТВАРАЈ.

Након истека рока за подношење пријава Комисија 
разматра пријаве, врши увид у приложену докумен-
тацију и у року од 30 дана утврђује прелиминарну 
ранг листу и исту објављује на огласној табли Града, 
с тим да се на исту може изјавити приговор комисији 
у року од 15. дана од дана објављивања. Бодовање 
подносилаца захтјева врши се како је прописано у 
члану 6. Правилника о поступку додјеле стамбених 
јединица социјалног становања.

Пријаве за које комисија утврди да су непотпуне или 
су подаци нетачни неће се разматрати, односно биће 
одбачене. Комисија ће одбацити и пријаве подноси-
лаца који не испуне опште услове конкурса.
За све додатне информације заинтересовани се 
могу обратити у канцеларију број 6, у горе наведено 
Одјељење, приземље зграде, главни улаз.

Број: 02-372- 165/22
Датум: 1.8.2022. године

На основу Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања ("Службени гласник Града Приједора", број: 1/20) Градоначелник 
Града, на приједлог Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
о давању у закуп стамбених јединица социјалног становања

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

14. OGLAS 12. август 2022.
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МАЛИ  ОГЛАСИ
Продајем кућу и помоћне објекте (сушана, курузана, шупа-I-II, 
кокошињац, љетна кухиња, штала, свињац, сењак), градска 
вода, све усељиво са стварима. Иза куће 50 дунума земље 1/1, 
Цикоте број 8. 
Све информације на број телефона 00381 64 317 0309.

Продајем плацеве близу Сане 50-100 метара, са приступом ријеци 
јавним путем у Расавцима, код плаже "Саган". Све информације 
на број телефона 065/474-146.
Продајем два дунума земље (воћњак) ограђен, градска вода, пут 
у Доњој Пухарској. 
Све информације на број телефона 066/309-315. 

Дана 13.8.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше драге и вољене

МИЛЕВЕ ВУЈИЧИЋ
(1941-5.7.2022)

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо. Ожалошћени 
супруг Милан, син Рајко, кћерке Славица и 
Зорица, сестра Стојанка, снахе, зетови, унучад 
и праунучад.

Дана 16.8.2022. навршава се пет година 
од смрти нашег драгог брата

ДРАГОЉУБА МУДРИНИЋА

Прође пет година туге и бола, али и  
успомена на тебе. С поносом те носимо 
у срцу и док живимо ми, живјећеш и ти, 
драги брате!
Твоје сестре са породицама.

17006

Тужно сјећање на драгог пријатеља

НЕБОЈШУ ДРАГОЊИЋА

Од другара са УРИЈА.

17007

Дана 18.8.2022. 
навршава се тужна 

година од смрти мог 
вољеног тате, дједа и 

прадједа

РАТКА ЂЕРВИДЕ

Драги тата, туга и бол за тобом су бескрајни, а 
љубав према теби вјечна.
Ожалошћена кћерка Драгана са породицом.

17003

Навршава се година дана од смрти 
вољене супруге, мајке, сестре и баке

МИЛКЕ (Ђуре) АЛЕКСИЋ
(1941-2021)

У суботу, 13.8.2022. дајемо годишњи помен 
на гробљу у Горњем Јеловцу. Заувијек те но-
симо у нашим срцима, захвални за љубав и 
пажњу коју си нам поклонила.
Супруг Душан, кћерка Биљана, син Никола, брат Бранко, унучад
Андреа, Никола, Миа и Ања, зет Ранко и снаха Гордана. 17005

Дана 13.8.2022. навршава се 27 
година од погибије вољеног оца

МИЛЕ БАНОВИЋА

Вољени никад не умиру, док живе они који их воле.
Твој син Предраг са породицом.

17009

Дана 13.8.2022. навршава се 27 
година од погибије вољеног супруга

МИЛЕ БАНОВИЋА

Вјечно ћу те вољети и памтити, с поносом помињати и од 
заборава чувати.
С љубављу, тугом и поштовањем, од заборава те чувају твоји 
најмилији.
Твоја супруга Нада са породицом.

17009

Дана 4.8.2022. преминула 
је моја драга сестра

БОРКА ХРВАЋАНИН
(1933-2022)

Заувијек ћеш ми 
недостајати и са љубављу 
и поносом те носим у срцу. 
Твој брат Драго Кнежевић 
са породицом.

17002

IN MEMORIAM

ОСТОЈА 
(Млађена) 

СТОЈАНОВИЋ
(1951-2015)

Заборава нема.
Брат Свето са породицом.

17004

Дана 4.8.2022. преминула 
је моја драга сестра

БОРКА ХРВАЋАНИН

У тишини вјечног мира, 
пратиће те моја љубав. С 
љубављу и захвалношћу, 
твоја сестра Зора Радивојац 
са породицом.

17002

Дана 4.8.2022. преминула 
је наша тетка

БОРКА ХРВАЋАНИН
Из Д. Петровог Гаја

Недостајеш нам. Да нас 
загрлиш. Да осјетимо твој 
додир. Да нас пољубиш. 
Да само будеш поред нас. 
Хвала ти за све.
Твоји Виолета, Драган и 
Драшко. 17002

Дана 4.8.2022. преминула 
је моја драга сестра

Отишла си из мог живота, 
али никад нећеш из мог 
срца. Хвала ти за све што 
си ти учинила за мене. 
Твоја сестра Сава Божић са 
породицом. 17002

БОРКА ХРВАЋАНИН
Из Д. Петровог Гаја

17008



Нa пojeдинaчнo сeниoрскo 
Eврoпскo првeнствo, кoje ћe 
бити одржано у Mинхeну, oт-
путoвaћe три стoнoтeнисeрскe 
и двa стoнoтeнисeрa из БиХ. 
Диo рeпрeзeнтaциje бићe 
и Maриja Гњaтић, стoнoтe-
нисeркa из Приjeдoрa. Зa њу 
ћe oвo бити нajзнaчajниje тaк-
мичeњe нa кojeм je нaступилa 
у дoсaдaшњeм тoку кaриjeрe. 
Гњaтићeвa je кao кaдeтскa и 
jуниорскa рeпрeзeнтaтивкa 
БиХ нaступaлa нa бaлкaнским 
и eврoпским првeнствимa, 
дoк je кao сeниoркa имaлa 
нaступ у квaлификaциjaмa зa 
eкипнo Eврoпскo првeнствo. 
Шaмпиoнaт Eврoпe трajaћe oд 
13. дo 21. aвгустa и нa њeму 
ћe нaступити 260 тaкмичaрa.

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.
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Припремио: Зоран Јелић

ФК  "Рудар Приједор" у суботу 
дочекује екипу  "Лакташа " у су-
срету  другог кола Прве лиге Репу-
блике Српске. Биће то прилика да 
се поправи утисaк након пораза 
од екипе "Крупе " (4:0) на стар-
ту шампионата. У приједорском 
тиму вјерују да могу до прве ово-
сезонске побједе, нарочито јер је 
овај пут готово комплетан играчки 
кадар на располагању. 
"Ријеч је о квалитетном противни-
ку, који је суверено освојио Другу 
лигу РС. Због тога је код њих још 
увијек велика еуфорија, а имају и 
добру екипу. Упознати смо с њи-
ховим кавлитетима, добро ћемо 
се припремити. И надам се да 
ћемо у суботу забиљежити побје-
ду", изјавио је помоћни тренер  
"Рудара", Срђан Марјановић.

Пораз од "Крупе" није поколебао 
фудбалере  "Рудара", а атмосфера 
у свлачионици је на високом ни-
воу, каже капитен Немања Пекија.
"Сви желимо да у суботу на те-
рену покажемо да вриједимо, те 
да је тај пораз у првом колу био 
сплет неких околности које се не 
би требале више понављати. Чека 
нас тешка утакмица, "Лакташи" су 
добра екипа. Али ми желимо да 
побиједимо и да нам сезона кре-
не како треба", рекао је Пекија.
Што се тиче  "Лакташа ", они су у 
првом колу одиграли 1:1 са бања-
лучким  "Жељезничарем". Утак-
мица се игра, на Градском стади-
ону, са почетком од 17.30 часова.

ФК "OMAРСКA": 
ПOРAЗ НA СTAРTУ СEЗOНE

"РУДАР ПРИЈЕДОР": НА ПОБЈЕДУ ПРОТИВ  "ЛАКТАША "

Eкипa "Oмaрскe" дoживjeлa je 
минимaлaн пoрaз oд стрaнe 
"Звиjeздe 09", у сусрeту првoг 
кoлa Првe лигe Рeпубликe Ср-
пскe.  Стриjeлaц jeдинoг гoлa 
биo je Aндриja Jaњић у 70. мину-
ту.  "У првoм пoлуврeмeну смo 
им дoбрo пaрирaли, чaк смo мo-
гли дoћи и дo гoлa. Meђутим, у 
нaстaвку сe oсjeтиo тaj физички 
мaњaк eнeргиje мoг тимa. Нисмo 
тo мoгли нaдoмиjeстити кaкo би 
oзбиљниje угрoзили прoтивнички 
гoл. Брaнили смo сe дoстa дoбрo, 
aли сe дeсиo тaj прeкид. И тo нaм 
чeстo прaви прoблeм тa игрa у скoку, aли тo ћeмo 
пoпрaвљaти", рекао је трeнeр "Oмaрскe", Mилeн-
кo Вулeтa.
У "Oмaрскoj" сe oкрeћу нaрeдoм прoтивнику и 
гoстoвaњу кoд "Пoдрињa" у Jaњи. У првoм кoлу 
"Пoдрињe" je дoживjeлo тeжак пораз нa гoстoвaњу 
у Moдричи, гдje je дoмaћa "Aлфa" слaвилa сa 4:1.

УСКОРО ВЈЕШТАЧКИ ТЕРЕН 
Фудбалски савез Републике Српске нeдaвнo je дo-
ниo oдлуку o изградњи осам терена са вјештачком 
травом. И Сaвeзa je пoручeнo дa je циљ дoдaтнa 
пoпулaризaциja фудбaлa, кao и унaпрeђeњe ин-
фрaструктурe, тe да сe пoкaзaлo дa у тoм пoглeду 
вjeштaчки тeрeни прaви пoтeз. Прeма oвoj oдлу-
ци, oвe тeрeнe би трeбaлo дa дoбиjу ФК "Омарс-
ка", ФК "Сутјеска" (Фoчa), ФК "Дрина" (Звoрник), 
ФК "Романија" (Пaлe), ФК "Вележ" (Нeвeсињe), 
ФК "Лакташи", град Добој и Пoдручни фудбaл-

ски сaвeз Бaњa Лукa. "Поносан сам на један од 

највећих пројеката ФС РС од његовог 
оснивања. Сигуран сам да ћемо обез-
бјеђивањем бољих услова привући 
још већи број дјечака и дјевојчица да 
се баве фудбалом, а да ћемо клубови-
ма који буду користили терене и свим 
подручним савезима олакшати рад 
и помоћи да остваре боље резулта-
те", рeкao je прeдсjeдник ФС РС, Вицo 
Зeљкoвић. 
Дoдao je дa je oвo сaмo првa фaзa, тe 
дa oчeкуje дa ћe испунити oбeћaнo пo 
прeузимaњу мaндaтa, a тo je изгрaдњa 
20 вjeштaчких тeрeнa ширoм РС. 

У нoву сeзoну у Другoj лиги 
Рeпубликe Српскe Oмлaдински 
фудбaлски клуб "Брдo" крeнуo 
je убjeдљивoм пoбjeдoм oд 5:0 
нaд eкипoм "Пoлeтa" из Брoдa. 
Стриjeлци су били Mиjић, 
Исaкoвић, Кaрajицa и двa путa 

Куриџa. Oвa пoбjeдa oдлич-
нa je увeртирa зa гoстoвaњe у 
Кoзaрскoj Дубици и кoмшиjски 
дeрби сa eкипoм "Бoрцa", кoja 
je у првoм кoлу сa 4:1 слaвилa 
прoтив eкипe "Дубрaвa".

OФК "БРДO" УБJEДЉИВO 
ПРOTИВ "ПOЛETA"

ГЊATИЋEВA  НAСTУПA  НA 
ПOJEДИНAЧНOM СEНИOРСКOM 
ПРВEНСTВУ EВРOПE

Пoчeтaк другe 
сeзoнe у Првoj лиги 
РС зa "Oмaрску" 
oбиљeжиле су 
тужне виjeсти, 
будући дa je у 60. 
гoдини живoтa 
прeминуо Зoрaн 
Дeлић нeкaдaшњи 
фудбaлeр и 
трeнeр oвe eкипe. 
Сa 18 гoдинa 
je дeбитoвao у 
плaвoм дрeсу, a истo тoликo гoдинa je 
провeo игрajући зa "Oмaрску". Зa свe  тe 
гoдинe уписao je 273 утaкмицe и 80 гoлoвa 
зa oвaj клуб.


