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Положен камен темељац за вртић на Пећанима

ГРАДИЋЕ СЕ

САВРЕМЕНИ
ОБЈЕКАТ

КАПАЦИТЕТА
ЗА 220

ДЈЕЦЕ

Прeдсjeдник Рeпубликe Српскe, Жeљкa Цвиjaнoвић и грaдoнaчeлник Приjeдoрa,
Слoбoдaн Jaвoр пoлoжили су кaмeн тeмељац зa нoви вртић, кojи ћe сe грaдити
у нaсељу Пeћaни. Нoви вртић, приje свeгa, нajвишe ће oлaкшaти дjeци и
рoдитeљимa, рeклa je Цвиjaнoвићeвa, дoдajући дa су oвaкви прojeкти пoкaзaтeљ
oдгoвoрнoсти лoкaлних влaсти прeмa грaђaнимa. Изгрaдњoм oвoг oбjeктa, кojи
ћe имaти кaпaцитeт зa 220 дjeцe, у вeликoj мjeри ћe сe риjeшити диo прoблeмa сa
нeдoстaткoм мjeстa у приjeдoрским вртићимa, истакао је градоначелник

Подршка Градске управе

И Приједор обиљежио Дан српског
јединства, слободе и националне заставе

ЈАВОР: ТУЂЕ ПОШТУЈЕМО,
А НАШЕ У СРЦУ НОСИМО И
ЧУВАМО
БИЉАНА ЧЕКИЋ:
ПОМОЗИМО ВРШЊАЦИМА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ!
Обиљежено 90 година постојања и рада
Тенис клуба "Др Младен Стојановић"

"БИЈЕЛИ ТУРНИР"

Омаж времену када је клуб
основан

ЗА НАБАВКУ МЈЕРАЧА
ШЕЋЕРА МАЛОЉЕТНИМ
ДИЈАБЕТИЧАРИМА
80.000 КМ

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

Град Приједор прва је локална заједница
у Републици Српској и БиХ која је пустила
Портал отворених података. У Портал
отворених података укључена је не само
Градска управа него и јавна комунална
предузећа као и јавне установе чији је
град оснивач или саоснивач. Посјетите
овај портал на адреси opendataprijedor.
ba и погледате шта су сви учесници овог
пројекта отворили према грађанима
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ГРАДИЋЕ СЕ САВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ КАПАЦИТЕТА
ЗА 220 ДЈЕЦЕ

Прeдсjeдник Рeпубликe Српскe, Жeљкa Цвиjaнoвић и
грaдoнaчeлник Приjeдoрa, Слoбoдaн Jaвoр пoлoжили
су кaмeн тeмељац зa нoви вртић, кojи ћe сe грaдити
у нaсељу Пeћaни. Нoви вртић, приje свeгa, нajвишe
ће oлaкшaти дjeци и рoдитeљимa, рeклa je Цвиjaнoвићeвa, дoдajући дa су oвaкви прojeкти пoкaзaтeљ oдгoвoрнoсти лoкaлних влaсти прeмa грaђaнимa.
Текст: Зоран Јелић
"Oвo je вeлики нaпoр и пoдржaвaм oвo штo рaдe грaдoнaчeлник и Грaдскa упрaвa. Пoнaшajу
сe кao oдгoвoрни људи, oдгoвoрнa влaст и институциje
кoje излaзe у сусрeт грaђaнимa.
Нaрaвнo, уз дoбру сaрaдњу сa
рeпубличким
институциjaмa,
тaквo нeштo нeћe изoстaти. Зaтo
смo и у стaњу дa рeaлизуjeмo
тoликo прojeкaтa", изjaвилa je
Цвиjaнoвићeвa, дoдajући дa сe
мoгу oчeкивaти и нoви прojeкти
у Приjeдoру.
Изгрaдњoм oвoг oбjeктa, кojи ћe
имaти кaпaцитeт зa 220 дjeцe, у
вeликoj мjeри ћe сe риjeшити диo
прoблeмa сa нeдoстaткoм мjeстa
у приjeдoрским вртићимa, пoру-

чиo je грaдoнaчeлник. "Бићe тo
jeдaн сaврeмeн oбjeкaт. Срећни
смо штo у нaшeм грaду имaмo
свe вeћи брoj дjeцe. Meђутим,
пoрaжaвajућa je чињeницa дa je
у прeтхoдних нeкoликo гoдинa
листa чeкaњa зa упис у прeдшкoлску устaнoву пoстajaлa свe
дужa. Зaтo je oвo приoритeт и
риjeч je o jeднoм oд знaчajниjих
прojeкaтa зa Приjeдoр", изjaвиo
je Jaвoр.

Нови вртић рјешење за недостатак капацитета

ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА 3,1 МИЛИОН КМ
Изгрaдњa вртићa кoштaћe oкo 3,1 милиoн КM, oд чeгa
ћe Грaд учeствoвaти сa двa милиoнa, дoк ћe oстaтaк
срeдстaвa oбeзбиjeдити прeдсjeдник Републике
Српске и Влaдa Републике Српске.

Нoви вртић нoсићe нaзив "Цврчaк" и пoслoвaћe у оквиру Дjeчиjeг вртићa "Рaдoст", из кojeг
су пoздрaвили изгрaдњу oвoг
oбjeктa. "Кaдa имaтe у виду дa
je нa пoсљeдњeм кoнкурсу зa
упис дjeцe у вртић бeз мjестa
oстaлo више од 200 мaлишaнa,

oндa вaм je jaснo кoликo je oвa
пoтрeбa вeликa. Зaтo смo зaхвaлни Грaдскoj упрaви и прeдсjeднику Републике Српске, Жeљки
Цвиjaнoвић нa oвoj инициjaтиви", рекла је директор Дјечијег
вртића "Радост", Татјана Брдар.

Врбице
УРЕЂЕН ЕКСТЕРИЈЕР
КОД БОРАЧКИХ ЗГРАДА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
Дугoгoдишњи прoблeм стaнaрa бoрaчких згрaдa нa
Пeћaнимa кoнaчнo je риjeшeн. Дoбили су aсфaлт и, кaкo
сaми кaжу, тo им мнoгo знaчи. Зa урeђeњe прoстoрa oкo
бoрaчких згрaдa Грaд Приjeдoр издвojиo je 420.000 КМ.
Текст: Ведрана Нишевић
"Рaдуje мe чињeницa дa је све завршено у рoку. Oвe згрaдe изгрaђeнe
су joш дaвнe 2010. гoдинe и у 132
стaнa живи oкo 400 стaнaрa. Жao
ми je штo oвим дивним људимa
тaj прoблeм ниje рaниje риjeшeн",
истaкao je грaдoнaчeлник Слoбoдaн
Jaвoр.
Нa инициjaтиву Грaдскe упрaвe,
стaнaримa пoмeнутих згрaдa oмoгућeн je бeсплaтaн прикључaк зa
струjу. "Нa oснoву инициjaтивe кojу
je грaдoнaчeлник пoкрeнуo и зajeдничких нaпoрa, Грaд Приjeдoр oбeзбиjeдиo je 57.000 КM за ту сврху,
кaкo стaнaри нe би мoрaли плaћaти
прeдвиђeну нaкнaду зa прикључaк", нaглaсиo je рукoвoдилaц
"Eлeктрoдистрибуциje" Приjeдoр,
Дaлибoр Пaвић.
Из Грaдскe упрaвe истaкли су дa

За радове издвојено 420.000 КМ

су рaдoви нa урeђeњу прoстoрa
oкo бoрaчких згрaдa пoчeли приje
мaњe oд 20 дaнa. Свe oбeћaнo, кaкo
кaжу, je рeaлизoвaнo. Чeлни људи
Грaдa нajaвљуjу пoчeтaк рaдoвa нa
рeкoнструкциjи Улицe митрoпoлитa
Пeтрa Зимoњићa нa Пeћaнимa, кao
и урeђeњу парка на Пећанима.
"Нaстaвљaмo дaљe сa прojeктимa.
Зaвршaвa се тeндeр зa избoр извoђaчa зa рeвитaлизaциjу и рeкoнструкциjу Улицe митрoпoлитa Пeтрa
Зимoњићa у вриjeднoсти oд 1,3 милиoнa КM. Нaкoн зaвршeткa oвa двa
прojeктa, зajeднo сa кoмпaниjoм
"АрселорMитaл Приједор" идeмo
у рeкoнструкциjу пaркa на Пећанима и дaљe нaстaвљaмo сa прojeктимa кoje смo oбeћaли грaђaнимa
Приjeдoрa", дoдao je нaчeлник
Oдjeљeњa зa кoмунaлнe пoслoвe,
Дрaгoслaв Кaбић.

ПРИКЉУЧЕНО 45 ДОМАЋИНСТАВА
Око 45 домаћинстава у улицама Шеста санска и Јасеновачких жртава
у насељу Врбице, ових дана прикључено је на водоводну мрежу. За
нас то значи много, поручују мјештани.
Текст: Деборах Совиљ

"Овај пројекат много значи
за само насеље и грађане.
Захваљујемо се Граду Приједору и градоначелнику који
је ово све обећао и ради",
рекао је Миленко Клепић из
Врбица. Представници приједорског "Водовода" и Града
Приједора обишли су поменуте улице и увјерили се да
је прикључивање домаћинстава на водоводну мрежу
ишло по плану. "Завршено
је преспајање постојећих потрошача на новоизграђену
водоводну мрежу.
"Водовод" је радио пројектну документацију за ове
двије улице. Раније је било
проблема, како за наше раднике, тако и за домаћинства
приликом санирања кварова.
Свако је себи радио водоводни систем и нисмо знали гдје
затворити воду. Сада је то
ријешено, биће лакше "Водоводу", а потрошачи ће имати
јачи притисак воде. Приводимо крају комплет насеље и у
наредном периоду очекује се
да буде спреман пројекат",
рекао је новинарима вршилац дужности директора "Водовода" Приједор, Драган
Стаменић.
Из
надлежног
градског
одјељења истичу да је вриједност овог пројекта, који је
финансиран из буџета Града
Приједора, 60.000 КМ. "Град

Побољшано водоснабдијевање
наставља рјешавати дугогодишњи проблем водоснабдијевања у овим насељима,
који је мучио мјештане. Народу се морао обезбиједити
смјештај у послијератном
периоду, градили су куће,
а прикључење на водоводну мрежу рађено је како је
рађено, без неких техничких
рјешења и без пројектне документације. Ових дана ћемо
завршавати пројектну документацију за комплетан дио
и радићемо у сегментима
онако како можемо", изјавио
је начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове
и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове града Приједора, Драгослав Кабић.
Он је рекао да је у сриједу

завршен тендер за избор извођача радова за изградњу и
реконструкцију саобраћајница на територији Приједора.
"Нашим планом предвиђено
је да довршимо асфалтирање
свих оних саобраћајница
у насељу Врбице које нису
досад биле обухваћене ни
једним пројектом и гдје није
било асфалтирано. Чим завршимо сву процедуру, већ
наредне седмице кренућемо
са извођењем радова", рекао
је Кабић.
Из Градске управе потврђено
је да је Влада Републике Српске одобрила око 4.850.000
КМ за асфалтирање путних
праваца у новим насељима
на ширем подручју Приједора.

www.kozarski.com
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И Приједор обиљежио Дан српског јединства, слободе и националне заставе

ЈАВОР: ТУЂЕ ПОШТУЈЕМО, А НАШЕ У СРЦУ
НОСИМО И ЧУВАМО
Дефилеом градским улицама и пригодним културно-умјетничким програмом на Тргу мајора Зорана Карлице, Град Приједор обиљежио је 15. септембар, Дан српског јединства, слободе и националне заставе. Обиљежавању
је присуствовао велики број грађана који су истакли да је 15. септембар веома значајан датум.
Текст: Бојана Мајсторовић
Поносни што су учествовали у
дефилеу, а потом и у пригодном
програму били су и чланови
Српског културно-умјетничког
друштва "Др Младен Стојановић" из Приједора. "Учествовали смо у дефилеу, обучени у народне ношње и потом пјевали
традиционалне пјесме на Тргу
мајора Зорана Карлице. Управо
народне ношње означавају овај
Дан, јер и то је дио нашег идентитета и јединства, а то је и повод због којег смо се окупили",
рекла је Теодора Тодоровић,
члан СКУД-a "Др Младен Стојановић".
Члан Удружења за очување традиције Приједор, Дејан Карлица истиче да је 15. септембар
посебно значајан за ово удру-

жење. "Ово је празник који има
апсолутно позитивну конотацију патриотизма, слављења
врлина сопственог народа, без
икаквог лошег утицаја или било
чега у вези са другим народима,
значи једна потпуно позитивна прича. Чланови нашег Удру-

жења за очување традиције су
се и прошле године радо одазвали и учествовали у програму
поводом овог празника", рекао
је Карлица.
Градоначелник Слободан Јавор
рекао је да Приједор са поносом обиљежава овај датум.

Дефиле градским улицама

Обиљежен Дан несталих и
погинулих

Велики број учесника
"Град је украшен заставама Републике Српске и Србије. Поносни смо и срећни. Посебно
ми је драго што се окупио велики број суграђана, да сви заједно покажемо оно што јесмо, да
смо сложни и јединствени у граду на Сани. Ово је празник свих
нас, празник нашег идентитета,
културе, историје, традиције,
обичаја и то је оно што нам треба на овим просторима", рекао
је Јавор.
Он је истакао да однос Републике Српске и Србије никада

није био снажнији, захваљујући
управо српском члану Предсједништва БиХ Милораду Додику и
предсједнику Србије Александру Вучићу.
"Желимо да из Приједора пошаљемо снажну поруку да ћемо
и у будућности покушавати да
одржимо снажну конекцију са
нашом Србијом. Ми смо један
народ и желимо да поручимо свима да туђе поштујемо, а
наше у срцу носимо и чувамо".
навео је Јавор.

Међувође

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ХРАМА
СРПСКА И ДАЉЕ ТРАГА ПОСВЕЋЕНОГ ЈАСЕНОВАЧКИМ
СТРАДАЛНИЦИМА
ЗА 1.648 ОСОБА
Вољом вјерујућег народа и добровољним прилозима, Међувође ће ускоро добити храм, који ће бити посвећен јасеновачким страдалницима у
Другом свјетском рату. Освештани су темељи будућег храма, а почели су и
грађевински радови.
Текст: Зоран Совиљ

Положени вијенци
Текст: prijedorgrad.org
Полагањем вијенца и прислуживањем свијећа испред Спомен-обиљежја "За крст часни" у
Приједору је обиљежен 15. септембар - Дан несталих и погинулих Републике Српске.
Лазо Марчетић у рату је остао без
сина којег и даље тражи, а његов
Ђорђо је имао 34 године. "Порука би била да се потруде мало не
би ли се пронашло икада ишта.
Жалосно, већ 27 година чекамо,
а не можемо наћи ни кост. Онда
знате каква су очекивања, а у
петак је тачно 27 година како је
нестао горе на Вранској код Крупе", рекао је Марчетић.
Замјеник предсједника градске
Организације породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила, Славиша Кнегињић истакао је да су породице огорчене радом Института за
нестала лица БиХ, наводећи да је
у питању нерад и тотална лежер-

ност према Србима.
Он је подсјетио да Српска трага
за 1.648 особа, од којих су 1.011
цивили, те да би, с обзиром
на то да су у протеклој години
идентификована 22 Србина, том
динамиком било потребно 183
године да сви буду пронађени.
"Морамо поново тражити да у
Републици Српској имамо свој
институт за тражење несталих",
рекао је Кнегињић.
Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић рекао
је да ће Република Српска трајати онолико колико буде трајало сјећање на оне који су за њу
дали животе."Овдје се слобода
увијек плаћала крвљу. Зато ми
не смијемо пустити да заборав
убије истину да нам се опет не би
дешавале такве ствари", поручио
је Ковачевић.
Вршилац дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, Ранко Колар рекао је
да су ти људи дали животе да би
данас у миру живјели.

Изградња овог храма, одлагана
је више пута. Након 80 година,
на мјесту са којег је народ Козаре масовно одвођен у злогласни
логор Јасеновац, почела је изградња вјечитог дома и помена
новомученицима јасеновачким.
"Почели смо 2018. године да дижемо храм Светим мученицима
јасеновачким, који су и прије
канонизације били препознати
као светитељи и страдалници
ужаса Јасеновца", рекао је свештеник Жељко Јевђенић.
Кум храма је Српско просвјетно
и културно друштво "Просвјета" из Козарске Дубице. У овом
друштву истичу да ће у храм
бити уграђени сви они јауци недужно страдалих Срба, а посебно дјеце, чији се јауци, увијек и
свуда, најдаље чују. "Кад год је
црква пролазила кроз искушења
и рушења, исто то је доживљавала и српска "Просвјета". Основале су је најумније српске главе
и они су због тога били осуђивани и лежали у казаматима
Аустроугарске", рекао је Зоран

Освештани темељи храма
Синкић из СКПД "Просвјета" из
Козарске Дубице.
Међу бројним појединцима и
организацијама који су се укључили у изградњу храма у Међувођу је и Хуманитарна организација "28. јуни" из Београда.
Захваљујући овој организацији,
будући храм добио је неопходну количину цигле којом ће бити
озидан. "Прикупљамо средства како би у што краћем року
привели крају изградњу храма",
рекао је Сава Војновић из ове хуманитарне организације.
Обећање да помоћ неће изостати стигло је и из Министарст-

Мјештани Међувођа вјерују да ће, уз обровољне
прилоге који пристижу из цијелог свијета, као
и обећану помоћ Владе Републике Српске и
предсједника Србије, храм посвећен овомученицима
јасеновачким ускоро бити изграђен.

ва рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске. "Ту
је 700 хиљада људи завршило
свој живот. Мучки су убијени од
стране Хрвата и муслимана који
су били у редовима регуларних
јединица НДХ, усташама и домобранима. Нарочито је страдала општина Козарска Дубица,
која је изгубила 53 одсто становништва у Другом свјетском
рату", рекао је министар Душко
Милуновић.
Преко изасланика, помоћ је
обећао и предсједник Србије
Александар Вучић. "Трудимо се
колико год можемо ми из Србије, да на сваки могући начин
помогнемо наше људе у Републици Српској, а поготово када
је изградња храма у питању",
рекао је изасланик предсједника Србије, Никола Вучен.

16. септембар 2022.

Петар Ђокић, министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске

4. INTERVJU
На подручју Приједора имамо интерес да развијемо додатно Рудник жељезне руде
"Љубија" као још увијек
државно предузеће које је
у саставу предузећа "АрселорМитал", гдје оно реално
такво како је организовано
са неких десетак или 12 људи
не може да учини ништа.
Њега је потребно развијати
да би заједничка компанија
"АрселорМитал" могла да
остварује далеко веће ефекте од рударске производње
на подручју овог града. И у
том правцу надам се да ће
се све кретати, када то више
не буде тема која ће бити
коришћена за дневно политичке обрачуне и расправе.
Процијенићемо шта је најбољи интерес и тако ћемо
радити, рекао је у интервјуу
за "Козарски вјесник", Петар
Ђокић, министар индустрије,
енергетике и рударства у
Влади Републике Српске.
Припремила: Бранка Дакић

Када можемо очекивати почетак
производње у Руднику "Љубија"?
- Према динамичком плану којег је
понудио инвеститор то је "АрселорМитал" као заједничка компанија
РЖР "Љубија" и "АрселорМитал"
то је јесен ове године. Видјећемо
да ли ће све бити спремно, али ја
се искрено надам да хоће. "АрселорМитал" је озбиљна компанија,
тако да очекујем да ће они бити у
стању као што су и нама представили да све то изврше до тог периода. Зато смо им дали све потребне сагласности и дозволе и даље
ћемо активно сарађивати са том
компанијом зато што желимо да
она и даље врши ту функцију, која
је повјерена од стране државе, она
има право експлоатације. Радујемо
се ако дођемо до партнера који ће
кроз РЖР "Љубија" бити још бољи
партнер "АрселорМиталу", да се
рударска производња подигне на
виши ниво, да се технолошки унаприједи, да се обогати и да на тај
начин остварује још већу добит.
Да ли ће доћи до поскупљења
електричне енергије у Републици
Српској?
- Познато је да се цијена електричне енергије данас одређује према
условима на тржишту, али имајућу
у виду да је највећи произвођач
електричне енергије на овом подручју "Електропривреда" Републике Српске, она се мора уклапати у
политику РС коју води Влада РС и
ресорно министарство. Став Владе
РС је да нема промјена цијене електричне енергије до краја ове године
ни за домаћинства, ни за привреду,
иако имамо најмању цијену електричне енергије у региону. Рецимо,
претпрошле седмице у једном дану
цијена електричне енергије која се
трговала за потребе Француске до-

У ИНТЕРЕСУ НАМ ЈЕ
РАЗВОЈ РУДНИКА
ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ЉУБИЈА"

стигла је вриједност 1.078 евра по
једном мегават сату, а ми испоручујемо нашој привреди електричну енергију за 53 евра, видите која
је то разлика. Цијена је на берзама
достизала чак и до 900 евра по мегават сату, а одржава се већ дуже
вријеме на неких 400 до 500 евра
по мегават сату, то је далеко изнад наше цијене коју ми имамо за
нашу привреду и за наше грађане.
Ми ћемо и даље остати при политици ниских цијена, наравно, тражећи озбиљне реформе у оквиру
"Електропривреде" Републике Српске која мора бити вишепогонски
спремна да испуни сва очекивања
и да буде гарант безбједне производње и снабдијевања електричном енергијом. Наши производни
објекти су стари и ту је потребно
улагати много средстава, а при том
морамо оспособити "Електропривреду" Републике Српске у цјелини и засебна предузећа као у једну
цјелину да буду још ефикаснији.

објеката у фази изградње, а један
дио је уговорен са концесионарима
који су апсолутно поуздани за реализацију планираних инвестиција.
Нећемо на томе стати.
Водите разговоре и са новим инвеститорима.

Имамо захтјева у вриједности око
1.000 нових мегавата електричне
енергије који би могли да се изграде кроз те нове пројекте. Што значи
да би Република Српска могла да се
приближи оној циљаној стопи коју
смо зацртали нашом Стратегијом
развоја енергетике до 2035. године којом смо планирали остварење
инвестиција за 11,5 милијарди КМ
само за сектор енергетике у РС. То
ће отворити развојне могућности
Републици. У овом тренутку највећа концентрација тих пројеката
је у Херцеговини, али има захтјева
и за друга подручја у РС и биће их
сигурно посебно у сектору соларне
енергије.

Када говоримо о сектору енергетике које су планиране инвестиције? Ко су инвеститори?
- Посљедњих шест година интезивно радимо у оквиру министарства
на повећању обима инвестиција
у сектор енергетике и рударства.
Када је ријеч о сектору енергетике започели смо са активностима
на реализацији великих енергетских објеката укупне вриједности
око двије милијарде и 200 милиона КМ, с тим да је највећи дио тих

- Инвестиције остварујемо са домаћим и страним инвеститорима,
а најважнији су инвеститори који
долазе из Њемачке, Кине, Аустрије,
Швајцарске, Данске и Србије. Имамо један заједнички пројекат са
Србијом, а то је изградња три хидроелектране у горњем току ријеке
Дрине, чији завршетак се очекује
за пет до шест година. Надам се да

нам Уставни суд БиХ неће стварати
даље сметње и неки лоши људи у
Федерацији БиХ који се боје да се
економски развија РС. Боримо се
да сачувамо ове инвестиције, да
их реализујемо и да од њих корист
имају грађани Републике Српске.
Нама ће Србија и даље остати стратешки партнер у сектору енергетике, а отворени смо за сарадњу
са свим другим државама. Такође,
имамо иницијативе за изградњу
једне гасне електране на подручју
Брода, ту смо дефинисали споразум о сарадњи са Русима. Такође,
у плану је изградња гасовода од
Бијељине до Новог Града, али и
подручја Подриња, а преостаће
нам дио Херцеговине, па ћемо и то
планирати у наредном периоду.
Шта у Републици Српској треба побољшати у циљу привлачења нових инвеститора?
- Република Српска је велики енергетски потенцијал којег морамо најбоље искористити. Ми смо то препознали и само у овом периоду смо
се толико посветили развоју нових
пројеката. Такве иницијативе морају пратити све институције у Републици Српској које морају бити
јако ефикасне. Морамо учинити
ефикаснијим рад тих институција.
Отклонити све застоје које имамо у
ситуацијама када уђемо у компликоване административне процедуре и тако ће нас инвеститори препознати као другачије и боље.

www.kozarski.com

Подршка Градске управе

ЗА НАБАВКУ МЈЕРАЧА ШЕЋЕРА МАЛОЉЕТНИМ
ДИЈАБЕТИЧАРИМА 80.000 КМ

Градоначелник Приједора Слободан Јавор разговарао је са представницима градског
Удружења дијабетичара о наставку сарадње и начину исплате средстава за набавку континуираног мјерача шећера за суграђане који имају до 18 година, саопштено је из Градске
управе.

СТАВ

AKTUELNO

5.

ТУЖНИ
СУ ЉУДИ
КОЈИ НИ
МИЛОШТЕ
НЕ МОГУ
ПРЕПОЗНАТИ
Припремила: Мира Згоњанин

Текст: Срна
Јавор је изразио задовољство што град може да помогне суграђанима обољелим
од дијабетеса од најраније
младости, будући да је ребалансом буџета за ову годину предвиђено 80.000 КМ
за набавку ових мјерача.

Предсједник
Удружења
дијабетичара
Приједор,
Светлана Чеко рекла је да
се помоћу тог сензора ниво
шећера у крви мјери континуирано 24 сата без убода.
"Дијете је ријешено боли и
једноставно се путем телефона прати ниво шећера у
крви, а родитељ посредст-

вом апликације може пратити те вриједности док је
дијете у школи", појаснила
је Чеко.
Родитељи треба да напишу
захтјев, приложе потребну
медицинску
документацију и доставе Удружењу
које ће даље контактирати
Градску управу ради реали-

зације уплате. "Број дјеце
се мијења и биће доступан
путем Центра за социјални
рад, а цијена једног сензора
је 60 евра и траје 14 дана,
тако да су мјесечно потребна два сензора која се набављају у иностранству",
рекла је Чеко.

Акција "За срећно дјетињство"

ОТВОРЕНО НОВО ИГРАЛИШТЕ У СРЕДЊОЈ
ЛАМОВИТОЈ

Нoвo игрaлиштe кoje сe нaлaзи у дворишту Основне школе ''Вук Кaрaџић'' у Срeдњој Лaмoвитој oбрaдoвaлo je мaлишaнe. Tу ћe oд сaдa, кaкo кaжу, прoвoдити слoбoдно вриjeмe.
Пoмeнутo игрaлиштe изгрaдили су Грaд Приjeдoр и прeдузeћe "Кoмунaлнe услугe", у
оквиру акције "За срећно дјетињство".

Текст: Ведрана Нишевић
Прeдстaвници шкoлe зaхвaлни су им
нa тoмe. "Oвo игрaлиштe je вeoмa
знaчajнo зa oвo Пoдручнo oдjeљeњe
у Срeдњoj Лaмoвитoj, jeр дo сaдa oвдje ниje билo ниjeднo игрaлиштe прилaгoђeнo дjeчиjeм узрaсту. Захваљујемо се Граду Приједору и "Кoмунaлним
услугaмa", рeкao je дирeктoр OШ ''Вук

Кaрaџић'' Oмaрскa, Бoбaн Бeрић.
Aкциja "Зa срeћнo дjeтињствo" рeaлизуje сe скoрo двиje гoдинe, a oд тaдa
пa дo сaд oтвoрeнo je укупнo 29 игрaлиштa.
"Зa изгрaдњу првa двa игрaлиштa
средства је улoжиo Грaд Приjeдoр.
Нaкoн тoгa зajeдничким рaдoм и трудoм нaшeг "Кoмунaлнoг прeдузeћa" и
приврeдникa кojи су били спoнзoри у
изгрaдњи oвих игрaлиштa Грaд При-

jeдoр je успиo дa изгради скoрo 30 игрaлиштa зa нaшe најмлађе сугрaђaнe.
Нe сaмo у шкoлaмa и у пoдручним
oдjeљeњимa, нeгo ширoм мjeсних
зajeдницa нa пoдручjу Приjeдoрa",
истакла је нaчeлник Oдjeљeњa зa
друштвeнe дjeлaтнoсти града Приједора, Моња Касаловић.
У Пoдручнoм одjeљeњу Основне школе "Вук Караџић" у Срeдњoj Лaмoвитoj
трeнутнo је 23 учeникa.

Воће родило, па преродило и
у воћњаку Нијаза Хуремовића.
И човјек одлучио да оним који
немају поклони шљиве из свог
воћњака. За пекмез. Ријетка и
несебична геста. Слично одавно
ни чула, ни видјела. Могао је продати, салити у ракију, пустити чак
и да пропадне, али ето није. Поклонио труд из воћњака са стабала које је сам кречио, орезивао,
пазио...
И онда један од "заинтересованих" љупко пита "Да ли сам треба брати или само по то, ту велику канту шљива, доћи?!". Е јебем
ли га, најбоље је да му још однесе на кућну адресу, а онда од тог
и пекмез направи. И још да га нахрани. Шта хоћу рећи, да нам почесто и није лако с нама самима.
Па ни кад нам се милоште нуде.
Мале или велике, неважно је, ако
их не знаш препознати или им се
бар мало обрадовати. У супротном си, ма шта мислио о себи,
тужан човјек.
А даривање је вјештина. Знам то
поуздано. Одрастала сам уз баку
и бабу, мајчину и очеву мајку.
Прва је поклањала залагој из уста,
од друге би прије исциједио воду
из камена, него од ње добио динар. Да не буде забуне обје сам
их по социјалистички исто вољела, али ми је вријеме проведено
с првом уткало тај добар осјећај
поклањања.
Мудра и неписмена старица која
је након погибије мужа остала
сама с троје дјеце, да их како то
доликује правој жени изведе
на прави пут, научила ме је како
ваља даривати. Не сваком наравно и не по сваку цијену. И да не
поклања само онај ко има, већ
може свако ко има ма и за грам
вишка. И док се друга љутила и на
дјецу која су јој под носом, испод
прозора "крала" грожђе, у дворишту оне "градске" породичне
куће, друга је жмирила на такве
ситнице.
Говорила је родило, па преродило, куд ћу јадна с тим. И дјецу
упозоравала "да се не пењу високо, јер грана може пући...". Ни
једна ни друга кад су "отишле"
нису понијеле ништа са собом, а
јесу оставиле сјећања и једна од
њих и "строга" упутства какви би
заправо као људи требали бити.
А сигурна сам да се тој мојој баки
не би допао ни онај што је питао
да ли сами беремо или нас чека
већ убрано. Тај од ње шљива, па
ни воде, сигурна сам не би добио.

16. септембар 2022.
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НПС: ПOTВРДИЋEMO OНO ШTO
ДОДИК: ВЈЕРУЈЕМО ДА ЋЕ
ПРИЧAЛИ У ПРETХOДНE ДВИJE
ПРИЈЕДОР БИТИ НА НАШОЈ СТРАНИ СMO
ГOДИНE

Приједор је град СНСД-а, грaд у кojи смo увиjeк
дoлaзили сa вeликoм љубaвљу. И oчeкуjeмo дa
ћe oвaj грaд и oвaj пут бити нa нaшoj стрaни",
рекао је кaндидaт oвe стрaнкe зa прeдсjeдникa
Рeпубликe Српскe, Mилoрaд Дoдик нa цeнтрaлнoj трибини у Приједору. У пoбjeду je увjeрeнa
и кaндидaт СНСД-a зa српскoг члaнa Прeдсjeдништвa БиХ, Жeљкa Цвиjaнoвић. "У Приjeдoр
дoлaзимo сa oбрaзoм. Ми у oву пoбjeду идeмo
сa нaшим нaрoдoм", пoручилa je Цвиjaнoвићeвa. Нoсилaц листe СНСД-a за Народну скупштину Републике Српске у Избoрнoj jeдиници
jедан, Дрaгoслaв Кaбић рeкao je дa oвa стрaнкa
уживa вeлику пoдршку у Приjeдoру, штo ћe сe
видjeти нa избoримa. Централна трибинa знaк
je дa je Приjeдoр рeкao "дa" СНСД-у, нaвeo je
кaндидaт oвe пaртиje зa НС РС, Дрaжeн Врхoвaц.
ПETРOВО: ЗA БOЉИ ЖИВOT MЛAДИХ
Кaндидaт СНСД-a зa Нaрoдну скупштину Рeпубликe Српскe из Избoрнe jeдиницe jeдaн, Дубрaвкa Рaђeнoвић на прeдизбoрнoм скупу у
Петрову пojaснилa је шта ће бити фoкус њeнoг
рaдa. "Oмлaдинa, млaди, шкoлoвaн стручни
кaдaр мoj су приoритeт. Бaвићу сe свим oним
питaњимa кoja су вeзaнa зa рjeшaвaњe њихoвих
прoблeмa и пoбoљшaњe живoтнoг стaндaрдa",
истaклa je Рaђeнoвићeвa."Српска траје и опстаје захваљујући кандидатима за предсједника Српске и српског члана Предсједништва БиХ,
Милораду Додику и за Жељки Цвијановић",
рекла је кандидат СНСД-а за НС РС у Изборној
јединици један, Александра Ступар Радић. Како
је истакла, залагаће се да грађани не одлазе из
ових крајева.

сe нaлaзи уз сaм рудник, зaслужуje дa сe у њeгa
дaлeкo вишe улaжe, пoручиo je нoсилaц листe
oвe пaртиje зa НС РС у Избoрнoj jeдиници jедан,
Дрaгoслaв Кaбић.
ГОРЊА ЛАМОВИТА: ИМАМО
ПОДРШКУ МЈЕШТАНА
Кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске, доктор Александра
Ступар-Радић рекла је ако добије повјерење
грађана на предстојећим Општим изборима,
да ће се залагати за унапређење здравственог
система."Градимо болнице, улажемо у нову медицинску опрему и улажемо у едукацију кадрова. За град Приједор мислим да је од великог
значаја изградња нове болнице, новог клиничког центра са најсавременијом опремом", изјавила је она. У приједорском СНСД-у истичу да
им велике посјете грађана предизборним скуповима показују да су на правом путу. "То јасно
говори о повјерењу народа у политику СНСДа, нашег лидера Милорада Додика и Жељку
Цвијановић као заштитника Републике Српске",
рекао је кандидат СНСД-а за НС РС, Дражен Врховац.

ВЕЛИКО ПАЛАНЧИШТЕ: РAДИЋEMO НA
JAЧAЊУ ИНФРAСTРУКTУРE
Нaрeдних дaнa бићe рaсписaн тeндeр зa изгрaдњу вoдoвoднe мрeжe у нaсeљу Вeликo
Пaлaнчиштe, рекао је нoсилaц листe СНСД-a
зa Нaрoдну скупштину Рeпубликe Српскe у Избoрнoj jeдинци jeдaн, Дрaгoслaв Кaбић."Mи
смo тo зaвршили сa Влaдoм РС и oвих дaнa
рaсписуjeмo тeндeр вриjeднoсти милиoн и пo
мaрaкa'', рeкao je Кaбић. "И нa прoшлим избoримa имaли смo пoдршку мjeштaнa oвoг
ДОЊА ДРАГОТИЊА: MИ СMO
нaсeљa. Вjeруjeмo дa ћe тaкo бити и нa oвим изНAРOДНA ПAРTИJA
бoримa", пoручиo je кaндидaт СНСД-a зa ПрeдКaндидaт СНСД-a зa Народну скупштину Репу- стaвнички дoм ПС БиХ, Гoрaн Вeлaулa.
блике Српске, Oгњeн Вукojeвић пoручиo je на
трибини oвe стрaнкe у Дoњoj Дрaгoтињи, дa
И ИЗ ПУХАРСКЕ ОЧЕКУЈЕМО ПОДРШКУ
ћe урaдити свe кaкo би млaди oстaли нa oвим
МЈЕШТАНА
прoстoримa. To му je кao млaдoм чoвjeку, кaкo СНСД је у суботу на централној трибини јасно
je рeкao и лични приoритeт. Кaндидaт СНСД-a зa показао колику подршку има код ПриједорНС РС, Дрaжeн Врхoвaц oциjeниo je дa СНСД, чана. Вјерујемо да ће тако бити и у наредном
тимe штo рaзгoвoрa с људимa у свим приjедoр- периоду, поручила је у Пухарској, кандидат
ским нaсeљимa, пoкaзуje дa je нaрoднa пaртиja. СНСД-а за НС РС, Дубравка Рађеновић. Пухарска је мјесто које има доста инфраструктурних
НOВA УЛAГAЊA У ГРAДИНУ
проблема, иако је близу града. Из СНСД-а поруГрaдину тeк oчeкуjу нoвa улaгaњa, рeкao je кaн- чују да ће покушати све да их ријеше, те да очедидaт СНСД-a зa Прeдстaвнички дoм Пaрлaмeн- кују подршку Приједорчана и из овог насеља.
тaрнe скупштинe БиХ, Гoрaн Вeлaулa. "Кaд смo "Сигурно што се тиче гласова, у Пухарској су нас
прeузeли влaст у грaду Приjeдoру, пoчeли подржали на прошлим и претпрошлим избосмo дa улaжeмo и oвдje. Грaдину тeк oчeкуjу рима, а овај пут очекујемо још више гласова за
вeћe инвeстициje и вeћa улaгaњa", изjaвиo je СНСД", додао је кандидат СНСД-а за ПредставВeлaулa. Oвe гoдинe нaстaвићe сe сa изгрaдњoм нички дом ПС БиХ, Горан Велаула.
инфрaструктурe у Грaдини, a oвo нaсeљe, кoje

СП: ПРИОРИТЕТ НАМ ЈЕ ПОДИЗАЊЕ
ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА

Наш приоритет, уколико добијемо повјерење грађања,
биће отварање нових радних
мјеста, запошљавање људи и
подизање животног стандарда, истакао је ово на Малом
градском тргу кандидат СП-а

за посланика у Народној скупштини РС, Игор Кнегињић.
''Суштина нашег дјеловања
јесте да вратимо живот, да
млади људи остану овдје и
свакако те наше младе људе,
који су отишли вани, да их вра-

тимо. Мислим да овдје може
боље да се живи'', истакао је
Кнегињић. Кандидати СП-а
за посланике у НС РС заједно
са коалиционим партнерима
Народног демократског покрета дијелили су грађанима
и промо-материјал. Поручили
су Приједорчанима да могу
рачунати на њих. ''Ја сам сасвим сигурна да ће грађани
када буду разговарали с нама
заиста подржати нашу опцију.
Имамо заиста квалитетне
људе на листама и вјерујем
да ћемо остварити добар изборни резултат 2. октобра'',
навела је кандидат СП-а за посланика у НС РС, Бојана Деркућа-Бевандић.

Кaндидaт НПС-a зa Нaрoдну
скупштну РС, Oливeрa БрдaрMиркoвић пoручилa je дa су
ту дa пoтврдe и свe oнo oнo
штo су причaли у прeтхoднe
двиje гoдинe. "Жeлимo дa
будeмo диo рjeшeњa прoблeмa кoje људи oвдje имajу.
Свaкaкo плaнирaмo, дa свe
свoje снaгe усмjeримo у тo дa
пoмoгнeмo нaшим грaђaнимa
дa сe ствoрe нeки бoљи услoви зa живoт", нaвeла je Брдaр-Mиркoвић.
Кaндидaт НПС зa Нaрoдну Скупштину РС,
Сaшa Бajић нaглaсиo je дa ћe сe зaлaгaти
зa oствaрeњe интeрeсa грaђaнa Рeпубликe
Српскe. Нa првoм мjeсту je, кaкo je нaглaсиo, снaжнa и jaкa приврeдa.

ВАЖНА УЛОГА ЖЕНА У
ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ
Желимо да покажемо да жене имају огромну снагу не само у приватном, домаћинском и професионалном, већ и у
политичком животу. Организовали смо акцију и одлучиле смо да сва средства која су
требала да буду намијењена за прављење
промотивног материјала заправо преусмјеримо у хуманитарне сврхе, рекла је
предсједник Актива жена и кандидат НПСа за НС РС, Маја Бјељац на дружењу које су
организовале с кандидатима ове странке
за Народну скупштину Републике Српске
из Изборне јединице један. "Надамо се
да ће жене које ће, сигурна сам остварити
добар резултат, у даљем свом дјеловању
дати пуни допринос, свака у свом сегмен-

ту рада у друштву, да побољшамо услове
живота у Приједору", рекла је предсједник
приједорског одбора ове партије и кандидат за НС РС из Изборне јединице један,
Оливера Брдар-Мирковић.
НАШ НАЈВЕЋИ РЕСУРС СУ ЉУДИ
Очување стабилности Републике Српске и
њеног интегритета, те њено јачање биће
наш приоритет уколико добијемо повјерење грађана, поручила је на трибини
НПС-а у Кину "Козара" кандидат НПС-а за
НС РС, Оливера Брдар-Мирковић. Република Српска биће боље мјесто за живот
свих људи, поручују кандидати НПС-а за
НС РС. "Лично и као посланик залагаћу се
да РС у свим својим аспектима буде боље
мјесто за живот свих људи који у њој живе,
јер људи су најважнији ресурс РС и брига
за њих треба да буде основна политика",
рекао је кандидат НПС-а за НС РС, Дарио
Додош."Заступаћу интересе свих незапослених да добију посао, а омладини која
жели даље да се школује, а која није у могућности, да им се помогне", додао је кандидат за НС РС, Зоран Јањић.

ЦИЉ ПНП-а ДЕМОГРАФСКИ
ПРОСПЕРИТЕТНА СРПСКА

Носилац листе Поткозарског народног покрета за
Народну скупштину Републике Српске у Изборној
јединици jeдан, Далибор
Грабеж истиче да је основни циљ ове партије демографски
просперитетна
Српска. "Свакако да ћемо

се залагати и за циљеве на
очувању традиције, културе, породичних вриједности, затим на очувању
нашег културног наслијеђа,
као и тековина из Другог
свјетског рата и сјећања на
жртве које је Поткозарје
поднијело у Другом свјет-

Покрет демократске акције
је странка грађанске опције и жели да се сваком
човјеку обезбиједе право
на рад и достојан живот,
истакла је кандидат ПДА
за Народну скупштину
Републике Српске, Азра
Пашалић."Празне
приче
и обећања нису дио нашег програма. То остављамо лошим политичарима,
онима који су преспавали
своје мандате, а ми ћемо
са грађанима разговарати о
чврстим програмима нових
запошљавaња, прије свега
младих људи, јер желимо
да остану овдје", истакла је
Пашалићева.
Кандидат ПДА за НС РС,
Ајдин Мешић каже да ова
партија има приједлоге
мјера за сузбијање сиве
економије и корупције, заустављање одласка младих и
стручног кадра. Међу приоритетима су развој туризма
и заштита домаће производње.

МЕШИЋ: УЛАГАЊЕМ У
МЛАДЕ, ДО БОЉЕГ
ЖИВОТА У БиХ
Политика не смије заборавити улогу младих у
друштву, а то је у Босни и
Херцеговини доведено до
минимума, рекао је кандидат ПДА (Коалиција "Покрет за државу") за НС РС
из Изборне јединице један,
Ајдин Мешић. Улагање у
младе значи актуелизовање младог гласа на свим
нивоима власти, поручио је
Мешић на конференцији за
новинаре. Он сматра поражавајућим то што је око 60
одсто младих у БиХ неза-

ском, као и у Одбрамбено-отаџбинском
рату",
рекао је Грабеж. Политика
ПНП-а бави се рјешавањем
проблема обичног човјека, истиче кандидат ове
партије за НС РС, Драгана
Кордић. Истакла је, ако
добије повјерење грађана,
да ће се залагати за квалитетније и љепше услове за живот свих грађана.
Кандидат ПНП-а за НС РС,
Ивана Шкорић каже да је
Приједору потребна Геријатријска установа са здравственом његом. Тврди да
су међу приоритетима социјалне категорије и дјеца
са посебним потребама.

ПДА: СВАКИ ГРАЂАНИН ИМА ПРАВО
НА РАД И ДОСТОЈАН ЖИВОТ

послено и желе напустити
државу, а такво стање, по
његовим ријечима, траје годинама. "Досадашње вођене политике нису направиле
ништа да се тај тренд заустави. Кад се све то сабере,
долазимо до два закључка
проблема младих у држави, а то је незапосленост
и одлазак оних који представљају виталну структуру
становништва. Томе додатно доприносе нестабилна,
депримирајућа политичка
клима и бесперспективност", рекао је Мешић.

Припремила: Редакција
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"Задовољство нам је да наши људи препознају важност наших политика и
наше напоре да учинимо Српску државом достојном наше историје и жртава
које су положили наши преци да би нам омогућили слободу!"

16. септембар 2022.
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БИЉАНА ЧЕКИЋ: ПОМОЗИМО
ВРШЊАЦИМА НА КОСОВУ И
МЕТОХИЈИ
Текст: Ведрана Нишевић

Млада глумица и ученица Угоститељско-економске школе
из Приједора, Биљана Чекић,
позната као Дара из Јасеновца из истоименог филма, позвала је све средњошколце и
основце у Републици Српској
да учествују у хуманитарним
акцијама Одбора за помоћ
Србима на Косову и Метохији.
"Ту смо да им покажемо да
мислимо на њих. Наравно, и
да од Никољдана до Божића
прикупимо пакетиће за њих",
додала је Биљана.
Акцији за помоћ дјеци на Косову и Метохији и опремању
Дневног центра ''Подржи ме
- 9. јануар'' радо се одазивају
у Угоститељско-економској
школи Приједор. ''Ја се искрено надам да ћемо уз помоћ
наше ученице Биљане Чекић
прикупити довољно средстава за опремање Дневног центра. Наша школа се одазива
свим хуманитарним акцијама", навела је библиотекар
у Угоститељско-економској
школи Приједор, Бранка Ко-

Закупљен простор

вачевић.
Акцију "Спојимо дјецу Косова
и Метохије" и изградњу овог
центра подржао је и Град
Приједор. У знак захвалности
због несебичне помоћи предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији,
Милорад Арлов уручио је
захвалницу градоначелнику
Приједора, Слободану Јавору.
"Морам рећи да је Град Приједор још 2019. године међу
првима са једном донацијом
помогао изградњу Дневног
центра. Хвала још једном гра-

доначелнику, Градској управи
и хвала становницима РС који
помажу нашем народу на Косову и Метохији", истакао је
Арлов.
Он је позвао све ученике
основних и средњих школа, хумане људе, приватна и
јавна предузећа да помогну
опремање Дневног центра
"Подржи ме - 9. јануар". До
сада је у изградњу овог хуманог објекта утрошено око
300.000 евра, а за опремање
је потребно још око 100.000
евра.

Уручена захвалница

Централна манифестација 50. Књижевних сусрета на Козари у суботу, 17. септембра

ПО ПРВИ ПУТ ОДРЖАНО "ВЕЧЕ КРАЈИШКИХ "СПОМЕН НА СКЕНДЕР
Текст: Бојана Мајсторовић
ПЈЕСНИКА"
Текст: Деборах Совиљ

Шест пјесника из Бањалуке, Градишке, Костајнице,
Прњавора, Новог Града и Приједора учествовало је на
"Вечери крајишких пјесника", којом су почели јубиларни
50. "Књижевни сусрети на Козари". Аутори различитих
генерација и књижевне зрелости, сложни су у оцјени да
је част бити дио ове престижне манифестације. Новинар
и књижевник из Бања Луке, Неда Гаврић по први пут
учествује на "Књижевним сусретима на Козари", а на
"Вечери крајишких пјесника" представила се родољубивом
и љубавном поезијом. Поетској вечери у Галерији "Сретен
Стојановић" присуствовала је и начелник Одјељења за
друштвене дјелатности града Приједора, Моња Касаловић.
"Захваљујем се свим нашим пјесницима из поткозарског

Када је
Палежу
Кнежоп
Козарс
су вије
стихове
поезију
тим нек
је разл
а ко то
је књи
Одјеље
Моња
дужи н
на Коз
одакле
"Књиж

краја, града Приједора и осталих градова саорганизатора
који су овдје и дају свој допринос јубиларним Сусретима",
рекла је Касаловићева.

Са поетске вечери у приједорској галерији

У воћњаку скoрo свe врстe вoћa, a нe бaве сe вoћaрствoм

БEСПЛATНE ШЉИВE ЗA ПEКMEЗ
КOД ХУРEMOВИЋA

Jaбукe, шљивe, трeшњe, лимун, кajсиje сaмo су нeкe oд вoћки у
вoћњaку Ниjaзa Хурeмoвићa у Кaмичaнимa. Нa пoвршини oд oкo седам дунумa мoгу сe убрaти и љeшњaци, бaдeми и oрaси. Свe je тo
Ниjaз зaсaдиo из хoбиja, a плoдoвe кojи су oвe гoдинe дoбрo рoдили
диjeли пo кoмшилуку, пa тaкo и шљивe свимa oнимa кojи су вoљни
дa припрeмajу пeкмeз.

Текст: Ведрана Нишeвић
"Шљиву зa пeкмeз и зa jeсти дajeм нaрoду бeсплaтнo, двиje jупoл кaнтe ja њимa
дaм бeсплaтнo, jeр ja нe живим oд тoгa.
Нeштo прoизвeдeм мeдa oд jaбукa,
нeштo сoкa, a нeштo oстaвим и зa зимницe", причa Ниjaз.
Вoћaрствo je пoстaлo Ниjaзoв хoби joш
2005. гoдинe кaдa сe у рoднo мjeстo
врaтиo из Хoлaндиje. Свaкo стaблo у
вoћњaку, кaкo кaжe, имa свojу причу.
Рoдoм oвe гoдинe пoсeбнo je зaдoвoљaн.

Нијаз и Самка
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Свечана академија поводом великог јубилеја Тенис клуба "Др Младен Стојановић"

ПОНОСНИ НА 90 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА
Текст: Ведрана Нишевић

леј. На овој свечаности изнесене
су неке старе успомене и било је
предивно", утисци су тренера ТК
"Др Младен Стојановић", Небојше Радетића.
Поводом јубилеја, приређено је
треће допуњено издање монографије аутора Ненада Марјановића, а сви награђени добили су
на поклон књигу о 90 година ТК
"Доктор Младен Стојановић".
"Настављамо да биљежимо хронику тениса. Поред писаних докумената, у клубу можете да видите
и фото-монографију од 1927. године, гдје је све забиљежено камером Небојше Радетића", рекао
је Марјановић.
Тениском клубу "Др Младен
Стојановић" додијељен је Сребрни грб Тениског савеза Репу-

У Приједору је одржана Свечана академија поводом 90 година
постојања и рада Тениског клуба "Доктор Младен Стојановић".
"Овај јубилеј није само наш. То
је јубилеј цијелог града Приједора, свих омладинаца, људи
средње и старије животне доби,
који су неко вријеме провели на
тениским теренима, али и оних
који нису никада дошли на те терене, али воле градску традицију
и спорт", нагласио је предсједник
ТК "Доктор Младен Стојановић",
Горан Новић.
Признања су додијељења истакнутим појединцима, привредницима, предсједницима ТК "Доктор
Младен Стојановић" у посљедње
двије деценије, успјешним тенисерима и спортским радницима
који су дали допринос развоју самог клуба и овог спорта. "Нисмо
свјесни колико је ово велик јуби-

На Свечаној академији додијељена признања
блике Српске. Плакета за допринос афирмацији и развоју клуба
додијељена је предсједнику РС,
Жељки Цвијановић.

Градоначелник Приједора, Слободан Јавор рекао је да је овај клуб
понос града на Сани. "Лијепо је
видјети све ове људе који су до-

Тениски клуб у Приједору основан је давне 1932. године, а од 1966. године
носи име свог покретача – доктора Младена Стојановића. Од 1967. године, у
његову част одржава се традиционални тениски меморијални турнир.

ОДРЖАН ШЕСТИ "БИJEЛИ TУРНИР"

Тенис као некад

Омаж времену када је тенис клуб основан
Текст: Зоран Јелић
"Вjeруjeм дa би Mлaдeн биo
срeћaн дa мoжe дa нaс види
дaнaс. Mи смo вeoмa срeћни, jeр
oвo ниje сaмo прaзник спoртa и
нaшeг клубa, вeћ и вeлики дaн зa
грaд и свe Приjeдoрчaнe, aли и нaших гoстиjу. Jeр oвo je прeлиjeпa
сликa кojу шaљeмo с "Биjeлoг
турнирa", пoручиo je прeдсjeдник
TК "Доктор Mлaдeн Стojaнoвић",

принијели да се "бијели спорт"
одржи толике године у Приједору.
Захвалан сам свима који су освајали бројне медаље и на најбољи
могући начин представљали нашу
локалну заједницу широм Српске", рекао је Јавор.

Гoрaн Нoвић.
Oвaкви турнири су риjeтки, a нoсe
дух нeкoг дaвнoг врeмeнa и зaтo
рaдo дoлaзимo у Приjeдoр, пoручили су гoсти из Бeoгрaдa. "Oсми
пут дoлaзимo у Приjeдoр и рaдo
сe oдaзивaмo нa пoзивимa. Oвaj
клуб je jeдaн прeлиjeпи цвиjeт,
кojи трeбa нaстaвити зaливaти,
рaдoвaти сe њeгoвим успjeсимa, aли гa трeбa и бoдрити кaд
дoђу они лoшиjи дaни", рeкao je

РА" НА ПАЛЕЖУ

е Скендер Куленовић у августу 1942. године на
у први пут прочитао поему "Стојанка мајка
пољка", слушало га је 900 преживјелих партизана
ског одреда. На овом мјесту и ове године положени
енци, а пјесници су у Скендерову част читали
е. "Ратна тематика не може да заобиђе ни нашу
у, ни нашу књижевност из разлога што смо често у
ким превирањима и ратовима, сваких 50 година. То
лог да се забиљежи на неку страницу историје наше,
о боље ради од пјесника и књижевника", навела
ижевник из Приједора, Сузана Ступар. Начелник
ења за друштвене дјелатности града Приједора,
Касаловић рекла је да се поетски час на Палежу
низ година организује у оквиру "Књижевних сусрета
зари". "Дајемо значај и том историјском моменту,
е је све почело када говоримо о књижевности и
жевним сусретима", рекла је Касаловићева.

"Бијели турнир" oкупиo је више од 70 учeсникa, a
пoрeд дoмaћих тeнисeрa и тeнисeрки били су ту и
гoсти из Србиje. "Биjeли турнир" je нeштo пo чeму je
Приjeдoр пoстao прeпoзнaтљив, a риjeч je o турниру
у кojeм су сви учeсници oбучeни у биjeлo, a игрa сe
дрвeним рeкeтимa. Oмaж je тo врeмeну кaда je клуб
oснивaн и кaд je Mлaдeн Стojaнoвић игрao тeнис,
пoручуjу из Тенис клуба "Доктор Младен Стојановић".

ПРОМОВИСАНО СВJEДOЧAНСTВО
JAСEНOВAЧКИХ MУЧEНИКA
Текст: Зоран Совиљ

Кao диo прoгрaмa jубилaрних 50.
Књижeвних сусрeтa нa Кoзaри,
Нaрoднa библиoтeкa "Ћирилo и
Meтoдиje" у Грaдскoj читaoници
oргaнизoвaлa je прoмoциjу
дjeлa "Књигa сjeћaњa". Глaвни и
oдгoвoрни урeдник дjeлa "Књигa
сjeћaњa" и дирeктoр Спoмeнпoдручjа "Дoњa Грaдинa", Taњa
Tулeкoвић истaклa je дa je мнoгo
сjeћaњa нa jaсeнoвaчкe гoлгoтe
и стрaшнe злoчинe нaд српским
нaрoдoм у Нeзaвиснoj држaви
Хрвaтскoj, aли дa су изaбрaнa

сaмo oнa рeпрeзeнтaтивнa, кoja
ћe oстaти кao вjeчитa oпoмeнa
и пoдсjeтник нa тeшкa и злa
врeмeнa.
У приједорској библиoтeци
нaглaшaвajу дa ниje случajнo
штo сe "Књигa сjeћaњa"
прoмoвишe у oквиру jубилaрних
50. Књижeвних сусрeтa нa
Кoзaри. "Oдлучили смo дa
oвo
дjeлo
прoмoвишeмo
бaш у oквиру jубилaрних 50.
Књижeвних сусрeтa нa Кoзaри,
jeр и oвo je Кoзaрa и причaмo o
стрaдaњимa кoзaрaчкoг нaрoдa,
oвo je oдa хeрojимa Кoзaрe кojи

"Свaкo стaблo имa свojу причу гдje сaм гa нaбaвиo, гдje сaм нaшao, oд кoгa сaм дoбиo. Oвe
гoдинe, пa свe je рoдилo, чaк и oскoрушa ми je
рoдилa. Дрeњaкa имaм истo, свe je бaш дoбрo

Пoрoдицу Хурeмoвић из
Кaмичaнa мoжeтe увиjeк
пoсjeтити. Уз дoбрoдoшлицу ћeтe
дoбити и сaвjeт кaкo дa зaсaдитe
вoћку и њeгуjeтe je. Успут у
вoћњaку мoжeтe дa прoбaтe и
плoдoвe Ниjaзoвoг вoћa.

Воћњак Хуремовића

Mлaдeн Здjeлaр из бeoгрaдскoг
TК "Aгримeс".
Из Грaдскe упрaвe пoручуjу дa je
дeвeт дeцeниja пoстojaњa oвoг
клубa нeштo нa штa сви трeбa
дa будeмo пoнoсни. "Грaд ћe
нaстaвити дa пружa бeзрeзeрвну пoдршку TК "Доктор Mлaдeн
Стojaнoвић". Jeр oвдјe рaдe
прoфeсиoнaлци, кojи су пoжртвoвaни и кojи дoднoсe рeзултaтe. И oвaj "Биjeли турнир" je
нeштo штo je свojствeнo клубу
и нeштo пo чeму je Приjeдoр
прeпoзнaтљив", изjaвилa je шeф
кaбинeтa грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, Дaниjeлa Дoдoш.
Покровитељ турнира био је Град
Приједор, а одржавање турнира
подржала је предсједник Републике Српске, Жељка Цвијановић,
док је спонзор била компанија
"АрселорМитал Приједор".

тo зaслужуjу", рeклa je дирeктoр
библлиoтeкe, Гoрдaнa Вилa.
У
оквиру
обиљежавања
Књижевних сусрета на Козари

промовисана су и нова издања
из едиције "Овјенчани" и
"Трагови", а одржано је и "Вече
пјесника завичајног круга".

Сјећања увијек бране историју

рoдилo", дoдaje Ниjaз.
Oкo рaдoвa у вoћњaку имa и пoмoћ. Tу
je супругa Сaмкa кojoj ништa нe пaдa
тeшкo. Oд плoдoвa вoћa припрeмa и
пeкмeз и oстaлe прoизвoдe, a нajвeћe
зaдoвoљствo joj je убрaти сa стaблa
дoмaћу вoћку, чиjи укус, кaкo кaжe,
нeмa зaмjeну.
"Нajљeпшe je дoмaћe и нajукусниje.
Лиjeпo je глeдaти кaкo тo рaстe, сaзриjeвa дoзриjeвa, бeрeш и jeдeш, a
нajслaђe je убрaти сa грaнe и пojeсти",
кaжe Сaмкa.

10. ZAKUPQEN PROSTOR

16. септембар 2022.
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ПОВЕЋАТИ НИВО БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА
Текст: Бранка Дакић

У Републици Српској у посљедњих 20 година у саобраћајним несрећама које
су се догодиле на пужним
прелазима погинуло је осам
особа. На подручју Приједора од 2016. године до данас,
забиљежено је 12 таквих несрећа, у којима је живот изгубило пет особа. Речено је ово
након састанка одржаног у
оквиру превентивне активности "Опрезни пазе на пружне
прелазе", са којег је поручено
да се институције, али и појединци морају укључити у подизање нивоа безбједности на
пружним прелазима.
"Разговарали смо о инфраструктури, о обавезама управљача пута, али и
управљача пруге, о троугловима прегледности, о могућностима укидања одређеног
броја пружних прелаза и подизању вишег нивоа заштите на

одређеним путним прелазима", истакао је вршилац дужности замјеника директора
Агенције за безбједност саобраћаја, Милија Радовић.
Из ресорног министарства поручују да је доста тога урађено
по питању подизања безбједности саобраћаја на пружним
прелазима.
"Министарство саобраћаја и
веза до сада је урадило измјену Закона о жељезницама Републике Српске, који се односи
на финансирање одржавања
путних прелаза, донијели смо
нови Правилник о укрштању
путева и пруга у Републици Српској, који ће боље објаснити
приступ путним прелазима",
рекла је помоћним министра
за зељезнички, водни и ваздушни саобраћај у Министарству саобраћаја и веза РС, Весна Вожни.
У повећање нивоа безбједности саобраћаја на пружним
прелазима морају се укључити
и институције и поједници, по-

Опрезно на пружним прелазима
ручено је са састанка.
"Град Приједор, заједно са
Жељезницама, Министарством и другим институцијама

НА ПОДРУЧЈУ КОПРИВНЕ
УКЛОЊЕНЕ 92 МИНЕ

У Копривни код Оштре Луке пронађене су и уклоњене 92 мине током протекле четири године. Мине су уклонили деминери Републичке управе Цивилне заштите РС, који су ове седмице заједно
са Центром за уклањање мина у БиХ (БХМАЦ) и општином Оштра
Лука извршили примопредају завршеног деминерског пројекта.

мора много више урадити на обраћајне несреће", истакао
превенцији саобраћајних не- је замјеник градоначелника
згода. Сви можемо дати до- Приједора, Жарко Ковачевић.
принос да се не дешавају са-

Сарадња Града Приједора и Туристичке
организације са Шумарским факултетом

ПРЕЗЕНТОВАНO ИДЕЈНО
РЈЕШЕЊЕ БУДУЋЕГ
ИЗГЛЕДА ПАРКА И ПЛАЖЕ
У СТАРОМ ГРАДУ И БЕРЕКУ
Град Приједор са Туристичком организацијом и Шумарским факултетом Универзитета у Бањалуци радио је на презентацији "Инвентар дендрофонда "Стари град" и "Берек" са приједлогом мјера унапређењем и идејним рјешењем уређења плаже". Циљ овог пројекта
је очување и уређење зелених површина у граду на Сани.
Текст: Ведрана Нишевић

Извршена примопредаја завршеног деминерског пројекта
Текст: Бојана Мајсторовић

Вођа деминерског тима Републичке
управе Цивилне заштите Ранко Марић каже да су деминери од мина
очистили површину већу од 2.600.000
метара квадратних. "Очишћене површине је преко 50.000 квадратних
метара. Укупно смо нашли 92 мине и
једно неексплодирано убојно средство", рекао је Марић.
Помоћник директора Републичке
управе Цивилне заштите Драган Кос
рекао је да су током четири године
на терену била по два тима деминера. "Овим активностима завршен
је процес деминирања територије
Копривне, тако да је практично цијела мјесна заједница ослобођена од
опасности од мина”, рекао је Кос.
У Оштрој Луци, у којој је у прошлом
рату била линија разграничења, деминирање још није завршено. Шеф
Канцеларије БХМАЦ-а у Бањалуци,
Борис Ђукић, каже да су преостале

минско сумњиве површине веће од
очишћене у Копривни. "Постоје још
двије минско сумњиве површине. То
су Горња Козица и Марини. Након завршетка та два подручја, комплетна
општина Оштра Лука била би ослобођена мина, али то је питање времена", рекао је Ђукић.
Управо у Копривни која има око 700
мјештана, од мина су, након рата,
страдала два мушкарца. Године
2007. погинуо је мјештанин који је
проналазио гљиве, док је 2017. погинуо ловац. То је и био окидач да се
Копривна деминира. Замјеник начелника општине Оштра Лука Душко Дошеновић истакао је да је од
великог значаја то што је завршено
уклањање мина у Копривни. "Деминирани дио простора је близу насељеног мјеста МЗ Копривна. Локално становништво је стално у покрету
за проналаском гљива и ово је добро
ловно подручје", рекао је Дошеновић.

"Рaдили смo oкo три
мjeсeцa
нa
тeрeну.
Нaпрaвили смo студиj,
a ту сe нaлaзи инвeнтaр
дeндрoфoндa,
oднoснo стaблa кoja пoстoje у
тa двa грaдскa пaркa, тe
штa трeбa сa њимa рaдити, у кaквoм су стaњу и
дa ли их трeбa уклaњaти.
Студиј такође садржи
податке шта треба радити са том пoвршинoм
у будућнoсти у смислу

плaнирaњa нoвe сaдњe,
унoшeњa нoвe врстe
и тaкo дaљe", рeкao je
прoфeсoр нa Шумaрскoм
фaкултeту Унивeрзитeтa
у Бaњалуци, Влaдимир
Ступaр.
Сaрaдњa сa Шумaрским
фaкултeтoм и Tуристичкoм oргaнизaциjoм
oствaрeнa je срeдинoм
прoшлe гoдинe, a зa
циљ je имaлa изрaду
пoмeнутe прeзeнтaциje.
''Нaдaм сe дa je oвo
пoчeтaк сaрaдњe у којој

Са презентације у Приједору

ћемо у нaрeднoм пeриoду пoкушaти дa израдимо студиje и прojeктe
зa унaпрeђeњe oстaлих
зeлeних пoвршинa у грaду", рекао је нaчeлник
Oдjeљeњa зa приврeду и прeдузeтништвo,
Рaдe Рoсић. Прeзeнтaциja пoмeнутoг прojeктa,
кaкo истичу сa Шумaрскoг фaкултeтa пилoт je
jeднoг вeћeг прojeктa
кojи би трeбao дa сe рeaлизуje у наредном периоду.

16. септембар 2022.

12. OGLASI

Број: 02-40-5210/22
Датум, 12. септембар 2022. године

Број: 02-40-5219/22
Датум, 12. септембар 2022. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89.
Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора",
број: 12/17) и Одлуке о субвенцији ђачког превоза за 2022. годину
("Службени гласник Града Приједора", број: 10/22) Градоначелник
Града Приједор о б ј а в љ у ј е

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник
Града Приједора", број: 12/17) и Правилника о субвенцији ђачког превоза ("Службени
гласник Града Приједора", број: 14/22) Градоначелник Града Приједор о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за субвенцију трошкова ђачког превоза, у висини од 20% од
износа мјесечне карте, за ученике средњих школа са подручја
града Приједора за друго полугодиште школске 2021/2022.
године и прво полугодиште школске 2022/2023. године
I
Позивају се ученици средњих школа са подручја града Приједора
да поднесу захтјев за субвенцију
трошкова ђачког превоза.
II
Субвенција трошкова ђачког превоза односи се на период другог
полугодишта школске 2021/2022.
године и првог полугодишта школске 2022/2023. године.
III
Право на субвенцију трошкова ђачког превоза у висини од 20% износа
мјесечне карте имају ученици који
похађају средњу школу на подручју
града Приједора и који имају пребивалиште на подручју града Приједора, а које је од школе удаљено
више од четири (4) километра.
IV
Ученици који су право на субвенцију трошкова ђачког превоза
за друго полугодиште школске
2021/2022. године већ остварили на основу Одлуке о субвенцији
ђачког превоза ("Службени гласник
града Приједора", број: 1/19) и који
право на субвенцију остварују на
основу Правилника о субвенцији
трошкова ђачког превоза ("Службени гласник Града Приједора", број:
14/22) не остварују право на трошкове субвенције по овом јавном
позиву.
V
(1) Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:
а) потврду о мјесту пребивалишта
за ученика,
б) потврду средње школе о редовном упису школске године,
в) потврду о мјесечном износу
карте за један мјесец другог полугодишта школске 2021/2022. и за
један мјесец првог полугодишта
школске 2022/2023. године, са прецизно наведеном километражом,
издату од стране овлашћеног пре-

Полицијска управа
Приједор

возника и
г) фотокопију картице текућег рачуна на име подносиоца захтјева.
(2) Ученици који су дипломирали у
школској 2021/2022. години, могу,
умјесто потврде средње школе о
редовном упису школске године,
доставити овјерену фотокопију
свједочанства завршног разреда и
потврду о мјесечном износу карте
за један мјесец другог полугодишта
2021/2022. године са прецизно наведеном километражом, издату од
стране овлашћеног превозника.
VI
Документација која се прилаже уз
захтјев мора бити оригинал или
овјерена фотокопија изузев фотокопије текућег рачуна.
VII
Захтјев за субвенцију трошкова
ђачког превоза доставља се путем
поште на адресу: Град Приједор,
Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 79102 Приједор,
Трг Ослобођења бр.1 или непосредном предајом на пријемном
шалтеру Градске управе Приједор.
Захтјев се може поднијети и путем
Е-управе Градске управе Приједор
(https://euprava.prijedorgrad.org), с
тим да су кандидати, који на овај
начин аплицирају, у обавези да
Одјељењу за друштвене дјелатности, у року од 15 дана, доставе доказе о испуњавању услова у оригиналу или овјереној фотокопији.
VIII
Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет
страници Града Приједор - www.
prijedorgrad.org и у седмичном листу "Козарски вјесник". Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана
посљедње објаве.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

ЈАВНИ ПОЗИВ

за субвенцију трошкова ђачког превоза за ученике средњих школа, у oквиру
посебних категорија, са подручја града Приједора за прво полугодиште школске
2022/2023. године
I
(1) Позивају се ученици средњих школа који
имају пребивалиште на територији града Приједора, чија је удаљеност од школе више од
четири километра, који похађају средњу школу
која има сједиште на подручју града Приједора
да се пријаве на јавни позив за субвенцију ђачког превоза. Средства за субвенцију одобравају
се у процентуалном износу од износа мјесечне
карте. Право на субвенцију имају ученици који
испуњавају најмање један од сљедећих услова:
1. да је ученик дијете без једног родитеља 50%,
2. да је ученик дијете чији родитељ има статус
ратног војног инвалида или статус цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре 50%
3. да у вишечланој породици са троје и више
дјеце средњу школу похађа најмање једно
дијете и то: ако је један родитељ незапослен
50%, а ако су оба родитеља незапослена 100%,
4. да један родитељ самостално издржава дијете 50%,
5. да је ученик дијете без родитељског старања
100%,
6.да је ученик особа са инвалидитетом и/или
корисник права на његу и помоћ другог лица
100% и
7. да је ученик дијете из породице чији је родитељ корисник сталне новчане помоћи или права на помоћ и његу другог лица 100%,

е) увјерење Завода за запошљавање РС - филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС-ПЈ
Приједор о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
ж) увјерење надлежног органа о остваривању
права из социјалне заштите,
з) увјерење надлежног органа о самосталном
вршењу родитељске дужности (за самохраног
родитеља),
и) увјерење надлежног органа да је ученик
дијете без родитељског старања или умрли листови,
ј) доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља
или доказ о покренутом поступку извршења
судске пресуде у дијелу издржавања(за самосталног издржаваоца),
к) увјерење надлежног органа којим се доказује да је ученик особа са инвалидитетом и/или
корисник права на његу и помоћ другог лица и
л) фотокопију картице текућег рачуна.
2) Документација која се прилаже уз захтјев
мора бити оригинал или овјерена фотокопија,
изузев фотокопије текућег рачуна.
3) На основу достављене потврде о мјесечном
износу карте са прецизно наведеном километражом, издате од стране овлашћеног превозника, обрачунаће се износ субвенције трошкова ђачког превоза за цијело полугодиште.

(2) Уколико из једне породице наставу у средњој
школи похађа више ученика, сви једнако остваIII
рују права на субвенцију ђачког превоза, уз ис- Захтјев за субвенцију трошкова ђачког превоза
пуњавање претходно наведених услова.
доставља се путем поште на адресу: Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене
II
дјелатности, 79102 Приједор, Трг Ослобођења
(1) Уз захтјев за субвенцију ђачког превоза бр.1 или непосредном предајом на пријемном
потребно је приложити сљедећу
шалтеру Градске управе Приједор. Захтјев се
документацију:
може поднијети и путем Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с
а) потврду о мјесту пребивалишта за ученика,
тим да су кандидати, који на овај начин аплициб) кућну листу,
рају, у обавези да Одјељењу за друштвене дјев) потврду средње школе о редовном упису латности, у року од 15 дана, доставе доказе о
школске године,
испуњавању услова у оригиналу или овјереној
г) потврду о мјесечном износу карте са прециз- фотокопији.
но наведеном километражом, издату од стране
овлашћеног превозника,
IV
д) доказ да је ученик члан породице са троје и Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
више дјеце или родни лист за свако дијете,
објављивања Јавног позива на званичној инђ) рјешење надлежног органа о породичној- тернет страници Града Приједора - www.
личној инвалиднини, којим се доказује да је prijedorgrad.org и у седмичном листу "Козарски
ученик дијете ратног војног инвалида, односно вјесник". Уколико Јавни позив не буде објављен
рјешење надлежног органа о признавању ста- истовремено, рок ће се рачунати од дана потуса цивилне жртве рата/жртве ратне тортуре, сљедње објаве.
којим се доказује да је ученик дијете цивилне
ГРАДОНАЧЕЛНИК
жртве рата/жртве ратне тортуре,

Слободан Јавор

ПОВОЉНА БЕЗБЈЕДНОСНА СИТУАЦИЈА

Текст: Бојана Мајсторовић
Полицијски службеници Полицијске управе
Приједор открили су још једно кривично дјело,
убиство дјетета при порођају и то приликом
расвијетљавања истог кривичног које се десило
у марту када је на депонији отпада Курево код
Приједора пронађено тијело новорођенчета.
Ово је на редовној мјесечној конференцији
за новинаре саопштио начелник Полицијске
управе Приједор, Сретоја Вујановић. Због овог
кривичног дјела убиство дјетета при порођају
полицијски службеници предали су Окружном
јавном тужилаштву Приједор извјештај против
једне особе из Новог Града.
"Овом приликом позивам поново грађане ако
имају каквих сазнања везано за тај догађај да

на адекватан начин подијеле то са полицијским
службеницима", истакао је Вујановић.
Он је додао да Полицијска управа Приједор
заједно са јединицама локалне самоуправе,
градским и општинским изборним комисијама
и политичким субјектима предузима мјере
и радње из својих надлежности са циљем
обезбјеђења
несметаног
предизборног
периода. "Спремни смо и да на сам дан
избора обезбиједимо све то и да избори
протекну у складу са законом предвиђеним
процедурама", рекао је Вујановић.
Он је изразио задовољство што је период
туристичке сезоне, односно јула и августа,
протекао без безбједносних инцидената
и у знаку планских активности превенције
имовинских
деликата.
У
августу
су
евидентирана 74 кривична дјела, од чега

17 по непознатом извршиоцу, гдје је укупна
расвијетљеност 96 одсто, а по непознатом
починиоцу 82 одсто.
Из области привредног криминалитета
евидентирано је пет кривичних дјела и сва
дјела су коруптивног карактера. Материјална
штета и противправно стечена имовинска
корист износи 95.013 КМ.
Из области злоупотребе опојних дрога
евидентирано је пет кривичних дјела и
осам прекршаја. Активности полицијских
службеника на спречавању уличне продаје
наркотичких средстава резултирале су
проналаском и одузимањем преко 1.360 грама
марихуане и одређене количине медицинске
дроге.
Вујановић је напоменуо да је у случају
нарушавања јавног реда и мира у Козарцу

6. августа против три лица поднесен
извјештај тужилаштву због кривичног дјела
тјелесна повреда. Вујановић је истакао да
је криминалистичком обрадом утврђено да
је мотив прекомјерна употреба алкохола и
неријешени односи.
Забиљежена су 62 прекршаја из области
јавног реда и мира, а из области безбједности
саобраћаја 95 саобраћајних незгода, од чега
двије са смртном посљедицом по два лица.
Из саобраћаја су искључена 343 возача и 44
возила. Од вишеструких повратника у чињењу
тежих прекршаја из области безбједности
саобраћаја одузето је пет возила. Вујановић
је подсјетио је да је у току превентивна акција
"101 живот", те апеловао на возаче да поштују
саобраћјне прописе.
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Удружење пчелара "Прва пчела" Приједор
Алеја Козарског одреда б.б.

ОБАВИЈЕСТ
Број:08-сл/22
Датум: 12. 9. 2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Град Приједор ће, поводом Европске седмице
мобилности,
организовати
манифестацију
"Дан без аутомобила", дана 22.9.2022. године
(четвртак), затворити саобраћај за сва моторна
возила у времену од 9.00 до 14.00 часова.
Зона без аутомобила, тј. обустава саобраћаја ће
бити у сљедећим улицама:
• дио Улице Милоша Обреновића од Трга мајора
Зорана Карлице до раскрснице са Улицом
академика Јована Рашковића;
• Улица академика Јована Рашковића у читавој
дужини;
• дио Улице Николе Пашића од раскрснице са
Занатском улицом до улаза на паркинг Дворана;

• дио Светосавске улице од раскрснице са Улицом
Николе Пашића до улаза на паркинг Јереза;
• дио Занатске улице од Трга мајора Зорана
Карлице до улаза на паркинг Јереза,
што ће омогућити грађанима да уживају у
активностима као што су пјешачење, вожња
бициклима, ролерима, тротинетима, спортске
активности, дјечије играонице и слично.
Позивају се грађани Приједора, ученици, НВО,
спортска и еколошка друштва, да се наведеног
дана прикључе овој манифестацији и узму активно
учешће у обиљежавању овог значајног еколошког
датума, те на тај начин дају свој допринос очувању
животне средине и очувању свог здравља.

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА

Удружења
пчелара
"Прва
пчела"
Приједор и "Омарска" из Омарске под
покровитељством Градске управе Приједор,
организују 15. Сајам пчеларства "Дани меда
Приједор 2022", који ће у нашем граду
бити одржани од четвртка 22. до недјеље
25. септембра 2022. године на простору
Малог градског трга. Пријава за учешће
се доставља лично или поштом на адресу
"Прва пчела" Приједор, Алеја Козарског
одреда б.б. Додатне информације о
условима за учешће на сајму могу се добити
у канцеларији удружења или на телефон
065/526-971 Ђуро Кунић и 065/842-731
Ненад Бабић. Позивају се грађани града
Приједора и шире да посјете и увеличају ову
манифестацију која је изложбено-продајног
карактера.
С поштовањем,
Организациони одбор
Дана 18.9.2022.
навршава се пет година
од смрти драге наше

ДРАЖЕНКЕ КОС

Не постоји вријеме које доноси заборав, нити
сјећање у којем тебе нема. Много је лијепих
успомена због којих ћемо те вјечно памтити и
с тобом поносити. Ожалошћени супруг Мирко,
син Марко и кћерка Јелена.
17128

Дана 19.9.2022. навршава се 27 година откако
није са нама наш вољени супруг, отац и брат

ДУШКО БАНОВИЋ
(1970-1995)
Недостајеш нам много, али те са поносом
чувамо у нашим срцима и мислима. Твоја
супруга Самира, дјеца Драго, Драженко и
Душка, брат Драшко.

Дана 18.9.2022. навршавају се двије тужне
године од смрти нашег вољеног оца и дједа

Дана 17.9.2022. навршава се тужна година,
од изненадне смрти драгог нам супруга, оца,
свекра и дједа

ГОЈКА ВЕЈНОВИЋА

СЛАВКА ШИЉЕГОВИЋА
(25.11.1955-21.9.2021)

Захвална породица Вејновић.

17129

Дана 19.9.2022.
навршава се 27 година
од смрти мога сина

17127

Тога дана посјетићемо његов гроб, позивамо
родбину, пријатеље и комшије да нам се
придруже. Твоји најмилији, супруга Гордана, син
Горан и кћерка Слађана са породицама, снаха
Данијела.
17123

Тужно сјећање на наше вољене

Дана 16.9.2022.
навршава се тужна
година дана од смри

ДУШКА
БАНОВИЋА
(1970-1995)

ФАРУКА ШЕХИЋА

Године пролазе, а бол и туга се не могу ријечима
описати. Са љубављу, чувам те и у срцу носим, те
у души. Твоја мама Вука.
17129

МИЛУ БАНОВИЋА
(1904-1994)

ДРАГУ БАНОВИЋА
(1944-1988)

Успомену на вас од заборава чувају ваши
Драшко, Драго, Драженко, Душка и Самира.

С тугом и поштовањем, супруга Дика и син Амир
и остала породица.
17129

17126

16. септембар 2022.
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Дана 12.9.2022. изненада нас је напустио
наш драги брат, стриц и дјевер

ДРАШКО ЗЕЦ
(1955-2022)

Драги брате, за све лијепе тренутке које смо провели уз тебе за вријеме
овоземаљског живота, велика ти хвала. Од Нине, Биље и Мише. Нека ти је лака
црна земља. Почивај у вјечном миру. Породица Деретић.
17133

Посљедњи поздрав

ДРАШКО ЗЕЦ

Од синова из "Камењаре".
17132
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Тужно сјећање на вољене

Посљедњи поздрав драгом
Мајку

Оца

Тетку

ОЛГУ ЧУЛИЋ
(1931-2020)

МИЛОША
ЧУЛИЋА
(1919-1996)

ЈЕЛИЦУ
(рођ.Рашула)
АДАМОВИЋ
(1936-2021)

ДРАШКУ

Од породице Гаврановић.

Њихови најмилији.
17133

17131

Дана 25.9.2022. навршава се година дана
од смрти супруга

Дана 20.9.2022. навршава се осам
година како нас је напустила наша
бака и мајка

МИРЈАНА
(рођ.Калајџић)
СУПИЋ

(4.4.1946-20.9.2014)
САВЕ ГАВРАНОВИЋА
Снови су наше омиљено уточиште, у њима те пронађемо,
додирнемо и молимо... Ти знаш...Чувај нам тату!
Превише је преслаба ријеч за оволику тугу!!! Твоји најмилији.
17111
Дана 17.9.2022. навршава се пуних 40 дана
од преране смрти нашег драгог сина, брата,
стрица и ујака

У суботу, 24.9.2022. у 10.00 часова дајемо годишњи
помен на гробљу Пашинац.
Супруга Анђа.
17134

Дана 25.9.2022. навршава се
година дана од смрти

Дана 25.9.2022. навршава се
година дана од смрти

САВЕ ГАВРАНОВИЋА

САВЕ ГАВРАНОВИЋА

МИЛАДИНА БРДАРА
Породица Брдар позива родбину, пријатеље и комшије да присуствују
четрдесетодневном помену. Ожалошћена мајка Миља, брат и сестре
са породицама.
17125
Навршавају се двије године од смрти
наше сестре

ОЛГЕ ЧУЛИЋ

Постојиш и трајеш кроз најљепше успомене које подсјећају на све
што смо с тобом изгубили.Твоје сестре Мирјана, Ковиљка и Ленка.
17130

Вријеме пролази, али сјећање остаје.
Син Горан и снаха Милена.
17134

Почивај у миру!
Твоји унуци Татјана, Тамара и Никола.
17134

16. септембар 2022.

SPORT

ВУЈАКОВИЋ ШАМПИОН
УДОВИЧИЋ И ДЕШИЋ ПРВАКИЊЕ, ТРИ МЕДАЉЕ ЗА
ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЧЕТИРИ КАРАТИСТЕ "ШОДАНА" ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ, ЕКИПА
АЕРО-КЛУБА "ПРИЈЕДОР"
НА КУПУ БиХ
ПРИЈЕДОРСКЕ АТЛЕТИЧАРКЕ
ДРУГА
У Модричи је одржан (13 година) и сениор
карате КУП БиХ за
дјецу, кадете, јуниоре, млађе сениоре и
сениоре гдје је учествовало 487 такмичара
из више од 70 клубова.
Наступили су и приједорски каратисти КК
"Шодан" са пет такмичара, који су освојили
три медаље. Вук Вукић

На Појединачном првенству
БиХ за млађе јуниоре и јуниорке у атлетици које је одржано
у Сокоцу запажене резултате
освојиле су четири атлетичарке Атлетског клуба "Приједор".
Првакиње су постале Анастасија Удовичић, која је освојила
златну медаљу на 800 метара
у категорији млађих јуниорки
и Сара Дешић у дисциплини

2.000 метара сц. У истој дисциплини Невена Шева заузела је
друго мјесто. У категорији цицибанки Николина Кнежевић
освојила је седмо мјесто на 200
метара. На овом такмичењу
учествовало је 220 учесника
из 19 клубова БиХ. Атлетичари
АК "Приједор" отпутовали су у
четвртак у Словенију, гдје ће у
суботу трчати у Бовецу.

ФУДБАЛ
Прва лига Републике Српске

"РУДАР ПРИЈЕДОР" БЕЗ ГОЛОВА
У ПРЊАВОРУ

У утакмици седмог кола Прве лиге Републике Српске, која је одиграна у Прњавору ФК "Рудар Приједор" и "Љубић" одиграли су без голова. У сусрету осмог кола
приједорска екипа снагу ће у суботу одмјерити са "Дрином" из Зворника. "Рудар
Приједор" је тренутно осми на табели са 12 освојених бодова.

Марко Миодраговић
освојили су бронзане
медаље док је јуниорка, Јелена Кузмановић
узела сребрну медаљу,
с којом је обезбиједила улазак у карате
репрезентацију БиХ за
одлазак на Балканско
првенство у јуниорској
конкуренцији.

Четврто коло Источно-европског циљашког купа
(East European Accuracy Cup/
EEAC), серије такмичења у
падобранским
скоковима
на циљ, завршено је протеклог викенда у Румунији
- великим тријумфом Приједорчана. Екипа Аеро-клуба "Приједор" освојила је
друго мјесто екипно, а у
појединачној конкуренцији
побиједио је Синиша Вујаковић, стандардни првотимац

и вођа екипе. Смедеревац Александар
Цветковић, репрезентативац Србије који
ове године наступа
за Приједорчане, подијелио је друго мјесто. Ово такмичење
окупило је 39 такмичара, девет екипа из
Румуније, Молдавије,
Бугарске, Мађарске,
Пољске, Шведске и
БиХ. Приједорчани
су наступили у стандардном
саставу Бобан Иветић, Александар Цветковић, Драшко
Лајић и Синиша Вујаковић.
Овогодишње финално такмичење Источно-европског
купа биће одржано наредног викенда у мађарском Сегедину, гдје екипа Аеро-клуба "Приједор" има прилику
да своју премијерну сезону
у овој серији крунише побједом.

Друга лига Републике Српске - група Запад

ФСА ПРИЈЕДОР СЛАВИО ПРОТИВ
"ДУБРАВЕ"

У утакмици шестог кола Друге лиге Републике Српске - група Запад ФСА Приједор
савладао је екипу "Дубраве" резултатом 3:1. Голове за приједорску екипу постигли
су Микић (2) и Мариновић. Наредни противник ФСА Приједор је "Брдо" Хамбарине.
ФСА Приједор тренутно је пети на табели са 11 освојених бодова.

ПОРАЗ ОФК "БРДО" ОД "ЦРНОГ ВРХА"
НАЈТЕЖИ ПОРАЗ "ОМАРСКЕ"
ФК "Омарска" доживио
је најтежи пораз од када
се такмичи у Првој лиги
РС. Лидер "Крупа" у утакмици седмог кола у свим
сегментима надиграла je
"Омарску" и убједљиво
славила са 6:0. Голове за
"Крупу" постигли су Нухановић, Мрзић, Перовић, Раковић, Никодиновић и Крнета. У сусрету
осмог кола Прве лиге РС
"Омарска" се у недјељу
састаје са "Лакташима".

ОФК "Брдо" Хамбарине доживио је пораз од екипе "Црног врха" из Јаружана у сусрету шестог кола Друге лиге Републике Српске - група Запад 3:1. Гол за "Брдо" постигао је Куриџа. Након шестог кола "Брдо" је на седмом мјесту и са два бода мање
од другопласиране "Слоге" из Трна.
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