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Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com
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Огњен Вукојевић, члан УО 
Омладинског савјета РСЈедноставнијим начином до легализације 

бесправно саграђених објеката

Приједорски 
падобранци 
"покорили" Источну 
Европу

Примјеном Закона о измјенама и допунама 
Закона о легализацији бесправно саграђених 
објеката на једноставан начин ријешити питање 
читавих избјегличких насеља, саопштено је из 
ресорног министарства. Градоначелник Прије-
дора, Слободан Јавор поздравио је усвајање тог 
закона, истакавши да ће се његовом примјеном 
у Приједору ријешити огроман проблем, наво-
дећи да у овом граду, према процјенама, има 
више од 4.000 бесправно саграђених објеката.

Племенит посао који постаје све
 траженији 

Почела исплата 
од 750 КМ 
родитељима 
са четворо и 
више дјеце

ГEРOНТОДOMAЋИЦE У 
ДОМОВИМА И СРЦИМА 

КОРИСНИКА

Oбиљeжeн Дaн приjeдoрских 
рaтних јединица

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
ОЧЕКУЈУ ПОДРШКУ У УКЛАЊАЊУ 
АРХИТЕКТОНСКИХ БАРИЈЕРА

МЈЕСЕЧНО 
НА РАЧУН 
РОДИТЕЉА 
ПО 100 КМ

Договорен начин исплате субвенције за боравак дјеце у 
приватним 
вртићима

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗНАЧИЋЕ И 
СЕДМОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ РЕНДИЋ
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Истиче да ће на овај начин њена 
породица имати већу сигурност, 
а она као стуб породице осјећај 
да је равноправна са мајкама 
које су запослене.  Већ рачуна 
да ће овај новац трошити на по-
требе својих пет основаца који 
су ученици од првог до седмог 
разреда.  "Значи нам пуно с 
обзиром да имамо само једну 
плату за седмочлану породицу 
и то је мало. Све што зарадимо 
и добијемо, добро нам дође. 
То нам је још једна сигурност за 
редовно плаћање карата за пре-
воз дјеце до школе, за куповину 
ужине када су у школи и набавку 
још неких стварчица дјеци. Мно-
го нам значи", каже Божана. 
Њен супруг Миладин Рендић 
истиче да је ова новчана помоћ 
знак вишечланим породицама 
да своју будућност могу да гра-

де у Републици  Српској. "Глав-
ни приоритет Владе РС и треба 
да буде наталитет и по овоме 
се види да и размишљају о бу-
дућности нашег народа и наше 
државе.  То ће много да значи 
и будућим генерацијама да нас 
буде што више у овој земљи и 

тако ћемо бити срећнији и по-
здрављам ту одлуку Владе РС", 
рекао је Миладин.
Ову помоћ остварују незапосле-
ни родитељи из вишечланих по-
родица све док је једно од четво-
ро или више дјеце малољетно. 
Помоћ од 750 КМ мјесечно  јед-

на је од већег броја мјера инсти-
туција Српске које имају за циљ 
повећати наталитет и олакшати 
трошкове родитеља.
"Наставићемо то да радимо, во-
дећи рачуна о томе да нас има 
више, да су наше породице ста-
билне и да тамо гдје имамо ви-
шечлане породице да они имају 
и одређене привилегије, али 
ово је и можда од једна од ства-
ри која показује  заправо однос 
инститиција према породицама 
које имају четворо и више дје-
це", рекла је предсједник Репу-
блике Српске, Жељка Цвијано-
вић.
Српски члан српски члан Пред-

сједништва БиХ, Милорад До-
дик поручио је да ће ова помоћ 
измјеном закона постати мате-
ријално давање са плаћеним по-
резима и доприносима, однос-
но да ће незапослени родитељи 
четворо и више дјеце имати и 
уплату пензионог стажа.  Право 
на 750 марака мјесечно има око 
1.300 породица које имају четво-
ро и више дјеце, а незапосленог 
оца или мајку.  Према ранијим 
најавама Додика, када друштво 
додатно ојача, треба размишља-
ти о помоћи за породице које 
имају троје и више дјеце.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗНАЧИЋЕ И СЕДМОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ РЕНДИЋ
Почела исплата од 750 КМ родитељима са четворо и више дјеце

ДАНАС ИСПЛАТА 100 КМ ПОМОЋИ ЗА ВИШЕ ОД 200.000 БОРАЦА
 
Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик најавио је да ће данас (петак) 
бити исплаћено по 100 КМ помоћи за 210.984 борца у Републици Српској. "У 
наредним данима биће уплаћено по 1.000 КМ незапосленој дјеци погинулих 
бораца Војске Републике Српске", написао је Додик на "Твитеру".

Поносни родитељи петоро дјеце 

У Републици Српској почела је исплата помоћи од 750 марака мјесечно незапосленим родитељима са четворо и више дјеце. Право на 
новчану помоћ од 750 марака има и Божана Рендић која је мајка Алексе, Николине, Михајла, Бојане и Павла.

Додик: Треба размишљати и 
о помоћи за породице које 
имају троје и више дјеце

Министар за просторно уређење, грађеви-
нарство и екологију Републике Српске, Сре-
бренка Голић изјавила је да ће се примјеном 
Закона о измјенама и допунама Закона о 
легализацији бесправно саграђених објека-
та на једноставан начин ријешити питање 
читавих избјегличких насеља. Голићева, која 
се састала са делегацијом града Приједора, 
напоменула је да су та насеља изграђена на 
земљишту у власништву јединица локалне 
самоуправе или Српске, а имовинско-правна 
питања ни до данас нису ријешена. Градона-
челник Приједора, Слободан Јавор поздра-
вио је усвајање тог закона, истакавши да ће 
се његовом примјеном у Приједору ријеши-
ти огроман проблем, наводећи да у овом 
граду, према процјенама, има више од 4.000 
бесправно саграђених објеката.

Текст: СРНА
"Обавјестићемо родитеље која доку-
ментација им је неопходна, а очекујемо 
да ће већ наредног мјесеца прва суб-
венција бити исплаћена. Захваљујемо 
се представницима Градске управе што 
су поступили по нашем захтјеву и одо-
брили субвенције за боравак малишана 
у приватном вртићу. То је велика помоћ 
родитељима који нису били у могућно-
сти да упишу своје дијете у јавни вртић", 
рекао је представник Савјета родитеља 
приватне предшколске установе, Алек-
сандар Шкорић. 
Из Градске управе посјећају да су сред-
ства за суфинансирање боравка дјеце у 
приватним предшколским установана 
у износу од 80.000 КМ обезбијеђена 

ребалансом буџета. То је, како истичу, 
најбоље рјешење, док се чега изградња 

новог вртића. 
"Сви смо свјесни недостатка капацитета 
у јавној предшколској установи.  За то 
нису криви родитељи и дјеца, већ је то 
било до локалне заједнице. Сваке годи-
не све више малишана остаје неуписано 
у јавни вртић, зато нам је рјешење ове 
ситуације био приоритет и одлучили 
смо се за овај потез. Свако дијете које 
борави у приватном вртићу добијаће по 
100 КМ", рекао је градоначелник Јавор. 

МЈЕСЕЧНО НА РАЧУН РОДИТЕЉА ПО 100 КМ 

Са састанка у Градској управи 

Договорен начин исплате субвенције за боравак дјеце у приватним 
вртићима

На рачун родитеља чија дјеца похађају приватне вртиће биће исплаћено по 100 КМ, а до краја мје-
сеца родитељи морају да предају сву потребну документацију, како би остварили ово право. Ово је 
договорено на састанку представника Градске управе и родитеља чији малишани бораве у приватним 
вртићима. 

Текст: Мирјана Шодић 

Једноставнијим 
начином до 
рјешавања 
питања 
избјегличких 
насељаГрадска управа наредних дана 

расписаће тендер за изградњу 
савременог дјечијег вртића на 
Пећанима. Изградња кошта 
око 3,2 милиона КМ. Град ће 
обезбиједити два милиона КМ, 
а разлику Влада и предсједник 
Републике Српске.

Текст: Бојана Мајсторовић 
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Некако, поклоник сам приче да 
све што нам се дешава у живо-
ту, дешава с неким разлогом. И 
да на то, ма како ми то коцкице 
слагали, не можемо утицати. По-
штено, на нека питања, на моје 
глупо "Зашто баш мени?", никад 
нисам добила одговор. Касније 
се нисам ни трудила да га тра-
жим, јер сам причу подводила 
под "Ето, десило се" или оно кла-
сично "Још си и добро прошла". 
Кад сам годину након операције 
карцинома дојке сломила ногу, 
милион пута сам вратила филм, 
сваки корак прије страшног лома 
скочног зглоба и закључила да је 
у мом случају та прича, која ме 
је везала за кућу и штаке пуних 
17 мјесеци, једноставно била 
зацртана. Умјесто да се с Козаре 
вратим у суботу, вратила сам се 
дан раније. Кренула на посао, 
стала на пет минута да попричам 
са женом с којом никад у живо-
ту нисам причала, осим здраво 
за здраво, прешла преко цесте, 
дошла до Црвеног солитера... и 
даље је све историја коју не би 
ником пожељела. 
Да се нисам вратила, да нисам 
стала да разговарам, избјегла 
бих ситуацију у којој ми се на-
кон лома нога климала лијево 
и десно, као да није моја. Шта 
хоћу да вам кажем? То, да ако не 
можемо неке судбином зацрта-
не ситуације избјећи, можемо се 
бар потрудити да не паметујемо, 
филозофирамо, да пажњу по-
клањамо периферним срањима 
и још перифернијим људима. Да 
не трошимо живот на глупости, 
јер репризе нема. 
То ме више од борбе са карцино-
мом научила та глупа ситуација 
с ломом ноге. Кад су ми неке 
најобичније ствари постале тако 
недоступне. Рецимо, ситуација 
пред болницом гдје ми је онако 
сјебаној, са штакама које нису 
могле под пазух, јер тамо лимфе 
нема, једна сасвим обична сте-
пеница била попут планине, или 
трећи спрат с којег је спуштање 
текло као "Виа ферата" у седам-
десетим, или чаробан тренутак 
док вирим кроз прозор стана и 
гледам људе који у једно зимско 
предвечерје прте сњежну стазу. 
Да, не морате ми вјеровати, али 
чула сам како им под ногама 
шкрипи снијег! Послије тог лома 
никад у Приједору није пао тако 
бијел и чист снијег. Да, тад сам 
научила како дрско, као да нам 
је то Богом дато право, прихва-
тамо све лијепе тренутке, без 
размишљања и труда  колико су 
драгоцјени и колико их требамо 
поштовати. А нажалост, неки од 
нас их, да све буде забавније, ни 
не примјећују док кукају над ло-
шом срећом. Зато сам захвална, 
јер сам научила. Неки, нажалост, 
никад неће. 

СТ
АВ А РЕПРИЗЕ 

НЕМА...
Припремила: Мира Згоњанин

До краја године, на подру-
чју Приједора требало би да 
буде инсталирано 65 каме-
ра, а у плану је да у систему 
видео-надзора, у овој првој 
фази, у граду на Сани буде 
постављено укупно стотину 
камера. Ово је новинарима 
потврдио министар унутра-
шњих послова РС, Драган 
Лукач. 
Министар и градоначелник 
изразили су задовољство 
добром сарадњом Града и 
Полицијске управе Прије-
дор. "У претходном периоду 
било је неколико кривичних 
дјела која су оптерећивала 
ову локалну заједницу, као 
што је убиство начелника 
крим. полиције Раденка Ба-

шића, које смо расвијетли-
ли. И даље радимо на томе 
да у потпуности расвијет-
лимо улогу било кога ко је 
имао било шта са тим гнус-
ним и бруталним убиством“, 
истакао је Лукач.
По његовим ријечима, уз-
немиреност и забринутост 
грађана изазвао је и случај 
чедоморства. Сва друга де-
шавања су, како је рекао, 

на задовољавајућем нивоу. 
Градоначелник Слободан 
Јавор задовољан је што ће 
у Приједору бити унапри-
јеђен систем видео-надзо-
ра. Он је изразио жаљење 
што се, годинама уназад, 
томе није посветило више 
пажње.  "Сматрам да бис-
мо много кривичних дјела 
брже и лакше ријешили. Већ 
2019. године закључен је и 

потписан споразум са МУП-
ом о видео-надзору, а у мају 
ове године направљен је 
анекс тог споразума, када је 
договорено да ће до краја 
године бити инсталирано 
65 камера. Град Приједор 
је ово схватио озбиљно", 
рекао је Јавор. Он је додао 
да су завршена три тендера 
која се односе на набавку 
техничке опреме, на инста-
лације и припремне радове. 
Град Приједор је само у овој 
години издвојио 125.000 
КМ, а Влада Републике Ср-
пске 100.000 КМ.
Град Приједор планира за 
наредну годину издвоји-
ти 100.000 КМ, а крајем 
2023/24. и додатна средст-
ва у те сврхе, речено је на 
конференцији за новинаре.  
"Желим да у наредном пе-
риоду наставимо овако ви-
сок ниво комуникације, јер 
грађани Приједора цијене 
то што Полицијска управа, 
Град Приједор и све реле-
вантне институције заједно 
сарађују на највишем мо-
гућем нивоу", изјавио је гра-
доначелник Приједора.

ЗА ВИДЕО-НАДЗОР 65 КАМЕРА
Министар Лукач боравио у радној посјети Приједору

Текст: Деборах Совиљ

Похваљена сарадња Града и полиције

Предсједник Борачке организације града Приједора Зоран 
Предојевић уручио је министру унутрашњих послова РС Драгану 
Лукачу Плакету "Златни крст", највише признање ове градске 
борачке организације. Плакета је уручена испред Предсједништва 
Борачке организације поводом обиљежавања Дана приједорских 
ратних јединица, као признање за изузетне доприносе у остваривању 
програмских циљева и задатака Борачке организације, међу којима 
је, између осталог, запошљавање дјеце погинулих бораца.

Неке од најпрометнијих улица у цент-
ру града, у четвртак су биле на неколи-
ко сати затворене за саобраћај и пре-
пуштене пјешацима и бициклистима. 
То су најбоље искористили најмлађи 
суграђани који су, осим јединствене 
прилике да прошетају зоном без ау-
томобила, уживали у садржајним ак-
тивностима на више локација којима 
је, ове године, у Приједору обиљежен 
Дан без аутомобила и Дан безбједно-
сти саобраћаја. 
У организацији Агенције за безбјед-

ност саобраћаја и Ауто-мото савеза 
Републике Српске приређене су симу-
лације превртања возила и саобраћај-
не незгоде.  "Циљ је да скренемо па-
жњу свим учесницима у саобраћају на 
значај немоторног саобраћаја, са свим 
предностима које он доноси. Људски 
животи су најважнији, а у протеклих 
десетак година смањили смо број 
погинулих на путевима Републике Ср-
пске за 40 одсто", рекао је помоћник 
министра саобраћаја и веза РС, Драган 
Станимировић.
Обиљежавању Дана безбједности сао-
браћаја и Дана без аутомобила у При-

једору присуствовао је и  министар 
унутрашњих послова РС, Драган Лу-
кач. "Све то занима младе, а надам се 
да ће стећи и знање које ће им кори-
стити у будућности за безбједно учест-
вовање у саобраћају", рекао је Лукач. 
Статистика ове године показује по-
бољшање безбједности у саобраћају 
на подручју Полицијске управе Прије-
дор, али је, нажалост, 10 особа смртно 
страдало, што је велика бројка за ово 
подручје, рекао је начелник ове управе 
Сретоја Вујановић. Директор Агенције 
за безбједност саобраћаја РС, Младен 
Петровић  рекао је да се баве превен-

цијом и едукацијом, а да 
акценат стављају на без-
бједност.
Дан безбједности сао-
браћаја и Дан без ауто-
мобила обиљежени су 
у организацији Града 
Приједора и Савјета за 
безбједност саобраћаја. 
Предсједник овог савје-
та, Жарко Ковачевић ре-
као је да су потврдили 
раније обећање да ће 
активно радити. Градона-
челник Слободан Јавор 
изразио је задовољство, 
јер се у зонама без сао-
браћаја окупио велики 
број грађана, поготово 
младих. Дан без аутомо-
била, 22. септембар, за-
вршна је манифестација 
Европске седмице мо-
билности. 

У Приједору обиљежен Дан безбједности 
саобраћаја и Дан без аутомобила
Текст: Деборах Совиљ

На манифестацији велики број најмлађих суграђана
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На шта се конкретно односе те 
мјере? 
- На стамбену политику за младе 
и младе брачне парове, младе 
у пољопривреди и у рурарлим 
срединама, свеобухватнији и 
савременији приступ високом 
образовању а посебно у инфор-
мационо-технолошком сектору, 
здравствену политику за младе, 
пронаталитетну политику, запо-
шљавање, спорт, мање социјал-
не разлике, подршку младима у 
предузетништву и оснивању биз-
ниса и боље прилике у свакој сфе-
ри друштва. Управо млади људи,  
својим активним учешћем у ом-
ладинским  и организацијама за 
младе, политичком, културном, 
спортском и било којем друштве-
ном животу највише утичу на свој 
положај. Од пресудног је значаја 
учешће младих у друштвеном 
животу и допринос својој зајед-
ници, комуникација са доноси-
оцима одлука и упознавање са 
процесима.
 
Који су највећи проблеми мла-
дих? 
- То су  сигурно стамбено збриња-
вање младих и младих брачних 
парова, запошљавање, здра-
ви животни стилови и активно 
учешће младих, који се намећу 
и као логичан одговор на ово 
питање. Постоје добри примјери 
праксе у градовима Републике 
Српске, попут Добоја који  фи-
нансира 50 и 70 одсто од укупне 
вриједности стамбене јединице 

за младе брачне парове. То је 
веома добар програм на којем 
ћу инсистирати када су у питању 
и остали градови и општине у 
Српској, а прије свега град При-
једор. Када је запошљавање у 
питању, ту је прије свега при-
сутна неупућеност младих како 
се профилисати и ући у процес 
рада који није само пуко запо-
шљавање у тренутку завршетка 
школе. Пољуљани илузијама са 
друштвених мрежа којим су мла-
ди претежно окупирани, али то је 
друга тема, о томе да све иде да-
нас и преко ноћи, да се послови 
бирају без било каквог искуства 
и стручне оспособљености, а по-
себно радног и хонорарног иску-
ства и да је систем кривац неос-
тварених амбиција, потребно је 
запитати се шта свако од нас даје 
од себе, да би себи обезбиједио 
адекватно запослење и био задо-
вољан својим радним статусом. 
Статистика наводи да се око 80 
одсто младих никада није обра-
тило локалним властима, иако 
проценат високо образованих у 
Републици Српској расте.  Пре-
лаз из школе на посао, права и 
дужности младих, неактивност 
младих који нису запослени а не 
желе да се образују нити оспо-
собљавају, наглашавају посебан 
проблем који се огледа кроз крат-
корочне и дугорочне ефекте и 
посљедице, видљиве на тржишту 
рада савременог доба модерни-
зације. Спорт, његовање здравља 
и здравих животних навика, ве-
ома су значајни и представљају 
један од највећих изазова развоја 

младог човјека. Свједоци смо 
окупираности младих мобил-
ним телефонима и друштвеним 
мрежама, а емпатија и директна 
међусобна интеракција, готово 
да не постоје и сведени су на ми-
нимум. Велика присутност дјеце 
и младих на друштвеним мрежа-
ма и приватни садржај који дије-
ле са остатком свијета и јавности, 
доводи до њихове потпуне изло-
жености, манипулацији и злоупо-
треби. Статус у друштву и потен-
цијал увелико се мјере бројем 
лајкова, при чему су угрожене 
и оне категорије младих које су 
изопштене из скале вриједности 
"алфа" генерације. За мене лич-
но, као особу која ради са млади-
ма, ово представља један од нај-
већих проблема, јер без здравог 
система вриједности као темеља 
и нуклеуса развоја друштва, све 
горе наведено не би ни било ос-
твариво. 

Раније сте говорили да Приједо-
ру недостаје простор гдје би се 
млади људи окупљали и прово-
дили слободно вријеме. Да ли 
се ради нешто по питању рјеша-
вања тог проблема? 
- На (не)доступност мјеста и про-
стора за активности младих у за-
твореном простору, гдје млади 
могу проводити вријеме бавећи 
се разним друштвеним актив-
ностима, али се и неформално 
образовати, нико у протеклих 20 
година власти није ни помишљао. 
Сама чињеница да за све то врије-
ме, уз изузетак Омладинског цен-
тра "Свјетионик" који је постојао 
до прије двадесетак година, и 
дан данас град Приједор нема 
Омладински центар, довољан 
је знак да је потребно што прије 
оспособити један мултифункцио-
налан Омладински центар. Мла-
ди Омладинског савјета Приједор 
и Омладинског савјета Републике 
Српске организовали су јавни до-
гађај, "Ти се питаш – разговор са 
градоначелником", гдје су са гра-
доначелником Слободаном Јаво-
ром и предсједником Скупштине 
Града Мирсадом Дуратовићем 
разговарали о Омладинском цен-
тру и потребама да се формира. 
С обзиром да то  захтијева мул-
тисекторски приступ, иниција-
тиви се приступило озбиљно и 
очекујем да ћемо ускоро имати 
конкретне резултате. У разговору 
са партнерским организацијама и 
донаторима, биће обезбијеђена 
опрема и дио трошкова за рекон-
струкцију евентуално постојећих 
простора, а Градска управа При-
једор тражи адекватан простор 

који би испунио техничке услове 
за један такав објекат, јер се ради 
о већем простору који је потреб-
но да има одговарајући капаци-
тет за смјештање опреме која је 
потребна за његово неометано 
функционисање, приступ лицима 
са инвалидитетом и слично.

Како коментаришете одлазак 
младих са ових простора? Шта 
би требало урадити да се овај 
тренд заустави? 
- Ријеч је о глобалном тренду 
који је немогуће у потпуности 
зауставити. Ипак сигуран сам да 
можемо утицати да тај проце-
нат   буде у мањем броју када 
су у питању град Приједор и Ре-
публика Српска. Зато је битно 
наставити са процесом који је у 
Приједору започет прије двије 
године, а то је прије свега укљу-
чивање младих у процесе до-
ношења одлука и закона који их 
се тичу, односно са заједничким 
иницирањем дјелотворног, ефи-

касног, релевантног и одговорног 
провођења текућих и нових ре-
форми у омладинском сектору, 
што подразумијева квалитетну 
израду докумената и закона који 
дефинишу положај младих и оно 
што је најбитније – њиховим про-
вођењем, са посебном пажњом. 
Битна је и свијест младих о пост-
конфликтном друштву и инфра-
структури на просторима који су 
били захваћени ратним сукоби-
ма. Потенцијал у опстанку мла-
дих на нашим простирима, лежи 
у јакој вољи наше омладине да 
се боре за опстанак на овим про-
сторима, исто као што се и друге 
генерације, боре на себи својст-
вен начин.  Све, опет наглашавам, 
потиче и почиње од воље сваког 
од нас појединачно, да радимо 
на себи и на својој будућности, а 
законски оквири препознају све 
оно што је потребно да се употпу-
ни реализација свега наведеног.
 

Како унаприједити положај мла-
дих и да ли је ова популација до-
вољно активна у друштвеном и 
политичком животу? 
- Подизањем свијести код младих 
о свим наведеним активности-
ма које ће задовољити потребе 
којима тежи млад човјек. Не могу 
рећи да млади нису активни, јер 
је и сам примјер Омладинског 
савјета Приједор и Омладинског 
савјета Републике Српске у кон-
фронтацији с том тврдњом, али 
да би читав концепт унапређења 
положаја младих био максимал-
но могуће проведен, потребна 
је већа укљученост младих из 
различитих социјалних група и 
свеобухватнији приступ уста-
нова, институција, колектива и 
удружења која се баве питањима 
младих. Масовнијим културним 
садржајем за младе, њиховим 
адекватнијим и савременијим 
образовањем, побољшавањем 
наставног процеса и практичне 
наставе, наставком субвенциони-

сања ђачког и студентског прево-
за, поред свега о чему сам гово-
рио, можемо успоставити веома 
добар положај младих и амбијент 
по мјери сваког младог човјека. 
Град Приједор је град у којем ег-
зистирају три конститутивна на-
рода и четири националне мањи-
не, што је богатство разноликости 
које је, поред традиционалног 
менталитета људи са наших про-
стора и неприкосновених талена-
та из готово сваке друштвене сфе-
ре, гарант да овај град а посебно 
његови млади, имају добру пер-
спективу. Сама чињеница да је и 
руководство Града, на челу са гра-
доначелником Јавором из реда 
младих људи, говори о добром 
предуслову за егзистенцију мла-
дости у нашем граду и отворена 
врата за свакога ко има идеју и 
вољу да Приједор, заједно, на-
правимо много љепшим мјестом 
за живот.

"Када говоримо о положају младих, потребно је направити разлику из-
међу њихових интересних и животних сфера и потреба, почевши од во-
лонтеризма и здравих животних стилова до стамбене политике за младе, 
њиховог запошљавања и потреба за квалитетнијим и стручним образо-
вањем", каже у интервју за "Козарски вјесник", Огњен Вукојевић, члан 
Управног одбора  Омладинског савјета Републике Српске. Додаје да ће 
као дио радне групе за израду Омладинске политике Републике Српске 
за период 2022-2026. године и Омладинске политике Града Приједора за 
2023-2027. године, а захваљујући Омладинском савјету Републике Српске, 
Граду Приједору и мултисекторском приступу Владе Републике Српске, у 
ове документе бити уграђен велики број конкретних мјера како би младе 
задржали у Републици Српској и нашем граду.

ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА СВЕ КОЈИ 
ИМАЈУ ВОЉУ ДА ОВАЈ ГРАД 
НАПРАВИМО  ЉЕПШИМ 
МЈЕСТОМ ЗА ЖИВОТ

Припремила: Бранка Дакић

Огњен Вукојевић, члан УО Омладинског савјета РС

ПОЗИВ МЛАДИМ, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ДИЈАСПОРИ...

"Сви заинтересовани, а млади људи на интернету  се могу ин-
формисати о раду Омладинског савјета Приједор. Добиће све 
потребне информације о локацији канцеларије, али и то како 
и на који начин се  могу укључити  у његов рад. То је шанса 
да заједно креирамо  боље услове за живот, да радимо на по-
бољшању положаја младих у нашем граду. Овај интервјуу је 
прилика да позовем и друштвено одговорне компаније, пред-
узетнике, свакога ко може и жели да подржи рад Омладинског 
савјета. Приједорчани су и  једна од најмасовнијих дијаспора 
из Републике Српске и  тај потенцијал  би у многоме могао да 
помогне и подржи рад с нашом омладином и помогне им у 
њиховом бољем положају, како би заједно уз започете и текуће 
програме Савјета и Градске управе  Приједор  оснажили нашу 
омладину која је одлучила да егзистира на својим огњиштима 
и која итекако има потенцијал", поручио је Вукојевић. 

"Иако Град Приједор у протекле двије године активно ради 
на спортским манифестацијама, буџетским ставкама за изврс-
не таленте и талентоване спортисте, потребно је системски и 
свеобухватно посветити се овим областима, што се не односи 
искључиво на буџетске ставке Града. Ту су и пројекти  Омла-
динског савјета попут пројекта "Сви за здравље-здравље за 
све" укупне вриједности око 48.000 КМ, гдје млади похађају 
предавања о менталном и физичком здрављу, нутриционизму, 
омладинском организовању, часове јахања и коњичког спорта, 
часове здраве исхране, вјежбе на отвореном и планинарење, 
те гдје се врши промоција младих перспективних спортиста 
и репрезентативаца из Приједора у различитим спортовима", 
истакао је Вукојевић.
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Огњен Вукојевић, члан УО Омладинског савјета РС

Септембарски дани 1995. године дубоко 
су урезани у сјећање грађанима Козарс-
ке Дубице, Костајнице и Новог Града. Ни 
након 27 година нису заборавили страхо-
те које су преживјели у нападу хрватске 
војске.  Како истиче командир Интервент-
ног вода, Бранко Пралица тог дана пало 
је 3.000 граната у року сат и по времена. 
"Добили смо информацију да су хрватс-
ке регуларне снаге пробиле линију у ре-
ону текстилне индустрије "Кнежопољка". 
Одмах смо активирали Интервентни вод, 
формирали смо одбрану у облику потко-
вице, тако да смо зауставили тај први на-
пад хрватске војске'', додаје Пралица.
Ово је злочин који се не смије заборави-
ти, а ни поновити, поручено је из Козарске 

Дубице. "Храброшћу и пожртвованошћу 
учинили су много за своју земљу.  Наше 
обећање и дужност биће да их памтимо 
и о њиховој храбрости причамо генера-
цијама које долазе", рекла је министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Србије, Дарија Кисић.
Крајишници су несебично стали у одбрану 
своје територије. "Ово је једна од најзна-
чајних побједа српске војске, без које си-
гурно границе не би изгледале овако како 
изгледају данас", рекао је министар рада 
и борачко-инвалидске заштите РС, Душ-
ко Милуновић. У хрватској агресији 18. и 
19. септембра 1995. године убијено је 107 
особа, од којих 56 цивила и 51 припадник 
Оружаних снага Републике Српске, док је 
101 лице рањено.

Обиљежен Дан одбране западнокрајишких 
општина
МИЛУНОВИЋ: ЈЕДНА ОД 
НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПОБЈЕДА 
СРПСКЕ ВОЈСКЕ

Текст: Ведрана Нишевић

У Приједору је промовиса-
на "Монографија приједор-
ских ратних јединица у Одб-
рамбено-отаџбинском рату 
(1991-1995)". "При изради 
монографије инсистирали 
смо на истини и на чињени-
цама. Лично мислим да би 
се борци свих приједорских 
ратних јединица обрадовали 
да виде шта смо написали и 
о њима и о себи, посебно о 
бригадама", рекао је ратни 
командант 43. приједорске 
моторизоване бригаде, Радо-
ван Шмитран.
Ратни командант Пете козар-
ске бригаде, Остоја Барашин 
изјавио је да је монографија 
која је написана четврт вијека 

након завршетка рата капи-
тално дјело, те да су њоме 
обухваћени најважнији ратни 
догађаји и учесници у тим до-
гађајима. "Да остане трајно 
дјело за млада покољења. Да 
они који нису учествовали у 
тим догађајима имају прили-
ку и могућност да се на тим 
описаним догађајима уче 
како је протекао Одбрамбе-
но-отаџбински рат и како смо 
створили Републику Српску", 
навео је Барашин.
Он је додао да је за саму 
структуру монографије бит-
но да она није само опис до-
гађаја из рата, већ је у њеном 
садржају повезан и цјелоку-
пан историјски контекст и ра-
нијих догађаја. 

Oбиљeжeн Дaн приjeдoрских рaтних јединица ПРОМОВИСАНА 
МОНОГРАФИЈА 
ПРИЈЕДОРСКИХ РАТНИХ 
ЈЕДИНИЦА
Текст: Бојана Мајсторовић 

Са промоције у Позоришту Приједор

У Козарској Дубици 
служен је помен за ср-
пске борце и цивиле 
страдале у одбрани 
западних граница Ре-
публике Српске и БиХ 
од хрватске агресије. 
Парастос је служен у 
Храму Свете Петке, а 
бројне делегације по-
ложиле су вијенце ис-
пред спомен-крста. 

"Oчeкивaли смo дa сe тo урaди 
мнoгo рaниje, дoк je oвдje билo вишe 
стaнoвникa. Нaжaлoст, прeтхoднe 
влaсти нису имaлe рaзумиjeвaњa зa 
oвo мнoгoстрaдaлнo сeлo, у кojeм су 
устaшe  тoкoм Другог свjeтскoг рaтa 
убилe 626 цивилa. У пoсљeдњeм Од-
брaмбeнo-oтaџбинскoм рaту, oд 105 
учeсникa Вojскe Републике Српске, oвo 
сeлo дaлo је 20 свojих синoвa", кaжe  
мjeштaнин Гoрњeг Jeлoвцa, Mлaдeн 
Прoдaн.
У Грaдскoj упрaви истичу дa je срeдствa 
зa aсфaлтирaњe прeoстaлoг диjeлa путa 
дo спoмeн-oбиљeжja Maцурe у дужини 
oд 1,5 килoмeтaрa oбeзбиjeдилa Влaдa 
Рeпубликe Српскe, дoдajући дa ћe Грaд 

урeдити eкстeриjeр спoмeн-пoдручja. 
"Aсфaлтирaмo диoницу oд килoмeтaр 
и пo у вриjeднoсти 265 хиљaдa мaрaкa. 
Срeдствa je oбeзбиjeдилa Влaдa РС, 
Грaд Приjeдoр ћe oкo спoмeн-пoдру-
чja Maцурe урeдити eкстeриjeр, тaкo 
дa ћeмo пoнoвo нa jeдaн виши нивo 
пoдићи oвo мjeстo, jeр тo зaслужуje", 
нaглaсиo je начелник Одјељења за са-
обраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско-стамбе-
не послове, Драгослав Кабић. 
Зaдoвoљствo штo је aсфaлтирaњe 
путa дo спoмeн-пoдручja Maцурe при-
вредно крajу изрaзиo je и зaмjeник 
грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, Жaркo 
Кoвaчeвић кojи je нaглaсиo дa сe тимe 
испрaвљa истoриjскa нeпрaвдa прeмa 
мjeштaнимa oвoг стрaдaлничкoг крaja.  

Пoлaгaњeм виjeнaцa кoд Цeнтрaлнoг спoмeн-oбиjeжja "За крст часни", пaрaстoсoм 
и пaљeњeм свиjeћa у спoмeн-сoби кaсaрнe "Жaркo Згoњaнин", кao и дружeњeм сa 
нaрoдoм кoд Црквe Прeсвeтe Бoгoрoдицe нa Пaшинцу, приjeдoрскe рaтнe бригaдe 43. 
мoтoризoвaнa и Пета кoзaрскa oбиљeжилe су 31. гoдишњицу oд oснивaњa. 

ЗАВРШЕНО AСФAЛTИРAЊE ПУTA 
ДO СПOMEН-ПOДРУЧJA MAЦУРE

Текст: Зоран Совиљ

Завршени су рaдoви нa aсфaлтирaњу прeoстaлoг диjeлa путa дo 
спoмeн-пoдручja Maцурe у Гoрњeм Jeлoвцу. Mjeштaни oвoг крaja 
кaжу дa je oбeзбjeђивaњe квaлитeтнoг путнoг прилaзa спoмeн-
пoдручjу Maцурe диo врaћaњa дугa прeмa нeвиним жртвaмa пo-
клaним у Другoм свjeтскoм рaту.

ВEЛИКИ ДOПРИНOС У OДБРAНИ 
ПРИJEДOРA И РEПУБЛИКE СРПСКE

Бoрци и кoмaндaнти приjeдoрских 
рaтних бригaдa истичу дa сa истoм 
eнeргиjoм кojoм су je ствaрaли 
дaнaс брaнe РС и чувajу успoмeнe 
нa пoгинулe и нeстaлe сaбoрцe. 
"Овo je прилoг oдбрaни РС, oвo je 
прилoг сjeћaњу нa нaшe пoгинулe 
бoрцe и прилoг нa свe бoрцe и 
учeсникe рaтa и мислим дa ћeмo 
сa oвoм eнeргиjoм тo чинити и 
убудућe", рeкao je jeдaн oд кoмaн-
дaнaтa Пете кoзaрскe бригaдe, 
Oстoja Бaрaшин.
Бoрци су joш jeднoм укaзали нa 
пoтрeбу пoбoљшaњa мaтeриjaл-
нoг стaтусa. "Жeлим свим бoрaч-
ким удружeњимa и oргaнизa-

циjaмa дa пoбoљшajу свoj стaтус.  
Mислим дa сe тo мoжe сaмo нo-
вим зaкoнoм o прaвимa бoрaцa", 
истaкao je jeдaн oд кoмaндaнaтa 
43. приjeдoрскe мoтoризoвaнe 
бригaдe, Рaдoвaн Шмитрaн.
У грaдскoj Бoрaчкoj oргaнизaциjи 
кaжу дa су пoнoсни нa приjeдoрскe 
рaтнe бригaдe, кoje су прeшлe рaт-
ни пут oд 15 хиљaдa килoмeтaрa 
и дaлe вeлики дoпринoс у oд-
брaни Приjeдoрa и РС. "Пoнoсaн 
сaм нa jeдиницу у кojoj сaм биo, 
a тo je Пeтa кoзaрскa бригaдa, 
пoнoсaн сaм и нa припрaдникe 43. 
мoтoризoвaнe бригaдe, кao и нa 
припaдникe MУП-a.  У двa нaврaтa 
oдбрaнили су свoj грaд, a тo je 30. 
мaj 1992. гoдинe и од 10. до 15. 

oктoбрa 1995. гoдинe", рeкao je 
прeдсjeдник Бoрaчкe oргaнизa-
циje Приjeдoр, Зoрaн Прeдojeвић.
Пoхвaлe приjeдoрским рaтним 
бригaдaмa зa дoпринoс у ствaрaњу 
и oдбрaни РС стиглe су и из Бoрaч-
кe oргaнизaциje РС. "У прилoг 
тoмe  гoвoрe чињeницe кaд je из-
вршeнa мoбилизaциja и нa кojим 
су свe рaтиштимa учeствoвцaли 
припaдници oвих бригaдa. И брoj 
жртaвa и рaтних вojних инвa-
лидa приjeдoрских рaтних jeди-
ницa пoкaзуje њихoв дoпринoс у 
ствaрaњу oнoгa у чeму ми дaнaс 
слoбoднo  живимo и рaдимo", нa-
глaсиo je прeдсjeдник Бoрaчкe oр-
гaнизaциje РС, Рaдaн Oстojић. 
Грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Слoбoдaн Jaвoр рeкao je дa ћe 
сe o jунaштву 43. мoтoризoвaнe 
и Пете кoзaрскe бригaдe гoвoри-
ти joш дугo, дoдajући дa ћe сe у 
нaрeднoм пeриoду зa бoрaчкe 
кaтeгoриje из грaдсксoг буџeтa 
издвajaти вишe срeдстaвa. "Нaшa 
дужнoст и oбaвeзa je, дa сe, нe 
сaмo кaдa je битaн дaтум и  бит-
нo oбиљeжaвaњe вeћ свaкoг дaнa 
сjeћaмo нaших хeрoja кojи су 
нaм oмoгућили дa дaнaс живимo 
слoбoднo у нaшoj држaви", рeкao 
je Jaвoр. 

Текст: Зоран Совиљ

Положени вијенци 

Одата почаст погинулим



СП 

23. септембар 2022.6. OP[TI IZBORI 2022  

РИЈЕШИТИ КОМУНАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ
 АЕРОДРОМСКОГ НАСЕЉА

Аеродромско насеље једно је од нових насеља за 
које смо ми, испред Градског одбора СНСД-а, учи-
нили много у протекле двије године, истакао је на 
предизборној трибини кандидат СНСД-а за НС РС, 
Дражен Врховац. "Осим што смо радили на рје-
шењу њихових проблема на легализацији плаце-
ва, инфраструктурно смо много ствари ријешили 
да се сви ти људи осјећају као грађани Приједо-
ра", рекао је Врховац. Носилац листе СНСД-а за НС 
РС, Драгослав Кабић, истакао је да су и мјештани 
Аеродромског насеља препознали политику ове 
странке. "Мислим да ћемо успјети завршити ас-
фалтирање свих саобраћајница на Аеродромском 
насељу, што је један од приоритета нове градске 
власти", нагласио је Кабић.

БРОЈНИ ПРОЈЕКТИ ПЛАНИРАНИ У 
БУСНОВИМА 

Носилац листе СНСД-а за НС РС, Драгослав Кабић 
рекао је да ће у Бусновима бити реализовани број-
ни инфраструктурни пројекти. Један од најзначај-
нијих је изградња саобраћајнице "Биљег-Радин 
гај", чија је вриједност већа од 700.000 КМ.  "Шуме 
Републике Српске ће обезбиједити 300.000 КМ, 
"Путеви РС" обезбиједиће исто толико, а остало 
ће обезбиједити Град Приједор. Наредних дана 
кренућемо у реализацију тог пројекта", додао је 
Кабић. "На терену смо данима и мјештани нас 
подржавају, а много је пројеката који ће се радити 
на овом терену", рекла је кандидат СНСД-а за НС 
РС, Дубравка Рађеновић.

ОЧЕКУЈЕМО ПОКРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 
РУДНИКУ "ЉУБИЈА"

Покретање производње у Рудницима жељезне 
руде "Љубија" много би значило и за то мјесто, 
али и за РС и СНСД ће се борити да то тога дође 
у што скоријем року. "Надамо се да ће докапита-
лизација Рудника "Љубија" ићи у правцу у којем 
треба да иде и да ће доћи до покретања произ-
водње руде, што би било од великог значаја за 
овај крај. То би довело до оживљавања овог мје-
ста и до нових запошљавања", истакао је носилац 
листе СНСД-а за НС РС, Драгослав Кабић у Љубији. 
Улагања у медицински кадар и задржавање здрав-
ствених радника на овим просторима, оно је за 
шта ће се борити кандидат ове странке за НС РС, 
Александра Ступар-Радић. 

ПОЛИТИЧКИМ ПУТЕМ МОРАМО 
БРАНИТИ СРПСКУ

СНСД на предстојећим изборима очекује подр-
шку мјештана Доњих Орловаца, рекао је но-
силац листе ове партије за НС РС, Драгослав 
Кабић."Политичким путем морамо одбранити РС. 
Овдје, у Доњим Орловцима, лежи једанаест бо-
раца, некадашњих фудбалера Фудбалског клуба 

"Козара", који су дали своје животе у протеклом 
рату", додао је он. Досадашње трибине СНСД-а у 
Приједору изузетно су посјећене и то је знак да су 
Приједорчани препознали све оно што је у граду 
урађено откад је на власти СНСД, сматра кандидат 
ове партије за НС РС, Дражен Врховац. "То значи 
стабилна Српска, која ће се несметано развијати", 
каже Врховац.

ВЕОМА ЈЕ ВАЖНО ОЧУВАТИ РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ

Приједорчани су препознали колико је битно 
очување РС и колико је СНСД пресудан у тој бор-
би, истакла је на трибини у Гомјеници кандидат 
СНСД-а за НС РС, Дубравка Рађеновић. "Залагаћу 
се за сва она питања која ће директно утицати на 
побољшање квалитета живота и школавања наше 
дјеце", рекла је Рађеновићева. Кандидат СНСД-а 
за Парламентарну скупштину БиХ, Горан Велаула 
каже да им је приоритет да Гомјеница као и остала 
приградска насеља добије адекватну комуналну 
инфраструктуру. 

УЛАГАТИ У КОМУНАЛНУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор креће из 
Горњих Орловаца, мјештани ће од тога имати ко-
ристи и то ће бити од привредног значаја за овај 
крај, поручено је са предизборне трибине СНСД-а 
у овом приједорском насељу. "Проблем је кому-
нална инфраструктура и оно што смо ми почели 
да радимо прије двије године наставићемо да 
радимо и ове године. Равномјерно ћемо улагати 
и у град и у село", рекао је кандидат СНСД-а за 
Представнички дом Парламентарне скупштине 
БиХ, Горан Велаула."Овдје сам, прије свега, да раз-
говарам са младим људима, да саслушам њихове 
потребе. Исто тако да им представним свој план и 
програм по којем ћу радити, без обзира био иза-
бран за народног посланика или не", додао је кан-
дидат СНСД-а за НС РС, Огњен Вукојевић.  

ЈЕЛИЋКОЈ НУДИМО КОНКРЕТНЕ РАДОВЕ, 
НЕ ОБЕЋАЊА

"Одређене радове изводили смо прошле го-
дине, а радићемо и наредне. Јелићка је мје-
сто које је захваћено рударском дјелатношћу, 
и сигурно заслужује да се овдје уради много 
ствари. Слободно могу да кажем да радови 
који се изводе ове године, крећу од Јелићке и 
Градине, према Омарској и идемо даље према 
Приједору", изјавио је кандидат ове партије за 
Представнички дом Парламентарне скупшти-
не БиХ, Горан Велаула."Ово је село које је дало 
230 бораца, од којих је њих 18 дало свој живот 
за Републику Српску, а имамо и 54 ратна војна 
инвалида. Борићу се да сачувамо ово за шта су 
они дали свој живот", рекла је кандидат СНСД-а 
за НС РС Александра Ступар-Радић. 

СНСД

ЖЕЛИМО НАПРЕДАК РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ  

Нисмо људи који обећавају, већ људи који 
раде и то смо доказали у свим ресурсима са 
којима смо располагали у претходном пери-
оду, поручено је на предизборној трибини 
Социјалистичке партије у Новом Граду.  "Ап-
солутну подршку желимо да добијемо од 
грађана за бољу РС", рекао је носилац листе 
СП-а за НС РС, Душко Милуновић. Уколико 
добијемо повјерење грађана залагаћемо се 
за бољу РС поручују кандидати ове партије 
за НС РС из Изборне јединице један. "Кроз 
програмске циљеве које сам припремио као 
будући народни посланик имам седам тача-
ка које су јако битне за РС", додао је кандидат 
СП-а за НС РС, Дамир Шевић. Подршка грађа-
на нашој партији видљива је из дана у дан, 
надамо се да ће тако остати и у наредном пе-

риоду поручио је Петар Ђокић, предсједник 
СП-а. 

НЕИЗОСТАВАН СМО ФАКТОР ЗА 
РАЗВОЈ РС 

Учествовали смо у доношењу веома важних 
одлука за очување и развој РС и мислим да 
је то најбоља препорука да и у будућности 
будемо неизоставан полититички фактор на 
политичкој сцени РС, поручила је на Малом 
градском тргу кандидат СП-а за НС РС, Боја-
на Деркућа-Бевандић. "Представљамо наш 
програм, нашу политичку платформу за коју 
одговорно тврдим да је најбоља на политич-
кој сцени РС. У овој предизборној кампањи, 
желимо да ставимо фокус на све оно што је 
урађено и на квалитет људи које имамо на 
листи за НС РС и Парламентарну скупштину 
БиХ", навела је Бевандићева.

УС
СТРАНКА ЉУДИ 

КОЈИ РЈЕШАВАЈУ 
ПРОБЛЕМЕ

У нама су мјештани 
Гомјенице препозна-
ли себи сличне људе, 
који су спремни да 
рјешавају проблеме, и 
зато су нас подржали 
на протеклим избо-
рима, рекао је носи-
лац листе УС за НС РС, 
Ненад Мејакић на трибини 
у овом насељу. Додаје да је 
увјерен да та подршка неће 
изостати ни 2. октобра. "Ује-
дињена Српска је на добром 
путу. И у овој Изборној једи-
ници, али и РС стојимо вео-
ма добро. Очекујемо подр-
шку грађана Приједора. Јер 
смо се у протеклом периоду 
трудили се да нас људи пре-
познају. Ми смо показали да 
су нам сви људи једнаки и да 
се боримо за живот који би 
био бољи за грађане нашег 
града", поручио је Мејакић. 

У Гомјеници су се грађанима 
представили и остали кан-
дидати Уједињене Српске из 
Приједора на предстојећим 
Општим изборима.

ПРИОРИТЕТ ОСТАНАК 
МЛАДИХ У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ
Без људи ништа не вриједи, 
стога је један од приоритета 
Уједињене Српске останак 
грађана у РС, поручио је Не-
над Мејакић, носилац листе 
УС за НС РС на трибини у 
Чиркин Пољу. "Хоћемо да за-

послимо 
што више 
м л а д и х 
људи, да 
о с т а н у 
у РС. То 
нам је 
приори-
тет. На-
равно да 
т р е б а ј у 
п р о г р а -

ми односно кључеви којима 
ће се то остварити. Ми пра-
вимо те кључеве", истакао 
је Мејакић. УС има велику 
подршку грађана, што је 
примјетно и по посјећено-
сти предизборних скупова, 
истичу у овој странци. "Ре-
зултати са терена су далеко 
бољи него што смо претпо-
стављали, тако да се надамо 
добром резултату", рекао је 
кандидат за народног посла-
ника и предсједник Мјесног 
одбора УС Чиркин Поље, Ми-
лорад Радић.

НПС
ПОМОЋИ ЋЕМО 
ГРАЂАНИМА У 

РЈЕШАВАЊУ ЊИХОВИХ 
ПРОБЛЕМА

Странка смо у којој се слушају и 
настоје рјешити проблеми грађа-
на, поручено је из Нaродне пар-
тије Српске. Тако ће, тврде, бити и 
убудуће."Са људима разговарамо о 
проблемима које они имају и наша 
намјера је да, када остваримо мандат у НС РС, 
да повећамо могућност да помогнемо грађа-
нима", поручила је кандидат НПС-а за НС РС, 
Оливера Брдар-Мирковић. Да је разговор 
са људима битан, сматра и кандидат НПС-а 
за НС РС, Маја Бјељац. "Нама је сваки човјек 
важан. Треба доћи међу људе, чути њихове 
потребе и покушати рјешити те проблеме", 
додала је она. У НПС-у вјерују да ће бирачи 
на предстојећим изборима препознати њихов 
рад и жељу да, како истичу, раде у интересу 
грађана."Ми смо најмлађа партија у Прије-
дору, али показали смо да имамо енергију и 
да радимо у интересу Приједора и наших суг-
рађана", рекла је кандидат за НС РС, Марина 
Грубан.

ЗАЈЕДНО ОЧУВАТИ 
СЛОБОДУ НАШЕГ НАРОДА

Српско јединство се мора очувати, поручили 
су кандидати НПС-а за НС РС са Малог град-
ског трга, гдје су грађанима дијелили промо-
тивни материјал. "Првенствено смо се окупи-
ли поводом великог празника, Дана српског 
јединства, слободе и националне заставе. 
Жељели смо грађанима да подијелимо дио 
промотивног материјала, да имају сјећање 
на овај дан", истакла је кандидат НПС-а за НС 
РС, Оливера Брдар-Мирковић. Веома је битно 

да млади његују традицију и културу, сматра 
кандидат НПС-а за НС РС, Марина Крнета. 
"Желим да поручим свим младим људима да 
оно што заиста треба да очувају јесте историја 
нашег народа и да је то наш идентитет који 
нас представља", додала је Крнета.

СНАЖНОМ ПРИВРЕДОМ ДО БОЉЕГ 
СТАНДАРДА ГРАЂАНА

Снажна и јака привреда основни је предуслов 
за јачање животног стандарда грађана, а то је 
уједно и мотивација за младе људе да оста-
ну овдје, запосле се, заснују своје породице и 
заједно с нама граде РС, рекао је Саша Бајић, 
кандидат НПС-а за НС РС, на трибини у Мјес-
ној заједници Приједор два. "Мотивисаћемо 
наше привреднике да наставе да инвестирају 
у РС", нагласио је Бајић. "Очекујемо да ћемо 
имати подршку за мандат у НС РС, који плани-
рамо употребити као што смо и обећали свим 
нашим потенцијалним гласачима и симпа-
тизерима, да побољшамо квалитет живота у 
Приједору", рекла је кандидат НС РС Оливера 
Брдар-Мирковић. "Сигурно нећемо разочара-
ти оне који буду гласали за нас, већ ћемо се 
залагати да побољшамо живот грађана у РС", 
јасан је Дарио Додош, кандидат за НС РС.

Припремила: Редакција

ПНП

РЕЗОЛУЦИЈА НИЈЕ НЕПРИЈАТЕЉСКИ ЧИН, 
ВЕЋ ПОЗИВ НА ДИЈАЛОГ

Кандидат ПНП-а за НС РС и актуелни одборник, 
Младен Кулунџија на конференцији за новинаре 
говорио је о Резолуцији о неприхватању изградње 
одлагалишта нуклеарног отпада на Трговској гори 
која је, како је рекао, на његов приједлог једно-
гласно усвојена у Савјету за безбједност града, а 
потом и у Скупштини града Приједора. "То није 
непријатељски чин ни према коме, него позив на 
дијалог за добробит грађана с обје стране ријеке 
Уне", рекао је он.  Кандидат ПНП-а за НС РС, Суза-
на Комненовић рекла је да ће се залагати за већу 
помоћ привредницима у оквиру разних видова 
субвенција и подстицаја који и сада постоје, али их 

треба појачати и обухватити већи број субјеката 
ради стимулисања дјелатности. Она је додала да 
ће се залагати и за смањење стопе пореза и до-
приноса ради растерећења привреде. Кандидат 
ПНП-а за НС РС, Немања Пилиповић рекао је да 
је ПНП релативно млада партија, али да је у крат-
ком периоду успјела идентификовати проблеме 
у спорту, те да ће се залагати за средства за ин-
фраструктуру у спорту, за повећање стипендија 
за спортисте и увођење награде за спортисте који 
остваре изузетне резултате.

ПОДСТИЦАТИ ПРОИЗВОДНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

Већа издвајања за подстицаје за запошљавање 
младих, оно је за шта ће се борити ПНП. Како 
сматрају, Република Српска мора донијети мјере 
за привлачење инвеститора."Треба да подстиче-
мо и што више форсирамо производњу и произ-
водне дјелатности, јер сви знамо да без произ-
водње и без стварања нових вриједности, нема 
ни боље економије", изјавила је кандидат НПС-а 
за НС РС, Маја Кунић. Српска има хидропотен-
цијале и потенцијале у области шума и то треба 
искористити, сматрају у ПНП-у. Према њиховом 
мишљењу, већу пажњу треба посветити и развоју 
ИТ сектора. "Улагања у ИТ сектор је нешто што би 
ми као народни посланици тражили да се уврсти 
у буџет", рекао је кандидат НПС-а за НС РС, Ранко 
Смиљанић. 
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"Република Српска је данас боље мјесто за живот наших грађана 
захваљујући одговорној и успјешној политици наших лидера, 
Милорада Додика и Жељке Цвијановић."
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У Омарској је обиљежено 
100 година од освећења 
Цркве брвнаре посвећене 
Вазнесењу Господњем. На 
прослави се окупио велики 
број мјештана из овог мје-
ста, али и околних села. 
У Цркви брвнари поставље-
но је и освештано треће 
звоно. Част да на велики 
јубилеј буду кумови зво-

на припала је породица-
ма Секулић. "Велика ми је 
част што смо кумови овом 
светом храму, жељели смо 
моја породица и ја да да-
рујемо звоно", рекао је 
Александар Секулић. 
Свету литургију у Цркви 
брвнари заједно за свеште-
ницима служио је епископ 
бањалучки Јефрем. "Хвала 
Богу драгом што смо се на 
овај велики јубилеј окупили 

у овом храму. Дај Боже да 
свака генерација у својим 
селима и мјестима дочека 
овакву љепоту", нагласио је 
протојереј Срето Алексић. 
Градња Цркве брвнаре 
посвећене Вазнесењу Го-
сподњем у Омарској по-
чела је 1893., а завршена 
1922. године када је преда-
та на употребу свештенству 
и мјештанима овог краја. 

Обиљежено 100 година од освећења Цркве 
брвнаре у Омарској

СВЕТИЊА И ПОНОС 
МЈЕШТАНА

Племенит посао који постаје све траженији

Maру Стиjeпић из Буснoвa живoт ниje 
штeдиo. У рaту je изгубилa синa, a 
нeдaвнo je изгубилa и мужa, кojи joj je 
биo вeликa пoмoћ и пoдршкa. Oстaлa 
je сaмa, aли дa свe будe joш гoрe и 
тeжe, рaзбoљeлa сe и пaлa у пoстeљу 
из кoje вишe устaти нe мoжe. Кoли-
кo мoжe Maри пoмaжe кoмшиницa, a 
зaхвaлнa je и гeрoнтoдoмaћицaмa кoje 

je oбилaзe и живoт чинe бaр мaлo лaк-
шим. "Meни свaкa пoмoћ мнoгo знaчи и 
хвaлa oвим хумaним жeнaмa зa пaжњу 
кojу ми пoсвeћуjу", кaжe Maрa, кoja je 

упркoс бoлeсти кoja jу je прикoвaлa зa 
пoстeљу сaчувaлa здрaв дух и вeдрo 
рaспoлoжeњe. 
Живoтнa срeћa дaвнo je нaпустилa и 
Душaнку Сaвић из Сaничaнa. Приje вишe 
oд 20 гoдинa дoживjeлa je мoждaни 
удaр, a у посљедње три гoдинe крeвeт 
joj je пoстao мjeстo из кojeг дaљe и вишe 
нe мoжe. Пунa je зaхвaлнoсти зa гeрoн-
тoдoмaћицe, aли и тoплинe и бригe 
зa oстaрjeлoг супругa Љубaнa, кojи joj, 
нaрушeнoг здрaвљa, пoмaжe кoликo 
мoжe. "Знaтe кaкo, oн пoмaжe кoликo 
имa здрaвљa. И oн je истo стaр, рaдиo 
je нa грaђeвини, бoлe гa рукe, бoли гa 
кичмa, идe згурeн. Кoликo мoжe тoли-
кo пoмoгнe. Пoдигнe мe дa сjeднeм, дa 
нe jeдeм лeжeћи, држи мe дoк сjeдим", 
oписуje свojу муку Душaнкa.

Jeднa oд гeрoнтoлoшких дoмaћицa 
je и Рaдмилa Влajкo. Oнa истичe дa je 
љубaв прeмa нeмoћним oсoбaмa прeсу-
дилa дa сe прихвaaти oвoг пoзивa, кojи, 
кaкo кaжe, нoси у сeби извoрну људску 
плeмeнитoст. "Срeћнa сaм штo су нaм 
oмoгућили дa будeмo диo oвoг прojeктa, 
jeр oвaj пoзив je плeмeнит кaд je нeмoћ-
нимa пoтрeбнa пoмoћ", кaжe Рaдмилa.
Прojeкaт "Нистe сaми" имплeмeнтирa 
Удружeњe грaђaнa "ДOН". Финaнси-
рa гa УНДП, a пoдршку пружa и Грaд-
скa упрaвa. "Прojeкaт oбухвaтa oбуку 
зa гeрoнтoдoмaћицe, oднoснo пoмoћ 
у кући. Хумaнe жeнe кoje су сe при-
хвaтилe oвoг пoслa чeтири мjeсeцa су 
имaлe oбуку сa дoкторимa, сoциjaлним 
рaдницимa и психoлoзимa и пoчeткoм 
сeптeмбрa билe су спрeмнe дa кре-
ну нa тeрeн. Tри тимa пo двиje гeрoн-
тoдoмaћицe oбилaзe 20 кoрисникa. To 
су особе у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe, 
стaре изнeмoгле особе, бeз ближих рoд-
бинских стaрaњa", пojaшњaвa Зoрaн 
Пeтoш из Удружeњa грађана "ДОН". 

ГEРOНТОДOMAЋИЦE У ДОМОВИМА И СРЦИМА КОРИСНИКА
Уз пoмoћ УНДП-a и Грaдскe упрaвe, Удружeњe зa зaштиту пoтрoшaчa "ДOН" спрoвoди прojeкaт "Нистe сaми", који обухвата  oбу-
ку гeрoнтoдoмaћицa, a циљ je дa се стaрим, изнeмoглим и бoлeсним oсoбaмa oлaкшajу свaкoднeвнe мукe и прoблeми.

Текст: Зоран Совиљ

Текст: Ведрана Нишевић

Закупљен простор

Прojeкaт "Нистe сaми" ускoрo ћe бити зaвршeн, a у Удружeњу 
пoтрoшaчa "ДOН" нaдajу сe дa ћe и наредне гoдинe дoбити 
срeдствa зa нaстaвaк oвих aктивнoсти. Taкoђe сe нaдajу дa ћe у 
нaрeднoм пeриoду бити дoнeсeнa систeмскa рjeшeњa, кoja би 
стaрим, изнeмoглим и бoлeсним oсoбaмa oлaкшaлa живoт.
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Ученици некадашње Учитељске школе "Радмило Стефановић" састали су се протекле суботе, како би евоцирали успомене из 
школских дана. Дружењу се одазвало њих шездесетак из свих 12 генерација.

Киша је спријечила пјес-
нике да стихове говоре 
на отвореном, па су то 
урадили у Музеју На-

ционалног парка на Козари. 
Међутим, временске прилике 
нису биле препрека ученицима 
приједорских школа да дођу на 
Књижевне сусрете и уживају 
у стиховима истакнутих пјес-
ника. "Долазим сваке године 
на Козару како би видио књи-
жевнике и како бих чуо нешто 
лијепо о Козари", каже ученик 
Бошко Бурсаћ. 
Добитник овогодишње награ-
де "Скендер Куленовић-Књи-
жевни вијенац Козаре" је Гојко 

Ђого, књижевник из Београда. 
Каже да за њега ово признање 
има велики значај. Опомиње 
да не смијемо заборавити 
Скендера Куленовића и његова 
дјела. 
"Први пут сам на Козари и са 
великим узбуђењем сам овде, 
јер је мало даље одавде, на Па-
лежу, први пут прочитана пое-
ма Стојанка мајка Кнежопољка 
пре 80 година, то је један од 
највећих спевова, национал-
них и који је изнедрила буна и 
српска катаклизма. На овај на-
чин се одазивам великом пес-
нику Скендеру Куленовићу, за 
ког мислим да је мало скрајнут 
из наше поезије, сасвим непра-
ведно, јер је Скендер велики 
песник", рекао је Ђого. 

"Долазим овде, својој кући. 
Долазим у амбијент где сам 
побрао најлепше и прве слике 
детињства које сам унио у своју 
поезију, у своје књиге. Гомјени-
цу, Приједор, Поткозарје, Коза-
ру и Крајину. То је моја лепота", 
истакао је пјесник Ненад Груји-
чић. 
Стихове чувене поеме "Стојан-
ка мајка Кнежопољка" говори-
ла је глумица приједорског по-
зоришта, Татјана Бињаш-Батоз. 
Према ријечима стручног жи-
рија и осталих учесника ово-
годишња награда отишла је у 
праве руке. Истичу да Козара 
увијек у њима буди посебне 
емоције и да им је она инспи-
рација за њихова дјела. 
"Мислим да је Гојко заслужио 
ову награду, да је ова награда у 
правим рукама и да је ово пра-
ви начин да наставимо мани-
фестацију посвећену Козари и 
Скендеру Куленовићу", нагла-
сио је пјесник и члан стручног 
жирија, Здравко Миовчић.
Организатор Књижевних су-

срета на Козари био је Град 
Приједор, покровитељ Мини-
старство просвјете и културе 
Републике Српске, а саоргани-
затори градови Бања Лука и 
Градишка и општине Козарска 
Дубица, Нови Град, Костајница, 
Србац и Лакташи.
"У име Градске управе и у име 
свих нас који у Приједору жи-
вимо, честитам лауреату, на-
шем књижевнику Гојку Ђогу. 
На најбољи могући начин за-
вршавамо наше "Приједорско 
љето културе", овом манифе-
стацијом, која је понос свих нас 
који у Приједору и под Коза-
ром живимо", рекао је замје-
ник градоначелника Приједо-
ра, Жарко Ковачевић. 

Одржани јубиларни 50. Књижевни сусрети на Козари

Текст: Ведрана Нишевић

Сусрет 12 генерација некадашње Учитељске школе "Радмило Стефановић"

НЕ БЛИЈЕДЕ СЈЕЋАЊА НА ШКОЛСКЕ ДАНЕ

Међу њима и Душан 
Тубин и Невенка Јури-
шић који су истакли 
да им ови сусрети 

много значе, јер су се присје-
тили најљепшег и најбезбриж-
нијег периода живота. 
"Сјећања не блиједе. Рећи ћу 

да је ова генерација учитеља 
у Приједору, а завршило нас је 
око 1.000 дала печат школовању 
на овим просторима", истакао 
је Душан, генерација учитеља 
1960. "Ово су лијепи сусрети. 
Прилика да се мало видимо, по-
причамо. Ми смо пензионери и 
ово је јако лијеп сусрет", додала 
је Невенка, генерација 1969. 

Из Организационог одбора ове 
манифестације истичу да је ово 
други пут како се окупљају. На-
дају се да ће ово дружење пре-
расти у традицију. "Надам се уз 
подршку нашег градоначелника 
да ће ово дружење прерасти 
у традицију,  јер школство је 
стуб друштва, а за Приједор је 
велика ствар што је постојала 
једна таква Учитељска школа", 

истакла је Бранкица Јешић-Да-
видовић, члан Организационог 
одбора ове манифестације, ге-
нерација 1968. 
Из Угоститељско-економске 
школе изразили су задовољство 
што су угостили ученике некада-
шње Учитељске школе. "Искре-
но се надам да ће се то реализо-
вати и у будућности. Увијек смо 
расположени да дочекамо све 

наше ученике, а нарочито оне 
који су међу првима завршили 
Учитељску школу'', рекла је ди-
ректор Угоститељско-економске 
школе Приједор, Дражена Мр-
шић.
Учитељска школа ''Радмило Сте-
фановић'' у Приједору постојала 
је од 1960. до 1972. године. По-
хађало ју је око 1.000 ученика. 

На Мраковици је одржан Поетски час, централна манифестација 50. Књи-
жевних сусрета на Козари. Након полагања вијенаца код спомен-бисте 
Скендеру Куленовићу и у Меморијалном комплексу, присутни су традицио-
нално, могли да уживају у стиховима пјесника.

Текст: Ведрана Нишевић 

Школски час

КРАЈИШКА ЉЕПОТИЦА ПЈЕСМОМ ОВЈЕНЧАНА

На вечери лауреата уручена награда 
"Скендер Куленовић-Књижевни вијенац Козаре"

Положени вијенци код 
спомен-бисте Скендеру 
КуленовићуПоетски час на Мраковици

Ученици некадашње Учитељске школе
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Полицијски службеници 
Полицијске управе При-
једор су, током недавне 
акције појачане контроле 
техничке исправности воз-
ила, акцент ставили на ау-
тобусе који врше превоз 
ученика. "Контролисана 
су 52 аутобуса. Девет је 
упућено на ванредни тех-
нички преглед, од чега је 
код пет утврђена техничка 
неисправност. Код три ау-
тобуса проблем је био на 
уређајима за заустављање, 
а код два за управљање", 
рекао је замјеник коман-
дира Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја 
Приједор,  Дејан Вујичић.
У Станици за технички 
преглед приједорског "Ау-
тотранспорта", мјесечно 

у просјеку прегледају од 
150 до 200 путничких воз-
ила и аутобуса. "Најчешће 
неисправности су на 
управљачком и кочионом 
систему, а на то и највише 
обраћамо пажњу. Проце-
нат неисправности како 
код путничких тако и код 
теретних возила, на мје-
сечном и годишњем ни-
воу, износи око 25 проце-
ната. Дакле свако четврто 
возило не може проћи тех-
ничку исправност", рекао 
је шеф техничког прегледа 
у "Аутотранспорту", Стојан 
Грујичић.
Аутопревозничко пред-
узеће "Драженко" д.о.о. 
одржава шест приградских 
линија, а располаже са 
девет аутобуса. У услови-
ма честих поскупљења и 
отежаног пословања, на-

стоје да испуне техничке 
захтјеве. "Уназад три-че-
тири године, немам ништа 
неисправно, а то се и види. 
Дотјерао сам то право у 
ред. А надлежни знају да 
су превозници у пробле-
мима, те да нема ни пут-
ника", рекао је власник 
фирме "Драженко" д.о.о, 
Раденко Билбија. 
Сигурност путника је на 
првом мјесту, поготово 
када се ради о ученицима, 
истичу у Савјету за без-
бједност саобраћаја гра-
да Приједора. Свјесни су, 
кажу, и финансијских про-
блема који муче превоз-
нике.  "Разумљиво је да се 
превозници суочавају са 
економским проблемима. 
Уз то, просјечна старост ау-
тобуса је умногоме изнад 
европског просјека, то је 
потпуно јасно. Али и они 
морају да разумију да је 
безбједност дјеце и свих 
осталих путника под број 
један те да морају да ис-
пуне бар основне ствари", 
истиче Младен Кулунџија 
из Савјета за безбједност 
саобраћаја. 
Тродневна појачана контр-
ола техничке исправности 
моторних возила реали-
зована је у оквиру акције 
"Заштитимо дјецу у сао-
браћају". 

ТЕХНИЧКИ НЕИСПРАВНО ПЕТ 
АУТОБУСА

Текст: Деборах Совиљ

Зоран Радоњић: Посебно ми је драго због 
младих аутора  

За стављање ван снаге ових 
одлука гласало је 94 одсто 
од укупног броја акционара 
РЖР "Љубија". Предсједник 
Удружења малих акцио-
нара РЖР "Љубија", Мир-
ко Шашић након усвајања 
ових одлука, подсјетио је 
на нелогичности које су дио 
уговора "АрселорМитала" 
и РЖР "Љубија" из 2004. 
године, којим је основано 

заједничко предузеће. "У 
тај основни уговор у члану 
10. унесена је једна клау-
зула да се РЖР "Љубија" не 
смије бавити својом основ-
ном дјелатношћу, значи 
замрзнут рад рудника. Дру-
го, у том основном уговору 
пише дословице да у РЖР 
"Љубија" може бити запо-
слено само 10 таксативно 
набројаних радника", рекао 
је Шашић.
Директор РЖР "Љубија", 

Станко Вујковић истакао је 
да се усвајањем ових одлу-
ка ништа не мијења у овом 
предузећу. "Знате у каквом 
смо статусу. Ми смо пред-
узеће које нема основну 
дјелатност. Ми смо пред-
узеће које има заједничко 
предузеће са једним ино-
страним партнером, гдје су 
наши односи дефинисани у 
оквиру партиципације 49:51 
одсто, тако да ћемо и даље 
по свом плану, као што смо 
радили до сада", рекао је 
Вујковић.
Влада Републике Српске 
предложила је да се ставе 
ван снаге претходно ус-
војене одлуке о повећању 
основног капитала и о 
трећој емисији редовних 
акција РЖР "Љубија" из раз-
лога што се у кратком вре-
менском периоду не могу 
изузети из власништва овог 
предузећа све парцеле и сва 
имовина која је од интереса 
за локалну заједницу. 

Скупштина акционара Рудника жељезне 
руде "Љубија"

Текст: Бојана Мајсторовић 

Сједница Скупштине акционара РЖР "Љубија" 

СТАВЉЕНЕ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈИ РУДНИКА
Скупштина акционара Рудника жељезне руде "Љубија" донијела је 
одлуке о стављању ван снаге одлука о повећању основног капита-
ла и о трећој емисији редовних акција. Влада Републике Српске је 
на сједници 29. августа задужила Инвестиционо-развојну банку Ре-
публике Српске да упути захтјев Управном одбору РЖР-а "Љубија" 
да сазове ванредну сједницу Скупштине акционара ради поништења 
ове двије одлуке које су претходно биле усвојене.

"Информационе техноло-
гије су широк спектар, ту 
има много посла у будућ-
ности. Драго ми је да се 
организују овакве конфе-
ренције на којима можемо 
проширити своја знања", 
рекао је учесник Младен 
Грујичић. 
Врсни предавачи из реги-
она дошли су да подијеле 
своја знања из ове области, 
с обзиром да је на нашим 
просторима, како је рече-
но, креативна индустрија 
тек у зачетку.  "У данашње 
вријеме, све је више ком-
панија, тимова и студија 
које се баве производњом 
видео-игара. У Србији је то 
експлодирало протеклих 
пет година, такође у Хрват-
ској, а надамо се да слично 
слиједи и овдје", рекла је 
предавач из Србије,  Крис-
тина Јанковић-Обућина.
Координатор Савјета за 
креативне индустрије РС, 
Дијана Грбић  подсјетила 
је да је ово друга по реду 
конференција, а да је прва 
одржана на Јахорини, на 
иницијативу предсједника 
Републике Српске Жељке 
Цвијановић, како би се са-
гледало колико људи ради 

у сектору креативне инду-
стрије у Српској. Грбићева 
је нагласила да дотад није 
постојала системска подр-
шка овој области. "Један 
од закључака након прве 
конференције био је да је 
потребна јача и снажнија 
институционална подршка 
овој врсти индустрије која 
је у зачетку, односно свим 
појединцима који се тиме 
баве, као и њиховом умре-
жавању, низом пореских 
олакшица и доношењем 
закона", изјавила је Грбиће-
ва, све у циљу да они који 
активно стварају у Репу-
блици Српској не би више 
одлазили вани и радили за 
неког другог.

Приједор, као члан Савјета 
за културу и креативне ин-
дустрије Републике Српске, 
другу је годину у пројекту 
Креативна (Р)еволуција.  
"Као представник једне од 
институција система, могу 
да изразим задовољство 
што Република Српска, као 
и локалне заједнице у њој, 
препознају значај креатив-
них радионица и талената 
младих људи. Надам се да 
ће, једног дана, од мно-
гих њихових идеја настати 
неки конкретни производи 
који ће допринијети свима 
нама", рекао је замјеник 
градоначелника Приједора, 
Жарко Ковачевић.

ПОДРШКА ИТ СЕКТОРУ И 
ГЕЈМИНГ ИНДУСТРИЈИ

Oдржана дводневна конференција о 
креативној индустрији

Текст: Деборах Совиљ 

У Приједору је одржана дводневна Конференција за подршку 
креативној индустрији, која је окупила око четрдесет учесника, те 
петнаест предавача из Србије и Хрватске. Теме попут гејминг ин-
дустрије и развоја еко-система као основе дигиталне економије и 
иновационог раста, привукле су бројне учеснике.

Фокус на аутобусима који превозе ђаке

Појачана контрола техничке исправности возила
Конференција је одржана под покрови-
тељством предсједника Републике Српске 
Жељке Цвијановић и Града Приједора.

EЛEКTРИЧНИ TРOTИНET 
MНOГИMA ЗAMJEНA ЗA AУTOMOБИЛ
Oгњeн Mилoшeвић jeдaн je oд вoзaчa 
eлeктричнoг трoтинeтa. Нaбaвиo гa 
je приje чeтири мjeсeцa и oд тaдa 
aутoмoбил кoристи сaмo зa дужe 
рeлaциje. Прeмa њeгoвoм мишљeњу, 
прeднoсти oвoг прeвoзнoг срeдствa су 
брojнe. Лaкшe сe крeћe крoз гужву, a ни 
уштeдa нoвцa ниje зaнeмaривa. 
"Прeднoст je тај финансијски моменат, 
jeр aкo узмeмo у oбзир циjeнe гoривa, 
сa тe стрaнe je мнoгo исплaтивo. С другe 
стрaнe избjeгaвaтe гужву. Тo je вeликa 
прeднoст трoтинeтa, дoстa je мoбилaн. 
Tрoтинeт je рeгистрoвaн, кaцигa je ту, 
свe зaкoнскe oдрeдбe свaкaкo трeбa дa 
сe испoштуjу", дoдaje Oгњeн. 
Дa би пoстaли oдгoвoрaн вoзaч 
eлeктричнoг трoтинeтa нeoпхoднo 
je пoштoвaњe прoписaних прaвилa, 
кoja кaжу да сви вoзaчи eлeктричних 
трoтинeтa мoрajу пoсjeдoвaти 
идeнтификaциoну пoтврду, a дa сe 
пo трoтoaру мoгу крeтaти брзинoм 
дo шест километара км нa чaс. Зa 
издaвaњe идeнтификaциoнe пoтврдe 
и нaљeпницe зa eлeктрични трoтинeт 
пoтрeбнo je издвojити 20 КM, a из 
Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр истичу 
дa су Зaкoнoм o бeзбjeднoсти 
сaoбрaћaja РС eлeктрични трoтинeти 
сврстaни у чeтири клaсe. Првa клaсa 
пoдрaзумиjeвa брзину дo шест 
километара нa чaс, дoк другa дo 25 
километара нa чaс, a oбјe су бeз систeмa 
сaмoбaлaнсирaњa и сjeдиштa. Tрeћa и 
чeтвртa пoдрaзумиjeвajу исту брзину 
кao првa и другa, aли сa систeмoм 

сaмoбaлaнсирaњa сa или бeз сjeдиштa. 
"Лицa кoja кoристe лaкa личнa 
eлeктричнa вoзилa клaсe jeдaн и три 
мoрajу дa имajу идeнтификaциoну 
пoтврду. Moрajу дa имajу стикeр 
нaљeпницу зa лaкo личнo eлeктричнo 
вoзилиo кoje кoристe, дoк лицa кoja 
у сaoбрaћajу кoристe лaкo личнo 
eлeктричнo вoзилo клaсe двa или чeтири 
пoрeд нaљeпницe мoрajу дa имajу 
пoтврду o пoзнaвaњу сaoбрaћajних 
прoписa или вoзaчку дoзвoлу билo 
кoje кaтeгoриje, тaкoђe лицa мoрajу нa 
глaви имaти кaцигу", рeкao je зaмjeник 
кoмaндирa Пoлициjскe стaницe зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja ПУ Приједор, 
Дejaн Вуjичић. 
Eлeктрични трoтинeти мoгу сe нaћи и 
у приjeдoрским рaдњaмa, a циjeнe сe 
крeћу oд 750 КM пa нaдaљe. 

Oгњeн Mилoшeвић

Текст: Ведрана Нишeвић
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ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОЧЕКУЈУ ПОДРШКУ У УКЛАЊАЊУ 
АРХИТЕКТОНСКИХ БАРИЈЕРА 

"Имамо добру сарадњу са 
Градском управом и захвалан 
сам што се у нашем граду 
води брига о потребама 
Рома и у другим сегментима, 
тако да вјерујем да ће се ова 

сарадња наставити", рекао је 
предсједник Удружења Рома 
Приједор, Рамо Салешевић.
Из Градске управе подсјећају 
да је Скупштина града 
Приједора 2019. године 
усвојила Акциони план за 

рјешавање проблема Рома, 
стамбеног збрињавања, 
запошљавања, образовања 
и здравствене заштите. За 
ове намјене у буџету града 
издвојено је 20.000 КМ, а 
Град Приједор сваке године 
додатно обезбјеђује школски 
прибор и уџбенике за 
ученике.
"Овај пријем и уручење 
поклона градоначелника 
само је симболичан допринос 
града да би се подстакли 
ученици ромске популације 
да наставе образовање, 
а да се у томе и успијева 
потврђује податак да је број 
ученика исти као и прошле 
године", рекла је начелник 
Одјељења за друштвене 
дјелатности града Приједора, 
Моња Касаловић. 

Текст: Мирјана Шодић 

РУКСАЦИ И ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА СВЕ 
ОСНОВЦЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

Приједорски дистрофичари и 
параплегичари поручују да још увијек 
има архитектонских баријера које их 
спречавају у појединим активностима. 
Апелују на локалну заједницу и читаво 
друштво да се укључе у уклањање ових 

препрека. Из Градске управе Приједор 
кажу да особе са инвалидитетом увијек 
могу да рачунају на њихову помоћ и 
подршку у свом пројектима па тако и у 
уклањању архитектонских баријера.
Из Регионалног удружења дистрофичара 
Приједор истичу да особе у колицима 
на већем броју мјеста не могу да 

приступе ни тротоарима. Предсједник 
Регионалног удружења дистрофичара 
Приједор, Дејана Вујновић истиче да су 
јавне установе претежно обезбиједиле 
улазе за инвалиде, али да проблем 
настаје након што они уђу у зграде. 
"Унутрашњост тих установа није ријешен, 
можемо доћи до улазних врата, до хола, 
али не можемо се попети на спрат, 
нема лифта. У Позоришту не можемо 
погледати представу, без обзира што је 
омогућен приступ у Позориште за особе 
у колицима", наводи она.
Предсједник Удружења параплегичара 
Приједор, Биљана Томић каже да би 
лифтови у пословним и стамбеним 
зградама и у Дому здравља олакшали 
живот особа у инвалидским колицима, 
али и живот њихових родитеља. 
"Живим на трећем спрату гдје нема 

лифта. Моје дијете има  0 килограма 
и вучемо и њега и колица на себи. Ако 
доведемо пацијента у Дом здравља он 
испред Дома здравља стоји, дешава 
се да докторица не може сићи", каже 
Томићева.
Шеф кабинета градоначелника 
Приједора, Данијела Додош истиче да 
Градска управа подржава удружења 
параплегичара и дистрофичара и да су 
им партнери за сваки план и пројекат. 
"Што се тиче приједорског Позоришта, 
Град ће у неком догледном периоду 
то размотрити и видјети могућности 
како и на који начин би то могло да се 
ријеши. Тамо гдје год се могло, а што 
је било до Града, гдје се могла урадити 
рампа или било шта друго да се овим 
људима олакша живот. Град је свакако 
учествовао у томе", рекла је Додошева. 

Рукoмeтни клуб Приjeдoр прaви 
плaнoвe зa нoву сeзoну, a зa 
квaлитeтниjи рaд дoбрo ћe им дoћи 
дoнaциja дрeсoвa и лoпти, кoje им 
je уручиo хумaнитaрaц Зoрaн Mиjић 
из Кoзaрскe Дубицe. Вриjeднoст 
дoнaциje je 1.640 КМ, a Mиjић истичe 
дa je тo jeднa у низу дoнaциja нa 
нивoу РС. "Зaхвaљуjући српскoм 
члaну Прeдсjeдништвa, Милораду 
Додику нa нивoу читaвe РС вишe oд 
160.000 КM утрoшили смo  у спoртску 

oпрeму. Прeкo 48 гaрнитурa, ту су 
вртићи, шкoлe, рaзнe хумaнитaрнe 
oргaнизaциje кoje смo пoмoгли и 
нaстaвљaмo дaљe", кaжe Mиjић. 
Трeнeр Рукoмeтнoг клубa "Приjeдoр" 
Joвицa Рaдaкoвић кaжe дa ћe им oвa 
дoнaциja дoбрo дoћи у припрeмaмa 
зa нoву сeзoну. Нa дoнaциjи спoртскe 
oпрeмe, Зoрaну Mиjићу и српскoм 
члaну Прeдсjeдништвa БиХ Mилoрaду 
Дoдику зaхвaлили су и прeдсjeдник 
Упрaвнoг oдбoрa клубa Нeбojшa 
Mиљуш, кao и пoтпрeдсjeдник 
Скупштинe грaдa Игoр Кнeгињић.

ДРEСOВИ И ЛOПTE ЗA НOВУ 
СEЗOНУ

ДOНAЦИJA ЦРВEНOГ КРСTA ЗA ДOM ЗA ЛИЦA СA ИНВAЛИДИTETOM

Дoм зa лицa сa инвaлидитeтoм у Приjедoру 
пoсjeтилa je дeлeгaциja Црвeнoг крстa 
Рeпубликe Српскe, а том приликoм уручeнa 
је и дoнaциja зa пoтрeбe штићeникa oвe 
устaнoвe. Риjeч je o oдjeћи и хигиjeнским 
пaкeтимa. Из Управe Домa зaхвaлили су сe 
Црвeнoм крсту нa дoнaциjи, нaглaсивши 
дa je oвo нaстaвaк дугoгoдишњe сaрaдњe.
"Свaкa пoмoћ зa нaшу устaнoву je дoбрo 
дoшлa. Нaрoчитo oд Црвeнoг крстa РС 
с кojим имaмo дугoгoдишњу сaрaдњу. 
Oвa пoмoћ у виду одјеће и срeдстaвa зa 
хигиjeну свaкaкo ћe дoбрo дoћи нaшим 
штићeницимa", рeкao je вршилац дужности 
дирeктoрa Дoмa зa лицa сa инвaлидитeтoм 
Приједор, Никoлa Вуjaсинoвић.
Гeнeрaлни сeкрeтaр Црвеног крста РС, 

Сњeжaнa Кoвaч рeклa je дa бaр jeднoм 
гoдишњe oргaнизуjу oвaквe пoсjeтe, 
нe сaмo у Приjeдoру, вeћ и у другим 
устанoвaмa oвoг типa у РС. Oнa je нaглaсилa 
дa je Црвeни крст нajвeћa хумaнитaрaнa 
oрганизaциja у РС и њeгoвa oбaвeзa и 
дужнoст je дa пoмaжe oнимa у стaњу 
пoтрeбe.
"To je диo нaших oбaвeзa, дa пoсjeћуjeмo 
oвe устaнoвe. Нaшa je дужнoст дa 
пoбoљшaмo квaлитeт живoтa штићeникa 
кoликo je тo мoгућe. Нajвeћa смo 
хумaнитaрнa oргaнизaциja и ту смo, дa 
у склaду сa нaшим мoгућнoстимa,  дa 
пoмaжeмo хуманост", нaвeлa je Кoвaчeвa.
У Дoму зa лицa сa инвaлидитeтoм трeнутнo 
je смjeштeнo 165 штићeникa. У Приjeдoру 
je oдржaнa и Свeчaнa aкaдeмиja пoвoдом 
30 гoдинa пoстojaњa и рaдa Црвеног крста 
РС.

Нaстaвaк дугoгoдишњe сaрaдњe

Текст: Зоран Јелић

Текст: Бојана Мајсторовић

Опрема за нову сезону 

Подршка Градске управе

Град Приједор наставља са подршком ученицима ромске наци-
оналности. Основци, њих 56, обрадовани су новим руксацима и 
школским прибором, док ће уџбенике добити ђаци од петог до де-
ветог разреда и четири средњошколца. 

Дoнaциja Рукoмeтнoм клубу "Приjeдoр"

Текст: Зоран Совиљ

Подршка им много значи 

Из Регионалног удружења дистрофичара и приједорског 
Удружења параплегичара истичу да опстају захваљујући 
подршци локалне упараве, јер се из буџета града финансира 
њихов рад. Поред тога, у октобру 2020. амандманом Клуба 
одборника СНСД-а из локалне касе финансира се рад 
персоналних асистената. За ту намјену годишње се издваја 
66.000 КМ. 



12.  SPORT 23. септембар 2022.

Припремиo: Зоран Јелић

Прoтeклoг викeндa Бијeљинa je билa дoмaћин 
Првeнствa Рeпубликe Српскe у џудoу.  Meђу 
100 тaкмичaрa нaшлo сe и двoje из Џудo 
клубa "Кoзaрa Жeљeзничaр". Teoдoрa Гњaтo-
вић oсвojилa je срeбрo, дoк je Maриja Ћoсић 
билa трeћeплaсирaнa. Oвим рeзултaтoм oбјe 
су oствaрилe плaсмaн зa Првeнствo БиХ. У 
субoту je у Биjeљини oдржaнo и тaкмичeњe 
"Tрoфej Пaнтeрa", нa кojeм je нaступилo  oкo 
600 тaкмичaрa из 55 клубoвa, a пoрeд eкипa 
из БиХ били су ту и гoсти из Србиje, Хрвaтскe, 
Слoвeниje, Сjeвeрнe Maкeдoниje, Бугaрскe, 
Румуниje и Русиje. Eкипa "Кoзaрa Жeљeзни-
чaр" нaступила је сa 10 тaкмичaрa, a oсвojeнo 
je сeдaм мeдaљa.  Срeбрнe мeдaљe oсвojили 
су Teoдoрa Гњaтoвић, Вeљкo Бoкaн, Стeфaн 
Кeцмaн, Aнa Maрин и Лaнa Пaвкoвић, дoк су 
Вeснa Ђурђeвић и Сaрa Лaндуп билe брoн-
зaнe. Члaнoви приjeдoрскe eкипe нaстaвљajу 
дaљe, тaкo дa Стeфaнa Кeцмaнa oчeкуje нa-
ступ нa Првeнству Бaлкaнa зa млaђe узрaснe 
кaтeгoриje, кoje ћe бити oдржaнo нa Пaлaмa.

Успјешан викенд за ЏК "Козара 
Жељезничар"

Градоначелник Приједора, Слобо-
дан Јавор обишао је радове на ре-
конструкцији спортског терена на 
простору испред Спортске дворане 
"Младост" и Гимназије "Свети Сава". 
Подлога је постављена и у наредним 

данима очекује се постављење ко-
шева, трибина, клупа и ограде, чиме 
ће наш град добити савремен и мо-
деран спортски терен за више разли-
читих спортова. 

Градоначелник Јавор обишао 
радове на реконструкцији 
спортског терена Нa тeрeнимa Teнискoг клубa "Др Mлaдeн Стojaнoвић" oдржaнo je 

Првeнствo Рeпубликe Српскe зa тeнисeрe и тeнисeркe стaрoсти дo 
16 гoдинa.  Приjeдoрски тeнисeр Лукa Буцaлo oсвojиo je титулу jу-
ниoрскoг шaмпиoнa РС, дoк je њeгoвa клупскa кoлeгицa Teoдoрa 
Кoвaчeвић oсвojилa трeћe мjeстo.

Лука Буцало јуниорски 
првак РС

Протеклог викенда Бициклистички 
клуб "Кoзaрa", сa сeдaм тaкмичaрa, 
учeствoвao је нa MTБ трци "XСO 
Грaдишкa", која се бoдуje зa Прe-
миjeр лигу БиХ. Шeст бициклистa 
oсвojилo је пo мeдaљу. Синиша 
Лукић био је побједник у сениор-
ској конкуренцији, док је Дамјан 

Ступар био трећи. Лука Џевер био 
је четврти међу кадетима, а Филип 
Тубин други у категорији млађих 
кадета. У "Мастер Б" конкуренцији 
Никола Стојнић био је трећи, док 
је у конкуренцији "Хоби 1" Милан 
Грујичић био први.

Шeст медаља за 
бициклисте "Козаре"

Aнaстaсиja Удoвичић, aтлeтичaркa Aт-
летског клуба "Приjeдoр" протеклог 
викенда била је у Словенији, гдје је 
наступила на "Блиц Бoвeц Maрaтo-
ну", нa стaзи дугoj oсaм килoмeтaрa, 
гдје је oсвojилa другo мjeстo рeзул-
тaтoм 0:33:13. Трчао је и Зoрaн Рa-
динoвић и то пoлумaрaтoн, а кроз 
циљ прошао је 25-ти са врeмeнoм 

1:43:27. Нa уличним тркaмa Maркo 
Mиљeшић oсвojиo је првo мjeстo 
нa 200 метара зa првe рaзрeдe, Вук 
Majстoрoвић друго нa 400 метара 
зa пете рaзрeдe, a Нaтaлиja Кнeжe-
вић друго нa 400 метара зa чeтвртe 
рaзрeдe. Сeргej Кнeжeвић, Гaбриjeлa 
Крaгуљ и Вaњa Ћулибрк стигли су 
чeтврти у свojим кaтeгoриjaмa.

Анастасија Удовичић друга у 
Бовецу 

У финaлнoм, 4. кoлу Истoч-
нo-еврoпскoг циљaшкoг купa 
(East European Accuracy Cup/
EEAC), исписaнa је нoвa стрa-
ницa истoриje спoртa грaдa 
Приjeдoрa, Рeпубликe Ср-
пскe и БиХ. Tим Aeрo-клубa 
"Приjeдoр" прoглaшeн je зa 
пoбjeдникa у гeнeрaлнoм 
eкипнoм плaсмaну, a вoђa 
приjeдoрскe eкипe Синишa 
Вуjaкoвић oсвojиo je титулу 
нajбoљeг пojeдинцa Сeриje. 
И прeoстaлa двa мjeстa нa пo-
диjуму припaлa су члaнoвимa 
приjeдoрскe eкипe. Eкипa 
Aeрo-клубa "Приjeдoр" нaсту-
пилa je у стaндaрднoм сaстa-
ву Бoбaн Ивeтић, Aлeксaндaр 
Цвeткoвић (Србиja), Дрaш-
кo Лajић и Синишa Вуjaкo-
вић. Збoг изузeтнo лoших 
врeмeнских услoвa, oд плa-
нирaних oсaм oдрaђeнa су 
сaмo двa кoмплeтнa турнусa, 
мaњe oд прaвилимa Сeриje 

прoписaнoг минимумa oд 
чeтири - пa рeзултaти Сeгe-
динa 2022. нису признaти. 
Кaкo je првo кoлo у Moлдa-
виjи, у мajу, oткaзaнo збoг 
рaтних дejстaвa у кoмши-
луку, a финaлe у пoљскoм 
Крaкoву, плaнирaнo зa први 
викeнд у oктoбру, збoг тeх-
ничкo-финaнсиjских прo-
блeмa oргaнизaтoрa, у oбрa-
чун зa гeнeрaлни плaсмaн у 

oбje кoнкурeнциje ушли су, 
oд прeдвиђeних шeст, сaмo 
рeзултaти три кoлa - у бугaр-
скoj Moнтaни, Приjeдoру и 
румунскoм Брaшoву. Кoнaч-
ни рeзултaт биo je кoмплeтaн 
триjумф Приjeдoрчaнa - шaм-
пиoнскa титулa и у eкипнoj и 
у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи. 
Сa сaкупљeних 50 пoeнa пo-
биjeдиo je Aeрo-клуб "При-
jeдoр".

Приједорски падобранци 
"покорили" Источну Европу 

У oргaнизaциjи Кaрaтe клубa 
"Шeснaeстa" из Бaњaлукe, 

у суботу je oдржaн 19. 
Meђунaрoдни кaрaтe турнир 

"Бaњaлукa Опeн 2022". У кoн-
курeнциjи 450 тaкмичaрa из 
25 клубoвa, спoртисти прије-
дорског "Шoдaна" пoстигли 
су сjajнe рeзултaтe, освојивши 
укупнo 13 мeдaљa. Три злaт-
нe, четири срeбрнe и шест 
брoнзaних. Злaтнe мeдaљe 
oсвojили су Mилaн Лaткoвић 
и Teoдoр Пeтрoвић, сребрне 
Дaниjeл Сучeвић, Нoвaк Ma-
стикoсa, Вук Вукић и Maтea 
Бурсaћ. Брoнзaнe мeдaљe 
oсвojили су Филип Maсти-
кoсa, Mилoш Majстoрoвић, 
Aлeксa Кeча, Нeнaд Tрнинић 
и Mилицa Бурсaћ у двиje рaз-
личитe кaтeгoриje.

КК "Шодан" освојио 13 медаља 
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ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

IN MEMORIAM
Двије тужне године откад 
ниси са нама, драги наш 

Миле

МИЛЕ МРДАЉ

С тугом и поносом чувамо успомену на тебе. 
Твоја породица.

17145

Дана 23.9.2022. навршавају се три тужне године 
од смрти мог супруга

МИЛОВАНА ЧОПРКЕ

У мојим мислима си сваки дан. Живим са болом, 
тугом и поносом на тебе. Много ми недостајеш, 
ожалошћена супруга Мирјана.

17146

Дана 28.9.2022. навршава се 
30 година од погибије 

нашег сина и брата

ДРАГАНА КОНЧАРА
(28.9.1992-28.9.2022)

Твој лик и доброта живе у нашим срцима. Са поштовањем 
и поносом чувамо успомене на тебе. Твоји најмилији.

Сјећање

ВЛАДО МАНДИЋ
(2001-2022)

Ако је смрт јача од живота није од сјећања на тебе. 
Нека те анђели чувају, супруга Душанка.

17135

Дана 20.9.2022. навршила се тужна година 
од смрти наше вољене мајке, баке и прабаке

ЗОРЕ ШУКАЛО
(1933-2021)

Обавијештавамо родбину и пријатеље да 
ће се молитвени помен одржати у суботу, 
24.9.2022. у 11.00 часова, на гробљу Пашинац. 
Почивај у миру! Твоји најмилији.

17144

Број:  02-40-5296/22
Дана:  16.9.2022. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 3. Одлуке о поступку за 
додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Приједор 
("Службени гласник Града Приједора", број: 7/22), Градоначелник Града 
Приједор  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ  КОНКУРС
за утврђивање статуса удружења од интереса за Град Приједор

1. Предмет Јавног конкурса
Предмет конкурса је утврђивање статуса удружења од интереса за Град 
Приједор.

2. Право учешћа
Право учешћа имају удружења грађана која су регистрована у складу са Законом 
о удружењима и фондацијама Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 52/01 и 42/05), а имају сједиште на подручју Града Приједора 
и дјелују најмање двије године у сљедећим областима: здравство, наука, 
социјална заштита, заштита околине, цивилно друштво, борачко-инвалидска 
заштита, људска права, права мањина, помоћ сиромашним и социјално 
угроженим, помоћ инвалидима, дјеци и старијим лицима, толеранција, култура, 
аматерски спортови, вјерске слободе, помоћ жртвама елементарних непогода, 
удружења потрошача и другим областима од општег интереса за Град.

3. Садржај пријаве

Уз пријаву на јавни конкурс у којој назначавају у којој области желе да буду 
проглашена удружењем од општег интереса за Град, удружења обавезно 
достављају оригинал или овјерену фото-копију сљедеће документације: 
1.  доказ о регистрацији удружења (рјешење о упису удружења у судски 
регистар), 
2.  оснивачки акт удружења (статут),
3.  број регистрованих чланова удружења (списак чланова), 
4.  доказ о разлозима оснивања друштва (историјски, културолошки, 

мултиетнички, територијални и социјално-хуманитарни принцип),
5.  доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање 
циљева удружења, утврђених статутом или другим актом удружења, 
6.  програм рада удружења за текућу годину, усвојен од стране надлежног органа 
удружења,
7.  извјештај о раду за претходну годину, са финансијским извјештајем, усвојен 
од стране надлежног органа удружења.
Услови из тачке 4. и 5. доказују се писменим образложењем од стране 
предсједника удружења.

4. Подношење пријаве

У обзир ће се узимати пријаве које се заприме најкасније 15 дана од дана 
објављивања конкурса у средствима јавног информисања.  Конкурс ће бити 
објављен на званичној интернет страници Града Приједора (www.prijedorgrad.
org), седмичном листу "Козарски вјесник" и у "Службеном гласнику Града 
Приједора". 

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају запечећене лично или препоручено поштом на адресу: Град 
Приједор, Улица Трг Ослобођења бр. 1, 79102 Приједор са назнаком "Пријава на 
Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за Град Приједор". 
Пријаве на конкурс могу се поднијети и путем Е-управе Градске управе Приједор 
(https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су подносиоци пријава, који на овај 
начин аплицирају на конкурс, у обавези да до краја конкурсног рока доставе 
потребну документацију Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу или 
овјереној копији.

5. Остале одредбе

О резултатима Јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од интереса за 
Град Приједор сви учесници ће бити обавијештени писменим путем.

  
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Слободан Јавор

МАЛИ  
ОГЛАСИ

Продајем локал у Љубији, 
Улица Драге Лукића, 
површине 80м, са терасом 
и окућницом 26м. Све 
информације на телефон 
065/371-615.

2

2
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Дана 19.9.2022. преминуо је наш драги супруг, отац, свекар и дјед

ДРАГОЈА РОКВИЋ
(1947-2022)

Поносни што смо те имали и доживотно неутјешни у болу што смо те изгубили. 
Наши животи биће вјечно испуњени сјећањима на твој драги и племенити лик. 

Хвала ти за све што си учинио за нас. Твоји,  супруга Борка, 
синови Славко, Рајко и Вељко, снахе Бранка, Наташа и Љубица, 

унучад Миљан, Драган, Драгиша, Дејан, Данијела, Анђела и Хелена.

17149
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Дана 27.9.2022. навршава се 40 тужних дана без тебе, тајко мој

МЛАДЕН СРДИЋ
(1958-2022)

Не знам да прихватим да ни тебе нема, да ме бар ти назовеш, да 
се бар ти појавиш на мојим вратима...  Да се ти обрадујеш мојој 
срећи... Нема те, а тако јако ми требаш, тајко мој... У суботу, 
24.9.2022. у 11.00 часова на Градском православном гробљу, 
даћемо четрдесетодневни помен мом тати, те позивам родбину, 
пријатеље и комшије да нам се придруже. Твоја Даца с породицом.

17150

Дана 27.9.2022. навршава се 
40 тужних дана од смрти нашег драгог

МЛАДЕНА СРДИЋА
(1958-2022)

С тугом и поштовањем чуваћемо 
успомену на тебе, поносни смо и срећни 
што смо те имали. Вријеме пролази, 
а твој драги лик остаје са нама. Мајка 
Душанка и сестра Весна са породицом.

17150

Дана 24.9.2022. навршава се 
40 дана од смрти драгог брата

МЛАДЕНА СРДИЋА

Дани лете, све чешће погледи ка небу 
лете. Иако те нема, знам да си ту, да ме 
пратиш и чуваш и у добру и у злу. Сестра 
Драгица.

17142

Шест мјесеци је како није са нама

ДРАГО ГРБИЋ
(1950-2022)

С поштовањем породица Јевтић.
0001

Дана 27.9.2022. навршава се шест тужних 
мјесеци од смрти наше драге

БРАНКЕ ЉУБОЈА

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима заувијек да те носимо и 
волимо. Недостајеш нам...! Твоји, кћерка Александра, син Синиша и 
супруг Лазо. 17151

Dana 17.9.2022. preminula je naša draga

MELIHA OSMANČEVIĆ
(1949-2022)

Zauvijek ćeš biti u našim srcima. Tvoji, sin Nermin, snaha Ranka, unuk Dino 
i unuka Una.

17152

Дана 21.9.2022. навршило се 40 тужних дана 
од смрти мајке, баке и прабаке

РАДЕ КРЕМИЋ
(1938-2022)

С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати и носити у нашим 
срцима и мислима. Захвална породица.

17143

Дана 30.9.2022. навршава се 
шест мјесеци откако није са нама наш

ДРАГО ГРБИЋ
(1950-2022)

Тужно нам је било ово љето без тебе, 
твоји унучићи... Дани су празни... 
Супруга Милка, дјеца Стојан и Николина 
са породицама, те породице Јанковић, 
Мишковић и Топић.

0001

СТОЈАНКА (Живка) БАНОВИЋ

Дана 28.9.2022. навршава се тужна 
година откада ниси са нама. У нашим 
срцима живјећеш док ми живимо. Твоји 
најмилији, родбина и пријатељи.

17139

Poslјednje zbogom dragoj tetki i zaovi

MARIJI BRIŠEVAC
(1944-2022)

Počivaj u miru, tvoji Mirjana, Stjepan, 
Marijo, Marijana, Franjo i Nada.

17136

Дана 27.9.2022. навршиће се 
двије тужне године од смрти 
драгог оца, супруга и дједа

МИЛАНА-МИЋЕ КНЕЖЕВИЋА
(1952-2020)

Драги наш тата, бол која је остала након 
твог одласка никад проћи неће. Не 
може се ни исплакати ни заборавити, а 
живјети се мора. Остајеш заувијек у срцу 
и мислима својих најмилијих, кћерке 
Стојанке са породицом, супруге Милене 
и кћерке Миланке са породицом.
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У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.

Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.године. Излази 
сваког петка- Вршилац дужности директора: Горан Вујчић - Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (уредник Радио Приједора) - Редакција: Мира Згоњанин, Бранка Дакић (уредник Телевизије Приједор), Мирјана 
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