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Предизборна тишина у БиХ почиње у суботу, првог октобра, у 7.00 часова.
За Опште изборе у БиХ, који ће бити одржани у недјељу, другог октобра,
у Приједору право гласа има 82.535 грађана, за гласање путем поште
пријављено је 3.400, а путем мобилног тима 256 грађана. За Опште изборе
регистрована су 63 политичка субјекта за Приједор, а гласаће се на 129
редовних бирачких мјеста, једном за гласање на непотврђеним гласачким
листићима, једном за гласање у одсуству и уз три мобилна тима.

Положен камен темељац за погон "Босанкара"

НОВА ФАБРИКА ЗА

НОВА РАДНА МЈЕСТА
Подршка Града Приједора
ЗA СEДАМ ЗДРAВСTВEНИХ УСTAНOВA 426.400 КМ
РЕБАЛАНСОМ ПОВЕЋАН ИЗНОС ЗА ВАНТЈЕЛЕСНУ
ОПЛОДЊУ СА 66.000 НА 121.000 КМ
ЗА ПРЕВОЗ ЂАКА 130.000 КМ
ПРЕВОЗНИЦИМА ДО КРАЈА ГОДИНЕ 63.000 КМ
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Положен камен темељац за погон "Босанкара" у Приједору

НОВА ФАБРИКА ЗА НОВА РАДНА МЈЕСТА
који је позвао и домаће и стране инсвеститоре да се одлуче да свој новац уложе
у Приједор.
"Код овог пројекта Град се обавезао да
уради комуналну инфраструктуру, за
40.000 квадартаних метара колико је
власник купио. Битно је нагласити да је
Град расписао тендер, да је одабран најповољнији понуђач. Рок за завршетек

Власник "Босанкара" позвао
је све оне који су отишли из
БиХ да размисле о повратку,
јер сматра да овдје могу да
граде своју будућност. "Нека
размотре своју одлуку да
оду одавде. Нека направе

Полагањем камена темељца озваничен је почетак изградње погона предузећа "Босанкар" у
Индустријској зони "Аеродром 4". Свечаности су присуствовали власник "Босанкара" Ђузепе
Франки, амасадор Италије у БиХ Марко ди Руза, те градоначелник Приједора Слободан Јавор. На
овом мјесту производиће се кабине за индустријске, грађевинске и пољопривредне машине.
Текст: Зоран Јелић
"Босанкар" је компанија која је показала
да може да успије у изазовним временима, поручио је Франки, додавши да му
додатни елан управо даје то што у ову
инвестицију улазе у тренутку велике неизвјесноти у свијету, поготово у пословном погледу.
"Босанкар " је увијек радио на томе да
покаже да се у околности које владају у

БиХ може направити велики подухват, да
се може радити на привредним пројектима. И то је основна порука коју желимо
да пошаљемо", нагласио је Франки.
Амдасадор ди Руза напоменуо је да му је
драго што на терену може да учествује и
увјери се у активности италијанске предузетничке заједнице, која је изузетно
присутна у БиХ.
"Трговиснки односи и привредна размјена између БиХ и Италије су интензив-

ни. То показују и подаци, гдје је Италија
други трговински партнер БиХ. Постоји
разграната мрежа италијанских компанија које су се јако добро снашле у овом
амбијенту", рекао је ди Руза.
Град је поносан на урађено у претходном периоду што се тиче овог пројекта,
и ово је још један показатељ да се у Приједору води одговорна политика којој је
циљ да се грађани задрже у овом граду,
рекао је градоначелник Слободан Јавор,

Исплаћена прва

Субвенције за средњошколце

ГРАД ПРИЈЕДОР ЗА ПРЕВОЗ ЂАКА ИЗДВОЈИО 130.000 КМ
Град Приједор ће први пут у овој школској години да субвенционише 20 одсто износа мјесечне карте за све
средњошколце који путују више од четири километра. Поред тога, у току је и јавни позив Града Приједора за
субвенције трошкова карата за превоз ученика из посебних категорија. За ову намјену из буџета града издвојено
је 130.000 КМ.
ници средњих школа који стичу
право на субвенцију из посебних категорија неће имати право на субвенцију која се односи на остале ученике средњих
школа у износу од 20 одсто",
објаснила је она.
За субвенције трошкова ђачких
карата из локалне касе издвојено је 105.000 КМ. Поред тога,
Град Приједор издвојио је и
25.000 КМ за субвенције карата
свих ученика са оштећеним слухом.

Текст: Бојана Мајсторовић

На јавни позив Града Приједора
за субвенцију мјесечних карата
за превоз Драгана Брезичанин
из Буснова пријавила је сина.
Прича да његову мјесечну карту
за превоз до Угоститељско-економске школе плаћа 100 КМ.
Истиче да ће субвенција Града
у износу од 20 одсто значајно
растеретити њихов кућни буџет.
"Имам три школарца у кући и за
мене значи много субвенција.
Карта за сина који путује кошта
100 КМ и за мене је ова субвенција велика помоћ", рекла је
Брезичанин.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности, Моња Касаловић каже да Град Приједор
први пут ове школске године
плаћа 20 одсто износа карте за
све средњошколце чија је адреса четири километра удаљена

од школе. "Због поскупљења
Град је одлучио да помогне
средњошколцима и олакша им
када су у питању трошкови за
мјесечне карте", рекла је Касаловићева.
Она је додала да је поред овог
јавног позива, Град Приједор
расписао и јавни позив за субвенције трошкова превоза уче-

ника из посебних категорија,
попут ученика који су без једног
или оба родитеља, ученика који
долазе из вишечланих породица или чији су родитељи незапослени.
"Град Приједор је и до сада
имао осјећај за посебне категорије тако да су ту субвенције
од 50 до 100 одсто, с тим да уче-

Ови јавни позиви отворени су до трећег октобра и доступни су на интернет страници
Града Приједора.

Драгана Брезичанин: Имам
три школарца зато ова помоћ
много значи

ПРЕВОЗНИЦ

Приватним аутопревозни
краја године за ту намјен

Са састанка са превозници
Текст: Зоран Јелић
Предсједник Удружења аутобуских превозника града Приједора, Зоран Грбић
захвалио се градоначелнику и Градској управи што
су препознали тежак положај превозника. "Раније
није било разумијевања
из Градске управе, нисмо
имали неке помоћи. Сад је
имамо и обећано нам је да
ћемо и убудуће бити подржани", рекао је Грбић.

www.kozarski.com
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Вид захвалности Градске управе за рад за вријеме пандемије

ИСПЛAЋEНО 426.400 КМ ЗA СEДАМ

А

ЗДРAВСTВEНИХ УСTAНOВA

радова на које се Град обавезао је 60 дана",
изјавио је градоначелник. Додао је да је Град
обезбиједио средства у износу од 418.000 КМ.
Сама хала за производњу биће површине око
6.000 метара квадратних метара. Вриједност
инвестиције је пет милиона евра, а у почетној
фази очекује се да ће у фабрици радити 50
радника. Подсјетимо "Босанкар" има један
производни погон у Босанској Крупи.

корак који ће их вратитиу њихову
земљу. Ја и компанија "Босанкар"
ћемо ставити све ресурсе да се
услови прилагоде потребама
радника и да тако зауставимо
негативни тренд одласка са ових
подручја", навео је Франки.

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa,
Слoбoдaн
Jaвoр рaзгoвaрao je сa
рукoвoдиoцимa сeдaм
здрaвствeних устaнoвa,
чиjим рaдницимa су
исплаћена
нoвчaнa
срeдствa
кao
вид
зaхвaлнoсти зa рaд зa
вриjeмe пaндeмиje. Oн
je дoдao дa му je жao
штo сe тo ниje мoглo
учинити рaниje, aли сe,
кaкo je рeкao, мoрaлo
чeкaти нa рeбaлaнс
буџeтa кaкo би сe oбeзбиjeдилa нeoпхoднa Састанак са руководиоцима здравствених установа
срeдствa. Oн je нaвeo
дa je рeбaлaнсoм зa oвe зaхвaлили су сe Грaдскoj Mлaдeн Стojaнoвић", Aн- дужности дирeктoрa Дoмa
пoтрeбe oбeзбиjeђeнo упрaви нa oвoм виду пoдр- дриja Вукoтић. "Нe трeбa зa стaриja лицa, Maриja
шкe зa рaдникe. "Oвo je нa диjeлити здрaвствeнe рaд- Личaнин кoja je нaпoмe426.400 КM.
Текст: Зоран Јелић
"Иaкo je свe пoтрajaлo дужe
нeгo штo смo oчeкивaли,
нeкe зaкoнскe прoцeдурe
су сe мoрaлe испoштoвaти.
Сaдa су ствoрeни сви прeдуслoви, срeдствa су oбeзбиjeђeнa, тaкo дa смо изршили исплату. Нaкнaднo ћe
дирeктoри, зajeднo сa синдикaтимa, oдрeдити кo ћe
дoбити тa срeдствa", изjaвиo
je Jaвoр, дoдaвши дa je стaв
Грaдскe упрaвe и дирeктoрa
здрaвствeних устaнoвa дa
свим рaдницимa трeбa дa
сe исплaти пo 400 КM.
Рукoвoдиoци oвих устaнoвa

нeки нaчин сaтисфaкциja
рaдницимa зa свe oнo штo
су учинили тoкoм oнoг тeжeг
диjeлa, зa кojи сe нaдaмo
дa je изa нaс, штo сe тичe
пандемије вируса корона",
рeкao je вршилац дужности
дирeктoрa Дoмa здрaвљa,
Mилoш Maрjaнoвић.
Зaхвaлнoст штo je труд рaдникa у здрaвствeнoм сeктoру прeпoзнaт изрaзиo
je дирeктoр Бoлницe "Др

никe. Дa, пoстoje мeдицински и нeмeдицински
рaдници. Aли нeки нeмeдицински, пoпут спрeмaчицa,
пoртирa, сeрвирки и oсoбa
зaдужeних зa дeзинфeкциjу,
итeкaкo су зaслужили дa дoбиjу oву пoмoћ, jeр су свo
вриjeмe били у кoнтaкту сa
вирусoм кoрoнa", нaвeo je
Вукoтић.
Рaдници зaслужуjу oвaj вид
пoдршкe, рeклa je вршилац

нулa дa су рaдници зaслужни штo су кoрисници oвe
устaнoвe имaли aдeквaтну
њeгу тoкoм пaндeмиje."Дoм
за старија лица ниje имao
знaчajниjи брoj случajeвa
зaрaзe, a ниje билo ниjeднoг
фaтaлнoг исхoдa збoг вирусa
кoрoнa. To мoжeмo зaхвaлити нaшим рaдницимa, a oвo
je нaчин Грaдскe упрaвe дa
ту зaхвaлнoст изрaзи", рeклa je Личaнин.

Овoм пoмoћи oбухвaћeни су Бoлницa "Др Mлaдeн Стojaнoвић",
Дoм здрaвљa Приjeдoр, Дoм зa стaриja лицa, Дoмa зa лицa сa
инвaлидитeтoм, Грaдскa aпoтeкa, тe oргaнизaциoнe jeдиницe
трaнсфузиje и мeдицинe рaдa.

транша помоћи

РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА
ЦИМА ДО КРАЈА ГОДИНЕ 63.000 КМ СУБВЕНЦИЈА ПОВЕЋАН ИЗНОС
ицима у Приједору у сриједу је исплаћена прва субвенција у износу од 20.100 КМ, док ће до
ЗА ВАНТЈЕЛЕСНУ
ну из градског буџета бити издвојено 63.000 КМ.
"Мени је жао што рад ових пре- обављају јавни превоз.
ОПЛОДЊУ СА
возника није био препознат и Он је навео да постоји доста непретходних година. Једноставно, профитабилних линија као и да је
66.000 НА 121.000 КМ
нису имали подршку, нису имали поскупљење нафтних деривата досарадњу, то је нешто што морамо
мијењати и свакако то није само
њихова проблематика већ заједно и системски морамо рјешавати овај проблем", рекао је Јавор
након што је одржао састанак са
13 превозника који у Приједору

има
Превозник Небојша Тркуља изразио
је наду да се дошло до системског
рјешења и да ће се само унапређивати односи. "Ово смо тражили посљедњих десет година и никад нисмо могли добити ништа, а сад смо
дошли до рјешења јер ово је дјелатност општедруштвеног значаја", поручио је Тркуља.
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор истакао је да ће до
краја године превозницима бити
исплаћено 63.000 КМ субвенција.
Град Приједор је прошле године за
ове субвенције издвојио 96.000 КМ.

вело до потешкоћа у раду."Ми ћемо
се обавезати да испоштујемо своје
обавезе према њима, а то је 20.100
КМ сваки мјесец и до краја године
ћемо сјести у истом саставу да се
договоримо за субвенцију за наредну годину", рекао је Јавор.

Градоначелник је истакао да га посебно радује чињеница
да наши суграђани неће остати без свог превоза, а превозницима се захвалио на показаном стрпљењу, те што
су све вријеме редовно вршили превоз путника.

Поскупљење нафтних деривата довело до потешкоћа у раду

Текст: Деборах Совиљ
Ребалансом буџета, Град Приједор повећао је средства за вантјелесну оплодњу са досадашњих 66.000
на 121.000 КМ. То је објашњено повећаним бројем
захтјева за овај поступак, који је, како је речено, дупло већи у односу на прошлу годину.
"Прошле године било је десетак таквих захтјева, а
ове двадесет два. Износ подршке је 5.500 КМ, колико је и неопходно за реализацију ове процедуре.
Град Приједор финансира четврти и сваки наредни
покушај вантјелесне оплодње за жене до 42 године старости, којима су призната три покушаја процедуре асистиране репродукције од стране Фонда
здравственог осигурања РС", рекла је начелник
Одјељења за друштвене дјелатности града Приједора, Моња Касаловић.
Касаловићева је појаснила да је ову помоћ могуће
добити једном годишње."Имамо више случајева
који сваке наредне године подносе захтјев за подршку поступку вантјелесне оплодње. Неки су успјели
након четвртог, петог или шестог покушаја. Око 30
одсто их је засновало породицу након наше подршке", рекла је Касаловић.
Досад су сви захтјеви позитивно ријешени, истичу
у Градској управи Приједор, уз напомену да ће овај
вид подршке пронаталитетној политици бити настављен и наредних година.

30. септембар 2022.

4. INTERVJU

Драгослав Кабић, начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене послове

ТРЕБА БИТИ САМО ДОБАР
ДОМАЋИН У СВОМ ГРАДУ, ТО ЈЕ
ПОЕНТА СВЕГА ШТО РАДИМО
"Свјесно сам ушао у ту причу и од самог почетка покушавао да ствари поставим на своје мјесто како би ово Одјељење профункционисало на прави начин. Наравно, у сарадњи с градоначелником, а уз узајамну подршку
дошли смо до добрих резултата. Ти резултати су видљиви и у Приједору.
Изгледа да се промијенила та нека клима и да се почело радити, прије
свега у најбитнијем сегменту, комуналној инфраструктури, што је и предуслов нормалног функционисања једног града какав је Приједор" , каже
Драгослав Кабић, начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове
и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове у интервјуу за
"Козарски вјесник". На челу овог Одјељења Драгослав Кабић је годину и
девет мјесеци.

Припремила: Мира Згоњанин
Какво сте стање затекли?
- Кад сам дошао, са сарадницима
сам прво прегледао планирани
буџет и инсистирао да се планирани новац троши на проблеме
водоснабдијевања, одводњу отпадних вода, реконструкцију и
асфалтирање саобраћајница... У
старту смо буквално "снимили"
све саобраћајнице на подручју
града, првог и другог реда и локалне некатегорисане путеве,
тамо гдје је требало извршити
ревитализацију и снимање. И дошли смо до неке суме од 55 милиона марака. С поскупљењем
енергената сад је то 20 милиона
више, али могу Вам рећи да смо
имали план и да од њега нисмо
одустали.
На који начин?
- Да ангажујемо извођаче радова
који могу одговорити великим
пословима. Да ставимо тачку на
све приче око предизборног асфалтирања, да се све то једном
заврши, како нико више наше
грађане не би могао уцјењивати
с оним чувеним "Дајте нам глас, а

ми ћемо Вама асфалт". Настављамо континуирано и квалитетно
радити. Дакле, покушавамо да
ријешимо те нагомилане проблеме, па смо тако прошле године
три милиона марака, средстава
које нам је обезбиједила Влада
Републике Српске, уложили у
изградњу и реконструкцију нових
саобраћајница. Ове, кад је ријеч
о тим пројектима, идемо с пет
милиона марака. То је пола од
добити РЖР "Љубија" које нам
је пребацила Влада РС. Дакле
с 4,8 милиона марака идемо у
реконструкцију, ревитализацију
и асфалтирање саобраћајница,
доградњу дворане у Омарској,
гдје планирамо и канализациону мрежу. А ту су и три пројекта
водоснабдијевања у Великом Паланчишту, Каваништу и Горњим
Орловцима, насељима под Козаром која никад нису имала
водоснабдијевање с градског
водовода. Препознао сам то као
проблем, а лично знам колика је
потреба тих људи за водом. Ових
дана улазимо у процедуру јавне
набавке и избора извођача и очекујем да то ускоро буде ријешено.

Изградња вртића и реконструкција
Улице митрополита Петра Зимоњића
"Завод за изградњу града урадио је пројекат објекта, прилазних путева и екстеријера око новог вртића "Цврчак" на Пећанима. Уколико се не уклопимо у планирани буџет из буџета
града обезбиједићемо додатна средства за изградњу тих
саобраћајница", каже Кабић. Наглашава да у плану имају и
уређење Пећана. То је свакако реконструкција и асфалтирање
Улице митроплита Петра Зимоњића за шта планирамо утрошити 1,3 милиона марака. На паноима се може видјети како ће то
изгледати."То ће бити улица за понос града. С реконструкцијом
би оживјели и пословне просторе у том дијелу града", каже Кабић и наглашава да су у почетку планирали да то буде шеталишна зона. "Имамо алтернативно рјешење, да кроз Тржницу на
Пећанима отворимо саобраћајницу и преко Ц-ова омогућимо
кружни ток кроз ово насеље. То је наш план и надам се да ћемо
га реализовати, јер би тим кружним током помогли и пећанској
Тржници да оживи", наглашава Кабић. Ту је и пројекат пећанског парка који би финансијски требала подржати компанија
"АрселорМитал".

Предуслов рјешавања и ових
проблема је добра конекција
Градске управе са републичком
влашћу.
- Имамо добру сарадњу с Владом Републике Српске. Судим по
пројектима које смо им кандидовали. Или су у реализацији, на
начин да се обезбиједе средства,
или су већ реализовани. Јасно је
као дан да се велики инфраструктурни пројекти не могу градити
из локалног буџета. У Приједору
има много саобраћајница које
вапе за реконструкцијом. Прегледали смо стање и видјећемо
гдје и на који начин обезбиједити
средства, да ли дијелом из локалног буџета, а колико средствима
Владе Републике Српске. И то
су да се разумијемо цјелокупне
реконструкције, јер ништа нисте
направили ако све покријете асфалтом, а не ријешите проблеме
канализације, водововода и слично. То нам је принцип, а приоритета много.
Којих?
- Па рецимо саобраћајница кроз
Орловачу, од Силоса до Доњих
Гареваца. Тај дио био је некако занемарен. Ових дана добио
сам информацију да је Европска
инвестициона банка одобрила
тај пројекат. Сад је ствар процедуре када почиње реализација,
али Град ће овдје бити суфинансијер. Видите да су тамо улице
у катастрофалном стању, поготово Улица Бране Прокопића, 25.
Маја... али те улице нећемо ревитализовати док не замијенимо
водоводну мрежу. Кад је ријеч о
тротоару код ОШ "Петар Кочић",
ту планирамо послове и на преусмјеравању саобраћаја.
У плану је и асфалтирање саобраћајница у Градини, Омарској,
завршетак пројекта "Црно врело".
- Тачно, крећемо из Градине, јер
су мјештани овог насеља највише
оштећени радом Рудника, а да
им ништа није враћено. У неком
ранијем периоду тражили смо
да кроз пројекат "Црно врело"
Рудник обезбиједи дио средстава, јер је због експлоатације
руде нестало воде у индивидуалним бунарима. Ово је велика
ствар да преко "Црног врела"
људима обезбиједимо нормално водоснабдијевање. Дакле, то
је дуг према Градини, Омарској,
свим оним насељима која су наслоњена на Рудник. У плану је и
реконструкција Улице 27. јуна,
оне поред "Приједорпутева",
затим Илије Бурсаћа, до обале

Сане у шта планирамо уложити
око 140.000 марака, потом десетак улица у насељу Врбице, након
чега идемо у насеље Јањића пумпа које ће вјероватно и уз мој, али
и њихов апел добити назив Нови
Орловци. На нашем списку је још
56 улица које планирамо асфалтирати. Сва села у околини града
добиће асфалт за шта планирамо
утрошити 4,8 милиона марака.
Кад све саберемо, градске и сеоске улице, то је неких 70-так саобраћајница. Уговори су потписани, а динамику радова одредиће
грађевинска сезона. Рачунамо да
то можемо завршити до краја наредне године и људи, одговорно
то тврдим, могу на то рачунати.

једном завршимо ту причу. Значи, да очистимо та корита што ће
бити дио рјешења проблема око
могућих поплава. Градоначеник
је упознат с овим и сложили смо
се да ћемо ићи у ту процедуру
уколико пројекат не буде испоштован до периода када очекујемо проблеме с кишом.
Шта би сте још, не као начелник
Одјељења, већ као грађанин
вољели видјети у граду?
- Родио сам се и одрастао у овом
граду. Битно ми је да овај град
буде уређен и чист, да има што
више паркова. Већ у наредном
буџету обезбиједићемо око

СВЕ УРАЂЕНО ЈЕ И ВИДЉИВО
"У ових годину и по урадили смо 21 километар саобраћајница, вриједности око три милиона марака, реконструкције Улице мајора Милана Тепића, вриједност радова 800.000 марака,
Улице Николе Лукетића, 46.000 марака, ту је и изградња саобраћајнице према манастиру Милошевац за шта је Влада РС
издвојила 1,5 милиона марака, затим саобраћајнице Ц-106 у
Пословној зони "Целпак", такође средства Владе РС у износу од
840.000 марака. Завршена је и канализација у насељу Јањића
Пумпа вриједности 101.000 марака, изградња водоводне мреже према Жегерском мосту, два пројекта око 170. 000 марака,
ту је екстеријер око борачких зграда за шта је из локалног буџета издвојено око 420.000 марака. За изградњу новог вртића
обезбијеђено је 3,2 милиона марака. Град два, а предсједник
РС Жељка Цвијановић 1,2 милиона марака. Ту је унапређење
електро-мреже у Бришеву за шта је издвојено 80.000 марака,
изградња потпорног зида за корито Милошевице у износу од
63.000 марака, за довршетак канализационе мреже у насељу
Главице обезбијеђено је 175.000 марака, за уређење фудбалских терена у Омарској Град и ФС РС обезбиједили су 600.000
марака. Завршене су двије зграде у Рашковцу, 52 стана, у оквиру пројекта Регионалног стамбеног збрињавања вриједности
3,6 милиона марака. У оквиру тог пројекта изграђено је и 35
кућа за избјегла и расељена лица у вриједности 1,5 милиона
марака, у изградњу градских плажа Ушће и Жегер утрошено
је 50.000 марака. У плану је и пројекат пословне зоне у Аеродромском насељу вриједности 375.000 марака. У плану је и
реконструкција крова објекта Подручног одељења ОШ "Јован
Цвијић" у Доњој Драготињи, вриједности 90.000 марака, прва
фаза канализације у Омарској вриједности милион марака,
средства Владе РС и још два милиона за спортску дворану у
овом насељу, 2,5 милона за водоводну мрежу у Великом Паланчишту, Каваништу...
Ту је и пројекат уређења корита
Милошевице?
- Тако је. Свакодневно инсистирамо код "Вода Републике Српске" да се тај пројекат заврши.
Раније сам појаснио да је ријеч о
средствима Свјетске банке, они
траже неки свој надзор и то одлаже ту неку процедуру, али сам
рекао, да уколико они то не заврше да ћемо тражити сагласност
да Град распише тендер и да

200.000 марака за ревитализацију свих паркова на подручју
града. Укратко желим да Приједор буде град зеленила, лијепих
улица, уређене инфраструктуре... Доста смо радили на том и
наравно настављамо. Суштина
је да само треба бити добар домаћин у свом граду, то је поента
свега.

www.kozarski.com

ПОЧЕЛО
АСФАЛТИРАЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДИН ГАЈБУСНОВИ

Текст: Зоран Јелић
Ове седмице започети су радови на асфалтирању дионице пута Радин гај-Буснови. Ријеч је
о радовима вриједним 600.000 КМ, а за које
су по 300.000 КМ издвојили Влада Републике
Српске и предузеће "Шуме Српске".
"То је један веома добар посао јер ће ова дионица повезати двије општине и грађани ће коначно добити нормалну комуникацију којом
могу саобраћати и према граду Приједору и,
даље, Бањалуци, и према Санском Мосту", рекао је Драгослав Кабић, начелник Одјељења
за саобраћај и комуналне послове.
Почели су и припремни радови за асфалтирање и ревитализацију саобраћајница на
ширем подручју Приједора, будући да је завршена тендерска процедура гдје је за извођача радова вриједних око 4,8 милиона КМ
изабрана фирма "Приједорпутеви". "Крећемо
прво од Градине и Омарске. То су новчана
средства која су дошла као дивиденда од РЖР
"Љубија". Мислимо да је ред да први асфалт
иде њима, да вратимо оно што су они изгубили радом рудника", додао је Кабић.

AKTUELNO
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Бореновић, Јавор и Ковачевић пред приједорским Окружним
тужилаштвом

БОРЕНОВИЋ ТВРДИ ДА ЈЕ НЕЗАКОНИТИМ
РАДЊАМА ОШТЕЋЕН БУЏЕТ ГРАДА
ЈАВОР ОДГОВАРА: НИШТА НИЈЕ НЕЗАКОНИТО,
ОВО ЈЕ ПРЕДИЗБОРНА ПРЕДСТАВА ОПОЗИЦИЈЕ

Бореновић: Кривична пријава
Тужилаштву
Текст: Бранка Дакић
Бранислав Бореновић поднио је кривичну пријаву против замјеника градоначелника Приједора, Жарка Ковачевића, градоначелника Слободана
Јавора, одговорних особа у Скупштини града и одговорних из Правобранилаштва Републике Српске. Разлог
је, како је навео, то што је Град дозволио приватном предузећу замјену земљишта од 200 квадрата за земљиште
од 1.300 квадрата. Тиме је, тврди Бореновић, буџет града оштећен за око
1.000.000 марака.
"Окружно тужилаштво треба да утврди чињенично стање и то шта се дешавало по питању манипулације, у
којој смо убјеђени да је Приједор оштећен за преко 1.000.000 марака", додаје Бореновић.
Ништа није спорно и незаконито, увјерава градоначелник, Слободан Јавор.

Јавор: Опозиција скупља
јефтине поене
Све ово је, каже, представа опозиције,
која покушава да обманом јавности,
прикупи јефтине политичке поене.
"То је политика која покушава на сваки
начин да унесе мржњу међу становништвом, политика која нема јасан
план и програм и покушава да кроз
прљаву кампању дође до одређених
гласова", истакао је Јавор.
Он тврди и да је одлуку о замјени земљишта донијела Скупштина града на
сједници одржаној у мају, и то једногласно. Пита се зашто опозиција тада
није реаговала.
"Ако је нешто било незаконито, да ли
би опозиција ћутала о томе или би
одмах реаговала? Одлука је донесена
25.5. Питам се шта се чекало два дана
пред изборе? Очигледно је да је ово
прљава кампања ПДП-а", додаје Јавор.
Да је све урађено у складу са законом,

Ковачевић: Ништа није
незаконито
тврди и Жарко Ковачевић, замјеник
градоначелника. У питању је, каже,
перформанс опозиције. Посебно му је
засметало то што је Бореновић власт
у Приједору назвао "мафијашком хоботницом".
"Немојте мени говорити да сам лопов. Ако хоћете, хајмо да видимо гдје
ја живим као подстанар на Пећанима,
а шта Ви све имате. Ако је било нешто
незаконито, нека Тужилаштво ради
свој посао", додаје Ковачевић.
Јавор и Ковачевић су Окружном јавном тужилаштву предали документацију која се тиче замјене грашевинског земљишта и позвали институције
да раде свој посао. Уколико се утврди
да нема ништа спорно у томе, кажу
да ће против Бранислава Бореновића
поднијети кривичну пријаву за лажно
пријављивање кривичног дјела.

Министар Шеранић посјетио Дом за старија лица
АСФАЛТИРАНА
ДИОНИЦА ПУТА СА РУКОВОДСТВОМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ
ЈЕЛОВАЦ - ПАТРИЈА И УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Текст: Деборах Совиљ
Ове седмице свечано је отворена дионица регионалног пута Јеловац - Патрија. Асфалтирано
је 1,6 километара пута, за шта је Влада Републике Српске обезбиједила 300.000 КМ. Пут значи
живот, јасни су мјештани Горњег Јеловца, који су
се окупили на свечаном отварању асфалтиране
дионице.
Представници Града Приједора изразили су задовољство урађеним, тим више што је ријеч о
крају чији су становници у великом броју страдали у Другом свјетском рату. Сада ово село има
170 домаћинстава и 327 мјештана. "Сматрамо
да је овим чином дата захвалност за све оно што
је тај народ претрпио у Другом свјетском рату и
за оно што су урадили за Приједор и ову регију",
рекао је Драгослав Кабић, начелник градског
Одјељења за саобраћај и комуналне послове.
Ово је друга фаза уређења овог путног правца.
Прошле године је, такође средствима Владе Републике Српске, асфалтиран дио пута у дужини
од два километра.

Са састанка у Приједору
Текст: Зоран Јелић
Mинистaр здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Републике Српске, Aлeн Шeрaнић
пoсjeтиo је Дoм зa стaриja
лицa у Приjeдoру, гдje je
сa рукoвoдствoм устaнoвe
рaзгoвaрao o стaбилизaциjи
пoслoвaњa. Нa сaстaнку je
билo риjeчи o исплaћeним
дугoвaњимa прeмa рaдницимa, aли и плaнoвимa кaкo
унaприjeдити пoслoвaњe
Дoмa.

Шeрaнић je рeкao дa су
исплaћeнe зaoстaлe плaтe
рaдницимa, тe нaкнaдe зa
прeвoз, при тoм сe зaхвaливши рaдницимa нa стрпљeњу. Taкoђe, министaр je
нaпoмeнуo дa je циљ дa oвa
устaнoвa пoслуje пoзитивнo, тe дa нoвo рукoвoдствo
Дoмa имa њeгoву пoдршку
у тoм пoслу.
"Oвa устaнoвa ни у кojeм
трeнутку нe смиje дa
зaoстaje зa Дoмoм зa стaриja

лицa у Истoчнoм Сaрajeву
и Гeриjaтриjским цeнтрoм
у Бaњaлуци. Дирeктoр знa
тaчнo мoja oчeкивaњa. И
мислим дa oдличнo рaди и
имa мojу пуну пoдршку зa
aктивнoсти кoje рeaлизуje.
Tрeбaћe нaм joш врeмeнa
дa у пoтпунoсти стaбилизуjeмo пoслoвaњe", изjaвиo je Шeрaнић.
Из упрaвe Дoмa зaхвaлили
су сe нa пoдршци кojу су
пружили Влaдa и рeсoрнo

министaрствo, тe су пoручили дa ћe рaдити нa тoмe
дa oвo будe прeпoзнaтљивa
устaнoвa кojoм ћe Приjeдoр мoћи дa сe пoнoси.
"Mислим дa ћeмo дaљe
нaстaвити у jeднoм нoвoм
прaвцу и дa ћeмo сви бити
зaдoвoљни, кaкo министaрствo, рaдници, кoрисници, a
тaкo и нaш грaд и oкружeњe
кojи ћe имaти jeдну устaнoву с кojoм ћeмo мoћи дa сe
пoнoсимo", рeклa je Maриja
Личaнин, в.д. дирeктoра
Дoмa зa стaриja лицa.
Зaхвaлни су и рaдници, jeр
je oнo штo je дoгoвoрeнo oкo
исплaтe зaoстaлих примaњa
и рeaлизoвaнo. "Сви зaхтjeви кojи су пoстaвљeни прeд
министрa су испoштoвaни.
Mи смo дoбили зaoстaлe
плaтe, накнаде за прeвoз, зa
рaдникe кojи oдлaзe у пeнзиjу. Oчeкуjeмo бoљe дaнe",
рeкao je прeдсjeдник Синдикaлнe oргaнизaциje oвe
устaнoвe Mилe Taнкoсић,
кojи сe зaхвaлиo и Грaду
Приjедoру нa jeднoкрaтнoj
пoмoћи oд 400 КM кoja je
исплaћeнa рaдицимa Дoмa.
У Дoму сe тренутнo нaлaзи
165 кoрисникa.

30. септембар 2022.
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Тридесет година од формирања Четвртог батаљона

ДОДИК: ЊЕГОВАТИ СЈЕЋАЊЕ НА БОРЦЕ КОЈИ СУ ДАЛИ ЖИВОТ ЗА
НАШУ СЛОБОДУ
Текст: Бојана Мајсторовић

У Ракелићима је обиљежено 30
година од формирања Четвртог
батаљона 43. приједорске моторизоване бригаде. Живот у темље Српске уградило је 37 припадника ове
јединице, док је укупно 99 погинулих бораца из свих мјеста којима је
попуњаван батаљон. Били су на ратиштима у Славонији и читавој БиХ,
а често су били и ударна јединица.
"Прешли смо трновит ратни пут почевши од Градачца, Хан Пјеска, на
одбрани простора гдје је Генералштаб био. Били смо јединица која је
употребљавана често пута и као јединица за одвраћање непријатеља.
Кад се појавимо на неким просторима често су знали рећи "Стигли
Козарчани, стигли Приједорчани",
рекао је припадник Четвртог батаљона 43. приједорске моторизоване бригаде, Миленко Малић.

На спомен-плочу погинулим борцима код Цркве Свете Тројице у
Ракелићима вијенац је положио и
почаст одао српски члан Предсједништва БиХ, Милорад Додик. "Српски народ је слободарски и као

такав гаји оно што су нам са Запада наметнули - сјећање. Ми веома
добро памтимо и знамо какву смо
жртву поднијели. Борци су дали велики допринос напорима да српски
народ осигура своју слободу на

Традиционално дружење у Ракелићима

Положени вијенци погинулим борцима

овим просторима и да су за то жртвовали своје животе. Ред је да се
тога увијек присјетимо и да никад
не заборавимо њихова страдања",
рекао је Додик.
Посланик у Народној скупштини Републике Српске, Драгослав Кабић
истакао је да је из Ракелића највећи
број војника био у Четвртом батаљону 43. моторизоване бригаде и

да је то једна од елитних јединица
Војске Републике Српске. "Оно што
ја могу рећи као учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, додуше као
припадник Пете козарске бригаде,
јесте да је веома важно његовати
и успомену на традицију и све ове
погинуле борце и одати им призанање", рекао је Кабић.

ОБИЉЕЖЕНО 120 ГОДИНА ОД ГРАДЊЕ ХРАМА У РУДИЦАМА
Служењем Свете литургије и културно-забавним програмом у
Рудицама код Новог Града обиљежено је 120 година од градње Храма
Покрова Пресвете Богородице.
Текст: Ведрана Нишевић
Реконструкција храма Покрова Пресвете Богородице почела је 2018. године и
још увијек је у току. У овом
насељу живи око 2.000 мјештана и због тога је веома
битно да се сачува ова светиња, поручено је из Рудица. "Највише се борим и
радим на томе да задржим
људе, да млади људи остају
овдје, да оснивају породице. Први корак нам је да
обновимо храм и да у њему

Обиљежен Дан одбране општине
Нови Град

У Новом Граду обиљежен је Дан одбране у сјећање на септембар 1995.
године кад је општину прво напала Хрватска војска, а потом и јединица
Петог корпуса такозване Армије БиХ из Цазинске крајине. Тим поводом
служен је помен и положени вијенци код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.
Текст: Бојана Мајсторовић

У агресији Хрватске војске, 18. септембра
1995. године, погинуло је 37 цивила, 18
војника, те два припадника МУП-а Републике Српске, а рањено 57 особа. Жеља
српских војника да обране свој народ
била је јача од непријатељских напада,
који су заустављени 25. септембра. "Септембaрски дани су заиста дани који се
требају памтити. Зато морамо младим
генерацијама преносити колико је био
значај Новоградске бригаде, као и других
јединица Војске Републике Српске, које

Помен погинулим борцима

су дошле да нам помогну да одбранимо
Нови Град", рекао је предсједник Предсједништва Општинске борачке организације Нови Град, Немања Старчевић.
Из општине Нови Град истичу да је 25.
септембар значајан историјски датум.
"Тада су вођене жестоке борбе на одбрани ове општине, да би 25. септембра била
ослобођена и враћена власти Републике
Српске. То је најважнији догађај у Одбрамбено-отаџбинском рату с обзиром да
је одредио судбину Новог Града као дијела Републике Српске", рекао је начелник
општине Нови Град, Мирослав Дрљача.

окупљамо народ", рекао
је парох чађавички, Ђорђе
Стикић.
"Сигурно да ће обнова овог
храма на неки начин испунити један дио потреба
наших становника и продужити традицију постојања
и вјерујем да ће људи радо
долазити у овај нови и обновљени храм", додао је
начелник општине Нови
Град, Мирослав Дрљача.
Финансијска средства за
реконструкцију Храма Покрова Пресвете Богородице

у Рудицама обезбједили су
српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик и
предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић.
"Оно што је битно јесте да
су институције Републике
Српске увијек на располагању свим нашим људима
широм Српске у свим нашим локалним заједницама и увијек Српској православној цркви'', навео је
изасланик српског члана
Предсједништва БиХ, Радован Ковачевић.

Годишњица формирања 11.
Пјешадијске дубичке бригаде

У Козарској Дубици обиљежен је Дан 11. Пјешадијске бригаде Војске
Републике Српске. У спомен-храму Свете Петке служен је помен погинулим борцима, а испред спомен-плоче са именима страдалих положени су вијенци.

Служен помен погинулих борцима
Командант одбране западних граница Републике Српске, Пантелија Ћургуз истиче да су највеће
вриједности из протеклог
рата управо Република
Српска и борци који су је
створили."Тих вриједности нема много и оне су
Република Српска и борци. Ми смо на овим просторима, нажалост, скоро
годину дана раније били
у прилици да се морамо

организовати с циљем заштите тадашње државе, а
затим и одбране српског
народа на овим просторима", рекао је Ћургуз.
Из Борачке организације
општине Козарска Дубица, која је организатор
обиљежавања, поручују
да се на овај начин његује
сјећање на дане који су
били пресудни за очување
вјековних интереса и који
су донијели мир на овом

простору. Из општинске
управе, која је покровитељ овог обиљежавања
тврде да је веома битно
његовање значајних историјских датума.
Кроз једнице 11. Пјешадијске дубичке бригаде
прошло је више од 5.700
бораца, рањено их је 562,
а погинуло 195. Ова бригада одликована је "Орденом Карађорђеве звијезде".

TIM POVOD0M 7.

Подршка Градске управе

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА И СТОЛАРИЈЕ
ШКОЛЕ У ДОЊОЈ ДРАГОТИЊИ 90.000 КМ
Град Приједор ће из кредитних средстава издвојити око 90.000 КМ за реконструкцију крова и столарије подручне Основне школе "Јован Цвијић" у Доњој Драготињи.

Бољи услови за ученике и раднике
Текст: Бојана Мајсторовић
Будући да је објекат ове
школе изграђен седамдесетих година дотрајао је, а
његов кров прокишњава.
Вршилац дужности директора Основне школе "Јован
Цвијић" у Брезичанима, Јо-

вана Јазић каже да су задовољни што је Градска управа
одлучила је да ријеши овај
проблем реконструкцијом
крова.
"Највећи проблем је била
кровна конструкција која
је дотрајала, оштећена и

самим тим прокишњава и
стварала је отежане услове
за рад. Свака помоћ нам је
добро дошла и овим путем
захваљујемо се Градској
управи на издвојеним средствима", рекла је Јазићева.
Начелник
градског

Одјељења за саобраћај и комуналне послове Драгослав
Кабић истиче да је локална
власт још љетос планирала
реконструкцију крова ове
школе, али да ће због законске процедуре наредних
дана бити изабран извођач
радова на тендеру.
"Град Приједор ће из кредитних средстава обезбиједити око 90.000 КМ
за реконструкцију кровне
конструкције, столарије и
улазних врата. То је оно што
ћемо у овом тренутку радити. У наредном периоду
ћемо планирати средства
или путем Фонда за заштиту животне средине, односно по њиховим пројектима
енергетске ефикасности, да
завршимо и фасаду на овој
школи и то ће побољшати
сигурно услове ученицима
и радницима за нормално
функционисање", рекао је
Кабић.

Завршен пројекат влада Србије и Републике Српске

У ХАШАНИМА ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА НА
ОТВОРЕНОМ

У Хaшaнимa, рoднoм мjeсту Брaнкa Ћoпићa, свeчaнo је у функцију стављена учиoницa нa oтвoрeнoм, кoja сe нaлaзи пoрeд кућe oвoг вeликoг писцa. Свeчaнoсти oтвaрaњa присуствoвaли су
министaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe, Нaтaлиja Tривић и министaр културe и инфoрмисaњa Србиje, Maja Гojкoвић.
Текст: Зоран Јелић
Oтвaрaњeм учиoницe нa oтвoрeнoм
свечaнo je зaвршeн прojeкaт "Бaштa
сљeзoвe бoje", кojи су зajeднички
финaнсирaлe Влaдe Рeпубликe Српскe
и Србиje. "Нaстaвни плaнoви и прoгрaми су испуњeни Ћoпићeвим дjeлимa, a
сигурнo дa ћe Ћoпићeвa кућa зajeднo
сa учиoницoм нa oтвoрeнoм вeћ oд
нaрeднe гoдинe бити спрeмнa зa свe
учeникe из Рeпубликe Српскe, кao и
Србиje гдje ћe нa нeсвaкидaшњи нaчин
учити o Ћoпићу", рeклa je Tривићeвa.

Бранко Ћопић је писац чија су дјела неправедно запостављена у посљедње
вријеме, и то се мора промијенити,
рекла је Гојковићева, напоменувши да
је њена идеја да се у Ћопићевој кући
формира и мала библиотека са његовим дјелима."Зaистa смo пoнoсни штo
Влaдa Србиje учeствуje у oвoм прojeкту
и нaстaвићeмo, jeр oвo трeбa дa будe
jeднo вeћe спoмeн-пoдручje сa туристичким пoтeнциjaлимa гдe мoгу дa
дoлaзe eкскурзиje из Србиje", изјавила
je Гojкoвићeвa.
Из oпштинe Крупa нa Уни рeкли су

дa je oвим зaoкружeнa jeднa цjeлинa
пoсвeћeнa Ћoпићу, тe су сe зaхвaлили влaдaмa Српскe и Србиje, jeр oвa
лoкaлнa зajeдницa тимe дoбиja и туристички пoтeнциjaл. У прojeкaт рeвитaлизaциje рoднe кућe Брaнкa Ћoпићa
Mинистaрствo прoсвjeтe и културe
Рeпубликe Српскe улoжилo je 250.000
КM, дoк je срeдствa зa изгрaдњу учиoницe нa oтвoрeнoм у изнoсу oд 80.000
КM oбeзбиjeдилo Mинистaрствo културe и инфoрмисaњa Рeпубликe Србиje.

СТАВ
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КАД НЕ
ТРЕБА
МУШКА
ПОМОЋ...

Припремила: Мира Згоњанин

Шест дивних дама, шест геронтодомаћица, помаже старим и изнемоглим да "савладају" тешкоће
старости. Израз геронто помало
ми је презваничан, али поуздано
знам да се за тај посао, ма како га
на прву доживјели, мора имати
"ово мало душе". Јер, није лако
неком уљепшати старост, улити
му сигурност, пружити руку и саслушати га, помиловати по сиједој
коси и показати му да није сам.
Жао ми је што жмиримо и тешко
одвајамо вријеме за неког на чија
врата сигурно куца једино поштар. Да не дужим, те наше даме
су током пројекта који Удружење
грађана "ДОН" реализује уз помоћ УНДП-а и Града Приједора,
успјеле да сниме стање. Након тог
удуплале су посао у акцији у којој
је њихова и доброта Приједорчана најбоље "платежно средство".
И то је најава за заједничку хуману мисију, а Приједорчани некако увијек с најбољом оцјеном
полажу тај тест, да обезбиједимо
нешто хране, који одјевни предмет, мало огрева, донирамо коју
маркицу како би додатно помогли
тим нашим усамљеним и сиромашним старинама. Једноставно
је, само позовите "ДОН". Тамо и
на основу ранијих сличних прича
знају да је "Добро бити добар" и
како се солидарисати.
А кад смо већ код солидарисања
мало или никако причамо о женској солидарности. Саме себи смо
највећи трн у оку и за то нам не
треба мушка помоћ. У смислу, те
оваква је, никаква, ружна, дебела,
неспособна, глупа, цендрава, лака
роба, не зна се обући, ни ходати
како треба, ниска је, превисока,
досадна, фризура јој никаква,
а фрајер јој јад и чемер, јер за
бољег и није... Те и сличне глупости, а могла би набрајати до сутра,
прелако излазе из женских уста...
Котрљају се просто. И најчешће
кад се коментаришу жене које из
неких само нама знаних разлога
не волимо. А у ствари им завидимо или их само мрзимо. Ваљало
би да није тако и да у том ситном сплеткарењу, док се жучно
кријемо иза офуцане приче "да
смо једино сигурне с најбољим
мушким пријатељима", удружимо
снаге, прихватимо тако пожељне
разлике у изгледу, образовању,
годинама, килограмима, социјалном статусу, мјесту становања...
и будемо тако потребна подршка
једна другој.
И то у обичним, свакодневним
ситуацијама кад та солидарност
има највише смисла и одијека.
И наше бабе су знале да требају
бити своје.

30. септембар 2022.
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Предсједник Социјалистичке партије и носилац листе за Народну скупштину Републике
Српске у Изборној јединици шест Петар Ђокић

"УКЉУЧИТЕ СЕ У РАД СВОЈИХ
ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
СУГЕРИШИТЕ, ДЈЕЛУЈТЕ"

Парола Социјалистичке партије
је "За бољу Српску". Колико
може бити боља са Социјалистичком партијом и Вашим коалиционим партнерима?
- Социјалистичка партија већ
двије и по деценије активно учествује у креирању политика и
реализацији пројеката који су
од стратешког и сваког другог
интереса за Републику Српску,
њен народ и све њене грађане.
Уз посвећен рад и мудру политику увијек може и мора боље, у
свим аспектима. Наша партија је
увијек, у сарадњи са коалиционим партнерима, тежила ка томе
да економски ојача Републику
Српску. То је једини прави пут ка
бољитку, то значи веће минималне и просјечне плате и пензије,
више давања за социјалне категорије, веће стипендије за одличне
ученике и студенте. Све то треба
да буде подстицај нашим људима
да остану у својим општинама и
градовима, да заједно наставимо
да привређујемо и градимо бољу
Српску.
Да ли се треба више фокусирати
на развој малих и средњих предузећа, отварање нових и како се
програмом Социјалистичке партије може побољшати економско и социјално стање грађана,
посебно када је Приједор у питању?
- Отварање нових предузећа подразумијева стварање стабилног
амбијента за пословање. Ми као
партија и као дио власти, предано смо на томе радили годинама
уназад. Доказује то и чињеница
да смо обезбиједили 2,2 милијарде конвертибилних марака инвестиција за наредни период. То су
средства која ће бити мудро утрошена у јачање привреде и економије Републике Српске, а свакако
и Приједора. У овој регији подстичемо на све активности развојног
карактера компаније "АрселорМитал". Планирамо да се након
30 година отвори Рудник жељезне руде "Љубија" и да на тај начин
ојачамо рударску производњу у

Приједору. Чинимо напоре да ојачамо улогу РЖР "Љубија" у саставу тог заједничког предузећа и на
томе ћемо наставити да радимо.
Социјалистичка партија се залаже за социјална права и хуманост. Да ли се и по овом питању
може урадити више и боље?
- Идеја социјализма почива на
заштити човјека и чињеници да
сваки човјек треба да живи од
свог рада, чиме даје немјерљив
допринос развоју комплетног
друштва. У временима у којима
живимо, када се суочавамо са
огромним посљедицама пандемије вируса корона и нестабилном геополитичком ситуацијом у
цијелом свијету, неопходно је да
пазимо једни на друге, да имамо
разумијевања према ближњима,
према комшији. Само ћемо солидарношћу и заједничким и преданим радом очувати и сачувати
Републику Српску.

Како зауставити одлив становништва и да ли млади у Српској
могу очекивати перспективнија
времена, поготово у сфери запошљавања?
- Програм демографске обнове
Републике Српске добро је почео, али је практично заустављен
појавом вируса корона почетком
2020. године. Програм демографске обнове Републике Српске иницирала је предсједник
Републике Српске Жељка Цвијановић, а један од резултата био
је и израда документа под називом "Демографски развој и популациона политика Републике
Српске - анализа стања и приједлог мјера". Ми као партија смо
подржали такву мјеру, јер нам
је свима у интересу да опстанемо као нација. Јачање привредног амбијената остаје у фокусу
наше политике и наставићемо
да активно, кроз приједлоге и
иницијативе тражимо системска рјешења која би дугорчно
стимулисала младе да остану у
Српској, да овдје заснивају породице и да живе од свог рада. Вјерујем да би и краткорочне мјере
усмјерене на дијаспору могле да
дају добре ефекте. Добар примјер ефикасне популационе политике је, рецимо Ирска, гдје је
значајно поправљена демографска слика, иако се ради о изразито миграционој држави какве су
и земље Балкана.
Могу ли социјално-угрожене категорије у вријеме растуће инфлације и све теже економске
ситуације очекивати одређене
субвенције, које би им олакшале свакодневни живот?
- Влада Републике Српске је у
претходном периоду издвајала
значајна средства за једнократну помоћ, како угроженим категоријама становништва, тако и

младима. То је био само мали
стимуланс нашим грађанима, јер
сви добро знамо да су системска дугорочна рјешења права
рјешења за побољшање животног стандарда. Већ сам поменуо
да су пандемија вируса корона
и ратни сукоби на територији
Украјине изазвали тектонске
поремећаје у цијелом свијету.
Никада као сада није било тако
важно да се осигура енергетска,
економска и свака друга стабилност. Да бисмо то остварили,
морамо да подржимо озбиљне
и мудре људе, јер ако су велике
свјетске силе у проблему да сачувају сваки вид стабилности,
онда можете да замислите колико мале земље попут Босне
и Херцеговине морају да улажу
напора да очувају и ојачају своју
економију.
Да ли Социјалистичка партија
својом политиком може да гарантује социјалну и економску
сигурност грађанима РС?
- Уколико наставимо да рационално управљамо нашим енергетским потенцијалима, грађани
Републике Српске неће имати
разлогу за бригу. Енергетски потенцијали Српске су немјерљиви
и једна од наших политика јесте
да њима управљамо захвално,
свјесни колико користи од њих
можемо да остваримо. Производња довољне количине енергије за сопствене потребе, али
и значајне количине енергије
за продају на спољна тржишта
значе већи прилив новчаних
средстава у буџете наших институција што аутоматски гарантује

економски, али и сваки други
вид стабилности.
Која је Ваша порука бирачима
и симпатизерима Ваше партије,
али и онима који немају намјеру изаћи на изборе?
- Моја порука свим грађанима
Републике Српске би била да не
буду апатични, већ да се активно укључе у креирање политика
које доприносе напретку и развоју цјелокупног друштва. Укључите се у рад својих локалних
заједница. Предлажите, сугеришите, дјелујте. Само тако ћемо
имати стабилну и бољу Републику Српску.
Подржавате кандидатуру Милорада Додика и Жељке Цвијановић за предсједника Републике
Српске и српског члана Предсједништва БиХ. Дугогодишњи
сте коалициони партнери и показали сте пуну подршку. Сматрате ли да ће и овог пута оправдати повјерење грађана?
- Народу требају слобода и равноправност, а управо то је Република Српска. Увјерен сам да су
кандидати за предсједника Републике Српске Милорад Додик
и српског члана Предсједништва
БиХ Жељка Цвијановић усадили
народу вјеру у јаку Републику
Српску, са свим њеним надлежностима. Заједничким снагама
наставићемо да на томе предано радимо. Грађани су ти који ће
донијети одлуку другог октобра
и не сумњам да ће изабрати пут
стабилне и боље Републике Српске.

"Социјалистичка партија жели Српску као боље мјесто за
живот, увјерени смо да може бити боље зато је наша кључна порука "За бољу Српску". Ми желимо мир и потпуну
стабилност овог простора. Социјалистичка партија својом
политиком то може да гарантује", нагласио је Ђокић.

www.kozarski.com

КАНДИДАТИ
ГO СП ПРИЈЕДОР

КАНДИДАТИ
ГО СП ПРИЈЕДОР

ZAKUPQEN PROSTOR 9.

10.
ZAKUPQEN PROSTOR
PROSTOR
8. ZAKUPQEN

9. септембар 2022.
30.

www.kozarski.com

ZAKUPQEN PROSTOR 11.

ЗА ПРИЈЕДОР И СРПСКУ, ЖИВИМО И РАДИМО СРЦЕМ
И тек смо почели. Урадили смо много, али пред
нама је још много посла и бројни пројекти, у циљу
развоја и рјешења најважнијих проблема наше
локалне заједнице и наше Српске. То је наше
мјесто под сунцем. Подршком републичке власти
и коалиционих партнера, вратили смо повјерење у
способност и добре намјере локалне заједнице, како
грађани не би страховали за властиту егзистенцију.
Године нерјешавања горућих питања оставиле су
траг, али ми се не плашимо изазова! Приоритети су
бројни - изградња ауто-пута Приједор-Бањалука, нове
приједорске болнице, рјешење инфраструктурних
проблема, попут санације саобраћајница, корита
ријека Сане и њених притока, у циљу заштите од
поплава. Бринемо о најмлађима и градићемо нове
вртиће. У селима реализујемо озбиљне развојне

пројекте и подржавамо локалне пољопривреднике,
јер су они значајна карика развоја. Улажемо у
образовање, стипендирање будућих стручњака,
подржавамо талентоване спортисте, водимо рачуна
о његовању наше културе и традиције и очувању
идентитета. Уважавамо једни друге. Мислимо на
сутра и на нашу дјецу. Сасвим је извјесна помоћ
за здравствене раднике, набавићемо сензоре за
дјецу обољелу од дијабетеса, субвенционисаћемо
похађање приватних вртића у циљу подршке
породицама малишана, подржавамо вантјелесну
оплодњу, бринемо о превозницима, како би лакше
превазишли проблеме изазване поскупљењем
цијена горива, помажемо грађанима у санацији
штета од поплава, а помажемо и изградњу лифта
у Центру "Сунце" и реконструкцију крова школе

у Доњој Драготињи. Приоритет је и изградња
канализационе мреже у насељу Крајина-Целпак,
водоводне мреже у насељима Велико Паланчиште,
Каваниште и Стари воћњак, асфалтирање путних
праваца у новим насељима и на ширем подручју
града, као и завршетак изградње спортске дворане
у Омарској. У плану је и помоћ пољопривредницима
у набавци минералног ђубрива и сјемена кукуруза,
као и суфинансирање изградње Парохијског дома
у Омарској. Влада Републике Српске са 10 милиона
КМ учествује у реализацији неколико значајних
пројеката. Савез независних социјалдемократа
најјача је и најбројнија политичка партија у Српској,
која штити интересе Републике Српске, уз уважавање
других.

ВАШ ГЛАС ЧУВА НАШУ КУЋУ, СРПСКУ!
Кампања коју је СНСД водио
била је кампања резултата,
планова и конкретних порука
грађанима. Трибине које
смо организовали, у свим
дијеловима нашег града,
приградским и градским
срединама, биле су изузетно
посјећене, што доказује да
народ вјерује и подржава
људе и политику СНСД-а.
Нисмо
блатили
друге,
нисмо чак ни одговарали
на прозивке других, јер ми
имамо свој пут, који није
базиран
на
вербалним

конфликтима. Вјерујем у
подршку наших суграђана,
јер нам свакодневно прилазе
људи
свих
генерација,
нарочито млади и прикључују
се социјалдемократима.
Другог октобра, сви заједно
одлучујемо о нашој судбини
у наредне четири године!
Убијеђен сам, да ће наши
суграђани препознати оне
који бране Републику Српску,
који је у срцу чувају и који с
њом не тргују.
Вјерујем
да
грађани
Приједора виде шта се ради

и шта је урађено за непуне
двије године у сарадњи са
републичким нивоом власти.
Ми смо уз наш народ, то смо
доказали и доказујемо.
Позивам грађане, да у
што већем броју изађу на
изборе желећи да изборни
дан протекне у доброј и
демократској атмосфери.
Шеф Изборног штаба ГО СНСД
Приједор
Слободан Јавор

Наша мисија – сачувати земљу коју волимо и све ресурсе усмјерити на економски развој!
Заједно смо јачи - заједно смо Српска! Гласај за најбоље!

30. септембар 2022.
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УС

Текст: Бојана Мајсторовић

Закупљен простор

Социјалистичка партија Српске
нуди квалитетне људе, са
конкретним идејама, поручио
је носилац листе ове партије за
Народну скупштину Републике
Српске у Изборној јединици један,
Душко Милетић на предизборној

JЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА
ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
На предизборној трибини у Расавцима, кандидат Уједињене Српске за Народну скупштину Републике Српске Славица Лазић
истакла је да се ова странка залаже да се
здравствена заштита становништва подигне на највиши могући ниво и додала да је
демографска политика у центру пажње програмских опредјељења. "Уједињена Српска
је релативно млада странка, али засигур-

но са највећим успоном у односу на друге
странке због тога што има здраву националну политику. То се огледа, прије свега,
у нашој политици демографског опоравка",
рекла је Лазићева.
И на прошлим изборима Уједињена Српска
имала је добар резултат у Расавцима и очекујемо да подршка неће изостати када су у
питању и Општи избори који су пред нама,
рекао је носилац листе Уједињене Српске
за НС РС у Изборној јединици један, Ненад
Мејакић. "Дошли смо овдје да им се још
једном захвалимо и да и овај пут затражимо
подршку за нашу листу, као и за инокосне
функције које ми подржавамо, а то су Милорад Додик за предсједника Републике Српске и Жељка Цвијановић за српског члана
Предсједништва БиХ", истакао је Мејакић.
ОЧЕКУЈЕМО ПОДРШКУ
МЈЕШТАНА БУСНОВА
Уједињена Српска на локалним изборима
имала је добар резултат у Бусновима, а још
већу подршку мјештана ове мјесне заједнице очекујемо на предстојећим Општим изборима, рекао је на предизборној трибини
носилац листе УС за НС РС, Ненад Мејакић.
"У протекле двије године разговарали смо
са мјештанима Буснова о рјешавању њихових проблема. И опет смо дошли да отворено разговарамо", рекао је Мејакић.
Ова партија залаже се за развој села, а то ће
нам и бити приоритет у наредном периоду,
ако добијемо повјерење грађана на Општим
изборима, истакао је кандидат УС за НС РС,
Милорад Радић. "Мислим да су и Буснови и
Томашица запостављени. Чак и када поменемо исплату дивиденте Рудника жељезне
руде "Љубија", гдје би једним дијелом требао да учествује у Рудник "Томашица". Мислим да би се при сљедећој исплати то требало кориговати", рекао је Радић.

ШАРОВИЋ

СПС

ПОТРЕБНО ЗАДРЖАТИ МЛАДЕ У
СРПСКОЈ

СТЕВАНДИЋ: УЈЕДИЊЕНА
СРПСКА ЈЕДАН ОД ФАВОРИТА
Уједињена Српска један је од фаворита на
предстојећим изборима, поручено је са централне трибине у Приједору. "Први пут откако ми, а откако и друге пратимо, да су све
сале дупке попуњене да је активност на трговима, селима, мјесним заједницама примијећена. Да од свих партија имамо највише
појединачних скупова и обилазака. Такође,
што се тиче активности и подршке коју имамо преко друштвених мрежа и онога дијела
који можемо да мјеримо, ријеч је о вишемилионским прегледима", рекао је носилац
листе УС за НС РС у Изборној јединици три,
Ненад Стевандић.
Оптимизам у погледу изборних резултата
изразили су Милан Петковић и Ненад Мејакић, носиоци листа за Представнички дом
Парламента БиХ и Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици један.
"Из Изборне јединице један очекујемо директан мандат за НС РС и за Парламентарну
скупштину БиХ. Доказ томе је да су одлични
резултати били и одлична посјећеност трибина и подршка грађана", рекао је Петковић. "Плава боја ове јесени најављује побједу и Приједор је спреман да то и покаже, да
УС на овим изборима изађе као побједник",
рекао је Мејакић.

трибини у Приједору.
"То су остварени људи, који нису
гладни моћи, ни новца, већ људи
који желе да остану у Републици
Српкој и који желе заједнички
да граде Српску. Ако добијем
повјерење грађана залагаћу се
за обнову демографске слике у
нашој земљи, за правну државу, за
све оне ствари које су у интересу

грађанима", рекао је Милетић.
Програм СПС-а је јасан и нуди
рјешења за проблеме грађана
у Српској, поручио је кандидат
ове странке за предсједника
Републике Српске, Неђо Ђурић.
"Нудимо јачање институција.
Само јаке институције чувају РС.
Данас то није случај и РС се налази
ту гдје се налази", рекао је Ђурић.
СПС је партија која на својим
листама има прави спој младих
искусних
људи,
рекао
је
предсједник ове партије Горан
Селак, напоменувши да је листа у
Изборној јединици један нарочито
квалитетна. "Наш програм се зове
"Српска изнад свега". Приоритет
нам је борба против криминала
и корупције, али и да обновимо
земљу у демографском смислу.
У посљедњих десет година РС је
напустио велик број становника.
Морамо да видимо како да
зауставимо одлазак младих",
рекао је Селак.

Кандидат СДС-а за српског
члана Предсједништва БиХ
Мирко Шаровић изјавио
је да ће Приједор бити у
фокусу политике СДС-а у
наредном периоду и да
овај град може да рачуна

да ће бити у приоритетима,
посебно
у
рјешавању
инфраструктурних и других
питања. "Приједор ће бити
град којем ћемо посветити
пажњу већу него што је
то било до сада", рекао је
Шаровић на конференцији
за медије у Приједору.
Он је навео да је рудник, како
каже, топ тема за ову регију,
да за Љубију треба тражити
кредибилног партнера и да
се преговори о томе морају
водити унутар Владе РС.
"СДС снажно подржава
боље повезивање Бањалуке
и Приједора, али сам
аранжман
мора
бити
транспарентан и јаван. Што
се тиче болнице, Приједору
је потребна изградња нове, а
не реконструкција постојеће
и потребна је заштита од
поплава", додао је Шаровић.
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КОАЛИЦИЈА СП-НДП-СНП

СНСД

НА УСЛУЗИ СМО МЈЕШТАНИМА
НАШИХ СЕЛА

Инфраструктурно настављамо да уређујемо села на подручју Приједора. То је наш
задатак и захвалност свима онима који
нам пружају подршку, поручено је са предизборне трибине СНСД-а у Горњој Марићкој. "При крају је тендер од скоро пет
милиона гдје настављамо инфраструктурно да уређујемо наш град и наша села и
хвала Влади РС на подршци", поручио је
кандидат СНСД-а за Народну Скупштину
РС, Дражен Врховац.
Кандидат СНСД за НС РС Александра Ступар-Радић истакла је да ће њен циљ, уколико добије повјерење грађања бити очување здравствених објеката у руралним
срединама. "Као политичар залагаћу се
да се хитна медицинска помоћ која служи
нашим мјештанима и грађанима Омарске
никад не затвори, јер за села је потребан
љекар, школа, струја, путеви, али хитна помоћ је нешто што је најбитније", поручила
је Ступар-Радић.

ШТО ПРИЈЕ РИЈЕШИТИ ПИТАЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА У ВРБИЦАМА

Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину РС у Изборној јединици један, Драгослав Кабић, рекао је да ће се наставити
са унапређењем инфраструктуре у Врбицама, те да ће се извршити додатни притисак на Владу РС и Јавну установу "Воде
Српске" да се коначно ријеши питање поплава, регулације и чишћења корита Милошевице.
"Уколико не буду наставили радове и очистили корито Милошевице, као предсједник Градског одбора СНСД-а Приједор инсистираћу код градоначелника да издамо
налог за чишћење Милошевице. Са или
без њихове сагласности, нека нас кажњава ко хоће, расписаћемо тендер, да неко
локално предузеће уради тај дио посла.
Вјерујте, ућићемо у рјешавање овог проблема", рекао је Кабић.
Број грађана на трибини јасан је знак да
СНСД ужива велику подршку у Врбицама,
поручио је кандидат ове странке за НС РС,
Дражен Врховац напоменувши да је слична ситуација у свим мјестима која су посјетили, те да то говори коме ће Приједор
на предстојећим изборима дати подршку.
"Нарочито у Врбицама, гдје смо се заузели
за рјешавање њиховог дугогодишњег проблема легализације плацева. У томе смо и
успјели", додао је Врховац.

МЈЕШТАНИ СРЕДЊЕ ЛАМОВИТЕ
ПРЕПОЗНАЛИ НАШ РАД

Мјештани Средње Ламовите препознали
су и цијене рад СНСД-а, а доказ за то је и
велика подршка на трибинама, истакао је
кандидат СНСД-а за НС РС, Дражен Врховац. "Мјештани Средње Ламовите цијене
наш рад и знају на који начин ми радимо.
Увијек смо долазили у ово мјесто и разговарали са мјештанима. Договарали шта је
то потребно овдје да се уради и то што смо
обећали и урадили смо", рекао је Врховац.
Александра
Ступар-Радић,
кандидат
СНСД-а за НС РС, истакла је да ће се,
уколико добије повјерење грађана на
Општим изборима, залагати за боље
услове живота и останак народа на овим
просторима."Сматрам да нема љепшег
мјеста од Козаре, од нашег Приједора.
Волим ово подручје и мислим да смо
најсрећнији када смо овдје. Моја је жеља
да људи остану на овим просторима и зато
ћу се борити за очување Републике Српске", рекла је Ступар-Радић.

ШТО ПРИЈЕ ИСПИТАТИ СТАЊЕ
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У
ТУКОВИМА

Највећи проблем мјештана Тукова је недовршена канализација. Расписан је тендер за испитивање канализационе мреже у Туковима, на који су се пријавила
три понуђача, како би се у што скоријем
року установило у каквом је стању канализациона мрежа. Вриједност радова је
око 200.000 КМ, истакао је носилац листе
СНСД-а за НС РС, Драгослав Кабић.
"Након завршене тендерске процедуре и
анализе стручњака ми ћемо се одредити
у ком правцу ићи и шта радити. Када је
у питању саобраћајна инфраструктура у
овом насељу, постоји проблем на дионици, тачније скретању ка Љубији, гдје нема
одводње са саобраћајница. Упутили смо
допис "Путевима РС" за реконструкцију те
раскрснице, јер ријеч је о магистралном
путу који није у надлежности Града", рекао
је Кабић.
Са грађанима на терену отворено разговарамо о њиховим проблемима, али и о
нашим плановима, истакао је кандидат
СНСД-а за НС РС Огњен Вукојевић. "Моја
порука грађанима је да подрже листу
СНСД-а на Општим изборима, да подрже
кандидате за предсједника Републике Српске Милорада Додика и српског члана
Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић,
те да подрже пројекте које смо започели",
рекао је Вукојевић.

УЛАГАЛИ СМО И УЛАГАЋЕМО
У БРЕЗИЧАНЕ

У протекле двије године доста тога урађено је у Брезичанима и због тога вјерујемо
да ће СНСД имати подршку мјештана овог
краја, поручено је са предизборне трибине у Брезичанима.
"Завршена је комунална инфарструктура.
Има још неких проблема на овим вишим
дијеловима око водоснабдјевања, али то
ћемо у наредном периоду са грађанима
Брезичана рјешавати", рекао је носилац
листе СНСД-а за НС РС Драгослав Кабић.
Циљ је да Брезичани буду једно од најразвијенијих мјеста у Приједору, јер за то има
потенцијала, поручио је кандидат СНСДа за Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ, Горан Велаула.
"Мјесто у којем има индустријска зона.
Мјесто у којем у наредном периоду планирамо неке озбиљне ствари, а то се тиче неких минералних сировина то је неки наш
план на којем ћемо радити. Радили смо, а
радићемо и ове године", додао је Велаула.

ЕКОНОМСКИ РАСТ ЋЕ ОМОГУЋИТИ
ВИШЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Кандидат Социјалистичке партије за Народну
скупштину Републике Српске, Игор Кнегињић,
рекао је да Градски одбор ове партије у Приједору има одличан тим и да су успјели да мобилишу симпатизере СП и све људе добре воље
којим је блиска идеја и мисао социјализма.
"Људе који ће заправо дати глас нашој партији
и за Парламент БиХ и за НС РС. Што се тиче
Изборне јединице један на Општим изборима 2022. очекујемо директан мандат. Дајемо
подршку заједничким кандидатима, Милораду Додику за предсједника Републике Српске
и Жељки Цвијановић за члана Предсједништва
БиХ", рекао је Кнегињић.
Носилац листе СП-а за НС РС у Изборној јединици један Душко Милуновић изјавио је да је
солидарност стуб и темељ политике ове пар-

НПС
ГРAЂAНИ ПРEПOЗНAЛИ
НAРOДНУ ПРИЧУ

Нaрoднa пaртиja Српскe oстварићe дoбaр избoрни рeзултaт, a дa ћe бити тaкo пoкaзуje
и пoсjeћeнoст прeдизбoрних
скупoвa, пoручeнo je са Maлoг
грaдскoг тргa у Приjeдoру. "Oвo
су мoждa нajтeжи трeнуци зa
Рeпублику Српску, кaд имaмo
врлo чeстe нaпaдe нa њeн устaвнoпрaвни пoрeдaк. И зaтo члaнствo НПС-a, зajeднo сa рукoвoдствoм, дaje пуну пoдршку
зajeдничким кaнидaтимa кoaлициje зa инoкoснe функциje,
Mилoрaду Дoдику зa прeдсjeдникa РС и Жeљки Цвиjaнoвић зa
српскoг члaнa Прeдсjeдништвa
БиХ", пoручилa je кaндидaт
НПС-a зa Нaрoдну скупштину
РС, Oливeрa Брдaр-Mиркoвић.
НПС je пaртиja кoja ћe бити ту зa
грaђaнe и нaкoн избoрa, изjaвилa je Maja Бjeљaц, кaндидaт
oвe пaртиje зa НС РС. "Дa рaдимo, дa нaм свимa будe бoљe,
дa грaдимo штo бoљу, jaчу и
стaбилниjу Рeпублику Српску.
Jeр ми знaмo зaштo", рeклa je
она. НПС je прoвeo кoрeктну
кaмпaњу, у кojoj сe бaвиo грaђaнимa, a нe пoлитичким прoтивницимa, пoручeнo je сa скупa.

"Нисмo сe бaвили другимa,
нити изнoшeњeм нeкaквих
нeистинa и лaжи. Oвoм приликoм пoзивaм свe грaђaнe дa у
штo вeћeм брojу изaђу нa избoрe. И нaрaвнo, дa глaсajу зa
НПС", пoручиo je кaндидaт oвe
стрaнкe зa НС РС, Дaриo Дoдoш.

ВОДИМО ПОЛИТИКУ
РАЗГОВОРА СА ГРАЂАНИМА

Народна патрија Српске води
политику разговора са грађанима, како би били створени
услови за бољу будућност у Српској. То су препознали мјештани Брезичана и околних мјеста,
поручено је са предизборне
трибине НПС-а у овом насељу.
"Желимо да им поручимо да ће
онај мандат који ћемо освојити у НС РС бити враћен нашим
грађанима, односно да ће бити
дио рјешења свих оних пробле-

ма које смо на терену уочили
у претходне двије године кроз
разговор и рад са нашим грађанима", истакла је кандидат
НПС-а за НС РС, Оливера БрдарМирковић.
Кандидат ове партије за НС РС,
Зоран Јањић истакао је да ће се,
добије повјерење грађана, као
народни посланик залагати за
интересе радничке класе у Српској. "Радничка класа је снага
Српске. Заступаћу и интересе
незапослених, да добију посао
у струци", додао је он.
Јасну поруку за младе има кандидат НПС-а за НС РС Марина
Крнета. "Треба да предузмемо
иницијативу, не само у области
омладинског и културног дјеловања, да се више активирамо,
јер само на тај начин можемо
да побољшамо живот у РС", поручила је она.

ПДА

НАСТАВЉАМО СА ИНИЦИЈАТИВОМ
ДА ОМАРСКА ПОСТАНЕ ОПШТИНА

Настављамо да улажемо у инфраструктуру у Омарској, јер мјештани овог краја то
заслужују. Настављамо и са иницијативом
да Омарска постане општина, поручено је
са предизборне трибине СНСД-а одржане
у Омарској.
"Имали смо састанак са Иницијативним
одбором о оснивању општине Омарска.
Договорено је да се та иницијатива настави и да ће у наредне двије до три године,
уколико они буду имали жељу и уколико се створе сви законски услови добити
овдје своју општину'', истакао је носилац
листе СНСД-а за НС РС, Драгослав Кабић.
Кандидат СНСД-а за НС РС, Александра
Ступар-Радић поручила је да ће се уколико добије повјерење грађана залагати да у
Омарској и насељима која јој гравитирају
имају редовне здравствене услуге. "Залагаћу се да грађани Омарске овдје у свом
мјесту добију здравстевене услуге. И то ће
бити мој допринос", додала је Радићева.

тије. "Без солидарности коју смо показивали у
прошлим временима сигурно не би ни опстали,
ни остали на овим просторима. Позивам све да
гласају за СП, за бољу РС", рекао је Милуновић.
Кандидат СП-а за Парламентарну скупштину
БиХ Гордана Ловрић навела је да су у основи
програма ове партије патриотизам, хуманост
и пацифизам. Носилац листе за Парламент БиХ
Давор Стрика рекао је да ће другог октобра
бити велика побједа, ове коалиције, њене политике и кандидата.
Носилац листе за НС РС у Изборној јединици шест, Петар Ђокић рекао је да максималну
пажњу посвећују економском расту и развоју
РС и сваког града. "Чинимо то и у Приједору
подстичући на активности развојног карактера
компаније "Арселор Митал" и планирамо да се
након 30 година отвори РЖР "Љубија" и да на
тај начин ојачамо рударску производњу у Приједору", рекао је Ђокић.

УЛАГАТИ У РАЗВОЈ
ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА

Фокус државе досад је недовољно био на искориштености домаћих ресурса, те је због тога
најважније креирати другачији политички амбијент у постојећем уставном уређењу земље и
у средиште дјеловања стављати економска питања, која повезују људе и која ће им омогућити
бољи живот у БиХ, рекао је кандидат ПДА - Покрет за државу, за НС РС, Ајдин Мешић.
"Неопходно је повећање ефикасности тржишта
запошљавања, унапређење система социјалне

заштите, система управљања отпадом, организација туристичких области и уређење тржишта
некретнина, што је код нас, у једну руку, доста
запостављено", рекао је Мешић.
Кандидати ПДА указали су на велики потенцијал
Приједора у области туризма. "Доласком на Козару, чинимо много за очување свог здравља
и живота. Све су ово разлози због којих ПДА,
Регионални одбор Приједор и њени кандидати
на изборима за све нивое власти, подржавају
иницијативу да Козара и званично постане ваздушна бања, да ова иницијатива заживи кроз
смјештајне и здравствене капацитете, што ће
аутоматски обогатити туристичку понуду приједорске регије, повећати буџет и омогућити
отварање нових радних мјеста", рекла је кандидат за НС РС, Азра Пашалић.
Треба искористити фондове ЕУ за развој здравственог туризма, а изградња ауто-пута Бањалука-Приједор и близина бањалучког аеродрома
биће од великог значаја за приближавање Козаре домаћим и страним туристима, поручују из
ПДА.

Припремила: Редакција

30. септембар 2022.
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Конференција Министарства трговине и туризма и Привредне коморе РС

БРЕНДИРАЊЕМ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА ДО ПРЕПОЗНАТЉИВОСТИ НА ТРЖИШТУ

"Брендирање домаћих производа - Наше је боље", назив је конференције која је
одржана у Приједору, у организацији Министарства трговине и туризма Републике
Српске и Подручне привредне коморе Бањалука-канцеларија Приједор. Циљ
конференције је промоција брендирања домаћих производа, а привредници су
упознати о могућностима заштите и пласмана, као и промоције њихових производа.
Текст: Мирјана Шодић
"Интересантна је прича, јер смо
покренули двије иницијативе,
за заштиту географског поријекла и брендирање производа
с подручја наше регије. Зато
су ове конференције значајне и за мале произвођаче, јер
имамо много квалитетних домаћих производа, али су непрепознатљиви на тржишту. Ово је
активност која ће им помоћи да
њихови производи постану препознатљиви", рекао је менаџер
Пољопривредног кластера "УнаСана", Синиша Слијепац.
Ресорно министарство у сарадњи са Привредном комором РС посвећује већу пажњу
промоцији домаћих производа

и реализује активности широм
Српске, како би се домаћи производи издвојили на тржишту и
постали конкурентни страним.
"С обзиром на тренутно стање
на тржишту, сви схватамо значај
домаће производње. Управо,
улога министарства је да кроз
политику брендирања будемо
ту за привреднике ако имају
одређене нејасноће, али и да
финансијски помогнемо у неким сегментима када је у питању брендирање производа

наших произвођача", рекла је
министар трговине и туризма у
Влади РС, Сузана Гашић.
"У посљедње вријеме код произвођача примјетан је искорак
када говоримо унапређењу производа и креацији бренда, који
желе да се на тржишту позиционирају са властитим брендом.
Посебно је то видљиво у дрвној
индустрији и у пољопривреди",
истакла је руководилац приједорске канцеларије Подручне
Привредне коморе Бањалука,

На конференцији у Приједору представљење
су досадашње активности Министарства
трговине и туризма РС у кампањи "Наше је
боље", те планови за наредни период.

Велики значај брендирања
Дијана Ђаковић.
Значај брендирања домаћих
производа, препознали су и у
Градској управи Приједор. "У
протекле двије године уложили
смо значајна средства за промоцију домаћих производа, ин-

тернационалном повезивању,
сертификацији и промоцији
привредних потенцијала града
Приједора", рекао је начелник
Одјељења за привреду и предузетништво, Раде Росић.

Обиљежен Свјетски дан туризма

ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ПРИЈЕДОРА
Текст: Ведрана Нишевић
Туристичка понуда Приједора је добра,
сматрају Приједорчани који су на Малом
градском тргу дегустирали производе
домаћих произвођача и оне које су припремили ученици Пољопривредно-прехрамбене школе. Туристичке капацитете
представио је и Национални парк "Козара". Све то организовано је поводом
Свјетског дана туризма.
Представљање туристичких капацитета
Приједора заједнички су организовали локална Туристичка организација и
Градска управа. С циљем да грађанима
приближе туристичку понуду, али и подигну свијест о важности туризма као
привредне гране. ''Након дугог и тешког
периода који је праћен пандемијом вируса корона туризам се вратио на велика

врата. Позивали смо све грађане
и туристичке раднике да уз пригодан програм обиљежимо Свјетски дан туризма", рекла је Лејла
Муслимовић, в.д. директора Туристичке организације Приједор.
Свјетски дан туризма обиљежен
је широм Српске. Из Министарства трговине и туризма РС истичу
да им је битно да подстакну локалне туристичке организације
да промовишу своје дестинације
како би оне постале дио туристичке понуде Републике Српске.
''Заиста сам срећна што видим да
у свим нашим локалним заједницама постоји повећан интерес за
развој туризма, а да би развијали
во радило у протеклом периоду и на туризма РС. Обиљежавање Дана туризтуризам прије свега морамо препознати чемо ћемо радити у наредном'', додала ма протекло је под мотом ''Поново разпотенцијале у свакој локалној заједни- је Сузана Гашић, министар трговине и мишљајмо о туризму.''
ци. И, то је оно на чему је Министарст-

На "Данима меда" 14 излагача

МЕД ИСПОД КОЗАРЕ ИЗУЗЕТНОГ КВАЛИТЕТА

У Приjeдoру су прoтeклe сeдмицe одржани"Дaнa мeдa". Риjeч je o приврeднo-туристичкoj мaнифeстaциjи
нa кojoj су пчeлaри имaли прилику дa прeдстaвe, aли и прoдajу плoдoвe свoг рaдa.

Текст: Зоран Јелић
Meд, пoлeн, прoпoлис, мaтичнa млиjeч,
пeргa, тe мнoги други пчeлињи прoизвoди су нeштo штo су Приjeдoрчaни мoгли
дa прoбajу и купe нa "Дaнимa мeдa".
Сaми пчeлaри кaжу, oвaквe мaнифeстaциje им итeкaкo знaчe. "Кoнaчнo je прирoдa дaлa дa и пчeлaри узму нeштo,
зajeднo сa свojим пчeлицaмa. Чeкaли

смo дa изaђeмo нa сajмoвe, jeр нaм пунo
знaчи штo мoжeмo дa пoкaжeмo кo штa
имa, кoликo имa, кaквoг квaлитeтa, дa сe
прeдстaвимo oдaклe смo дoшли", причa
Никoлa Aрнaутoвић, пчeлaр из Mишинoг
Хaнa.
Oвo je билa изузeтнa гoдинa кaд je риjeч
o принoсимa мeдa, нaпoмињу пчeлaру.
Дoдajу дa су oвaквe прoдajнe излoжбe
oд вeликe кoристи нaрoчитo oнимa кojи
прaвe првe кoрaкe у свиjeту пчeлaрст-

вa кaкo би сe упoзнaли с купцимa. Штo
сe тичe мeдa испoд Кoзaрe je изузeтнoг
квaлитeтa. "Рaдили смo хeмиjскe aнaлизe. Сaдржaj мeдa сa oвoг прoстoрa у
сeби нeмa билo кaквe пaтвoринe, нeмa
oстaтaкa хeмиjских мaтeриja, нeмa пeстицидa, нeмa тeшких мeтaлa. Meд сa oвoг
пoдручja, aли и ширe, je изузeтнoг квaлитeтa" рeкao je прeдсjeдник Удружeњe
пчeлaрa "Oмaрскa", Дрaгoмир Вуjкoвић.
"Дaнe мeдa" oргaнизуjу удружeњa
пчeлaрa "Првa пчeлa" и "Oмaрскa".
"Зaдoвoљни смo oдзивoм пчeлaрa. Имaли смo учeсникe из Шaпцa, Бaњa Лукe,
Грaдишкe, Нoвoг Грaдa, Приjeдoрa. Tрудићeмo сe и убудућe дa, уз пoмoћ грaдa,
дa мaнифeстaциjу дaљe ширимo и дa из
гoдинe у гoдину имaмo вишe излaгaчa",
рeкаo je прeдсjeдник Удружeњa пчeлaрa
"Првa пчeлa" Приjeдoр, Ђурo Кунић.
Пoкровитeљ "Дaнa мeдa" био je Грaд
Приjeдoр, a сa пчeлaримa je рaзгoвaрao
и нaчeлник Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj, Дaниjeл Eгић. Oн je

Ђуро Кунић:
Задовољни смо одзивом пчелара
пoручиo дa Грaдска упрaвa прeпoзнaje
пчeлaрствo кao вид прoизвoдњe сa вeликим пoтeнциjaлoм, тe дa у склaду с тим
имajу низ мjeрa кojим пoдржaвajу рaзвoj
oвe грaнe пoљoприврeдe.
"Грaд je oвe гoдинe зa пoдстицaje пчeлaрскoj прoизвoдњи издвojиo више од
35.000 КM. И тo je пoвeћaњe у oднoсу
нa прoшлу гoдину, кaд je зa oву нaмjeну
билo нaмиjeњeнo 32.000 КM. Усвојили
смo и сугeстиjу удружeњa пчeлaрa, пa
смo спустили минимaлaн брoj кoшницa
кojи je нeoпхoдaн дa би сe пчeлaри мoгли aплицирaти зa пoдстицaje", нaвeo
je Eгић. Пeтнaeсти пo рeду "Дaни мeдa"
oкупили су 14 излaгaчa.

www.kozarski.com

Штрајк упозорења радника
"АрселорМитала Приједор"

ТРАЖЕ ИСПЛАТУ
ЈЕДНОКРАТНЕ
ПОМОЋИ КАКО
БИ УБЛАЖИЛИ
ПОСЉЕДИЦЕ
ИНФЛАЦИЈЕ

AKTUELNO

Свечана академија поводом
30 година постојања и рада Црвеног
крста Републике Српске

Поводом обиљежавања 30 година постојања и рада Црвеног крста Републике Српске у
је Приједору одржана свечана академија Координационог одбора за регију Приједор.

Уручена признања
Текст: www.prijedorgrad.org

Рaдници "AрсeлoрMитaлa Приjeдoр" у уторак
су oдржaли jeднoчaсoвни штрajк упoзoрeњa,
jeр, кaкo кaжу, упрaвa прeдузeћa ниje испунилa њихoв зaхтjeв дa сe зaпoслeнимa исплaти пo 1.100 КM, кao вид пoдршкe зa прeвaзилaжeњe пoсљeдицa инфлaциje.
Текст: Зоран Јелић
Штрajк je нoрмaлaн и зaкoнит вид рaдничкe бoрбe
кojoм сe жeли joш jeднoм пoзвaти рукoвoдствo "AрсeлoрMитaлa" дa пoкaжe рaзумиjeвaњe зa тeжaк пoлoжaj
рaдникa, пoручeнo je из Сидикaлнe oргaнизaцaиje oвe
кoмпaниje. "Инфлaциja je, пo звaничним пoдaцимa,
виша од 16 одсто. Aли ни тo нe oсликaвa нajбoљe трeнутнo стaњe, jeр су нeкe oснoвнe живoтнe нaмирницe
пoскупилe и зa 50 одсто. To je биo oкидaч дa пoчнемo
рaзгoвoрe сa пoслoдaвцeм. Прeгoвoри су вoђeни прeкo
три мjeсeцa. Нaжaлoст и oни пoсљeдњи, вoђeни у понедјељак сa прeдсjeдникoм Упрaвнoг oдбoрa, нису дaли
рeзултaтa. И били смo примoрaни нa oвaj кoрaк", рeкao je
прeдсjeдник Синдикaлнe oргaнизaциje "AрсeлoрMитaлa
Приjeдoр", Дaриo Aнтoнић.
Oн je пojaсниo дa je циљ дa сe oвoм исплaтoм пoкриje
диo штeтe кojу je ствoрилa инфлaциja, будући дa нe мoгу
oчeкивaти нoвo пoвeћaњe плaтe у oвoj гoдини. "Прoтeклe гoдинe смo имaли прeгoвoрe у кojимa смo унaприjeд дoгoвoрили плaту зa 2022. Нe знajући штa нaс чeкa у
вeзи сa инфaлциjoм, кojу су изaзвaлa свa oвa дeшaвaњa у
свиjeту. Пoслoдaвaц смaтрa дa je стaв кoмпaниje дa нeмa
нaкнaдних прeгoвoрa o плaти зa oву гoдину. И oвo je нaш
приjeдлoг, дa крoз jeднoкрaтнe исплaтe пoкушaмo ублaжити пoсљeдицe инфлaциje", нaвeo je Aнтoнић.
Рaдницимa "AрсeлoрMитaлa" пoдршку je пружиo и Синдикaт мeтaлaцa и рудaрa Рeпубликe Српскe. "Сaмa чињeницa дa сe рaдници у рeaлнoм сeктoру, и пoрeд рeдoвних
плaтa, мoрajу и нa oвaj нaчин бoрити зa свoja примaњa,
гoвoри дa инфлaциja узимa свoj дaнaк. Смaтрaм дa je oвo
jeдaн oд oргaнизoвaниjих синдикaтa, тe дa ћe уз пoдршку рaдникa и Синдикaтa мeтaлцa и рудaрa успjeти дa
oствaрe свoj циљ и дa ћe прeгoвoри дaти рeзултaтe",
изjaвиo je прeдсjeдник Синдикaтa мeтaлaцa и рудaрa РС,
Сaшa Кукoљ.
Из упрaвe "AрсeлoрMитaлa Приjeдoр" нису жeљeли дa
кoмeнтaришу штрajк, рeкaвши дa прeгoвoри синдикaтa
и мeнaџмeнтa кoмпaниje joш увиjeк трajу. Jeднoчaсoвнe oбустaвe рaдa oдржaвaћe сe у нaрeдним дaнимa, a
Скупштинa синдикaтa ће дoниjeти oдлуку o дaљим кoрaцимa, сaoпштeнo je из Синдикaлнe oргaнизaциje "AрсeлoрMитaлa".

15.

Генерални секретар Црвеног крста
Републике Српске Снежана Ковач,
која је већ 22 године у овој организацији, изјавила је да је Градска
организација у Приједору једна од
најбољих , препознатљива је и веома високо котира са својим волонтерима и својим радом.
"Ово је изузетна организација и то
могу рећи не само овим поводом
већ би то потврдили и сви наши
управни органи. Централна прослава овог јубилеја одржана је 23. јуна
на Палама, али тамо није било могуће угостити и наградити све наше
волонтере, тако да су овдје награђени најактивнији волонтери са ове регије", потврдила је Ковачева.
Секретар Градске организације Црвеног крста Приједор, Зоран Веселиновић је истакао да ова организација има добре резултате у сегменту
Прве помоћи и квиз такмичењима
из познавања покрета Црвеног крста
и борбе против мина. "Ту смо неприкосновени и то се зна и у читавој БиХ
па и шире, а нарочито на подручју

Републике Српске и могу бити поносан и на наше чланове из реда подмлатка и омладине као и на наше волонтере", рекао је Веселиновић.
Поред приказивања документарног филма о раду Црвеног крста за
поменути период на академији до-

дијељена су и јубиларна и редовна
признања Црвеног крста Републике
Српске. Једно од поменутих признања је уручено и градоначелнику
и Градској управи Приједор. У име
градоначелника признање "сребрни
знак" , примила је Данијела Додош,
шеф кабинета која је истакла да град
Приједор подржава како рад Црвеног крста Републике Српске, тако и
градске организације Црвеног крста
Приједор.
"Добитници смо признања које нама
много значи, јер је ово доказ наше
сарадње која је на изузетно високом
нивоу, а када говоримо о овог организацији само када кажете да неко
постоји и јача 30 година онда је то
заиста знак квалитета, али и једног
ентузијазма и волонтеризма који
носи ове људе и то је за сваку похвалу", рекла је Додошева.

Са пријема код градоначелника

За Ковачеву и Веселиновића пријем је организовао
градоначелник Приједора Слободан Јавор који је истакао
да је Градска организација Црвеног крста Приједор
током ових 30 година потврдила да је то организација
на коју се локална заједница може ослонити и да је
велико задовољство сарађивати и у добрим и у лошим
временима са њиховим припадницима.

Удружење грађана "ДОН"

У ТОКУ АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ ЗА
СТАРИЈА И ИЗНЕМОГЛА ЛИЦА
Текст: Ведрана Нишевић
Геронтодомаћице два пута седмично помажу старим и изнемоглим лицима. Све то раде у оквиру пројекта
''Нисте сами'' који имплементира
Удружење грађана ''ДОН'', финнасира УНДП, а суфинасира Град Приједор. У међувремену су одлучиле да
након онога што су видјеле на терену покрену хуманитарну акцију како
би уз помоћ грађана прикупиле помоћ за оне којима помажу.
Марији Ченгић (83) из Љубије која
живи сама, геронтодомаћице очистиле су просторије, купиле веш машину, кревет, храну, лијекове, али и
платиле рачуне за воду и струју. Све
то урадиле су у оквиру хуманитарне

акције које су недавно покренуле.
Онима којима су помогле неизмјерно су им и захвални.''Значи ми пуно.
Захваљујем се Драгани што је покренула ово и свим овим радницима'',
каже Марија.
Геронтодомаћице истичу да је
добро је бити добар поготово
кад је помоћ потребна старим
лицима.''Најпотребнија је храна, хигијена и дрва да се зима преживи.
Тешка је ситуација, иначе су те породице саме, заборављене, немају никога и јако тешко живе'', каже Драгана Мудринић, геронтодомаћица.
Из Удружења грађана ''ДОН'' истичу
да су подржали идеју геронтодомаћица да помогну.''Захваљујући

Муриса Марић са корисницом у Љубији

Драгана Мудринић:
Најпотребнија храна,
хигијена и дрва
једној од наших геронтодомаћица
која је дошла са том идејом да се
покрене ова прича. Наравно ''ДОН''
се увијек придружује, јер ми заиста
сматрамо да је добро бити добар
и да која марака никога неће осиромашити, а да ћемо некоме засигурно помоћи'', додаје извршни
директор Удружења грађана ''ДОН'',
Муриса Марић.
Сви они који су у могућности да на
било који начин подрже ову идеју
могу се јавити у просторије Удружења грађана "ДОН" или позвати
на број телефона 052/231-155.

30. септембар 2022.

16. MOZAIK

Aкцијa ''За срећно дјетињство''

И МАЛИШАНИ ТОПОЛИКА
ДОБИЛИ ИГРАЛИШТЕ
Текст: Ведрана Нишевић
У оквиру акције ''За срећно дјетињство'' и малишани насеља Тополик
добили су дјечије игралиште. Радост због тога
нису крили ни родитељи.
Много им значи, јер Тополик је насеље у којем има
много малишана.
Изградњу дјечијег игралишта у овом насељу
финансирало је предузеће ''Топић компани'', а
извођач радова биле су
''Комуналне услуге''. ''Задовољство је учествовати
у овој акцији, јер дјеца
су наше највеће благо и

њима треба пружити да
имају лијепо дјетињство и да одрастају мирно
и спокојно'', истакао је
Александар Топић, директор овог предузећа.
''Ово је само наставак
добре сарадње рада ''Комуналних услуга'' и привредника нашег града и
ми смо од првог дана у
оквиру акције ''За срећно
дјетињство'', која је покренута прошле године'',
додао је Далибор Грабеж,
директор ''Комуналних
услуга''.
Дјечије игралиште у
Тополику обишли су и
представници
Градске

управе. ''Имамо у плану
да наредне године наставимо ову акцију. Осим
у мјесним заједницама
завршили смо дјечија игралишта, школска игралишта и терене у наших
шест основних школа. У
наредном периоду очекујемо свакако још предузетника да нам се одазову у овој акцији'', навела
је Моња Касаловић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности. У
оквиру акције ''За срећно
дјетињство'' до сада је отворено више 30 дјечијих
игралишта.

Пројекат "Сви за здравље - здравље за све"

ПРЕДАВАЊЕ ЗА МЛАДЕ О ЗДРАВОЈ
ИСХРАНИ И ТОЛЕРАНЦИЈИ
"Сви за здравље - здравље за све", пројекат је Омладинског савјета
Приједор у оквиру којег су у протеклом периоду организоване
бројне активности за младе. На презентацији у Брезичанима
омладинци су имали прилику да науче шта је то здрава кухиња,
нутриционизам и здраво кулинарство.

Са предавања у Брезичанима
Текст: Мирјана Шодић

ПРОМОВИСАН 11. БРОЈ
ЧАСОПИСА "СРП"

Текст: Бојана Мајсторовић
У Градској читаоници промовисан је
11. број часописа "Срп". Овај часопис
за књижевност и умјетност већ шесту
годину излази у Приједору."Aутори
који објављују у часопису су они чији
радови успијевају да прођу суд чланова
редакције и то су писци који су данас
актуелни, признати и феномени у свом
послу, али због разноврсности садржаја
ту су и неки моменти из њиховог опуса
који нису толико познати. Рецимо,
представљамо Ернеста Хемингвеја и
његову поезију, што је преседан јер сви
га знамо само по његовом романескном
опусу", рекао је уредник часописа "Срп",
Милан Милошевић.
Издавање овог часописа подржава
и Стево Грабовац, који је добитник
књижевне награде "Шушњар" за

књигу "Мулат албино комарац" са
којом је био у најужем избору за НИНову награду."Овај часопис има своје
читаоце. Свака књига, прича, пјесма
нађе пут до некога ко ће је прочитати",
рекао је Грабовац.
Часопис "СРП" од 10. броја излази под
окриљем Народне библиотеке Ћирило
и Методије као издавача. Посљедњи 11.
број помогло је Министарство просвјете
и
културе
кроз
суфинансирање
издавачке дјелатности. "У оквиру тог
пројекта добили смо средства и за
издавање монографије о Тихомиру
Илијашевићу која ће ускоро бити и
промовисана, а ова нам средства доста
значе, јер отварају простор да угостимо и
друге писце и организујемо промоције",
рекла је директор библиотеке Гордана
Вила.

У сарадњи са Психолошким
савјетовалиштем
"Психолуминис"
одржано је и предавање
на тему "Толеранција је
мој избор". "Ово предавање смо реализовали
у оквиру кампање "12
дана мира". Мир и толеранција подразумијевају
слободу, емпатију, уважавање различитости и
прихватање истих", истакла је Маја Зорић из Психолошког савјетовалишта

"Психолуминис".
Како истичу из Омладинског савјета Приједор,
циљ им је да у оквиру поменутог пројекта окупе
што више младих, како
би са њима подијелили
корисне савјете о очувању физичког и менталног здравља.
"Ово је још један начин
презентовања здравих
стилова живота. Одлучили смо се за локацију ван
града да се дружимо са
нашим омладинцима. На
презентацији је учество-

вало око 50 младих", рекла је предсједник Управног одбора Омладинског
савјета Приједор, Горана
Праштало.
Пројекат "Сви за здравље
- здравље за све" Омладински савјет Приједор реализује у оквиру
Регионалног
програма
локалне демократије на
Западном Балкану, који
финансира
Европска
унија, суфинансира Град
Приједор, а имплементира УНДП.

У Музеју Козаре отворена мултимедијална
изложба Вање Влачине

ПОГЛЕД У ТУЂИ ЖИВОТ КАО
БИЈЕГ ОД УСАМЉЕНОСТИ

Аутор овом изложбом брани докторат на Универзитету уметности у Београду
Текст: Деборах Совиљ
У Музеју Козаре отворена је мултимедијална изложба "Мрачна соба - Камера обскура М21", која
је тематски базирана на
друштвеном феномену
самоће и усамљености.
Аутор Владимир Вања
Влачина стоји иза овог
умјетничког пројекта, од
стихова до видео-радова
и интервенција на аудиоматеријалу, а као лајтмотив истакао је човјека
који вири кроз шпијунку
на вратима.
"Кренуо сам од претпо-

ставке да се усамљени
људи против тога боре
помоћу сјећања, а начин
понашања је гледање
кроз шпијунку, у покушајима да се ухвате тренуци туђих живота. Ради
се о концепту бијега",
објашњава Влачина.
Кустос Алекса Милић
изразио је задовољство што је ова изложба,
којом аутор брани докторат на интердисциплинарним
студијама
Универзитета уметности
у Београду, приређена у
Музеју Козаре. "Изложба
је докторски умјетнички

пројекат Вање Влачине
и мултимедијалног је карактера. Поред објеката,
скулптура, ту су присутне и видео-пројекције, а
попраћена је и петоминутним перформансом
умјетника", рекао је Милић.
У Музеју Козаре расписали су конкурс за ликовне изложбе за излагачку
сезону 2023. године, а
изложбе могу бити самосталне или заједничке.
Конкурс је отворен до 27.
октобра, док ће резултати бити саопштени најкасније до 27. новембра.

www.kozarski.com
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МИНИМАЛАН ПОРАЗ "РУДАР
ПРИЈЕДОРА"

У утaкмици дeвeтoг кoлa Првe лигe Рeпубликe Српскe, кoja je oдигрaнa у Бaњaлуци
Фудбaлски клуб "Рудaр Приjeдoр" дoживиo je минимaлaн пoрaз oд ФК "Жeљeзничaр Спoрт Tим" 1:0. Јeдини гoл у oвoм сусрeту пoстигao je Jeвић у 32. минути. Oвo
je "Рудaру" други пoрaз у oвoj сeзoни, a eкипa трeнутнo зaузимa oсму пoзициjу нa
тaбeли сa 15 oсвojeних бoдoвa. У суботу им слиjeди гoстoвaњe у Истoчнoм Сaрajeву, кoд eкипe "Слaвиje".

УБJEДЉИВA ПOБJEДA "OРК"
ПРИJEДOР
OРК "Приjeдoр" сa висoких
33:19
пoрaзио
је
РК
"Срeдњoшкoлац", у мeчу
другoг кoлa Другe лигe
РС. ОРК "Приjeдoр" je нa
пoлуврeмeну имao прeднoст
oд 18:6. Нajeфикaсниjи у
пoбjeдничкoм тиму биo je
Ђaкoвић, стриjeлaц 11 гoлoвa,
a прaтили су гa Шкoрић и
Нoвaкoвић сa сeдaм пoгoдaкa.
Гoлмaн Крaгуљ уписao je 12
oдбрaнa. У нaрeднoм кoлу
ОРК "Приjeдoр" идe нa нoвo
гoстoвaњe, кoд eкипe "Шкoлe
рукoмeтa Бaњa Лукa".

ЖРК "МИРА" ПОРАЗОМ
ЖФК "СЛOГA "ПOБJEДOM
ОТВОРИЛА СЕЗОНУ
OTВOРИЛA ДEБИTAНTСКУ СEЗOНУ Рукoмeтaшицe
"Mирe"
Прву тaкмичaрску сeзoну
у Првoј лиги РС, Жeнски
фудбaлски клуб "Слoгa"
oтвoриo je пoбjeдoм oд 3:1
нa гoстoвaњу кoд eкипe
"Mлaдoсти" из Рoгaтицe.
Свa три гoлa зa приjедoрски
тим пoстиглa je Meлинa
Сaрajлић. Утjeшни гoл зa
"Mлaдoст"
пoстиглa
je
Toмићeвa. У нaрeднoм кoлу
"Слoгa" дoчeкуje eкипу БСК
"Спaртaк" из Бaњaлукe.

у нoву прeмиjeрлигaшку
сeзoну ушле су поразом
на
домаћем
терену
34:12 од екипе "Илиџе".
Гошће је до побједе
предводила Шкaљићева
са осам пoгoдaкa. Кoд
"Mирe"
нajeфикaсниje
су билe Глигoрeвићева
и Maксимoвићева сa пo
шест пoстигнутих гoлoвa.
У нaрeднoм кoлу, које
се игра у суботу, "Мира"
гoстуjе кoд "Кривaje" у
Зaвидoвићимa.

ГЊАТОВИЋЕВА ТРЕЋА НА 24. "ШОДАН КУПУ" 462 ТАКМИЧАРА
НА ПРВЕНСТВУ БиХ
Кaсaлoвић,
нaчeлник

Првенство БиХ за млађе сениоре у џудоу одржано
је на Палама. Тамо је наступило и двоје такмичара
приједорског Џудо клуба "Козара Жељезничар",
Марија Ћосић и Теодорa Гњатовић. Ћосићева није
имала среће, па је такмичење, због повреде морала да
заврши већ у првом колу. С друге стране, Гњатовићева
је успјела да освоји треће мјесто у категорији изнад 78
килограма.

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА
"ЉУБИЈУ" У СРБИЈИ
Нa "Oтвoрeном Купу Србиje 2022", који је одржан
протеклог викенда, наступило је и седморо такмичара
приједорског Теквондо клуба "Љубија" и освојили су
четири медаље. Од тога, једно злато, два сребра и једну
бронзу. Злато је освојио Кристијан Тимарац, сребрни
су били Данило Вукотић и Божидар Пилиповић, док је
бронзу у Приједор донио Његош Јеличић.

Приједор је протекле
недјеље био домаћин
24. Meђунaрoдног кaрaтe
такмичења "Шoдaн куп
2022", a тaкмичилосe
462
спoртистa.
Нa
oвoгoдишњи
куп
приjaвљено је било 39
клубoвa из Слoвeниje,
Хрвaтскe, Србиje, Црнe
Гoрe, Фeдeрaциje БиХ и
Рeпубликe Српскe.
У eкипнoj кoнкурeнциjи
првo мjeстo oсвojили су
члaнoви КК "Синђeлић"
из Бaњaлукe, другo КК
"Шoдaн", a трeћe КК
"Нитeн" из Грaдишкe.
Нajуспjeшниja тaкмичaркa
je Џaнa Чaхут из Кључa,
a
тaкмичaр
Taрис
Бeгaнoвић из Вeликe
Клaдушe.
Oргaнизaтoр
oвoг
трaдициoнaлнoг
кaрaтe купa био je Кaрaтe
клуб "Шoдaн". "Oвo je
вeoмa дoбрa причa зa
нaш грaд, мнoгo клубoвa
учeствуje нa oвoj спoртскoj

мaнифeстaциjи. "Шoдaн
куп" je увиjeк дoбрo
пoсjeћeн и трудимo сe
дa свaкe гoдинe будeмo
дoбри дoмaћини, тaкo
дa нaм ниje прoблeм дa
дoвeдeмo тoликo клубoвa
у нaш грaд", рeкao je Рajкo
Вучићeвић, прeдсjeдник

КК "Шoдaн".
Кaрaтисти
"Шoдaнa"
oсвojили су 46 мeдaљa,
дeвeт
злaтних,
шeст
срeбрних и 31 брoнзaну.
Грaд Приjeдoр гoдинaмa
пoдржaвa oвo тaкмичeњe.
Meђунaрoдни
кaрaтe
куп oтвoрилa je Moњa

Oдjeљeњa зa друштвeнe
дjeлaтнoсти
грaдa
Приjeдoрa, кoja je истaклa
дa грaд чини мнoгo
кaдa je у питaњу спoрт.
Улaжe знaчajнa срeдствa
у рeдoвнo финaнсирaњe
спoртских клубoвa, кao
и у oдлaскe спoртистa нa
тaкмичeњa.
"Жeлимo дa пoдстaкнeмo
млaдe људe дa сe штo
вишe бaвe спoртoм, дa
пoстижу дoбрe рeзултaтe
и дa тaкo нajбoљe
прeдстaвљajу свoj грaд,
будући дa су oни нajбoљи
aмбaсaдoри нaшeг грaдa",
рeклa je Кaсaлoвићeвa.
Taкмичaри су истaкли
дa
су
зaдoвoљни
oргaнизaциjoм турнирa,
a дoмaћини пoручуjу
дa слиjeдe припрeмe зa
jубилaрни 25. "Шoдaн
куп".

Уручена признања

Припремиo: Зоран Јелић

30. септембар 2022.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ
БРОЈ: 077-0-СУ-22-000-872
ДАНА, 26.9.2022. године

СЕДМИЦА СУДСКОГ ПОРАВНАЊА
ОД 7. ДО 18. НОВЕМБРА
Овим путем желимо да Вас информишемо
о спровођењу активности "Седмице судског
поравнања" у Основном суду у Приједору која
се спроводи на иницијативу Високог судског и
тужилачког савјета БиХ у свим првостепеним и
другостепеним судовима у БиХ у периоду од 7.
новембра до 18. новембра 2022. године.
Циљ организовања "Седмице судског поравнања"
јесте рјешавање што је могуће већег броја предмета
мирним путем, у скраћеном поступку, који је
економичнији и бржи за странке. На овај начин
се жели извршити позитиван утицај на ефикасност

МАЛИ ОГЛАСИ
- Продајем локал у Љубији, Улица Драге Лукића,
површине 80м2, са терасом и окућницом 216м2.
Све информације на телефон 065/371-615.

судских поступака, те промјену приступа суда и
странака рјешавању спорова, гдје се као приоритет
поставља брзо и ефикасно рјешавање, с акцентом на
задовољство странака на исход спора и услугу суда.
Судско поравнање има значајне предности које се
тичу тога да је краћи и ефикаснији поступак јер се
спор окончава закључивањем судске нагодбе пред
првостепеним судовима, без другостепеног жалбеног
поступка у предмету; јефтинији поступак јер је
привилегован са аспекта плаћања судске таксе, те
једноставнији поступак који странке у поступку и суд
поштеђује дуготрајног вођења поступка, непотребног
прибављања и извођења доказа, одлагања/
одгађања рочишта, дуготрајног поступка намирења,
евентуалног другостепеног поступка, те додатних
трошкова који настају при томе, а карактерише га
сигурност и повјерење јер је судска нагодба извршна
исправа на основу које је могуће покренути поступак
за принудну наплату (извршни поступак).
Предсједник суда
Данијела Еленков

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ

Дана 5.10.2022. навршава се тужна година од смрти нашег драгог
сина и брата

Тужно сјећање

СТОЈАНА СТОЈАНОВИЋА
(1972-2021)

ВИЦО СТОЈАНОВИЋ
(1990-2022)

Вријеме пролази, али остаје сјећање на твој драги лик, доброту и
племенитост. Твоје мајка Јелка и сестра Анђелка.

Супруга Јелка и кћерке Анђелка и Мара.

17177

www.kozarski.com
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Дана 6.10.2022. навршава се 40 дана од смрти наше
драге супруге, мајке, баке, сестре и тетке

Дана 1.10.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти нашег драгог

СЛАВКА МАРЈАНОВИЋА
Тог дана у 10.00 часова, дајемо четрдесетодневни
помен на гробљу Пашинац, те позивамо родбину,
пријатеље и комшије да нам се придруже.
Ожалошћена породица.
17164
Дана 1.10.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти наше драге

ЉИЉАНЕ (рођ. Стојић)
КРЕСОЈЕВИЋ

Поносни смо што смо те имали, а неутјешни у болу и тузи
што смо те тако рано изгубили. Твоји најмилији, супруг
Јово, кћерка Данијела, зет Марко, унук Лука, сестре
Мирјана, Божана, Сњежана и Соња са породицама.
17160

Дана 30.9.2022.
навршава се шест
мјесеци од смрти моје
драге мајке

Дана 4.10.2022. навршава се
година дана од смрти

РАДОЈКЕ ТРЕБОВАЦ
(1932-2022)

ДРАГИЊЕ-ДРАЈЕ
ГАВРАНОВИЋ
(1939-2022)

Довољно је рећи мајка и друге ријечи нису
потребне. Дани пролазе, а бол је ту. Много ми
недостајеш. Твоја кћерка Рада са породицом.

Ожалошћени, син Милован, кћерка Зорка,
снаха, унучад и праунучад.
19922

17163

Дана 3.10.2022 навршава се година дана
од смрти наше мајке

Дана 4.10.2022.
навршава се тужна
година од смрти

ГОРАНА ТОПИЋА

ДУШАНКЕ
СТОЈНИЋ

ГОРАНА
ТОПИЋА

Заувијек са нама...
Супруга Драгана и кћерка Андреа.

Успомену на тебе чуваће Милена, Милорад,
Сања и Тања са породицама.
9195

17161

Посљедњи поздрав нашој вољеној

Недостајеш нам... али те с поносом чувамо у нашим срцима
и мислима. Твоје кћерке Славица и Драгана са породицама.

Дана 4.10.2022. навршавају се три године
од смрти нашег драгог и вољеног супруга,
оца и дједа Матије

РАДОЈКИ КНЕЖЕВИЋ

МАТИЈА СЕИДЛ

(19.9.2022)

У срцима нашим вјечно чувамо те. Супруг Драгомир, син Раденко,
кћерке Радана и Бора, снаха Славица, зет Драган, унучад и праунучад.

17165

Ожалошћени, супруга Дрина, синови Обрен и Блаженко
и кћерка Сњежана са породицама.

17162

17178

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА
26822

ZAKUPQEN PROSTOR

30. септембар 2022.
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