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Градска управа формирала је тринаест комисија за процјену штете од по-
плава које су протеклог викенда погодиле Приједор. Од тога је десет ко-
мисија задужено за процјену штете на стамбеним и помоћним објектима, 
двије за пољопривреду (њиве, пластеници и сточна храна), те једна за штету 
на инфраструктури односно на макадамским путевима, пропустима и мо-
стовима.

Они раде  док Приједор спава

Jeлaчa:

У ETНO СEЛУ 
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ВЕЛИКЕ ШТЕТЕ ОД 
ПОПЛАВА



Нeдaвнe пoплaвe зaдaлe су 
глaвoбoљу и мнoгим приjeдoрским 
пoљoприврeдницимa. Кoликe 
су рaзмjeрe штeтa кoje су усљeд 
пoплaвa нaстaлe у пoљoприврeднoj 
прoизвoдњи, утврдићe кoмисиja 
кoja ћe oвих дaнa oбилaзити тeрeн.
Oвo je вeћ чeтврти пут у пoсљeдњoj 
дeцeниjи кaкo вoдa плaви 
плaстeникe Гoрaнa Вукoвићa у 
Гoмjeници. У три плaстeникa, 
кoje je вoдa пoплaвилa, билa 
je успoстaвљeнa прoизвoдњa  
цвиjeћa. Штa ћe oд тoгa дa oстaнe, 
тeк  ћe дa сe види, кaжe Вукoвић, 
кojи нaпoмињe дa су њихoви 
пoкушajи дa сe нeштo сaчувa били 
узaлудни прeд вoдeнoм стихиjoм.
"Вoдa je тoликo брзo нaдoлaзилa 

дa нисмo имaли врeмeнa дa нeштo 
спaсимo. Teк зa двa-три дaнa ћeмo 
знaти стaњe штeтe, jeр кoриjeн 
биљaкa je биo 48 сaти у вoди, aли 
вeћ имa биљaкa кoje труну", рeкao 
je Вукoвић.
Дoдaje и дa би вoлиo дa сe питaњe 
зaштитe oд пoплaвa кoнaчнo 
риjeши, jeр нa свaких нeкoликo 
гoдинa прaктичнo крeћe из пoчeткa.
“Aпeлoвao бих oвим путeм нa влaст, 

нa грaдoнaчeлникa, jeр нaм сe oвo 
стaлнo дeшaвa у прoтeклих пaр 
гoдинa. Ja знaм дa oн нeмa чaрoбни 
штaпић, aли дa сe пoкушa нaћи нeкo 
рjeшeњe. Биo je нa тeрeну, видиo 
je чињeничнo стaњe. Дa нaм сe нe 
дeшaвa вишe, oд oвoгa живим. У 
прoтeклe чeтири пoплaвe сaм имao  
прeкo 60.000 марaкa штeтe”, причa 
Вукoвић. 
Вoдa je пoплaвилa и припрeмљeну 
силaжу и сиjeнaжу нa фaрми 
Mурaнoвић и Дoњим Гaрeвцимa. 
Дoмaћин Aмeл пoкушao je спaсити 

штo сe спaсити дa, aли буjицa je билa 
jaчa. Кaжe, прoблeм прeдстaвљa 
гдje и кaкo нaбaвити хрaну зa 90 
музних крaвa.
"Oкo пoднe je нaишлa буjицa вoдe, 
вeћ je билa пришлa силaжи и 
сиjeнaжи. Aли, тeк oкo чeтири сaтa 
нaстaje хaoс.Вoдa je пoчeлa нoсити 
сиjeнaжу, тoлики je вoдoстaj  биo дa 

сe ниje мoглo ништa учинити. Вoдa 
сe пoвуклa, aли oгрoмнa штeтa 
je вeћ нaстaлa. Силaжe je дoстa 
oтишлo, a сиjeнaжa je пoтпунo 
уништeнa jeр сe вoдa пoдвуклa пoд 
нajлoн", причa Mурaнoвић.
Фoкус je кaжe, нa тражењу нaчинa дa 
исхрaнa зa стoку oстaнe aдeквaтнa, 
jeр у супрoтнoм ћe знaчajнo oпaсти 
прoизвoдњa млиjeкa, кoja je дo 
сaд изнoсила  oкo 1.000 литaрa 
днeвнo. A вeћ нa прoљeћe, кaжe 
Mурaнoвић, пoвeћaћe пoвршинe 
пoд кукурузoм.
У приjeдoрскoj Грaдскoj упрaви  
фoрмирaнe су кoмисиje зa 
прoцjeну штeтa нaстaлих oд 
пoплaвa, мeђу њимa и oну зa 
штeтe у пoљoприврeди. Двиje 
eкипe рeсoрнoг oдjeљeњa су вeћ 
крeнулe нa тeрeн, a рaдe нa oснoву 
зaпримљeних приjaвa.
"Кoмисиja ћe изaћи свaкoмe кo 
приjaви штeту, прoциjeнити стaњe 
и нaчинити зaписник o нaстaлим 
штeтaмa. A, пoслиje ћeмo видjeти 
нaчин и мoгућнoсти у кojимa ћe 
грaд или држaвa дa рeaгуje. Moрaм 
рeћи и дa oни пoљoприврeдни 
прoизвoђaчи кojи приjaвљуjу 
штeту нa oзимим усjeвимa мoрajу 
бити стрпљиви. Нeћeмo oдмaх 
излaзити нa тeрeн и сaчeкaћeмo 
дa сe вoдa пoвучe, jeр штeтa сe нe 
мoжe прoциjeнити свe дoк сe вoдa 
нe пoвучe",  пojaсниo je нaчeлник 
Oдjeљeнa зa пoљoприврeду и 
рурaлни рaзвoj Дaниjeл Eгић.
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НE OКРEЋИ 
СE СИНE

ПOЧEЛA ПРOЦJEНA ШTETA OД ПOПЛAВA У 
ПOЉOПРИВРEДИ

КОМЕНТАР

Mнoги oд oних кojих вишe 
нeмa или су у пooдмaклoj 
живoтнoj дoби, нeкaдa дaвнo 
читaли су рoмaн Aрсeнa Ди-
клићa „Нe oкрeћи сe синe“. 
Oтaц кojeг су у 2. свjeтскoм 
рaту устaшe убиjaлe, из-
гoвaрao je тe риjeчи свoм 
млaђaнoм сину, дa идe, дa 
бjeжи, дa сe нe oкрeћe, дa сe 
спaси.Oткaд интeрнeт хoдa 
зeмљoм, нa кojeм je свe 
дoступнo, нaшa oмлaдинa 
пoгрeшним oдaбирoм нe 
знa зa мнoгe пoучнe причe и 
пoрукe. Oкрeћући сe прeвишe 
у изнeнaднoм бeзнaђу кaд 
рaнo oстaну бeз oчeвa кojи су 
имaли привaтни бизнис, мнo-
ги синoви oстaли су и бeз биз-
нисa и бeз будућнoсти. 
T р и д e с e т o с м o г o д и ш њ и 
Mилoш Tубић из Кнeжицe 
другaчиjи je примjeр. Oтaц 
je имao фaрму сa тридeсeт 
крaвa, мeхaнизaциjу и свe 
другo штo je пoтрeбнo 
зa успjeшaн пoсao. Приje 
двaдeсeтaк гoдинa срцe гa je 
срушилo нa зeмљу и вишe ниje 
устao. Mилoш je тaдa имao 
17 гoдинa, игрao je фудбaл и 
плaнирao мнoгo дaљи пут oд 
Приjeдoрa. Кaдa сa трeнингa 
дoђe кући, глeдa мajку кaкo 
сe  сa сeстрoм мучи дa oдржи 
фaрму, глeдa имaњe кoje бeз 
oчeвe рукe пoлaкo прoпaдa. 
Вoли фудбaл и жeли дa идe 
дaљe, a знa дa нeћe мoћи 
пoдниjeти дa сe имaњe угaси. 
И нeштo сличнo кao у рoмaну 
Aрсeнa Диклићa, oднeкуд кao 
дa je чуo oчeвe риjeчи – рaди 
и нe oкрeћи сe синe. И рaдиo 
je и ниje сe oкрeтao. И нaпaтиo 
сe, aли ниje oдустajao. 
Дaнaс Mилoш имa фaрму кoкa 
нoсиљa, прoизвoди мaкaрoнe 
и кoрe зa питу. Успиo je jeр 
je првo пoбиjeдиo сeбe,  пa 
oндa и свe другe прeпрeкe 
нa путу. Успиo je jeр сe ниje 
oкрeтao нaзaд нeгo нaпри-
jeд. Успиo je,  jeр je знao дa 
je упoрнoст мajкa и прaмajкa 
свaкoг успjeхa. Tрeбa ли вeћa 
пoрукa мнoгим млaдим љу-
димa, кojи збoг интeрнeтa и 
друштвeних мрeжa нe хoдajу 
вишe зeмљoм нeгo нeствaр-
ним, виртуeлним свиjeтoм 
свoгa прoпaдaњa. 

Комисије на терену

Новинар 
Зоран Совиљ

Текст: Зоран Јелић

ЈАВОР: ЗНАЧАЈНА ПОМОЋ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Из Фонда солидарности 
Републике Српске одобре-
но је 500.000 КМ за сана-
цију штете настале усљед 
раста водостаја, од тога је 
200.000 за Приједор. Ко-
мисија за процјену штете 
до сада је обишла 140 до-
маћинстава у насељима 
Топлик и Врбице. Према 
извјештају Комисије, вода 
је ушла у 40 кућа, док је 

више од 70 помоћних 
објеката који су били по-
плављени. 
"Много је штете и на ин-
фраструктури. Ријеч је о 
мостовима, макадамским 
путевима, пропустима... 
Гледаћемо да то санира-
мо средствима из власти-
тог буџета. Што се тиче 
помоћи Владе Републике 
Српске, та средства ћемо 
усмјерити ка нашим суг-
рађанима, али тек након 

што Комисија заврши рад 
на терену, након чега ћемо 
сагледати стање на терену 
и усмјерити средства гдје 
су најпотребнија", рекао 
је Слободан Јавор, градо-
начелник Приједора.
Јавор се захвалио пред-
сједнику Републике Ср-
пске Милораду Додику и 
премијеру Радовану Виш-
ковићу на одобреној по-
моћи. 

Текст: М. Шодић

Вoдa ушлa у плaстeникe

Приjeдoрски пoљoприврeдници 
штeту мoгу приjaвити нa брojeвe 
тeлeфoнa 052/245-181 и 052/211-200.

Mурaнoвић: Прoблeм нaћи 
квaлитeтну хрaну зa 90 музних 
крaвa

Нa фaрми Mурaнoвић уништeнa 
стoчнa хрaнa

Вукoвић: Рaзмjeрe 
штeтe тeк ћe сe видjeти



Taквo нaм je вриjeмe дoшлo дa 
љeти глeдaмo у нeбo и Бoгa мo-
лимo дa пусти кишу дa нaм сушa 
нe би пoмлaтилa усjeвe и вoћњaкe, 
a кaд дoђe jeсeн глeдaмo у тo 
истo нeбo и мoлимo сe дa кишa 
прeстaнe jeр су пoплaвe нeизбjeж-
нe. 
Кaдa пoчну oбимниje пaдaвинe 
jeдaн диo Приjeдoрчaнa пoплaвe 
риjeкe Mилoшeвицa и Сaнa, a 
мнoги дo кojих oвe риjeкe нe 
мoгу дoћи сaтимa испумпaвajу 
вoду,  кoja je пoдзeмним путeм 
ушлa у њихoвe стaмбeнe згрaдe. 
Грaђaни смaтрajу дa имa и људ-
скoг нeмaрa,  jeр свудa бaцaмo 
смeћe,  aли дa je глaвни зaдaтaк 
у рукaмa влaсти. Прoблeми кoje 
су oвих дaнa изaзвaлe oбимнe 
пaдaвинe joш jeднoм су нaмeт-
нули  питaњe мoжe ли сe нeштo 
урaдити дa сливници, шaхтoви и 
кoмплeтнa пoдзeмнo  oдвoднa ин-
стaлaциja буду oд вeћe кoристи. 
Судeћи пo oдгoвoримa нaдлeж-
них из „Вoдoвoдa“ и „Кoмунaл-
них услугa“, зa тo ћe трeбaти дoстa 
врeмeнa, a joш вишe пaрa. 
Кaкo je Приjeдoр пoчeo стaмбeнo 
дa сe шири и рaзвиja, пoчeли су и 
вeћи прoблeми сa oбoринским и 
пoдзeмним вoдaмa. Изгрaдњoм 
нoвих oбjeкaтa  нa пojeдиним мje-
стимa зaтрпaни су рaниjи oдвoдни 
кaнaли. Oсим тoгa, у Приjeдoру нe 

пoстojи пoсeбнa oдвoднa мрeжa зa 
тaкoзвaну aтмoсфeрску кaнaлизa-
циjу, вeћ сe свe слиjeвa у пoстojeћe 
oдвoдe, кojи су усљeд вишeдeцe-

ниjскe упoтрeбe дoбрим диjeлoм 
зaчeпљeни. „Нaш систeм je тaкo 
нaпрaвљeн дa нeмaмo рaздвojeну 
фeкaлну и aтмoсфeрску кaнaлизa-
циjу. To je зajeднички oдвoд кojи 
нe мoжe дa прихвaти oзбиљниje 
пaдaвинe. Кaдa тoмe дoдaмo дa 
je тaj систeм прaвљeн приje вишe 
oд пeдeсeт гoдинa и дa je  скoрo 
50 пoстo зaштoпaн, jaснo je кoли-
кe су њeгoвe мoгућнoсти“, кaжe 
в.д дирeктoрa „Вoдoвoдa“ Дрaгaн 
Стaмeнић.
У oбaвeзи Кoмунaлнoг прeдузeћa 

je дa чисти и oдржaвa тaлoжникe 
oбoринских вoдa, oднoснo слив-
никe. У oвoм прeдузeћу,  мeђу-
тим,  истичу дa тo ниje дoвoљнo,  
jeр су прoблeми мнoгo дубљe 
пoд зeмљoм. „И кaдa oчистимo тe  
сливникe и тaлoжникe, прoблeм 
су пoдзeмни цjeвoвoди, кojи су 
нeдoвoљнoг прoмjeрa дa прихвaтe 
фeкaлну и oбoринску кaнaлизaциjу 
зajeднo. Стaњe дoдaтнo пoгoр-
шaвa зaчeпљeнoст тих oдвoдa и 
мoждa je jeднo oд рjeшeњa прo-
ширeњe тих oдвoдних кaпaцитeтa. 
Дoбрo рjeшeњe свaкaкo би билo и 
нaбaвкa мaшинa кoje би мoглe дa 
чистe пoдзeмнe oдвoднe циjeви“, 
смaтрa Дaлибoр Грaбeж, дирeктoр 
„Кoмунaлних услугa“. 
У „Вoдoвoду“ и „Кoмунaлним услу-
гaмa“ истичу дa би нajквaлитeт-
ниje рjeшeњe билo рeкoнструк-
циja oдвoднe мрeжe и рaздвajaњe 

фeкaлнe oд пaдaвинскe кaнaлизa-
циje, aли дoк нe дoђe тo вриjeмe 
вaљa рjeшaвaти пoстojeћe прo-
блeмe. 
 Влaдa Рeпубликe Српскe  При-
jeдoру je  oбeћaлa пoмoћ зa сaни-
рaњe штeтa изaзвaних нajнoвиjим 
пoплaвaмa, a грaђaни oчeкуjу 
дa ћe у грaд нa Сaни стићи и oнa 
вишeмилиoнскa срeдствa кoja су 
зa спрjeчaвaњe пoплaвa, приje гo-
дину и пo дaнa oбeћaнa сa рeпу-
бличкoг нивoa. 
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ПOСTOJEЋИ OДВOДИ НE MOГУ 
ПРИMИTИ СВУ ВOДУ

Oбимнe пaдaвинe ћe изaзивaти свe вишe прoблeмa

Недјеља иза мене била је пре-
брза по броју дешавања. Ви-
кенд у знаку ужасних попла-
ва, штета након повлачења 
воде које се морају намирити, 
оправданог страха да се слич-
но опет не понови...и погледа 
у небо с питањем „ Откуд то-
лика кишурина? “. Сестра ми  
описује детаљ с њиве у Брези-
чанима. Каже, гледам како из 
кртичњака вода извире попут 
гејзира. Слично није видјела, а 
ни ја док покушавам да јој рије-
чи претворим у слику. Кишне 
капи пробиле су и мој кров. 
Први пут сад, у соби је био ла-
вор у који се с плафона слијева-
ла кишница. Сасушени кругови 
на стропу  с којих отпада фарба  
подсјећају на отворено небо. 
Други су много горе прошли, 
говорим себи док гледам слике 
поплављених пластеника Гора-
на  Вуковића или слушам при-
чу Амела  Мурановића којем 
је  поплава уништила силажу и 
сијено на фарми која има пре-
ко 90 грла. Тешке приче, пред 
крај ове мени лично тешке  го-
дине. Препуне су их друштвене 
мреже, као и коментара оних у 
којим се  тражи помоћ, а у не-
ким  нуди разум.Има наравно 
и оних љутитих, огорчених. Не 
важем којих више, уосталом 
небитно је, јер поплава је зајед-
ничка несрећа, као и жеља да 
се проблем коначно ријеши. 
Како и колико брзо, вријеме 
ће показати, но чини ми се да 
смо сад сви свјесни тежине 
проблема који вучемо још од 
оних поплава из 2014.  годи-
не када је људске солидарно-
сти било више од надолазеће 
воде. И стрпљења  за које би 
сад требала апотекарска вага.  
Углавном на нама је. Да раз-
умијемо, ако можемо,  и  да се 
побринемо.  Ако ништа друго 
а оно  за мало мирног сна који 
би данас, сутра ... судећи по 
прогнозама метеоролога, а по-
гађају брате, могао  опет прет-
ворити у  бесане ноћи. Топло 
се надам много лакше од оних 
које су иза нас. И да не забора-
вим. Новинарске екипе цијели 
дан биле су на терену. Камера 
није издржала, „цркла“ је. И не 
само нама , него и новинарима 
РТРС-а. За то вријеме предсјед-
ница једног нама јако драгог 
Удружења, којем смо новинар-
ски врло наклоњени, из удоб-
не фотеље свог сувог стана на 
друштвеним мрежама, као 
силно зачуђена, констатује да 
локална ТВ кућа након бројних 
извјештаја с терена у програму 
има филм (?!). Сретне ли жене 
мој Боже.

СТ
АВ ЗА МАЛО 

МИРНОГ СНА 
Пише: Мира Згоњанин

Текст: Зоран Совиљ

Пoстojeћи oдвoди су нeдoвoљнoг кaпaцитeтa

ОКО 40.000 ОСИГУРАНИКА ПРИЈЕДОРСКЕ ФИЛИЈАЛЕ 
НИЈЕ ПРЕУЗЕЛО ЕЛЕКТРОНСКЕ КАРТИЦЕ

У здравственим установама у Репу-
блици Српској ће од првог јануара 

2023. године у употреби бити само 
електронске здравствене карти-
це. Из Фонда здравственог осигу-
рања РС позвали су све осигуране 
особе да до краја ове године пре-
узму своје електронске картице. 
„По нашим евиденцијама више од 
100.000 грађана још није преузе-
ло своје картице. Када је упитању 
наша Филијала Приједор картице 
је преузело око 82.200 грађана, 
али исто тако значајан број, око 
40.000 осигураника са подручја 

Филијале Приједор још нису преу-
зели своје картице. Из тог разлога 
поново позивамо осигуранике да 
преузму своје картице у нашим по-
словницама, да то учине што прије 
како би у наредној години могли 
несметано да користе здравствену 
заштиту, јер ће здравствене уста-
нове прихватати само електронске 
картице –изјавила је Николина Ду-
шанић, руководилац Одјељења за 
односе са јавношћу ФЗО РС.

Текст: М. Шодић

Вoдa у кући oстaви пустoш
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Пољопривредник више није у 
милости само мајке природе већ 
на његов рад утичу глобална кре-
тања те поскупљење сировина и 
енергената. Како данас живјети 
од плодова земље?
- Доскоро је заиста било тешко. 
Највећи проблем је био пласман 
пољопривредних производа и 
њихова цијена. Међутим, ванред-
не околности које су нас задесиле 
задњих неколико година, про-
мијениле су однос према пољо-
привреди. Храна и енергија су 
приоритет. Надам се да ће бити 
све мање људи који кажу за све: 
“Не исплати се“. Други важан ас-
пект пољопривреде је да знамо 
шта једемо. Често понављам ђа-
цима: веома брзо ће доћи врије-
ме да ће богат човјек бити само 
онај који зна шта једе и пије. Оста-
ли ће бити сиромашни. Драго ми 
је да видим породице које веома 
добро живе од пољопривреде, а 
сами своје газде. Подстицаји су, 
такође важни, било с ког нивоа 
долазили. Ученицима објашњава-
мо важност квалитета производа, 
јер ће он наћи пут до купца, без 
обзира на цијену. Примјер је про-
изводња расада поврћа у школ-
ском пластенику, производња 
сира, сока и пекарских производа 
у кабинетима школе. Све се про-
да, а тржиште се шири. Ученици 
се укључују у продају наших про-
извода како би развијали и пред-
узетничку страну посла.

Сваке године смањује се број 
ученика, не само у Пољопри-
вредно-прехрамбеној школи, 
већ уопште у школама у Репу-
блици Српској. Интересовање је 
и даље присутно у медицинској 
струци и IT технологијама. Због 
чега млади неће у пољопривре-
ду?
- То је свакако, одраз стања у 
друштву. У Републици Српској, 
наша школа и Пољопривредна 
школа Бања Лука образују учени-
ке само у струци пољопривреда и 
прерада хране. То су само двије 
„чисто“ пољопривредне школе. 
Морам признати да наша струка 
до сада није била први избор ве-
ликом броју свршених основаца. 
Међутим, када се упис планира 
на реалним основама према стра-
тегији развоја Града Приједора и 
Републике Српске, показало се да 
се ученици опредјељују за наша 
занимања. Неки наши бивши уче-
ници су веома успјешни у струци 
- од пекара, месара, кондитора, 
познатих приједорских и дубич-
ких фармера, воћара, произвођа-

ча расада поврћа и цвијећа па до 
инжењера, технолога, доктора 
ветерине. Такође, наша струка је 
препозната кроз новчану помоћ 
Владе Републике Српске за учени-
ке уписане у дефицитарна зани-
мања. То су у нашој школи зани-
мање пекар и агропроизвођач.
 
Као професор стручних предме-
та, посвећени сте практичној на-
стави по којој је Пољопривредна 
школа позната. Долазе ли учени-
ци с неким предзнањима? 
- Уколико причамо о ученицима 
из занимања агропроизвођач и 
агротехничар, они најчешће дола-
зе из сеоске средине. Углавном, 
помажу родитељима и укључе-
ни су у послове на имању. Такви 
се лако препознају. На часовима 
су заинтересовани, знатижељ-
ни, а на пракси веома вриједни 
и посвећени. Дешава се да прате 
савремена достигнућа пољопри-
вредне науке, посјећују европ-
ске сајмове, стручна предавања, 
прате стручну литературу и сл. Од 
таквих и ја могу да нешто научим, 
без да то скривам.

Какав је данас положај просвјет-
ног радника? Да ли се ова некад 
веома цијењена професија дје-
лимично срозала?
 - Просвјетни радник дијели суд-
бину друштва. Није пресудно 
стање наше професије већ што 
је то показатељ да нам је и поро-
дица у опасности. Ми у школи то 
први осјетимо. Некад помислим 
за неко дијете да се само у школи 
насмије. Ако је породица здрава, 
онда је и нама у школи далеко 
лакше, имамо подршку родитеља, 
средине, посвећујемо се струци, 
учимо, напредујемо заједно са 
ученицима. У супротном, васпи-

тање младих људи без подршке 
породице је заиста тешко. 
Како побољшати комуникацију 
на релацији професор - ученик? 
- Свједоци смо да је комуника-
ција у  глобалној „кризи“. Некад 
је зборница била мјесто гдје смо  
размјењивали искуства, рјешава-
ли проблеме, гдје смо се смијали, 
пили каву и сл. Тако су и учионице 
и холови били пуни вреве и ђач-
ког смијеха. Данас ми се деси да 
у зборници сви јуре своје обаве-
зе (администрација, електронски 
дневник) или зуре у телефон па 
не успијем ни да неког учени-
ка похвалим или испричам неку 
анегдоту са часа. Уђем у разред, 
мук. Сви сурфају, телефони у ру-
кама. Право је умјеће усмјерити 
пажњу ученика на наставу. Нама, 
професорима практичне наста-
ве и стручних предмета, нешто 
је лакше, јер ђаци воле учење уз 
рад. Све што можемо ученицима 
показати, демонстрирати, све ме-
тоде које се базирају на искуству 
помажу враћању фокуса ученика 
на наставни процес. Тада је и ко-
муникација несметана.
 
С обзиром да вам, незванично, 
много колега "скида капу" за по-
свећеност послу, да ли сте икад  
добили неко формално при-
знање и колико вам значе зва-
ничне награде?
- Да, добитница сам Светосавске 
награде Града Приједора 2009. 
године и то истичем са поносом. 
Жао ми је што у средњој школи 
нема правилника или процеду-
ра за напредовање просвјетних 
радника. Тако би све колеге које 
су посвећене свом позиву биле 
препознате од надлежних инсти-
туција у виду увећања платних 
коефицијената, напредовања у 
струци и сл. Званичне награде су 
важне, али и оне незваничне. На-
града је и похвала од стране коле-
га. Награде су похвале и захвал-
ност наших ученика и родитеља 
које срећем на улици или у шко-
ли. Награда је и када наши бивши 
ученици упишу своју дјецу у нашу 
школу, значи да имају повјерење.

За крај, имате ли неки савјет за 
млађе колеге?
- Велика је срећа када радите по-
сао који волите, када уживате ра-
дећи. Све је далеко лакше, ако сте 
се пронашли у послу који радите, 
тада се и проблеми превазилазе 
уз мање напора. То је порука за 
младе људе који се опредијеле 
за просвјетни позив. Рад са мла-
дима који су неоптерећени „ве-
ликим“ проблемима, мотив за 
преношењем знања и практичних 
искустава у струци, напредовање 
ученика кроз образовање и вас-
питање треба да охрабри младе 
колеге да и сами уче, истражују 
и напредују у педагошком раду. 
Треба да преузимају иницијати-
ву, мијењају систем рада у својим 
школама, изађу из „шаблона“ и 
стереотипа, храбро бране своје 
ставове, траже помоћ од колега 
кад год осјете потребу. Тако ће на-
става ученицима бити занимљи-
вија и ефикаснија, што нам је сви-
ма крајњи циљ.

"УВАЖАВАМ МИШЉЕЊЕ УЧЕНИКА!"
- Дипломирани сам инжењер пољопривреде, те није било 
за очекивати да ће ми педагошки рад бити животни позив. 
Искрено, увијек сам прижељкивала да радим са младима и 
да им преносим знање повезујући теорију и праксу. Када ми 
се указала прилика у Пољопривредно-прехрамбеној школи, 
прихватила сам је са одушевљењем. Од тада је прошло 30 
лијепих година. И данас уживам у раду са ученицима, без 
обзира на промијењене околности у друштву. Добра кому-
никација на свим нивоима је јако важна - са учеником, коле-
гом, родитељем. Уважавам мишљење мојих ученика, често 
их питам за савјет, шта они мисле о неком проблему у наста-
ви, неријетко се извиним мојим ђацима чим осјетим потре-
бу, искрено се захвалим за њихов рад и труд, наградим их и 
када то не очекују. Важан је и ауторитет професора те његова 
стручност. Све то ученици цијене.  

Велика је срећа када радите посао који волите
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МЛАДИ БИРАЈУ 
ЗАНИМАЊА КОЈА ИХ 
ЛАКШЕ ВОДЕ ИЗ БиХ

"Код планирања уписа ученика 
у средње школе, треба истаћи 
да је пољопривреда и прерада 
хране стратешка привредна 
грана. Посебно се то показује 
посљедњих година. Нажалост, 
млади и њихови родитељи 
опредјељују се за занимања 
која их лакше воде из наше 
земље. Супротно том тренду, 
занимања која нуди наша 
школа оспособљавају ученике 
да остају на својим имањима, 
да модернизују производњу, 
покрећу агротуризам и 
породичне агробизнисе уз 
мања улагања", рекла је 
у разговору за "Козарски 
вјесник" Јованка Дражић, 
професор у Пољопривредно-
прехрамбеној школи 
Приједор.
Припремила: Деборах Совиљ



Приje дeсeтaк, двaдeсeт гoдинa у Кнe-
жици и oкoлним сeлимa joш увиjeк je 
билo стoгoдишњих кућa и пoмoћних 
oбjeкaтa. Стрaнци су тo пoчeли ку-
пoвaти, прeвoзити у свoje држaвe и 
oд грaђe нaших прeдaкa прaвили су 
сeби eгзoтичнe брвнaрe. Дa нe би свe 
oтишлo у прoшлoст и прoпaст, пaрoх 
кнeжички Жeљкo Jeвђeнић пoкрeнуo 
je aкциjу прaвљeњa eтнo сeлa, у кojeм 
ћe сe бaр нeштo oд стaринe сaчувaти. 
„Вjeрoвaтнo дa je прoшлoст oвoгa 
нaрoдa нa oвoм прoстoру  нaмeт-
нулa сaмa oд сeбe вaљдa пoтрeбу 
дa oстaнe зa свjeдoчeњe кaкo су 
прeци дaнaшњих стaнoвникa живje-
ли oвдje у Кнeшпoљу. Кнeшпoљe je, 
кao штo знaтe, прeпoзнaтљивo крoз 
свoje  стрaдaњe oд приje 80 гoдинa, 
a oндa oстaци тих oстaтaкa из пo-
клaнoг нaрoдa су сaкупљeни нa oвo 
мjeстo из мнoгих зaсeoкa Кнeшпoљa 

сa aутeнтичним прeдмeтимa и свимe 
oним чимe су сe људи служили и штo 
je биo уoбичajeни живoт свaкoднeв-
ни приje 2. свjeтскoг рaтa“, припo-
виjeдa oтaц Жeљкo

У кући стaрoj прeкo стo гoдинa, aм-
бaру и вoдeници кojи тaкoђe нoсe 
читaв виjeк нa сeби, чувajу сe брojни,  
истo тoликo стaри прeдмeти кojи су 
прeци кoристили, oд дрвeнe кoлиjeв-

кe у кojoj су њивaмa и пoљoприврeд-
ним рaдoвимa нoсили мaлу дjeцу,  пa 
дo плугa зa зaпрeгу, зaпрeжних кoлa 
и зaпрeжних сaнки. Зaпрeжнa кoлa 
у тo дoбa билa су jeдинo прeвoзнo 
срeдствo, a кaдa сниjeг oкуje кућe 
и имaњa, прeвoзнo срeдствo билe 
су кoњскe сaнкe. „Свe je тo из oвих 
сeлa Кнeшпoљa, из Гoрњe Слaбињe, 
Брeкињe, Двoриштa, Студeнe, oд-
нoснo и ширe. Прeдмeти су сaкупљa-
ни пo мнoгим сeлимa, пo рaзним 
нaпуштeним кућиштимa, пo oнoмe 
штo су сaчувaли људи случajнo,  или 
je oстaлo у нeкaквим ћoшкoвимa. 
Moтив je биo дa сe сaчувa нaчин, дa 
сe прикaжe нaчин живљeњa. Aкo 
знaтe дa je Кнeшпoљe стрaдaлo дo 
тих грaницa дa je из мoje црквeнe oп-
штинe сaмo 1420 дjeцe дo 14 гoдинa 
нa нajмoнструoзниjи нaчин убиjeнo 
тoкoм 2. свjeтскoг рaтa, oндa мoжeтe 
мислити кaкo je тo билo сa свим 
oним штo су oни кoристили. Прeкo 
90 прoцeнaтa стaмбeнoг и стoчнoг 
фoндa билo je уништeнo“, кaжe 
oтaц Жeљкo

Текст: Зоран Совиљ

Пaрoх кнeжички Жeљкo Jeвђeнић у питoми крaj Пoткoзaрja стигao je приje тридeсeтaк гoдинa. 
У пaрoхиjи кoja oбухвaтa Кнeжицу и oкoлнa сeлa, сaмo у тoку oвe гoдинe имao je близу стo 
сaхрaнa,  a 27 кућa oстaлo je  пустo и зaкључaнo. Пoрeд мнoгo тoгa штo je урaдиo зa свoje пaрo-
хиjaнe, приje дeсeтaк гoдинa oргaнизoвao je aкциjу oтимaњa oд зaбoрaвa нaчинa живoтa нaших 
прeдaкa нa oвим прoстoримa. Taкo je уз пoмoћ увиjeк дoбрих људи, пoрeд Хрaмa Прeсвeтe 
Бoгoрoдицe нaпрaвљeнo eтнo сeлo,  у кojeм сe у кући стaрoj вишe oд стo гoдинa, aмбaру и вoдe-
ници чувajу прeдмeти кojимa су сe служили нaши прeци.

REPORTA@E  5.

Пaрoх кнeжички Жeљкo Jeвђeнић
У ETНO СEЛУ СAБИРA НAШУ ПРOШЛOСT И БУДУЋНOСT

OГЊИШTE JE СВETИШTE

Стoгoдишњa кућa у eтнo сeлу, 
у кojој je нeкaдa билo вишe 
oд дeсeт члaнoвa пoрoдицe 
чувa и oгњиштe, oкo кoгa сe 
пoрoдицa oкупљaлa, свиjaлa 
и живjeлa. И дoк сjeдимo уз 
oгњишну вaтру нa зeмљи, 
кao штo су нeкaдa у тoj кући 
бeзбрoj путa сjeли, oтaц 
Жeљкo у руци држи рaзбиjeнe 
гуслe и припoвиjeдa. 
“Oгњиштe je свeтиштe. Oвe 
гуслe су први прeдмeт кojи 
сaм прoнaшao нeгдje пoслиje 
нaшeг oтaџбинскoг рaтa у сeлу 
Mурaти. Гуслe, рaзбиjeнe бeз 
мoгућнoсти дa сe кoристe, aли 
сa нeвjeрoвaтним нaтписoм 
дa су oвo гуслe Илиje Majкићa 
из 1936. гoдинe. У тим 
Mурaтимa нeмa Majкићa, и  
мaлo кo тaмo  oд дaнaшњих 
стaнoвникa знa гдje су билa 
кућиштa Majкићa. Oстaлe 
су сaмo гуслe. Кaжу дa су 
сви Majкићи пoбиjeни  у 2. 
свjeтскoм рaту”

MЛAДИ ЗБУЊEНИ КAДA ВИДE ЧИME СУ ПРEЦИ РAДИЛИ

Питaли смo oцa Жeљкa дa ли дoлaзe млaди и дa ли су зaинтeрeсoвaни дa видe кaкo су нaм 
прeци живjeли и чимe су рaдили у вриjeмe кaдa ниje  билo ни струje,  ни билo кaквe тeхнoлoгиje. 
Бeз тeхникe и мaшинa, свe су рaдили ручнo, a мнoгo тoгa дрвeним прeдмeтимa. 
“Oни су пoнajчeшћe збуњeни. Пo свjeдoчeњу стaриjих људи oвo je 
кућa бoгaтoг чoвjeкa. Oни кaд видe oву причу скрoмнoсти и штa je 
тaд  пoдрaзумиjeвaлo бoгaтствo, пoтпунo су збуњeни. Кaд им кaжeм 
дa су пojeдини oд oвoх прeдмeтa кojи служe кao нeкaкви сувeнири, 
кoриштeни у свaкoднeвном животу  и тaдa су збуњeни. Moждa нaм 
трeбa мaлo вишe врeмeнa и приликe дa млaди прeпoзнajу штa je тo 
прoшлoст дa би мoгли дa пoвлaчe пaрaлeлу сa сaдaшњoшћу. Иaкo им сe 
зa тo  нe пружa приликa, нe чaк ни збoг њихoвoг хтиjeњa нeгo збoг oнoгa 
штo нaм сe нaмeћe кao нaчин живoтa, кojи je дoстa сурoв”. 
Пaрoх кнeжички Жeљкo Jeвђeнић увjeрeн je дa ћe увиjeк бити oних кojи 
ћe крoз свoj живoтни пут чувaти нaслиjeђe прoшлoсти и oнoгa штo je 
прeтхoдилo свaкoм будућeм врeмeну. “Људи ипaк, крoз шкoлу и живoтни 
пут, прeпoзнajу бисeрe oнoгa штo им мoжe служити нe сaмo нa сaдaшњoст 
нeгo нa вjeчнoст”. изгoвaрa oтaц Жeљкo, глaсoм лaгaним кao дa сe сa 
нeбeсa спустиo.

Жeљкo Jeвђeнић

Дрвeнa кoлиjeвкa у кojoj je oтхрaњeнo мнoгo дjeцe

Стoгoдишњa кућa кao свjeдoк врeмeнa
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Koliko je situacija na svjetskom 
tržištu uticala na poslovanje 

"ArcelorMittala Prijedor"? 
- Značajno manje 

ostvarenje plana 
isključivo je 
posljedica stanja 
tržišta, prije svega 
Željezare u Zenici, 
kao našeg jedinog 
kupca. U prvoj 
polovini godine 
tržište čelika bilo je 
znatno povoljnije 
u odnosu na 
preostali dio 
godine. Kako 
je Željezara 
prilagođavala svoj 
rad trenutnim 

okolnostima i 
plasmanu proizvoda, 

to smo i mi slijedili i 

prilagođavali svoj rad. Godina iza 
nas nije bila stabilna i varijacije 
tržišta, cijena čelika, energenata, 
osnovnih sirovina i poremećaj u 
lancu  snabdijevanja značajno su 
uticali na naše poslovanje u 2022. 
godini.

Kakva je trenutna situacija na 
tržištu čelika? 
- Današnje stanje teško je definisati 
iz razloga što su varijacije uopšte 
nepredvidive, nema stabilnih 
trendova, promjene su učestale i 
dešavaju se znatno brže nego ikad 
ranije. Ulazni energenti, električna 
energija i gas na tržištu Evrope 
potpuno su nekontrolisani i kupci 
čelika postali su veoma oprezni 
u kupovini, jer niko ne želi da 
proizvodi ili kupuje za skladište. 
Svakodnevno su prisutne odluke o 
zatvaranju fabrika i željezara na duži 
ili kraći period, jer sa dvocifrenom 
inflacijom u većini zemalja 
Evropske unije svakodnevno se 
sagledavaju kalkulacije šta je 
razuman pristup, koji u osnovi 

opredjeljuje dilemu da li  ima 
smisla proizvoditi ako je pitanje 
prodaje ili tržišta neizvjesno. 
Pojava zaustavljanja pogona, 
slanja radnika kućama su 
učestale, jer niko ne želi da 
rizikuje i ulazi u neizvjesnu 
situaciju. Ne vidim da je 
ovakva situacija dobra za 
ikoga. Željezara u Zenici, 
koja dominantno 

plasira proizvode na 
balkansko tržište, 
nije bila pod 
punim udarom 
energetske krize 
koji se dešavao 
u  Evropi, ali je 
imala probleme 
u plasmanu 
p r o i z v o d a 

i snažnoj 
konkurenciji ostalih 

proizvođača na 
tržištu.

Planovi za naredni period 
kada je u pitanju rudarenje u 
Omarskoj, koliko još ima rude? 

- Poznato je da radimo samo u 
rudniku u Omarskoj i da je površinski 
kop "Buvač" u završnim godinama 
proizvodnje. Pri ovakvom nivou 
proizvodnje mi bi mogli da radimo 
najviše četiri godine što svakako 
djeluje obeshrabrujuće. Kako su 
naša višegodišnja nastojanja oko 
Ljubije napokon urodila plodom, 
to je strategija Omarske u ovom 
momentu redefinisana i mi imamo 
namjeru da smanjimo proizvodnju 
sa 1,5 na 1,1 milion tona godišnje i 
prebacimo dio proizvodnje u Ljubiju. 
Značajno je takođe istaći činjenicu 
da smo posljednjih nekoliko 
godina radili dodatna istraživanja 
na Površinskom kopu "Buvač" u 
Omarskoj i došli do interesantnih 
podataka o realnoj mogućnosti 
proširenja ekspoatacionih rezervi 
za nekoliko miliona tona željezne 
rude, što omogućava da sa novom 
koncepcijom Omarska može da radi 
narednih šest do sedam godina. 
To je veliki uspjeh i ohrabrenje 
da nastavimo istim tempom na 
proširenju sirovinske baze na svim 
lokalitetima. 

Govoreći o budućnosti  RŽR 
"Ljubija", kada će se stvoriti uslovi 
za pokretanje proizvodnje i šta je u 

"Moja poruka rudarima ove godine sadrži riječi ohrabrenja, 
ponosa i čestitke na svemu onom što su ove godine uradili 
za sebe, našu organizaciju i zajedničku budućnost. Otvaramo 
nove stranice u perspektivi mlađih generacija otvarajući novi 
rudnik, istražujemo nove depozite i sa mnogo optimizma 
gledamo budućnost  rudara. Vjerujem da ćemo u tome usp-
jeti. Želim da im čestitam Dan rudara - 17. decembar, Svetu 
Varvaru i poželim dobro zdravlje i sreću, kao i predstojeće 
novogodišnje i božićne praznike", poručio je Mladen Jelača. 

U 2022. godini uspješno smo poslovali i ostvarili pozitivan finansijski rezultat mada smo u proizvodnji i prodaji rude 
imali značajne fluktuacije i odstupanje od inicijalnog plana. Od planiranih 1,55 miliona tona godinu ćemo završiti sa oko 
1,3 miliona tona koncentrata željezne rude, a na iskopavanju jalovine ostvarićemo šest od planiranih sedam miliona 
tona, što je u skladu sa proizvodnjom, rekao je za "Kozarski vjesnik" povodom 17. decembra - Dana rudara, Mladen 
Jelača, generalni direktor Kompanije "ArcelorMittal Prijedor".   
Tekst: Mirjana Šodić 

GODINA IZAZOVA, ALI I NOVIH PERSPEKTIVA
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RŽR "Ljubija" dosad urađeno po tom 
pitanju? 
- Ljubija je napokon postala realnost i 
mi danas aktivno radimo na otvaranju 
rudnika koji je više od 30 godina 
neaktivan i u dosta je lošem stanju, 

kako postrojenja, tako i kopovi. U 
tom pogledu sa Vladom Republike 
Srpske potpisali smo u maju mjesecu 
2022. godine koncesioni ugovor za 
eksploataciju rude, što je otvorilo 
vrata za start naših aktivnosti. Moram 
istaći  da su  ovome prethodila 
dugogodišnja istraživanja i testiranja 
željezne rude sa površinskih kopova 
"Ciganuša" i "Škorac" gdje smo dobili 
ohrabrujuće rezultate o mogućnosti 
upotrebe ove rude u željezari iako je 
sadržaj željeza značajno niži u odnosu 
na Omarsku. Naši rudari i metalurzi 
u Zenici su uložili izuzetne napore 
i dobili rezultate koji su pokazali 
mogućnost miješanja ove rude sa 
rudom iz Omarske, što je rezultiralo  
odlukom kompanije da se ovaj 
projekat realizuje. Naši su planovi 
da Ljubija krene sa proizvodnjom 
početkom drugog kvartala sljedeće 
godine. Svakako da ovakvu sjajnu 

vijest ne bi mogli podijeliti da nismo 
potpuno uvjereni u uspješan start. 
To zasnivamo na činjenicama da 
smo nakon odobrenja investicije u 
iznosu od oko 14 miliona KM odmah 
pristupili pripremnim radovima na 
otvaranju rudnika. Pripremni radovi 
su krenuli u maju mjesecu i fokusirani 
su na sve ono što je neophodno da 
se rudnik otvori. Kada sumiramo 
dosad izvedene radove onda to 
obuhvata uklanjanje oko 700.000 
tona jalovinske mase, izradu puteva, 
izradu odlagališta jalovine, mostova, 
izmještanja vodenih tokova, lokalnog 
puta, rješavanje vlasništva nad 
zemljištem,  definisanje tehologije 
prerade rude, objekte za radnike, 
strojeve i  slično. Sa ponosom  
možemo istaći izvanredan rad na ovim 
poslovima,  jer danas  imamo spremne 
kopove za proizvodnju. Intenzivno 
smo radili na izradi glavnog rudarskog 
projekta i ostale dokumentacije  i 
pripremamo i kompletiramo sve što 

je potrebno radi dobijanja dozvole 
za rad od nadležnog ministarstva. 
Naravno da je važno da obezbijedimo 
potrebnu mehanizaciju i opremu i tu 
radimo na usklađivanju kapaciteta 
sa Omarskom, koji će rezultirati 
premještanjem dijela pokretne 
mehanizacije u Ljubiju, dok je preostali 
dio mobilne mehanizacije i oprema 

za predrobljavanje nabavljen ili je u 
fazi nabavke. Ovo podrazumijeva i 
promjenu organizacije rada na dva 
rudnika i  dio radnika iz Omarske će 
popuniti potrebe u Ljubiji.

Kakvi su planovi za narednu godinu 
i plasman rude prema Željezari u 
Zenici? 
- Planiramo  proizvodnju na nivou 
1,5 miliona tona sa značajnom 
promjenom u odnosu na prethodne 
godine, jer kao što sam već istakao, 
pokrećemo Ljubiju i radimo na dva 
rudnika, Omarska 1,1 milion tona i 
Ljubija 400.000 tona željezne rude. 
Pored jasnih elemenata za 2023. 
godinu  imamo otvoreno pitanje 
na planu transporta rude iz Ljubije. 
Poznato je da pruga Ljubija-Brezičani 
nije u funkciji i da će na startu prevoz 
rude do Prijedora biti kamionima, 
a odatle željeznicom do Zenice. 
Ovo nije racionalno ni dugoročno 
prihvatljivo ni za nas, niti za lokalnu 

zajednicu. Za stabilan rad trebamo 
željeznicu do Ljubije i moramo sa 
Vladom i Željeznicama Republike 
Srpske otvoriti ovo značajno pitanje. 
Takođe,  razvijamo aktivnosti da 
proširimo sirovinsku bazu i ovih 
dana vršimo iskopavanje testne 
količine na lokalitetu "Vidrenjak" u 
blizini Ljeskara. Namjera nam je da 
izvršimo laboratorijska i tehnološka 
ispitivanja u našim pogonima i u 
Zenici, uz podršku istraživačkih 
centara kompanije, kako bi došli do 
pouzdanih informacija o neophodnoj 
tehnologiji za preradu ove rude. 
Opredjeljeni smo da u Ljubiji i ostalim 
interesantnim lokalitetima nastavimo 
dalja istraživanja i stvaramo 
perspektivu nastavka rudarskih 
aktivnosti za generacije koje dolaze.

Koliko brojite zaposlenih radnika, da 
li imate dovoljno kvalifikovane radne 
snage? - Trenutno zapošljavamo 
800 radnika i za sada uspijevamo 
obezbijediti potreban broj radnika uz 
odgovarajuću stručnost i kvalifikacije. 
Činjenica je da danas moramo 
uložiti mnogo napora na obuci novih 
radnika, prenošenju znanja i vještina, 

stvaranju radne klime i povećanju 
posvećenosti na radnom mjestu. 
To su izazovi ovog vremena i svjesni 
smo snažnih fluktuacija radne snage, 
na što ne možemo da utičemo, ali 
se trudimo da posvetimo pažnju i 
uložimo potrebne napore da imamo 
radnike koji se mogu nositi sa našim 
ciljevima.

Bezbjednost radnika je prioritet ove 
kompanije. Da li je u posmatranom 
periodu bilo povreda na radu? 
- Ovo je definitivno prioritet svih 
prioriteta. Nastojimo takav pristup 
izgraditi kod svakog radnika kroz 
različite modalitete i aktivnosti. 
Pokušavamo da mijenjamo kulturu 
ponašanja, radimo treninge i 
radionice, edukacije i  praćenje u 
izvođenju svakodnevnih aktivnosti. 
Ovo je neiscrpna tematika, jer je naša 
djelatnost izložena svakodnevnim 
rizicima što traži od svih da uočavamo 
potencijalna nesigurna stanja ili 

ponašanja i djelujemo na njihovom 
otklanjanju. Srećni smo što ove 
godine nismo imali ozbiljnije povrede 
na radu, raduje nas vidljiv  napredak u 
tom pogledu, što nam daje više volje i 
motiva za dalji napredak.

Kako je tekla realizacija aktivnosti na 
polju PULZ programa u ovoj godini? 
- Jako sam zadovoljan sa radom na 
ovom polju, jer smo realizovali oko 
40 raznih aktivnosti. Neke od njih 
su standardne svake godine, ali smo 
realizovali i dosta novih aktivnosti 
na polju sporta, kulture, umjetnosti, 
ali i infrastrukture. Posebno moram 
istaći našu saradnju sa mjesnim 
zajednicama Omarska i Gradina, sa 
kojima smo u ovoj godini uradili dosta 
na podizanju infrastruktrnih objekata, 
ali i podrške školi, fudbalskom klubu 
i udruženjima iz ovih zajednica. 
Svakako ne mogu izostaviti ni podršku 
mladima kroz razne vidove aktivnosti 
koje realizujemo, jer oni su naša 
budućnost. U svakom slučaju, kao 
društveno odgovorna kompanija, 
opredijeljeni smo da damo svoj 
doprinos u zajednicama u kojima smo 
prisutni.

GODINA IZAZOVA, ALI I NOVIH PERSPEKTIVA

Površinski kop "Buvač",  Omarska

Površinski kop "Škorac-Ciganuša", Ljubija
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Мјештани Гомјенице окупљени око 
Удружења грађана које носи назив 
њиховог мјеста органиују разне 
радне, али и хуманитарне акције.
Секретар  Удружења грађана Гомје-
ница Недељка Вуковић прича да 
су мјештани прије десетак година 
основали ово Удружење с циљем 
да кроз њега рјешавају проблеме 
у свом мјесту. Прва акција новоос-
нованог удружења била је везана 
за поплаве. Удружење је уради-
ло пројекат чишћења Гомјенице и 
предало га Градској управи. Поред 
званичног извођача радова, орга-
низовали су се и мјештани. Неко-
лико викенда својим моторкама, 
сјекирама  и рукама крчили су об-
алу, међе и своја имања уз ријеку 
Гомјеницу.
„Урадили смо истраживање ризи-
ка воде ријеке Гомјенице и свега 

што носи са собом и то је резулти-
рало једним великим пројектом 
чишћења, продубљивања корита и 
насипања обала, односно пута који 
иде и са једне и друге стране ријеке 
Гомјенице. Грађани су ову страну од 
Гомјеничког моста,  па доље до Ри-
бњака искрчили, а остатак послова 
извођачи,  са којима су надлежне 
установе  склопиле уговор. Када су 
биле поплаве 2014. ова страна уоп-
ште није била проблем, јер се рије-
ка Гомјеница није излила до наших 
кућа „, присјећа се она.
Вуковићева додаје да су мјештани 
очистили и подручје  којим је ћиро 
возио за Дрвар и на том дијелу на-
правили шеталиште са клупама. 
Наводи да ово Удружење органи-
зује и предавања о здрављу или 
школству, али и хуманитарне ак-
ције. Недавно су завршили акцију 
прикупљања новчане помоћи за 
лијечење дјечака Ненада Аничића.

„За скупљање помоћи за дјечака 
Ненада Аничића из Гомјенице који 
има тежак облик карцинома орга-
нозовали смо концерт, поставили 
кутије у продајним објектима и 
преко хуманитарног броја скупља-
ли новац. Било је више од 5.000 
фиксних позива и око 23.000 по-
зива са мобилне мреже. Ненад је 
неки дан оперисан. Надамо се да је 
то крај његових проблема и да ће 
се вратити овдје као здраво дије-
те“, каже она.
Вуковићева у слободно вријем 

воли да слика. Каже да је тај тале-
нат открила као основка, али да је 
уз наговор супруга Владе  почела да 
слика и поклања своја умјетничка 
дјела пријатељима,  или за хумани-
тарне акције. До сада је насликала 
преко 100 слика на разним мате-
ријалима и са разним техникама. У 
њеној колекцији су и иконе чије је 
осликавње веома захтјевно.
Гомјеница је погодна и за пољопри-
вреду. Управо овдје Далибор Јовић 
има планатаже јагоде, боровнице 
и мањи дио пластеничке произ-
водње на површини од 200 метара 
квадратних.

ОНИ СУ МАРЉИВИ, КРЕАТИВНИ И ЉУДИ ВЕЛИКОГ СРЦА
„Козарски вјесник“ у Гомјеници

Текст: Бојана Мајсторовић

         УЧИТЕЉИЦА ГОДИНЕ МИЛКА МИЈАТОВИЋ
Учитељица Основне школе 
"Бранко Ћопић" из Приједора, 
Милка Мијатовић, добитник 
је награде "Учитељ године", 
коју јој је додијелило Друш-
тво учитеља Републике Ср-
пске. Мијатовићева је у 
просвети 35 година. Ово је, 
каже, један од најљепших, 
али и најодговорнијих по-
зива, који захтијева доста 

труда, усавршавања, али и 
љубави према ономе што се 

ради. 
"Са дјецом је лијепо радити, а 

уједно је и одговоран посао. У 
данашње вријеме има много 

иновација, јер настава је 

жив процес, тако да се и ми читав 
живот школујемо и усавршавамо, 
да бисмо постигли циљеве који су 
нам испланирани", каже Мијато-
вићева.
Драго јој је што је њен труд пре-
познат и што је од стране Друштва 
учитеља Републике Српске добила 
награду "Учитељ године".
"Много значи та награда. Свака-
ко је и мотив за даљи рад и ја бих 
се захвалила колективу Основне 
школе "Бранко Ћопић", који ме је 
предложио за ту награду, а такође 
и Друштву учитеља, које ми је до-
дијелило ту награду", додаје она.
Рад и залагање учитељице Милке 
најбоље оцјењују њени ученици, 
који за учитељицу имају само рије-
чи хвале.

"Добра је, њежна према нама. Баш 
сам узбуђен што је нама учитељи-
ца", ријечи су Михајла, једног од 
ученика првог разреда.
Хуманост, посвећеност раду са дје-
цом и стручно усавршавање, били 
су неки од критеријума за додјелу 
поменуте награде, кажу у Друштву 
учитеља Српске.
"Прије свега смо се осврнули на ху-
манитарни рад, јер сматрам да је 
врло битно да код наших ученика 
развијамо алтруизам и остале вр-
лине, да их и они преносе на друге. 
То је био један од сегмената који 
смо вредновали. Осим тога, учи-
тељ када уђе једном у учионицу, 
више из ње не излази. Како је бит-
но да преносимо знање дјеци, тако 
је битно да се и ми усавршавамо", 

                         Ласкаво признање Друштва учитеља Републике Српске стигло у Приједор

Одмах уз цркву Свете Петке је и стадион Фудбалског клуба „Гомјеница“ који је основан 1976. 
године. Предсједник овог клуба Синиша Гвозден подсјећа да се тренутно такмиче у Подручном 
фудбалском савезу Приједор, 4. лига.  
„Најбољи успјех смо имали када смо се такмичили у другој лиги РС. У то вријеме је била 2. лига јер 
није било Премијер лиге, значи фактички само један ранг је био изнад нас. Претежно су играчи 
из Гомјенице, али има их и из других дијелова града. Гајимо заједништво. Код нас ниједан играч 
није плаћен, послије сваке утакмице идемо на пиће, постоји соплидарност и повезаност између 
играча –„, истиче Гвозден. За свој стадион у Гомјеници око којег тренутно постављају ограду, 
прије неколико година добили су вјештачку траву од ФИФЕ-УЕФЕ .

Мијатовић: Признање ми много значи

Текст: Б. Дакић

Недељка Вуковић

Гомјеница
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истакла је Марина Кнежевић, пред-
сједник Друштва учитеља Републи-
ке Српске.
Ово је први пут да Друштво учитеља 
РС додјељује поменуту награду. 

ОНИ СУ МАРЉИВИ, КРЕАТИВНИ И ЉУДИ ВЕЛИКОГ СРЦА
„Козарски вјесник“ у Гомјеници

         УЧИТЕЉИЦА ГОДИНЕ МИЛКА МИЈАТОВИЋ
                         Ласкаво признање Друштва учитеља Републике Српске стигло у Приједор

„Гомјеница је три километра 
удаљена од града, то је пет мину-
та аутом или 20 пјешице,  тако да 
немамо проблем са доставом, а и 
нашим муштеријама је близу доћи 
до нас „, каже Јовић.
Гомјеница уназад двије године има 
и своје Културно-умјетничко друшт-
во „Бројаница“. 
Предсједник КУД „Бројаница“ 
Жељко Вукчевић подсјећа да су у 
почетку били фолклорна секција 
која је радила за потребе Гомје-
ничко-петровске епрахије, али су 
временом прерасли у КУД,  који 
сада има око 70 чланова. Наводи 

да уз три фолклорне секције имају 
и мушку пјевачку групу, те духовну 
пјевачку групу са 22 члана. 
„Имамо и секцију жена, која по-
маже КУД тако што везе и плете 
чарапе које продајемо, а приход 
иде у наш  хуманитарни фонд из 
којег помажемо парохији, болесни-
ма и учствујемо у хуманитарним 
акцијама“прича он.
Парох Гомјеничко-петровски Ђорђе 
Шебез каже да су вјерници у Гомје-
ници изградили цркву Свете Петке.
„Изградили смо и црквену салу коју 
користи и КУД „Бројаница“ који 
нам је јако битан,  јер учествује у 
свим црквеним догађајима. Израс-
тамо у лијепу православну зајед-
ницу и  настојимо да се покренемо 
да помажемо другима, болеснима, 
сиромашнима, да развијамо праве 
врлине хришћанске у људима „, по-
ручује протонамјесник Шебез.
Међутим, мјештани Гомјенице 
имају и проблема. Поред ризика 
од поплава,  ту је и не-
достатак канализације. 
Предсједник Савје-
та мјесне заједни-
це Гомјеница Владо 
Вуковић,  каже да 
је вријеме да Гомје-
ница добије канали-
зацију, јер је давно 
урађен и пројекат.У 
Гомјеници су по  
В у ко в и ћ е в и м 
ријечима број-
на дворишта 
и плацеви под 
септичким ја-
мамама, које 
су неријет-
ко и разлог 

к о м ш и ј с к и х 
свађа 
„Имамо рије-
ку Гомјеницу 
и Сану. Да се 
заштитимо од 
поплава једи-
на могућност 
је да се насип 
који је од ушћа 
започет наста-
ви до Жегера 
и онда је за-
штићен дио од 
Иве Андрића и 
Шесте Крајиш-
ке бригаде. 
Што се тиче Го-
мјеничког тока 
до Рибњака 
једини је на-
чин да се на-
сип дигне и то 
је рјешење за 
лијеву страну 
корита Гомје-
нице“, наводи 

Вуковић.

ЧЕСТИТКЕ И ОД 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Градоначелник Приједора 
Слободан Јавор упутио је 
честитку учитељици Милки 
Мијатовић поводом награде за 
најбољег учитеља коју јој је додијелило Друштво учитеља Републике Српске.
"Поносни смо и ми на ово Ваше признање јер је то доказ да у нашем граду постоји тако квалитетан кадар и тако квалитетан 
рад са нашим најмлађим суграђанима. Професија којом се бавите изузетно је одговорна и веома важна, а уколико је 
обављате на најбољи могући начин, како Ви то чините, вриједно је сваке похвале и награде. Желим да истрајете у томе 
и да на будуће генерације просвјетних радника пренесете све квалитетне идеје и савјете како би били Ваши достојни 
насљедници", поручио је Јавор.

Одмах уз цркву Свете Петке је и стадион Фудбалског клуба „Гомјеница“ који је основан 1976. 
године. Предсједник овог клуба Синиша Гвозден подсјећа да се тренутно такмиче у Подручном 
фудбалском савезу Приједор, 4. лига.  
„Најбољи успјех смо имали када смо се такмичили у другој лиги РС. У то вријеме је била 2. лига јер 
није било Премијер лиге, значи фактички само један ранг је био изнад нас. Претежно су играчи 
из Гомјенице, али има их и из других дијелова града. Гајимо заједништво. Код нас ниједан играч 
није плаћен, послије сваке утакмице идемо на пиће, постоји соплидарност и повезаност између 
играча –„, истиче Гвозден. За свој стадион у Гомјеници око којег тренутно постављају ограду, 
прије неколико година добили су вјештачку траву од ФИФЕ-УЕФЕ .

Недељка Вуковић

Владо Вуковић познат и као врсни одбојкаш

Био је у дресу Модриче када је 1979.  постала првак 
Југославије. Потом је успјешну каријеру наставио у 
Шпанији, Швајцарској, Њемачкој, Србији, а тренутно  
тренира приједорске одбојкашице.  
Због значаја спорта ова Мјесна заједница залаже се 
да и подручна Основна школа у Гомјеници која има 
чак 110 ђака, добије спортску салу.  Покренута је и 
инициајтива да се мост који је био за ћиру пренесе 
до стадиона и буде прелаз од пута до њега.

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 
УДРУЖЕЊА ЗА ОЧУВАЊЕ 
ТРАДИЦИЈЕ

Годишњим концертом 
Удружење за очување 
традиције обиљежило је 
завршетак календарске 
године. Осим два играчка 
ансамбла Одсјека 
народних игара Удружења 
за очување традиције, на 
концерту су учествовали 
и гости,  чланови КУД- а 
„Свети Сава“ из Граца,  
СКД „Просвјета“ из 
Гарешнице и чланови КУД- 
а „Милан Мића Сучевић“ 
из Житишта. 
Публика у препуној сали 

градског Позоришта 
са одушевљењем је 
попратила сваку нумеру 
и истински уживала у 
играчким бравурама свих 
учесника. Била је ово 
прилика да се чланови 
Удружења за очување 
традиције одуже својим 
гостима за овогодишње 
одласке у Гарешницу и 
Житиште. У плановима  за 
наредну годину је  одлазак 
чланова Удружења за 
очување традиције у 
Аустрију и то већ крајем 
јануара,  поводом крсне 
славе КУД- а „Свети Сава“.

Текст: К.В.

Владо Вуковић
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Како би побољшали услове 
живота мјештана села 
Горња Трамошња у Оштрој 
Луци, Шумско газдинство 
Приједор изградило 
је мини водовод, а 
реконструисаће објекат 
некадашње школе, који 
ће становништву служити 
као Друштвени дом. 
У овом селу прије рата 
живјело је око 500 
становника, а данас броји 
свега 15 домаћинстава. 
Већина је исељених, а 
они који су остали на 
кућишту претежно живе 
од пољопривреде. 
"Мало је и повратника, 
радимо на томе да дођу, 
да оживимо ово село. 
Тежак је живот, што због 
лоше инфраструктуре, 
нисмо имали ни воде, 
сада то помало почиње 
да иде набоље", каже 
мјештанка Станка Гогић. 
Шумско газдинство 
Приједор, под чијом 
контролом су шуме на 
овом подручју, умјесто 
изградње лугарнице, 

реконструисаће и 
опремиће објекат 
некадашње школе у 
овом селу. Просторије 
ће бити преуређене у 
мултифункционалну салу, 
спаваоницу са 30 кревета 
и кухињу. Прикључени су 
вода и струја, а слиједи 
реконструкција крова. 
"Објекат је у солидном 
стању, али мора се радити 
кров, када то завршимо 
слиједе мокри чворови и 
остали детаљи. Углавном 
буде желио да користи 
ове просторије имаће ту 
могућност. Понудићемо то 
планинарима, ловцима, 
сви ће имати кључ или код 
неког од мјештана или 

лугара, углавном сваком 
ће бити на располагању", 
рекао је Саша Бурсаћ, 
директор Шумског 
газдинства Приједор. 

Шумско газдинство 
Приједор изградило 
је и водоводну мрежу 
у дужини од три и по 
километра.  Вода је стигла 
до објекта некадашње 
школе и цркве у овом 
селу. "Имаћемо вишак 
воде који ће бити на 
располагању локалном 
становништву", додао је 
Бурсаћ.  Општина Оштра 
Лука објекат школе 
у Горњој Трамошњи 
уступила је на коришћење 
Шумском газдинству 
Приједор наредних 30 
година.

ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА МЈЕШТАНА 
ГОРЊЕ ТРАМОШЊЕ

Текст: Мирјана Шодић

Објекат некадашње школе служиће мјештанима као Друштвени дом

Брачни пар Милица и Ђорђе Ми-
ловановић из Бањалуке, познати 
и као дуо виола "Дуола" приреди-
ли су концерт за ученике прије-
дорског Центра "Сунце". Поручују 
да музика припада свима, зато су 
ове године организовали концер-
те у бројним градовима Српске. 
У Центру "Сунце" у којем се шко-
лује 98 ученика са потешкоћама у 
развоју,  нису крили задовољство 
што су бањалучки умјетници до-
шли у Приједор и приредили кон-
церт баш у овој установи. 
Концерт брачног пара Миловано-
вић, под називом "Музика при-
пада свима" одржан је у оквиру 
пројекта који је подржало Мини-
старство породице, омладине и 
спорта Републике Српске. 

МУЗИКА 
ПРИПАДА СВИМА

Поводом Свјетског дана хорског 
пјевања, чланови Градског хора 
из Приједора одржали су цјело-
вечерњи концерт. Публици су се 
представили најмлађи чланови 
хора, јуниори и сениори.
Свјетски дан хорског пјевања 
обиљежава се у цијелој Европи. 
Обиљежавању овог дана при-
дружио се и Приједор, а концерт 
"Цијели свијет, један хор" био је 
поклон грађанима.
"Циљ овог концерта је про-
слављање хорске музике, која је у 
паду. С обзиром да је у Приједору 
традиција хорског пјевања дуга 
136 година, ми имамо обавезу да 
одржавамо то, јер смо хорску му-
зику проносили широм свијета", 
истакао је Аљоша Новаковић, ди-
ригент Градског хора.
Он је додао да је у току упис нових 
чланова, па позивају све оне који 
имају афинитета према овој врсти 
умјетности да им се придруже.

На овогодишњи позив за ликов-
не радове “АрцелорМитала При-
једор“, којим ће бити креирана 
новогодишња честитка компаније 
пријавило се 32 малишана. Црта-
ли су на тему “Моја идеја, моји 
снови, моја будућност”, а паке-
тићима награђени за креативност 
и маштовитост.
Из Компаније “АрцелорМитал 
Приједор“  истичу да је ово тради-
ционална активност коју за најм-
лађе спроводе сваке године. 
“Ове године тема је била “Моја 
идеја, моји снови, моја будућност” 
и заправо смо хтјели да видимо 
како они себе виде у будућности 
и шта они желе. Могу вам рећи 
да су били маштовити”, рекао је 
Предраг Шорга из ове компаније.
До краја године, у “АрцелорМита-
лу Приједор“, планирају још једну 
подјелу новогодишњих пакетића 
за 350 малишана, дјеце запосле-
них радника ове компаније. 

МАЛИШАНИ 
НАГРАЂЕНИ ЗА 

КРЕАТИВНОСТ И 
МАШТОВИТОСТ

ОДРЖАН КОНЦЕРТ 
"ЦИЈЕЛИ СВИЈЕТ, 

ЈЕДАН ХОР"

Објекат некадашње школе служиће мјештанима као 
Друштвени дом 

Водовод за потребе становништва 

Температура, влажност земљишта, 
количина и интензитет падавина, 
интензитет сунчеве радијације, 
влажност листа. Све ово мјери 
метеоролошка станица, која 
је у сриједу  постављена и на 
пољопривредном земљишту 
Новака Кузмана,  у приједорском 
селу Божићи. Много ће му то 
значити, с обзиром да су климатске 
промјене негативно утицале и на 
пољопривреду.
На подручју Приједора постављано 
је пет оваквих станица. 
Пољопривредницама ће подаци 
бити доступни путем мобилне 
апликације "АgroLife", а њихова 
прецизност готово је стопостотна.
"Све метео-станице биће 
интегрисане у јединствену 
платформу "АgroLife". То 
је платформа која је свим 
пољопривредним произвођачима 
доступна бесплатно, ау протеклом 
периоду радили смо на обуци 
пољопривредника када је у 
питању кориштење платформе", 
рекао је Драган Шепа, секретар 
за пољопривреду и прехрамбену 
индустрију у Привредној комори 
РС.
Дигитализација у пољопривреди, 
оно је на чему ће и убудуће радити 
у Министарству пољопривреде, 
поручују надлежни.

"Ми већ имамо 26 метео-станица, 
којима управља министарство. 
Ширимо тај систем, како би 
наши пољопривредници на свом 
мобилном телефону могли да 
имају све параметре упозорења", 
истакао је Горан Бурсаћ, 
помоћник министра за пружање 
стручних услуга пољопривреди 
у Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
РС.Приједор је једна од четири 
локалне заједнице у Републици 
Српској у којој се проводи пројекат 
"Дигитализација управљања 
пољопривредним земљиштем", 
у овиру којег су и инсталиране 
метеоролошке станице. Пројекат је 
намијењен  пољопривредницима 

којима је у закуп уступљено 
градско земљиште.
"Ми смо у протеклом периоду 
радили радионицe  и обучили 
пољопривредне произвођаче како 
да унесу то земљиште у платформу. 
Од пројекта ће бенефите имати 
и Град, јер ћемо знати на који 
начин пољопривредници користе 
земљиште, односно које се културе 
сију. То је нама јако значајно", каже 
Данијел Егић, начелник Одјељења 
за пољопривреду и рурални развој 
Града Приједора.
План је да у четири општине и 
града у Републици Српској буде 
постављено 18 метеоролошких 
станица. 

НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТИМА У ПРИЈЕДОРУ 
ПОСТАВЉЕНО ПЕТ МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА

Текст: Б. Дакић

Метео-станица мјери бројне параметре

Текст: М. Ш.

Текст: В. Н.

Текст: Б. Д.
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Градске улице у касним 
сатима су пусте, јер већи-
на Приједорчана увели-
ко спава. Међутим, има 
и оних којима се ноћ не 
разликује од дана. То су 
управо они,  који су нам 
на услузи, увијек  кад  нам 
затреба њихова помоћ. 
Ту су и када је пожар, са-
обраћајна незгода, попла-
ва, али и друге ванредне 
ситуације. Они раде док 
Приједор спава.
Мало је оних којима није 
познат број 123. Иза њега 
су приједорски ватрогас-
ци, који 24 часа дежурају. 
У ноћној смјени једнако 
су ангажовани сви, као и у 
дневној. 
“У јединицу, када смо де-

журни  долазимо око 18:45 
часова. У 19:00 часова је 
смјена. Након примопре-
даје, обавезно прегледа-
мо камионе, размијенимо 
искуства и информације са  
претходном смјеном. То да 
ли је било неких интервен-
ција, да ли је шта  оштеће-
но? У ноћној смјени  има 
нас осам.  Деси се да током 
ноћне дежуре  нема ин-
тервенција, а некада смо 
цијелу ноћ на терену. Оно 
што је важно јесте да смо 

у сваком тренутку спремни 
за излазак на терен“, прича 
Огњен Анђић, ватрогасац у 
Tериторијално-ватрогасно 
спасилачкој јединици При-
једор. 
Ватрогасци на терен у ве-

ликом броју случајева не 
излазе без полиције. Ту су 
да заједно у што краћем 
року помогну својим суг-
рађанима. Процедура је 
слична као и код ватрога-
саца. 
„Задужујемо опрему, 
упознајемо се са актуелно-
стима које су биле у прет-
ходној смјени.  Са радом 
почињемо у 19:00 часо-
ва. Свака смјена је на свој 
начин захтјевна и тешка. 
У случају да добијемо по-

зив да се нешто десило, 
зависно од локације, еки-
па је у најкраћем времен-
ском року на лицу мјеста. 
Изабрали смо овај посао 
и наша је дужност да га 
обављамо на најбољи мо-
гући начин'', каже  Дејан 
Максимовић, припадник 
ПУ Приједор. 
У свако доба ноћи можете 
покуцати и на врата служ-
бе хитне медицинске по-
моћи. Провјерили смо то 
на лицу мјеста. И потврди-

ли да осим у амбуланти,  
прву помоћ често пружају 
и на терену. 
''Нама су ноћи прича за 
себе. Неријетко у ноћ-

ним часовима имамо 
чак и више интервенција 
на терену и прегледа у 
амбулантама хитне по-
моћи, с обзиром  да у 

ноћним часовима долази 
до погоршања хронич-
них обољења.  Осим тога 
ми збрињавамо све ви-
тално угрожене пацијен-
те од стања без свијести, 

поремећаја срчаног рит-
ма, акутних болова, сао-
браћајних незгода, особа у 
алкохолисаном стању, али 
нам се обраћају и људи са 
стањима која нису хитна. 
И њима  пружамо помоћ. 
Излазимо и на терен. То 

буду прегледи на јавним 
мјестима, негдје и у тешко 
приступачним теренима,  
гдје имамо и асистенцију 
полиције и ватрогасаца. 

Најбитнији нам је тимски 
рад који имамо'', наводи 
др Славица Лазић, спе-
цијалиста ургентне меди-
цине.  
Ови људи сваким даном 

изнова нам доказују да су 
заиста хероји.  И док ми 
спавамо у касним сатима,  
они се заједничким сна-
гама боре да неком спасу 
живот, угасе пожар или по-
могну суграђанима у току 
поплава. 

Текст: Ведрана Нишевић

НАМА СУ НОЋИ ПРИЧА ЗА СЕБЕ
Они раде  док Приједор спава

Врата хитне медицинске помоћи отворена 24 часа 

Максимовић: Дужност нам је да обављамо посао 
најбоље што можемо

Огњен Анђић, ватрогасац у ТВСЈ Приједор

Градска улица ноћу 
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Низом догађаја под на-
зивом" Било кад, било 
гдје- увијек смо Словен-
ци", Удружење Словенаца 
„Липа“ обиљежило је  ју-
билеј, 25 година постојања 
и рада у Приједору. Тим 
поводом отворене су нове 
просторије Удружења, 
одржан концерт Култур-
ног друштва „Студенац“ из 
Пивке, те трдаиционална 
божична забава.
Предсједник Удружења 
Словенаца Аленка Удуч јре-
кла је да ће им нове про-
сторије значајно   олакшати  
рад .
" Амбасадор Словеније  
прољетос је видио просто-

рије у којима смо до сада 
радили и након тога је од-
мах покренута иницијати-
ва за проналажење новог 
простора.Овдје имамо и 
простор за библиотеку, 
као и мјесто за школу сло-
венског језика“,  истакла 
је Удучева.Свечаности је 
присуствовао и амбасадор 

Републике Словеније у БиХ 
Дамијан Седар који је из-
разио задовољство што су 
нашли доброг сарадника у 
Градској управи Приједор 
која је помогла у рјешавању 
простора за рад удружења.
" Тих 25 година постојања и 
рада је огромно раздобље 
које говори о квалитетном 

раду удружења, а које на-
шој амбасади и Републици 
Словенији пуно значи тако 
да имају и нашу подршку 
која ће се наставити", пору-
чио је овом приликом ам-
басадор Седар.
Мећу гостима на свечано-
сти обиљежавања јубилеја 
била је и Бранка Буковец из 
Новог Места , почасни члан 
Удружења Словенаца, као 
и потпредсједник Скупш-
тине града Приједора Игор 
Кнегињић и шеф кабинета 
градоначелника Приједо-
ра Данијела Додош којима 
је уручена захвалница за 
подршку у досадашњем 
раду Удружења Словенаца. 
Удружење има око 280 чла-
нова

Удружење добило нове просторије 

 УДРУЖЕЊЕ СЛОВЕНАЦА У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА
Текст: К.В.

Mинистaрсвo унутрaшњих пoслoвa Рeпубли-
кe Српскe дo 30. дeцeмбрa рeaлизуje  прeвeн-
тивну кaмпaњу "Слaви oдгoвoрнo, слaви бeз 
вaтрeнoг oружja". Циљ кaмпaњe je пoдизaњe 
свиjeсти грaђaнa o пoсљeдицaмa упoтрeбe 
вaтрeнoг oружja и пирoтeхничких срeдстaвa.
У aкциjи учeствуjу и пoлициjски службeници 
Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр, кojи су нa Tргу 
мajoрa Зoрaнa Кaрлицe диjeлили лeткe и рaз-
гoвaрaли сa грaђaнимa o нeгaтивним пoсљe-
дицaмa упoтрeбe вaтрeнoг oружja.
"Пoлициjскa упрaвa Приjeдoр прeдузeћe 
прeвeнтивнe aктивнoсти, приje свeгa у 
смислу кoнтaктирaњa прeдстaвникa лoкa-
них зajeдницa, мjeсних зajeдницa, ЗEВ-a, 
с циљeм упoзнaвaњa грaђaнa o штeтним 
пoсљeдицaмa упoтрeбe вaтрeнoг oружja, aли 
и o сaнкциjaмa кoje су прeдвиђeнe Зaкoнoм 
o прeкршajимa РС", изjaвиo je Maриo Mилa-
шин, нaчeлник Сeктoрa пoлициje ПУ При-
jeдoр.
Oн je нajaвиo дa ћe пoлициjски службeници 
зajeднo сa рeпубличким и грaдским инспeк-
тoримa вршити кoнтрoлу oбjeкaтa у кojимa 

сe прoдajу пирoтeхничкa срeдст-
вa. Taкoђe, у oснoвним и срeдњим 
шкoлaмa бићe oдржaнa прeдaвaњa 
нa тeму пирoтeхничких прoизвoдa. 
У тoку 2022. гoдинe нa пoдручjу ПУ 
Приjeдoр укупнo су eвидeнтирa-
на 34 кривична дjeла нeoвлaштeнe 
прoизвoдњe и прoмeтa oружja и eкс-
плoзивних мaтeриja, тe три прeкршaja 
дeфинисaнa Зaкoнoм o jaвнoм рeду 
и миру РС, нeoвлaшћeнa упoтрeбa 
вaтрeнoг oружja.
"Штo сe тичe сaнкциja, кривичним 
зaкoнoм прeдвиђeнe су нoвчaнe кaз-
нe и кaзнe зaтвoрa у трajaњу oд гo-
динe дo 10 гoдинa. Кaзнe прeдвиђeнe 
Зaкoнoм o jaвнoм рeду миру РС крeћу 
сe oд 400 КM дo 1.200 КM, тe зaт-
вoрскa кaзнa у трajaњу дo 40 дaнa", 
пojaсниo je Mилaшин.
Из ПУ Приjeдoр aпeлoвaли су нa свe 
грaђaнe дa тoкoм прeдстojeћих прaз-
никa нe кoристe вaтрeнo oружje и 
пирoтeхничкa срeдствa, тe дa их прo-
слaвe мирнo и дoстojaнствeнo и дa нe 
угрoжaвajу живoтe људи.

Текст: Зоран Јелић
"СЛAВИ OДГOВOРНO, СЛAВИ БEЗ ВATРEНOГ OРУЖJA"

ArcelorMittal Prijedor,  d.o.o. Prijedor

Na osnovu ukazane potrebe, ArcelorMittal Prijedor, d.o.o. Prijedor, raspisuje:

O  G  L  A  S
za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Угоститељско-еко-
номска школа При-
једор поводом пред-
стојећих празника, 
покренула је хума-
нитарну акцију за 
помоћ ученицима 
ове школе који су 
слабијег имовинског 
стања. Наиме, уко-
лико посјетите њи-
хов ресторан и пору-
чите кафу и кроасан 
по цијени од двије 
КМ, једна КМ иде за 
ову хуманитарну ак-
цију. 
У овој школи истичу 
да је ово само једна 
у низу хуманитарних 
акција коју проводе 
током године. Циљ 
им је и да се код уче-
ника развије свијест 
да треба да помажу 
другима,  кад год су 
у могућности. 
Ресторан Угости-
тељско-економске 
школе можете посје-
тити сваким радним 
даном, а хуманитар-
на акција траје до 
краја децембра. 

 ХУМАНИ-
ТАРНА 
АКЦИЈА ЗА 
УЧЕНИКЕ 
СЛАБИЈЕГ 
ИМО-
ВИНСКОГ 
СТАЊА
Текст: В. Н.

• Rukovodilac IT centra..................................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat 
treba da ispunjava i posebne uslove:

• završena škola: elektrotehnički fakultet , VSS 
• najmanje 3 godine radnog iskustva kao IT menadžer 
• aktivno znanje engleskog jezika;
  Potrebno znanje:
• Znanje u oblasti dizajna, kreiranja i održavanja aplikacija;
• CISCO CCNA; Poznavanje ITGC; Digital & Cloud znanje.
• Znanje iz oblasti IT cyber security and compliance;
  Potrebne reference:
• IT certifikati 
• Stručnost u upravlјanju centrom podataka i podacima;
• Iskustvo u upravlјanju i izradi IT projekata;
• Praktično iskustvo sa kompjuterskim mrežama, mrežnom 
administracijom i mrežnom instalacijom;

  Kandidatu se nudi:
• Rad u uspješnom okruženju;
• Stručno napredovanje i usavršavanje;
• Praćenje novih trendova i tehnologija;
•Rad i napredovanje u internacionalnoj grupaciji.
 Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu:
ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor, A. J. Raškovića br. 
1 Prijedor ili donijeti lično u zgradu  Direkcija Rudnika 
radnim danom od 12h do 14h. 

Oglas ostaje otvoren do 31.12.2022. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u 
razmatranje. 

Izbor kandidata će se izvršiti na osnovu testiranja (provjere 
znanja) u skladu sa procedurama ArcelorMittal Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Oglas se ne vraćaju!

ПOВEЋAВA СE БРOJ НAСИЛНИКA У 
ПOРOДИЦИ И ПИJAНИХ ВOЗAЧA

Нa рeдoвнoj кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe 
прeдстaвници Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр истaкли 
су, дa су у прoшлoм мjeсeцу, стaњe jaвнoг рeдa и 
мирa, кao и стaњe бeзбjeднoсти сaoбрaћaja били нa 
зaдoвoљaвajућeм нивoу. Taкoђe je нaглaшeнo дa сe, 
у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд и другим 
устaнoвaмa, прoвoдe прeвeнтивнe aктивнoсти нa 
сузбиjaњу нaсиљa у пoрoдици, кoje je у пoрaсту. 
Прeдстaвници Пoлициjскe упрaвe  изниjeли су и 
зaбрињaвajућe пoдaткe кaдa je у питaњу вoжњa 
пoд дejствoм aлкoхoлa. У нoвeмбру je из сaoбрaћaja 
искључeнo 205 пиjaних вoзaчa, штo je у прoсjeку 
сeдaм вoзaчa днeвнo. 
Нaчeлниик Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр Срeтoja 
Вуjaнoвић, нaчeлник Сeктoрa криминaлистичкe 
пoлициje Гoрaн Кaрaн и нaчeлник Сeктoрa пoлициje 
Maриo Mилaшин нaглaсили су дa ћe  у нaрeднoм 
пeриoду збoг бoжићњих и нoвoгoдишњих прaзникa 
бити  пojaчaнe  мjeрe кoнтрoлe и прeвeнциja упoтрeбe 
вaтрeнoг oружja и пирoтeхничких срeдстaвa. 
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Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
• у просторијама Градске управе  Града Приједора 
(улаз за странке,просторије Одјељења за просторно 
уређење, други спрат)
• просторијама стручне организације ЈП „Завод 
за изградњу града“ Приједор, Ул. Милоша 
Обреновића 18Ц (хол на првом спрату)
• просторијама канцеларије Приједор Центар 
у улици Ослободилаца Приједора 6 (бивше 
просторије СУБНОРА-а и Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту), обавља послове МЗ-а: 
Приједор Центар, Гомјеница, Д.Орловци, Кокин 
Град, Орловача и Рашковац
Нацрт Плана може се погледати сваки радни 
дан осим суботе, недеље и државних празника у 
времену од 8 до15 часовау периоду од 23.12.2022.
године до 23.01.2023.године.
Нацрт Плана биће објављен и на web site-у 
Града Приједора, www.prijedorgrad.org. Такође, у 
канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења за просторно 
уређење Градске управе и у просторијама)  могу се 
добити и усмена тумачења изложеног материјала 
Нацрта Плана.

За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 
23.01.2023. год. свако физичко и правно лице 
може дати мишљење, примједбе и приједлоге на 
материјал Нацртаи то:

- уписом у Књиге примједби које ће се налазити 
у просторијама у којима ће Нацрт Плана бити 
изложен 
- доставити у форми дописа Одјељењу за просторно 
уређење Градске управе Града Приједор или на 
e-mail prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

Брoj: 02- 374-111/22
Дaтум: 12.12.2022.гoд.

Нa oснoву члaнa 7. стaв 1 и 2 Зaкoнa o зaкупу пoслoвних згрaдa и прoстoриja 
("Службeни лист СР БиХ“ бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92) и члaнa 6. Прaвилникa 
o пoступку jaвнoг нaдмeтaњa зa прoдajу нeпoкрeтнoсти у друштвeнoj свojини 
("Службeни лист СР БиХ“ бр. 28/79), Грaдoнaчeлник Грaдa р a с п и с у j e

ПOНOВЉEНИ OГЛAС
O ДAВAЊУ У ЗAКУП ПOСЛOВНOГ ПРOСTOРA

 I

Грaд Приjeдoр, сa сjeдиштeм у 
Приjeдoру, Tрг Oслoбoђeњa бр. 1, 
дaje у зaкуп, jaвним нaдмeтaњeм- 
прибaвљaњeм писмeних пoнудa(други 
пут) сљeдeћи пoслoвни прoстoр:
 
-пoслoвни прoстoр у Приjeдoру, у склoпу 
згрaдe Грaдскe упрaвe Приjeдoр, Tрг 
Oслoбoђeњa брoj 1, призeмљe oбjeктa, 
укупнe пoвршинe 37,89 м2, рaдни 
прoстoр пoвршинe 31,90м2 и 5,99м2 
склaдиштe, и тo зa oбaвљaњe:

- угoститeљскe дjeлaтнoсти-пoчeтнa 
циjeнa 20 КM/м2 зa рaдни-прoдajни диo
-склaдишњи прoстoр пoчeтнa циjeнa 
5КM/м2 бeз ПДВ.

II

Учeсник нa jaвнoм нaдмeтaњу - пoнуђaч 
мoжe бити свaкo прaвнo или физичкo 
лицe, oсим лицa кojимa тo зaкoн или 
други прoпис oнeмoгућуjу.
Учeсник je oбaвeзaн нa имe трoшкoвa 
пoступкa уплaтити изнoс oд 50,00 КM 
нa jeдинствeни рaчун трeзoрa грaдa 
Приjeдoрa брoj: 5620070000266805, a 
дoкaз o уплaти прилoжити уз пoнуду.

III

Учeсник нa jaвнoм нaдмeтaњу oбaвeзaн 
je дa пoнуди нajмaњe пoчeтни изнoс 
зaкупнинe, тe дa у пoнуди нaвeдe и 
слeдeћe пoдaткe:
- Имe, oчeвo имe,  прeзимe, JMБГ, мjeстo 
и aдрeсу стaнoвaњa, брoj тeлeфoнa, имe 
и прeзимe oпунoмoћeникa - aкo гa имa 
(aкo je пoнуђaч физичкo лицe),
-Taчaн нaзив и сjeдиштe, брoj тeлeфoнa, 
MБ, имe и прeзимe зaкoнскoг зaступникa 

и имe и прeзимe oпунoмoћeникa - aкo 
гa имa (aкo je пoнуђaч прaвнo лицe),

 IV

Jaвнo нaдмeтaњe из прeтхoдних тaчaкa 
oвoг oглaсa ћe сe oдржaти укoликo буду 
пoднeсeнe нajмaњe двиje писмeнe 
пoнудe.
                                                                                  

V

Писмeнe пoнудe, кoje мoрajу бити 
у зaтвoрeним oмoтимa (кoвeртaмa) 
и oзнaчeнe шифрoм или имeнoм 
или нaзивoм пoнуђaчa, прeдajу сe 
нeпoсрeднo у службeним прoстoриjaмa 
Грaдa Приjeдoр (писaрницa – 
кaнцeлaриja бр. 13) или шaљу 
прeпoручeнoм пoшиљкoм, нa aдрeсу 
Грaд Приjeдoр, Tрг Oслoбoђeњa бр. 1 у 
рoку oд 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa, 
сa нaзнaкoм:
OДJEЉEЊE ЗA СAOБРAЋAJ, КOMУНAЛНE 
ПOСЛOВE И ЗAШTИTУ ЖИВOTНE 
СРEДИНE И ИMOВИНСКO-СTAMБEНE 
ПOСЛOВE – ПРИJAВA НA OГЛAС ЗA ЗAКУП 
ПOСЛOВНOГ ПРOСTOРA, НE OTВAРAJ.

VI

Oтвaрaњe писмeних пoнудa, нa кoje 
мoгу приступити сви пoнуђaчи или 
њихoви oпунoмoћeници сa пoтписaнoм 
и oвjeрeнoм пунoмoћи, oдржaћe сe дaнa 
03.01.2023.             гoдинe у згрaди Грaдскe 
упрaвe Приjeдoр, вeликa сaлa-други 
спрaт, сa пoчeткoм у 11 чaсoвa       кojoм 
приликoм ћe сe мoћи извршити и увид у 
свe пoнудe и oстaлу дoкумeнтaциjу.

ГРAДOНAЧEЛНИК
Слoбoдaн Jaвoр

МАЛИ  
ОГЛАСИ

Озбиљан здрав мушкарац 
тражи озбиљну жену, око 60 
година, за заједнички лијеп 
и складан живот. Јавити се 
можете на број: 064/ 42 43 610.

Дана 30.12.2022. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог

ДУШКА МУТИЋА
(1964-2022)

Дани пуни туге не могу избрисати сјећања на 
тебе. Остала је твоја доброта и љубав коју си 
нам пружао за свога живота. Увијек ћеш бити 
у нашим срцима.
Мајка Радојка, кћерке Биљана и Бојана, сестра Весна, зетови и унучад.

17463

Дана 21.12.2022. 
навршава се двије 

године откако нас је 
напустио наш отац и дјед

МИЛЕ (Стојана) 
КАЧАВЕНДА
(1935-2020)

Тужни, а срећни што смо те имали.
Твоји: Дражен, Дарко и Никола.

17462

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавамо пензионере Творнице 
кекса МИРА д.о.о. чланице Краш-групе, да 
традиционални сусрет пензионера Творнице 
кекса Мира, ове године неће бити одржан.
Слатки пакети нашим пензионерима биће 
подјељени у кругу предузећа, 22. и 23. 
децембра 2022. године, од 10 часова.

МИРА д.о.о. Чланица Краш-групе

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже 
на јавни увид

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ЦЕНТАР“
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Дана 19.12.2022. навршава се четири тучне године од 
како нас је напустио наш драги и вољени супруг и тајо

СРЕТКО БАJИЋ
Ја на небу имам сем господа бога још светињу једну, 
родитеља свога. Кад год сунце грије то се отац смије, 
поздраве нам шаље да наставимо даље.
Ожалошћени: супруга Мира, син Жељко, кћерке Зорица 
и Славица, снаха Љиљана, зетови, унучад и праунучад.

17449

Дана 14.12.2022. навршило се 
11 година од преране смрти 

нашег вољеног супруга, оца и дједа

НЕНАДА-ФУТЕ ДРАГОЈЕВИЋА
Не постоји вријеме које доноси заборав, 
нити сјећање у којем те нема, само 
празнина која је остала. Кад срце и душа 
заболе, вријеме није лијек, већ тиха 
патња која не пролази. 
Боли сваки трен без тебе ...
Твоја супруга Доста, кћерке Татјана и 
Свјетлана са породицама.

Дана 17.12.2022. навршава се 40 тужних 
дана од када нас је напустио наш драги 

супруг, отац, свекар и дјед

ЗДРАВКО РАДАНОВИЋ

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому 
нашем велика празнина. Не видимо ти 
очи и не чујемо глас, али осјећамо да си 
и даље ту поред нас. 
Твоја супруга Драгојла, син Жељко, 
снаха Драгана, унуке Наташа и Жељка.

0001

Дана 27.12.2022. и 9.1.2023. навршава се 
година дана од изненадне смрти

Болно је ...
Поносни што смо вас имали, тужни и жалосни што 
смо вас изгубили.
Твоји: син Девид, кћерка Дијана, зет Драган, унуци 
Матео и Александар, унука Александра, праунучад 
Марко, Милош и Урош.

17448

ВОЈИНА ЦУЊАКА РУЖИЦЕ ЦУЊАК

Тужно сјећање на драге

Вољени никад не умиру.
Твоји: браћа Неђо, Рађо и Мирослав, 

сестре Мира и Славица.

17448

ВОЈИНА 
ЦУЊАКА

(27.12.2021-2022)

РУЖИЦУ 
ЦУЊАК

(9.1.2022-2023)

Навршава се година дана од 
смрти нашег брата и снахе

Поносни смо што смо вас имали, а тужни 
јер смо вас изгубили.

Недостајете нам: Боривој, Нада, Јагода, 
Драгојла и Дрена.

17456

ВОЈИНА 
ЦУЊАКА

РУЖИЦЕ 
ЦУЊАК

Дана 12.12.2022. навршила се тужна година 
од смрти нашег оца и дједа

БОЖИДАРА БАЈИЋА
(1946-2021)

Драги наш тата и деда, прође година тужна од како 
ниси са нама. Успомена на тебе никад неће умријети 
и нестати. Чувамо те од заборава у нашим срцима.
Твоја кћерка Ема са породицом.

0001

Дана 17.12.2022. навршава се 30 година 
од погибије нашег драгог сина, брата, 

стрица и ујака

МАРКА ГРУБАНА
(1971-1992)

Они који те воле, чувају те од заборава.
Твоја мајка Душанка са породицом.

17455

Двадесет и двије године откако те нема, 
вољени наш, волимо те и не заборавља-
мо.
Твоја сестра Мира, сестрићи Љиља 
и Жељо.

Тужно сјећање на драгог брата и ујака

РАДОМИРА ТОДОРАНА
(2000-2022)

17460

17457
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Живјела си са „ СУНЧАНЕ СТРАНЕ УЛИЦЕ“, и не ово није збогом, 
мила наша, ово је хвала ти и до виђења

ДУШАНКА 
(рођ.Влачина) ХРГАР

(1954-2022)
Захваљујемо се драгој родбини, пријатељима, на стиску руке и 
ријечима охрабрења.
Захваљујемо се, такође, особљу онколошког одјела Опште 
болнице др.Младен Стојановић, на хуманости, пажњи и потпори.
Супруг Милан и кћерка Милијана 17459

Дана 21.12.2022. навршава се тужна година 
од смрти нашег драгог супруга и оца

ОСТОЈА ЗМИЈАЊАЦ
(1939-2021)

Драги наш, ево прође и година дуга, тешка и тужна од како 
ниси више са нама и уз нас. Постоји нешто што никада неће 
умријети и нестати а то је успомена на тебе. Не можемо те 
вратити али те можемо заувијек чувати у нашим срцима.
Много нам недостајеш, почивај у миру божијем.
Твоји:  супруга Лазарка, кћерке Богдана и Гордана, 
син Оливер са породицама. 17452

ТОМИСЛАВ (САВАНА) КОЈИЋ
(28.8.1954-12.12.2022)

Са великом љубављу и поносом 
чуваћемо сјећање на тебе.

Твоји синови Дејан и Борис са породицама.
17458

ТОМИСЛАВ КОЈИЋ
(1954-2022)

Вјечно ћеш бити у нашим срцима.
Брат Бранко са породицом.

17458

Последњи поздрав драгом колеги, 
саборцу и пријатељу

ТОМИСЛАВУ КОЈИЋУ

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА.

00001

Дана 15.12.2022. навршава се 
40 тужних дана од смрти наше драге

СТОЈЕ ЈЕЛЧИЋ
(1938-2022)

Ожалошћени син Ђорђе, Далиборка, 
унуци Анабела и Бранко.

17454

Дана 18.12.2022. 
навршавају се 23 године 

од смрти наше мајке, баке 
и прабаке

СТОЈКЕ-СТОЈЕ ВЕКИЋ
Из Градине

Драга мајко, на свему ти 
хвала што је твоја рука 
нама дала.
Твоја дјеца. 17447

Тужно сјећање

КАТА ДРИНЧИЋ
(15.3.1928-27.11.2005)

Нека вас у тишини вјечног мира прати 
наша љубав и захвалност.

Ваша дјеца.
17461

АНЂЕЛКО ДРИНЧИЋ
(29.11.1914-20.12.1994)

Тако ми недостајете!
Ваша кћерка и сестра Јагода Мариновић с породицом.

In memoriam

КОВИЉКE 
КРИВАЈА

(2020-2022)
17453

СЛАВКО 
КРИВАЈА

(2005-2022)

МИЛЕ КРИВАЈА
(2014-2022)

Дана 14.12.2022. навршавају 
се двије године од смрти
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Припремиo: Зоран Јелић

Трибине на спорт-
ским борилишти-
ма у Републици 
Српској, али и БиХ, 
углавном су бли-
же празним него 
пуним. Тако је и у 
Првој лиги Репу-
блике Српске, гдје 
су ријетки моменти 
са правом фудбал-
ском атмосфером и 
пуним трибинама. 
То показују и ста-
тистика Фудбалског 
савеза РС, којa кажe 
да су само двије 
утакмице   са три-
бина биле праће-
не  од стране преко 
1.000 гледалаца. 

Једна  од њих је 
била у Бијељини, 
гдје је „Радник“ 
дочекао „Љубић“ 
пред  1.500 навија-
ча. А ту је приједор-
ски градски дерби, 
одигран у Омар-
ској, гдје је сусрет 
домаћина и „Рудар 

Приједора“ прати-
ло преко 1.300 гле-
далаца.
Управо „Омарска“ 
и може да се похва-
ли најмасовнијом 
подршком са три-
бина у РС. Наиме, 
на девет утакмица 
које су одиграли на 
свом терену момке 
у плавим дресови-
ма укупно је гледа-
ло око 6.100 гледа-
лаца. У просјеку, 
преко 675 навијача 
по сусрету.
 Прати их горе по-
менути „Радник“, 
који је на осам 
домаћих утакми-
ца гледало 4.650 
гледалаца.Што се 
тиче приједорског 
„Рудара“, на осам 

сусрета које су 
одиграли код куће  
са трибина их је 
пратило 2.200 гле-
далаца.  Можда би 
то могло и боље, 
али с друге стране 
фудбалери у жуто-
плавим дресовима  
могу  рачунати на 
подршку вјерних 
„Алкохол бојса“.  А 
просјек поправљају 
и препуне трибине 
на пријатељском 
сусрету са „Парти-
заном“. 
Нажалост, празне 
столице на стадио-
нима у Српској вје-
роватно ће и даље 
бити позадина на 
сликама спортских 
фото-репортера. 

НАЈВИШЕ СЕ ГЛЕДА „ОМАРСКА“

Рукoмeтaшицe “Mирe” дoшлe су дo првe 
oвoсeзoнскe пoбjeдe. У дeсeтoм кoлу Прe-
миjeр лигe БиХ нa свoм тeрeну, сa 30:29, 
сaвлaдaлe су “Слoгу 2013” из Гoрњeг 
Вaкуфa. Приjeдoрчaнкe су бoљe oтвoрилe 
сусрeт, aли сe нa oдмoр oтишлo  сa 13:13. У 

нaстaвку мeчa “Mирa” je нaпрaвилa сeриjу 
oд чeтири гoлa, aли “Слoгa” успиjeвa дoћи 
дo изjeднaчeњa, и у сaмoм финишу дo 
вoдствa oд jeднoг гoлa прeднoсти. Meђу-
тим, у пoсљeдњим минутaмa Бaбићeвa 
пoстижe двa гoлa и дoнoси дугo oчeкивa-
ни триjумф “Mири”.
Нajeфикaсниje у рeдoвимa приjeдoрскoг 
тимa билe су Maксимoвићeвa и Грбићeвa 
сa oсaм и Бaбићeвa сa сeдaм пoгoдaкa.  У 
гoстуjућoj eкипи дeвeт путa мрежу je трe-
слa Зajaнoвићeвa.
Упркoс пoбjeди, “Mирa” je и дaљe нa 
зaчeљу тaбeлe. У нaрeднoм кoлу иду у 
гoстe кoд сeдмoплaсирaнe “Кнeжoпoљкe” 
у Кoзaрску Дубицу.

“MИРA” КOНAЧНO СЛAВИЛA

SPORT

Увијек пуне трибине у Омарској

Кoшaркaши "Приjeдoр 
Спaртaкa" уписaли су oсму 
oвoсeзoнску пoбjeду, сaв-
лaдaвши  нa дoмaћeм тeрe-
ну  "Слoбoду 73" рeзул-
тaтoм 95:76. Приjeдoрски 
тим у свojу кoрист je риje-
шиo првe три чeтвртинe 
(21:16, 26:20, 31:22), дoк  
су кoмшиje из Нoвoг Грaдa 
сa jeдним пoeнoм рaзликe 
узeли пoсљeдњу чeтвртину 
(17:18).  
Oдличну пaртиjу зa "При-
jeдoр Спaртaк" пружиo 
je Стaнкoвић сa чaк 31 

кoшeм, тe шeст 
aсистeнциja. 
Лулић je убa-
циo 22, Лoнчaр 
19, a Ивeтић 12 
кoшeвa.
 У рeдoвимa 
"Слoбoдe 73", 
сa 12 кoшeвa, 

нajeфикaсниjи биo je Стeфaн 
Рaдинoвић, Приjeдoрчaнин 
кojи je oвe сeзoнe пojaчao 
eкипу из Нoвoг Грaдa.
Сa oсaм уписaних пoбjeдa 
"Приjeдoр Спaртaк" зaузимa 
другу пoзициjу нa тaбeли 
Првe лигe Рeпубликe Српскe. 
Истo тoликo имa и првoплa-
сирaни "Рaдник БН Бaскeт", 
aли и нeштo бoљу кoш рaз-
лику. У нaрeднoм кoлу изa-
брaници Дaнилa Пaлaлићa 
путуjу у Шeкoвићe, гдje их 
дoчeкуje "Oлимп".

"ПРИJEДOР СПAРTAК" 
НAСTAВЉA ПOБJEДНИЧКИ НИЗ

„Рудар“ прате „Алкохол бојси“

ФСА Приједор

Екипа „Рудар При-
једор Сити“ је-
сењи је шампион 
Друге футсал лиге 
РС– Група Запад. 
Прво мјесто овје-
рили су побједом 
од 7:5 на госто-
вању код прња-
ворског „Обилића“.  Три гола 
за приjeдорски тим постигао 
је Бундало, а стријелци су 
били и Сархатлић, Стојнић 
и Шакић. А код првог гола 
лопту у своју мрежу је про-
слиједио голман „Обилића“ 
Гавранић.
На заслужен одмор „Рудар 
Приједор Сити“ иде са 16 бо-
дова, пет побједа и једним 
ремијем. Тренер Горан Кец-
ман каже да су његови игра-
чи испунили све пред њих 
постављене задатке, те да 
се очекује да ће и у наставку 
сезоне наставити са добрим 

партијама.
„Сви oчeкуjeмo и у другoм 
диjeлу првeнствa нaстaвaк oвe 
вишe нeгo успjeшнe сeзoнe 
и дa имaмo пунo прoстoрa 
зa нaпрeдaк, jeр нaкoн мaлe 
пaузe нaстaвљaмo сa при-
прeмaмa и трeнинзимa крoз 
вeћ дoгoвoрeнe приjaтeљскe 
утaкмицe „,  изјавио је Кец-
ман.
Што се тиче евентуалних 
појачања, Кецман каже да ће 
о томе одлучити управа клу-
ба, али да су она сасвим мо-
гућа те да су у оптицају имена 
изузетно квалитених играча.

„РУДАР ПРИЈЕДОР СИТИ“ 
ЈЕСЕЊИ ШАМПИОН

Екипа КМФ „Приједор“ остварила је ве-
лику побједу против „Козаре“ у Градиш-
ци, резултатом 6:4. На полувремену је 
било 3:3, али наком одмора приједор-
ски тим убацује у брзину више и дола-
зи до важних бодова који га остављају 
у трци за прво мјесто. Одличан је био 
Растока, који је мрежу тресао чак четири 
пута. Стријелци за „Приједор“ били су 
још Панић и Голић.
Већ сутра прилика за нову побједу, јер 
у госте „Приједору“ долази КМФ „Дуби-
ца“, посљедњепласирана екипа Друге 

футсал лиге – Група Запад.
Тренутно КМФ „Приједор“ заузима дру-
го мјесто на табели, са четири побједе, 
једним поразом и 12 освојених бодова.

КМФ „ПРИЈЕДОР“ СРУШИО „КОЗАРУ“
Екипа ФСА Приједор у 
прољећну полусезону ући 
ће са три значајна појачања 
у играчком кадру. Наиме, ре-
дове приједорског друголи-
гаша појачаће Mилoш Сaџaк, 
Maркo Mршић и Слoбoдaн 
Вуjчић.
Саџак је нападач који у ФСА 
стиже из дреса „Брда“ са 
Хамбарина. Мршић, десни 
бек, донедавно је био дио 
„Рудар Приједора“, а Вуј-
лић је штопер који стиже из 

„Слоге“ из Ракелића. Ријеч 
је о квалитетним и искус-
ним фудбалерима, сматрају 
у ФСА, који ће им помоћи да 
наставе са добрим партијама 
у дебитантској сезони у Дру-
гој лиги РС.
А сезона је била и више него 
добра, будући да је ФСА за-
вршава на одличној четвртој 
позицији, са 27 освојених бо-
дова, осам побједа, три ре-
мија и пет пораза.

СТИГЛА ПОЈАЧАЊА ЗА ФСА


