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СВИМ ПРИЈАВЉЕНИМА ОДОБРЕНО
Потписани уговори о
ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА
стипендирању 135 студената
Сви студенти који су конкурисали, добили су стипендије

Градска управа Приједор издвојиће ове године из буџета
700.000 КМ за стипендирање студената и средњошколаца. У
уторак су потписани уговорио о стипендирању 135 студената
Татјана Стојнић, студент
четврте године саобраћајног факултета, и Борислав Кнежевић, студент
друге године машинског
факултета, нашли су се
на листи стипендиста Града Приједора. Стипендије
ће им, како кажу, добро
доћи за школовање, јер
оно није нимало јефтино.
- Своју стипендију потрошићу на потребе студирања. Захваљујем на
пруженој помоћи у школовању. Ово је, уједно,
порука да Град Приједор
мисли на нас - рекла је
Стојнићева.
- Стипендија је добродошла како мени тако и
колегама студентима за
школовање и усавршавање - истакао је Кнежевић.
Град Приједор ће у 2020.
години
стипендирати
укупно 425 студената и
ученика, истакао је градоначелник
Приједора
Миленко Ђаковић, додајући да су претходно
потписани уговори са 120
ученика, а сада и са 135
студената.

- Било је укупно 135
захтјева. Пошто смо обезбиједили 700.000 КМ, а то
је велико повећање у односу на претходни период,
одлучили смо да сви студенти добију стипендије.
Студентима и ђацима
желим да буду
вриједни,
ш т о
је и

средства за оно што им је
потребно - рекао је Ђаковић.
Градоначелник је подсјетио да је у ранијем периоду за стипендирање
ученика и студената из
буџета издвајано 400.000
КМ, потом је тај износ
смањен на 300.000
КМ, да би прошле
године средства
за ову намјеСТИПЕНДИРАЊЕ
ну, у складу
са законом,
425
поСТУДЕНАТА И УЧЕНИКА била
већана на
700.000.
Град Приједор ће у 2020. годи- Студентска стини стипендирати укупно 425
пендија
студената и ученика. Стумјесечно
дентска стипендија мјесечно и з н о с и
КМ, а
износи 120 КМ, а ученичка у120
ченичка
70 марака.
70 марака.
Ове
године
њипрви пут се дох о в
дјељују три врсте
г л а в стипендија: на основу
ни
задатак,
а
успјеха, социјалног статуГрад Приједор ће се тру- са и дефицитарних занидити да све ове уплате мања.
извршава на вријеме да
би они могли користити
П. Ш.

Велика заинтересованост за пројекте
самозапошљавања

Сједница Скупштине града Приједора биће одржана у понедјељак, 3. фебруара, најавио је предсједник Скупштине Ајдин Мешић. Почетак сједнице заказан је за 10.00 часова.
Скупштина града Приједора одобрила је присуство сједницама Скупштине у 2020. години свим
заинтересованима који
су се пријавили на јавни позив, рекао је Срни
предсједник Скупштине
Ајдин Мешић. Тако у
овој години сједницама могу присуствовати
представници Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила,
Борачке организације,
Удружења пензионера,

Савеза синдиката Републике Српске, Савеза синдиката Рударског
факултета, Синдикалне организације “Арселор Митал Приједор”,
те удружења грађана
“ДОН”, “РУСАГ”, “Алтруист” и “СПИР Босанске
Крајине”. Одобравање
присуства сједницама
не значи аутоматски
и право обраћања на
сједницама, већ се ово
право може стећи по
накнадном
одобрењу
предсједника
Скупш-

Све је више заинтересованих за пројекат самозапошљавања “Старт ап
Српска”, потврдили су
у приједорској Филијали Завода за запошљавање Републике Српске.
Ријеч је о пројекту који
заједнички финансирају
владе Српске и Србије, а

2.

намијењен је незапосленим лицима до 35 година
старости, која желе да
покрену властити бизнис,
објашњава Здравко Сувајац, руководилац ове
филијале.
- Средства се крећу од
20.000 до 50.000 КМ, у
зависности од области.

Производне дјелатности
су 50.000 КМ, информационо-комуникационе технологије 30.000 КМ, док
се за области из туризма
додјељује 20.000 КМ. Најважније је да они који покрећу бизнис имају визију
о томе шта желе - сматра
Сувајац.
За све кориснике пројекта обезбијеђена је бесплатна обука из области
вођења бизниса и писања
бизнис-плана.
- Најважније је да охрабримо активног тражиоца
посла да покрене властити или да унаприједи и легализује постојећи бизнис
- истакао је Сувајац.
Поменути пројекат у Републици Српској проводи се
од 2018. године. Биће реализован и у овој години.

Б. Д.

СРНА

Aгeнциja “ПРEДA-ПД”:

БEСПЛATНA OБУКA ИЗ OБЛAСTИ
КРEATИВНE ИНДУСTРИJE
Зоран Димитријевић,
пројект-менаџер

ПОДСТИЦАЈИ ДО 50.000 КМ
Здравко Сувајац,
директор приједорске Филијале
Завода за запошљавање

тине града Приједора и предсједника одборничких клубова у
сваком
појединачном
случају и након сваког
појединачног захтјева.
На позив који је био отворен до краја прошле
године пријавило се 11
субјеката. Предсједник
Скупштине града и градоначелник Приједора,
заједно са предсједницима одборничких клубова, одобрили су им
присуство.

Aгeнциja зa eкoнoмски
рaзвoj грaдa “ПРEДAПД” рaсписaлa je кoнкурс зa приjeм пoлaзникa зa бeсплaтну oбуку из
пeт мoдулa кojи сe тичу
крeaтивнe
индустриje.
Фoкус курсeвa ћe бити
нa вeб дизajну, грaфичком дизajну, дигитaлнoj
фoтoгрaфиjи, видeo прoдукциjи и пoстпрoдукциjи тe 3-Д мoдeлирaњу
и штaмпи, пojaсниo je
прojeкт-мeнaџeр у oвoj

31. јануар 2020.

агeнциjи Зoрaн Димитриjeвић.
- Oбукe сe рeaлизуjу у
oквиру грaдских мjeрa зa
пoдршку зaпoшљaвaњу,
тaкo дa 70% пoлaзникa oбукe мoрajу да буду
нeзaпoслeнa лицa. Oстaлих 30% oдстo мoгу дa
буду лицa из кaтeгoриje
зaпoслeних у кoмпaниjaма и институциjaмa у
грaду Приjeдoру, a кojи
жeлe дa унaприjeдe и
нaдoгрaдe свoja знaњa

тe дa их примиjeнe у
прaкси - рeкao je Димитриjeвић.
Свaки oд мoдулa имaћe
дeсeт
пoлaзникa.
У
питaњу je oбукa зa пoчeтнички нивo и oтвoрeнa je
зa свe oнe кojи смaтрajу
дa имajу тaлeнтa и жeлe
дa сe eдукуjу у oвим
oблaстимa, бeз oбзирa
нa прeтхoднo знaњe и
стручну спрeму, дoдaje
Димитриjeвић.
- Кoнкурс je oтвoрeн дo
4. фeбруaрa. Пoтeнциjaлни пoлaзници мoгу
сe приjaвити путeм oнлајн oбрaсцa кojи сe
нaлaзи нa сajту www.
prijedorhub.com. Нaкoн
тoгa бићe фoрмирaнa кoмисиja, кoja ћe нa oснoву
бoдoвнe листe извршити сeлeкциjу кaндидaтa
- пojaшњaвa Димитриjeвић.
Сви oни кojи нe прoђу
нa првoм кoнкурсу, прилику ћe имaти у нaстaвку гoдинe, jeр je плaнирaнo oргaнизoвaњe joш
oвaквих курсевa, пoручуjу из “Преде».

З. Ј.

“Козарски вјесник”
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Пaркинг сeрвис: БЛАГИ РAСT ПРИХOДA И ВEЋИ БРOJ ПAРКИНГ MJEСTA

Приjeдoрски пaркинг сeрвис у прoтeклoj гoдини
oствaриo je укупaн прихoд у изнoсу oд 379.863 КM,
штo je рaст oд 1% у oднoсу нa 2018.
Рaст прихoдa eвидeнтaн je кoд
прoдaje мjeсeчних и гoдишњих
кaрaтa, тaкo и oд прoдaje пaркинг
кaрата нa aутoмaтимa. С другe
стрaнe, мaњe je блoкирaних вoзилa, кaжe Aлeксaндaр Jeфтић,
шeф Oдсjeкa зa сaoбрaћaj.
- Тo je oнo штo je дoбрo, дa су
стaвкe кoje сe oднoсe нa рeгулaрнe прихoдe у пoрaсту, дoк
сe смaњуje брoj блoкирaних вoзилa. Прoшлe гoдинe имaли смо
511 блoкирaних вoзилa, штo je зa
oкo 10% мaњe нeгo у 2018. - кaжe
Jeфтић.
Вeћи je и брoj пaркинг мjeстa, jeр
je тoкoм гoдинe нaпрaвљeнo oкo
100 нoвих мjeстa у улицaмa Вукa
Кaрaџићa, Mлaдeнa Стojaнoвићa
и Прoтe Maтeje Нeнaдoвићa тe

пoрeд грaдскoг стaдиoнa.
- Jeдaн oд рaзлoгa збoг кojих смo
зaдoвoљни рaдoм у прoшлoj гoдини je и тo штo, пoрeд нaвeдeнoг
пoвeћaњa бeсплaтних пaркинг
мjeстa, прихoди и дaљe oстajу
стaбилни - дoдaje Jeфтић.
Прeрaспoдjeлa срeдставa дo
кoje je дoшлo приликoм усвajaњa
грaдскoг буџeтa, утицaлa je и
нa плaнoвe зa нaбaвку нoвих
aпaрaтa зa нaплaту пaркингa, тaкo дa, зaсaд, нeћe бити
прoширeњa брoja мjeстa кoja
сe нaплaћуjу, кажу из надлежног одсјека. Нaплaтa пaркингa
путeм СMС-a мoрaћe дa сaчeкa
из истoг рaзлoгa. У Приjeдoру ће
пoд нaплaтoм и дaљe oстaти 720
мjeстa.

СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА:
ПОМЈЕРАЊА У БУЏЕТУ
НИСУ УТИЦАЛА НА НАБАВКУ АПАРАТА
На тврдње из паркинг сервиса
које су 24. јануара објављене на
порталу kozarski.com, те у прилогу РТВ Приједор, у име скупштинске већине реаговали су Мирсад
Дуратовић и Далибор Павловић.
Представници већине навели су
у саопштењу да није тачно дa je
прeрaспoдjeлa срeдставa у грaдскoм буџeту утицaлa нa плaнoвe
зa нaбaвку aутoмaтa зa нaплaту
пaркингa, нити на увoђeњe система нaплaтe путeм СMС-a.
Нaцртoм
буџeтa
Грaдa
Приjeдoр зa 2020. гoдину,
грaдoнaчeлник и Грaдскa упрaвa
прeдлoжили су нa пoзициjи 280
- Изгрaдњa и увoђeњe пaркинг
сeрвисa 5.000 КM. Скупштинa je
усвojилa грaдски буџeт зa 2020.
гoдину сa прeдлoжeним изнoсoм
oд 5.000 КM кojи сe нaлaзи у
буџeту Грaдa Приjeдoр нa пoзициjи 333 - Изгрaдњa и увoђeњe
пaркинг сeрвисa 5.000 КM у oквиру пoтрoшaчкe jeдиницe брoj
00740171: Прoгрaм кoмунaлнe
пoтрoшњe и инфрaструктурe нaвoдe из скупштинске вeћине.
У рeaкциjи прeдстaвникa вeћинe
нaвoди сe дa je oвo биo сaмo
joш jeдaн у низу пoкушaja, oд
усвajaњa буџeтa зa 2020. гoдину, дa сe скупштинскa вeћинa
нeистинaмa oптужи зa зaустaвљaњe рaзвojних прojeкaтa.
- Скупштинскa вeћинa ћe и

“Козарски вјесник”

разлозима због којих сматра да је акт супротан закону и статуту и затражило
да се акт измијени, укине
или поништи. Скупштина је
одбила да поступи по акту
Министарства. Влада Републике Српске је, у оквиру надлежности, обуставила акте од извршења и
донијела Закључак којим
је овластила Правобранилаштво Републике Српске
- Сједиште замјеника Приједор, да покрене поступак пред Окружним судом
у Приједору. Одлуку суда
којом је одбачена тужба
из формалних разлога,
претворили су у своју побједу. А нису се запитали
како је могуће да једна институција, у овом случају
Правобранилаштво, која
штити правни поредак Републике Српске и локалне
самоуправе, пропусти рок
за подношење тужбе по
налогу Владе Републике
Српске. Ниједним поступком нисам прејудицирао
одлуку Суда, али сам сматрао да задњу ријеч управо треба да да Суд. Интересе Републике Српске у
овом предмету заступало
је Правобранилаштво Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор. И ту долазимо
до кључног питања:
зашто Правобранилаштво Републике
Српске
- Сједиште замјеника Приједор
пропушта рок
за
подношење
тужбе?

Есад Врачак:
- Мјеста има довољно, али право је питање
какво је стање паркинга. треба та средства од
наплате усмјерити на одржавање паркинга.

Миланко Ритан:
- Тешко је наћи гдје паркирати. Ко глува куја се
возим у круг, а мјеста нигдје.

Семира Чикотић:
- Ја сам из Словеније. Тамо је доста скупо, јер
плаћамо и мјесечни паркинг, и годишњи, а један сат је два евра. Овдје је много јефтиније,
а не видим некакву разлику између паркинга у
Приједору и паркинга у Порторожу.
дaљe нaстaвити пoдржaвaти
свe oнe прojeктe кojи су у интeрeсу Приjeдoрa, бeз oбзирa кo
их прeдлaгao и нa кojeм диjeлу
тeритoриja Приjeдoрa сe oни рeaлизoвaли. Истo ће тaкo нaстaвити кoнтрoлисaти трoшeњe jaвних
срeдстaвa из буџeтa и у склoпу
свojих зaкoнских oвлaштeњa и

мoгућнoсти пoдузeти кoрaкe у
зaштити буџeтских срeдстaвa
тe трaжити oд нaдлeжних институциja дa утврди зaкoнитoст
утрoшкa буџeтских срeдстaвa и
сaнкциoнисaњa oних кojи истa
злoупoтрeбљaвajу - нaвoди сe у
сaoпштeњу.

З. Ј.

Ванредна скупштина ГО ДНС-а Приједор

ОТВОРЕНО ПИСМО
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
- Овим путем желим да обавијестим јавност о непримјереним и тенденциозним изјавама у медијима,
дана 23.1.2020. године,
појединих одборника и секретара Скупштине града,
са основним задатком да
обману грађане Приједора, наводећи да се градоначелник бави подметањем клипова у точкове
захуктале
скупштинске
већине и онемогућава
развој Града служећи се
„удбашким“ методама. Да
подсјетим да се ради о
предметима које је донијела Скупштина града Приједор за које сам ја сматрао
да су незаконити и, слиједом тога, покренуо процедуру контроле законитости
код Министарства управе
и локалне самоуправе у
складу са Законом о локалној самоуправи. Министарство је обавијестило
Скупштину
града о

Мишљења приједорских возача подијељена су кад је
у питању број и стање паркинг мјеста у Приједору. За
једне мјеста има довољно, за друге не. Што се возача
са стране тиче, у поређењу с тим одакле долазе, приједорски паркинзи су сасвим задовољавајући.

Не могу да вјерујем да је
могуће да појединци из
једне такве институције
као што је Правобранилаштво, пропусте рок подношења тужбе и самим
тим омогуће да се тужба
одбаци као неблаговремена. Дозволити елементарни пропуст који се прати
по службеној дужности,
остављени рок за улагање
тужбе је скандалозан.
Ту ми се намеће друго питање: да ли је то учињено
са умишљајем или из нехата? У ово друго сумњам.
Ако је умишљај, онда је то
невиђена неодговорност и
злоупотреба службеног положаја. Шта има нормалније него да се омогући
доношење одлуке Суда у
стварима у којима нема сагласности између страна у
поступку. Али спречавати
да уопште дође до судског
поступка не улажући благовремено тужбу, како је то
наложила Влада Републике Српске, и то од органа
који треба да штити интересе Републике Српске,
за мене је непојмљиво и
у најмању руку разочаравајуће. Причати о владавини права, а имати овакве
појединце који заступају
институције, не пружа никакву перспективу и вјеру
да је могуће професионално и одговорно обављати
повјерене послове. У сваком случају, задржавам
право да предузмем све
законом предвиђене мјере
у заштити интереса Града.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

ДРАГУТИН РОДИЋ
ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА

Скупштина једногласно дала подршку Родићу
У наредном периоду Демократски народни савез биће
много видљивији са својом
политиком у Приједору, јер
је настао у њему и проширио своје дјеловање, рекао
је Драгутин Родић, нови
предсједник Градског одбора ове странке, након избора на Скупштини протеклог
викенда. Промјене на челу
Градског одбора ДНС-а у
Приједору обављене су
претходним
договором
унутар Странке, како би се
досадашњи
предсједник
Миленко Ђаковић растеретио обавеза које има као
градоначелник Приједора
и предсједник Регионалног
одбора Странке, истакао
је Родић. Додао је да ће
се у наредним мјесецима
видјети да је ДНС одговорна странка, спремна за сва
искушења која је очекују у
изборној кампањи.
- Настојаћу да организујем
ГО ДНС-а за искушења
која га очекују и надам се
да ћемо у октобру видјети
да је Демократски народни
савез јединствен, да ради у
пуном капацитету у интере-

31. јануар 2020.

су грађана - рекао је Родић.
Он је нагласио да ће, уз
постојећа три потпредсједника: Оливеру Брдар-Мирковић, Драгана Ромчевића
и Душка Ивића, бити изабрана још три: из Организације младих Бојана Мартић, Одборничког клуба
Горан Предојевић и испред
Актива жена Славица Поповић. Замјеник предсједника Градског одбора биће
Златко Ритан, а секретар
Драган Мамић. Ванредној
Скупштини ГО ДНС Приједор присуствовао је вршилац дужности предсједника
Странке Ненад Нешић који
је рекао да је стављена
тачка на све шпекулације о
размирицама у ДНС-у.
- Скупштини сам присуствовао заједно са Марком
Павићем и Драгутином Родићем, који је изабран за
предсједника Градског одбора Странке, а Миленко
Ђаковић је остао предсједник Регионалног одбора.
Почели смо процес окретања ДНС-а локалним изборима 2020. године. Најкасније до краја фебруара

Драгутин Родић, нови
предсједник ГО ДНС-а
Приједор
биће
одржана ванредна сједница Скупштине ДНС-а на
којој ће бити изабран предсједник Странке - најавио је
Нешић.
Доскорашњи предсједник
ДНС-а Марко Павић поновио је да је поднио оставку
на ову функцију због здравствених проблема, али да
ће и даље бити активан и
пружати подршку новом руководству. Сједници су присуствовали министри ове
странке у Влади РС, Лејла
Решић и Неђо Трнинић, те
посланици у Народној скупштини РС: Душко Ивић,
Мирко Совиљ, Дане Малешевић, Славко Глигорић и
Александар Главаш.
П. Ш.

3.

Разговор с поводом

Разговор с поводом

Промовисана књига „Патријарх Павле - светац којег смо познавали“

ЗЕМАЉСКИ ХОД НЕБЕСКОГ ЧОВЈЕКА
Још прије него што се заратило, радио је на помирењу. Павле је
тражио да оде на Косово, а у Српској православној цркви тамо се
одлазило као по казни. То је најсиромашнија епархија и са највише
проблема, а он је тражио да иде тамо

био му је Меша знао како да се опходи и успије- је напао српско дијете или ср- је био. Видио сам га неколико
Селимовић,
је- вао да буде саговорник патријар- пску дјевојку или жену. Ми то све пута у главној улици у Београдан од најбољих ху Павлу.
лијепо напишемо и пошаљемо у ду, у Кнез Михајловој, кад стане
писаца
српске - Било је веома лако написати Београд. Сутрадан се то појави пред гвожђаром и продавницом
к њ и ж е в н о с т и . ову књигу, јер је свака његова у штампи скраћено и истумбано. сијалица. Стално је мијењао у
Павле је кази- ријеч мудра. Ту књигу је могла Павле, као свештено лице, не патријаршијском двору сијалице
вао: „Ми смо написати и нека дактилограф- мора да зна да је то од наших од сто вати, јер су много тросе дружи- киња, само да га прати и да руку прошло кроз руке неких шиле. Куповао је оне од 60. Он
ли осам схвати значај његове реченице уредника, редактора и да је тамо стане пред излогом, стави руку
г о д и н а , и покрета. Међутим, било је јако неки комуниста у Београду изба- у џеп и извади ситно из мантије
с в а к и тешко допријети до њега, то су цио, преиначио и ублажио сваки да види има ли довољно. Нимали и ми објаснили на Косову колеге други пасус. Он је помислио да кад није имао. Тачно 40 година
в е л и к и новинари, Срби. Наиме, у При- смо сви ми против њега и да је био старији од мене, али та
Водио рачуна о другима више него о себи
о д м о р штини сам био у гостима код намјерно скривамо те податке“, разлика у годинама се малтене
и сваки дописника „Вечерњих новости“, објасниле су ми колеге. Онда им изгубила, мада сам ја њега слураспуст. „Борбе“, „Политике“... То су биле је Павле рекао¨“Ви мене, дјецо, шао као ђаче, као унуче његово.
- Мени се ова књига десила, јер
колеге које су ми помогле да нисте увриједили, али ја више не Већа препрека била је нека моја
је патријарх Павле, прије избо- Он зна да ја знам
се снађем тамо. Рекли желим да ми долазите, ви мени банална свакодневица човјека с
ра на трон Светог Саве као 44. ко је он, ја знам
су ми: „Код њега само одузимате вријеме. То што краја 20. вијека, а с друге стране,
патријарх Српске православ- да он зна ко
не можеш да ја радим, то никаквог ефекта ту је његов небески ход као да је
не цркве, био владика рашко- сам ја!“.
продреш“. Ја нема!“ Једва сам допро до њега. живио много прије свог времена.
- Увијек је био хуман
призренски. То је епархија која - Никад
се зачудим, Ту су радиле везе и преко Беог- Малтене као да су нас вијекови
обухвата цијело Косово. Био сам и з и водио рачуна о другипа како не рада и Новог Сада, звао га је но- раздвајали, а ипак смо успијевапрви војвођански новинар који м е ђ у
ма више него о себи, што је могу, а восадски владика да ме прими. ли тако да причамо, негдје смо
је ријешио да оде на Косово, јер њ и х
могу да Кад ме је примио, вулкан је из се насред пута нашли - рекао је
сам већ 1988. године осјетио да
показао и кроз своју мисију
уђем код њега кренуо - рекао је Рандељ.
Рандељ чија је књига о патријарће тамо да почне сва несрећа,
службовања у вјери хришћан- н о в о - Павле је био професор богосло- ху Павлу доживјела своје четвркатастрофа и распад Југославије. Тамо сам упознао велиској и православној. Доживио је
ког човјека који је, на властито
лијепу
старост, 96 година. Ја сам
изненађење, четири године
имао ту срећу да га упознам и
касније изабран за патријарха појашњава новосадски новинар
разговарам с њим. Провео сам
и публициста Ђорђе Рандељ
с њим три године - рекао је
како је упознао патријарха Пав- н и ј е
ла којем је посветио своју 26. и, п а л а
Ђорђе Рандељ на промокако каже, најуспјешнију књи- т е ш к а
цији у Приједору.
р
и
ј
е
ч
,
гу. Дјело носи назив „Патријарх
Павле - светац којег смо позна- увијек је
дрували“, мада он још није канони- било
зован као светац, али је то само гих тема: и о
пјесмама, и о књипитање дана, сматра Рандељ.
- Да смо католици, већ бисмо то гама, и о пецању и о пливању, и
убрзали и урадили. Међутим, о ријекама и о одмору, и о дјенити се журило патријарху, нити војкама коначно. О младости,
се нама жури. Он је за нас био о љубави, о свему. Он је хтио
светац и за живота, јер је сваки и да се жени, али је за вријеме
његов гест, реченица, свака ње- Другог свјетског рата оболио од
гова мудра мисао, сваки његов туберкулозе коју је касније једва
поглед, сјај у плавим очима као успио да преброди. Замонашио
два језера... то је бљештало као се, јер је његова идеја била да
са иконостаса неким ликом. Он не може да упропасти једну жену
је радио на помирењу, још при- ако му се врати болест. Увијек
је него што се заратило. Било је је био хуман и водио рачуна о
ту шта да се мири. Павле је тра- другима више него о себи, што
жио, а то сам тек касније сазнао, је показао и кроз своју мисију
Промоцију, поводом Савиндана, организовали Град и Позориште Приједор
да оде на Косово. На Косово се службовања у вјери хришћанској
и
православној.
Доживио
је
одлазило као по казни у Српској
православној цркви, то је најси- лијепу старост, 96 година. Ја сам садског владике, као код било вије у Призрену, а знао је чети- то издање. Нови патријарх Ириромашнија епархија и са најви- имао ту срећу да га упознам и ког адвоката или судије, само ри заната: столарски, лимарски, неј, кад је прочитао књигу, одмах
ше проблема, а он је тражио да разговарам с њим - присјећа се се најавим телефоном. Не, кажу обућарски, кројачки. Кад је имао је рекао да се преведе на енглеиде тамо. Каже: „Људи, хоћу да овај новинар са 44 године стажа. ми, он не прима новинаре. По- слободан час, а дјеца уђу у учи- ски језик. Књига је штампана на
идем тамо, ја сам навикао са Сматра да је новинарство пре- мислих да то мора да је неки не- оницу и изују се, он им покупи енглеском уз његов благослов,
иновјерцима да радим“. Павле пуно привилегија, јер новинари згодан и лош човјек, што се убр- све ципеле. Однесе их у радио- у издању Синода Српске правоје родом из Славоније, из села срећу на хиљаде људи. Рандељ зо показало као највећа глупост. ницу и све их уштепа, изгланца славне цркве у Београду, што је,
Кућанци код Доњег Михољца. истиче да је за својих 66 година Објаснише ми колеге да су га и врати. Каже, не може да им по ријечима Рандеља, била најОдрастао је са католичком дје- живота упознао многе знамените увриједили. „Кад год се“, рекоше купи нове, али бар ће им бити већа част у његовој новинарској
цом, у гимназију ишао у Сараје- личности: од Црњанског и Иве ми новинари, „деси неки инци- топлије и неће квасити ноге. Кад и књижевничкој каријери.
ву, јер његови родитељи нису Андрића па до Карла Штајнера, дент на Косову, Павле је сазивао је постао патријарх, одбио је да - Књига је преко „Амазона“ доимали пара да га школују, от- Добрице Ћосића... Као предност конференције за штампу. Он је прима плату која је тада била у ступна и у Америци, Аустралији
ишао да буде код стрица, неког истиче то што је био свештенич- окупљао 15 новинара и полако износу личног дохотка предсјед- и Европи. Неколико читалаца из
ко дијете и завршио Богословски диктирао да забиљежимо име ника Извршног вијећа Југосла- Чикага ми је писало да би више
скретничара - рекао је Рандељ.
У школи у Сарајеву најбољи друг факултет у Београду, тако да је и презиме сваког Албанца који вије Анте Марковића. Наиме, вољели да је књига на српском,
већ је примао косовску пензију а не енглеском језику. Кажу да су
као професор у богословији. купили књигу „Патријарх Павле Пензија је била мизерна, као сад светац којег смо познавали“ пре150 евра, каже Рандељ.
ко „Амазона“ да би је дали колеОДБИО ПЛАТУ ПАТРИЈАРХА,
Ни
то
није
дизао,
јер
су
га
храгама на послу, Американцима, да
ПЕНЗИЈУ ТРОШИО НА ДРУГЕ
нили у патријаршији. Задужио је виде да Срби не потичу од неких
свог секретара да кад се накупи дивљака, да долазе из старог
пара од пензије, сваки православног европског народа,
Кад је постао патријарх, одбио је плату која је тада била у износу довољно
пут купи краву и одведе је некој који је имао онаквог Светог Саву,
личног дохотка предсједника Извршног вијећа Југославије Анте породици са пуно дјеце у Шума- Душаново царство и Немањиће.
Марковића. Наиме, већ је примао косовску пензију као професор дији, али да не каже ко им је по- Били смо побједници у 1. св рату,
Послије смрти патријарха ратовали на Солунском фронту,
у богословији. Пензија је била мизерна, као сад 150 евра, каже слао.
Павла, његови у патријаршији све су то теме којих се дотакао
Рандељ. Ни њу Павле није трошио на себе, него је вишечланим су се расправљали да ли је ку- патријарх Павле, јер наша традевет или 11 крава. Говорио диција и прошлост стално су му
породицама из Шумадије набављао краву. Међутим, није хтио пио
је: „Нека дјеца имају млијека, а били на врх језика.
послије ако буде, биће и више
да се за то сазна.
да се та дјеца отхране“. Такав
Д. С:

4.
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Друштво

Друштво

Бeсплaтнa прaвнa пoмoћ

ОШТРИЈЕ КАЗНЕ ЗА
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Дaниjeлa Mилeшeвић Плaвшић, прaвник у
кaнцeлaриjи “Вaшa прaвa” Приjeдoр
Зa
бeсплaтну
прaвну
пoмoћ, у тoку прoшлe гoдинe, jaвилo сe прeкo 200
кoрисникa у 480 случajeвa
Кaд сe пoглeдajу oблaсти збoг кojих сe грaђaни
jaвљajу, тo су нajчeшћe
питaњa вeзaнa зa пoдручje прaвa нa пeнзиjу, прaвa
из сoциjaлнe зaштитe тe
пoрoдичнo прaвo, рекла
је Дaниjeлa Mилeшeвић
Плaвшић, прaвник у кaнцeлaриjи “Вaшa прaвa”
Приjeдoр. Чeстo дoлaзe и
лицa кojимa су стиглe тужбe oд кoмунaлних прeдузeћa збoг нeизмирeних
дугoвaњa. Нeриjeткo сe
рaди o лицимa у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe, кoja нe
мoгу oбeзбиjeдити oснoвнa срeдствa зa живoт, кaжe
Mилeшeвић Плaвшић.
- Чeстo тa дугoвaњa изнoсe
и пo нeкoликo хиљaдa марака. Нaжaлoст, тo мoжe
прeдстaвљaти
прoблeм
у извршнoм пoступку, jeр
лицa кoja пoсjeдуjу нeку
нeкрeтнину, мoгу бeз њe
и oстaти укoликo нису у
стaњу дa пoступe пo oснoву прaвoснaжнe прeсуде, oднoснo дa измирe
дугoвaњa - нaвoди наша
саговорница.
Зa
бeсплaтну
прaвну

пoмoћ грaђaни сe jaвљajу
и кaд je у питaњу рaзвoд
брaкa или исплaтa aлимeнтaциje. Прaксa je пoкaзaлa
дa у нajвeћeм брojу случajeвa изa рaзвoдa стojи
нeкaкaв oблик нaсиљa у
пoрoдици. У oвoj oблaсти
дoшлo je дo измjeнa зaкoнскoг oквирa, тaкo дa ћe сe
нaсиљe у пoрoдици трeтирaти кao кривичнo дjeлo.

Вишe нeћeмo гoвoрити o
прeкршajимa, вeћ o кривичнoм дjeлу. Зaкoнoм
je прeдвиђeнo oштриje
кaжњaвaњe лицa кoja су
oбaвeзнa дa приjaвe нaсиљe у пoрoдици, a тo нe
учинe - пojaшњaвa Данијела Mилeшeвић Плaвшић.
Измjeнe и дoпунe oвoг
зaкoнa нa снaгу ћe ступити у мajу oвe гoдинe. Зa
прaвну пoмoћ oбрaћaлa
су сe и лицa кojимa je
билa пoтрeбнa пoмoћ у
прибaвљaњу
oдрeђeнe
дoкумeнтaциje из зeмaљa
рeгиoнa. Tу je нajчeшћe
билa риjeч o лицимa кoja
жeлe дa рeгулишу бoрaвaк
у БиХ, кaжу у “Вaшим
прaвимa”. Штo сe тичe
рaсeљeних лицa, нajвишe
су сe oбрaћaли зa пoмoћ у
приjaви правa влaсништвa
у Фeдeрaциjи БиХ, будући
дa пoстoje oдрeђeни рoкo-

Зa бeсплaтну прaвну пoмoћ грaђaни сe
jaвљajу и кaд je у питaњу рaзвoд брaкa
или исплaтa aлимeнтaциje. Прaксa je
пoкaзaлa дa у нajвeћeм брojу случajeвa изa рaзвoдa стojи нeкaкaв
oблик нaсиљa у пoрoдици.

У
oктoбру прoшлe гoдинe у
РС je усвojeн Зaкoн o измjeнамa Зaкoнa o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици, који би требало да
прeдстaвљa вид oштриjeг
кaжњавaњa
нaсилникa.

ви дoкaд сe
тo прaвo мoрa приjaвити.
У тoку 2019. oдржaнa je
дoбрa сaрaдњa сa oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe,
кaжу у “Вaшим прaвимa”.

Саша Бурсаћ,
директор Шумског газдинства Приједор

“Козарски вјесник”

готрајна
незапосленост,
трошкови лијечења, помоћ
жртвама породичног насиља, социјалне и економске посљедице болести,
те друге непредвиђене
околности. Када је ријеч
о прошлој години, Центар
нема неријешених предмета за остваривање
права на једнократну новчану помоћ
- додао је Вујасин.
Поред тога, 2019.
године по службеној
дужности, одобрена
су 84 захтјева за једнократну помоћ у новцу и намирницама, за
набавку школског
прибора одобрено је 58
захтјева, а
60 пакета
помоћи
уручено
је угроженом
станов-

Бранислав Вујасин,
в.д. директора Центра за социјални рад

ништву током поплава у
мају прошле године.
- Има доста случајева да
грађани нису информисани, односно да нису ни у
стању да знају своја права која остварују путем
Центра за социјални рад,
као што је било случај са
сестрама Саблић, које
нису имале ни личну карту. Морали смо да вршимо
њихову идентификацију,
како би оствариле право
на једнократну помоћ, јер
се налазе у стању социјалне потребе. Зато апелујем
на грађане да се, уколико
имају неке информације
о таквим лицима, обрате
Центру гдје ће добити све
упуте, а наш социјални
радник ће изаћи на терен
да утврди стање - додао је
Вујасин.
Подсјећања ради, право на једнократну помоћ
обезбјеђује се појединцу, члановима породице
или породици у цјелини,
који се тренутно налазе у
стању социјалне потребе.

М. Шодић

Од 1. фебруара закључивање
уговора с корисницима

ЗНАЧАЈНО ЗА “ВОДОВОД”,
АЛИ И ПОТРОШАЧЕ

НАЈБОЉА ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА У РС
ско-дрвних сортимената и
план смо “пребацили”. Остварили смо све оно што
смо замислили. Добит се
још увијек обрачунава, али
она ће бити значајна тврди Бурсаћ.
Он додаје да је
на подручју приједорске регије,
само у протеклој години, засађено 85.000
нових садница,
у шта је уложено око
160.000
К М .
Т а -

Центар за социјални рад
Приједор биљежи повећан
број захтјева за једнократну новчану помоћ. Бранислав Вујасин, в.д. директора Центра, појашњава
да су током 2019. године
запримили 454 захтјева,
од којих је 392 одобрено, а 62 одбијено због неиспуњавања
услова за остваривање
овог права.
- Разлози су
различити:
сиромаштво,
ду-

З. Ј.

Шумско газдинство Приједор
позитивно пословало

Иза Шумског газдинства Приједор је успјешна
пословна година. Остварили су приход од око
12.500.000 КМ и већ трећу
годину заредом послују
са највећом добити у
Јавном предузећу
“Шуме
Српске”,
тврди Саша Бурсаћ, директор овог
газдинства.
Реализовали
смо 156.231 метара кубних
шум-

СВЕ ВИШЕ ОНИХ КОЈИМА
ТРЕБА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

кође, напомиње да се доста радило на санацији
штете настале 2018. године, узроковане временским
приликама.
- Висок снијег у фебруару и
марту 2018. године, праћен
вјетром, направио је огромне штете на шумским културама. Те шумске културе
су поломљене и оштећене, а велики дио њих био
је оштећен до те мјере да
их нисмо могли санирати,
него смо приступили чистој
сјечи. Сада се све то поново пошумљава. Ту ћемо
утрошити веома много садница - навео је Бурсаћ.
Приједорско
Шумско
газдинство има 221 радника и обухвата шест локалних заједница.

Б. Д.

Од првог фебруара приједорски “Водовод” почеће са закључивањем уговора са корисницима услуга, физичким и правним лицима. Уговори ће се закључивати сваког радног дана у времену
од 7 до 14 часова

Данијела Зец
Данијела Зец, руководилац Службе за правне, кадровске и опште послове
у “Водоводу” ад Приједор,
истиче да су уговори с корисницима услуга у складу
са Законом о комуналним
дјелатностима и Законом
о заштити потрошача РС.
- Уговор не доноси никакву новину у односу на ове
законе. Ту се само прецизирају, односно узимају
одређени лични подаци
потрошача који недостају
у нашим евиденцијама, а
од значаја су за правил-
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но функционисање и рад
предузећа, као и за потрошаче. Без правилних
и адекватних података, ни
предузеће не може функционисати, а на крају и потрошачи буду незадовољни - истиче Зец.
Тврди да су с потписивањем уговора упознати
и у Удружењу потрошача, као и да нема бојазни
да ће потрошач бити оштећен. Потписивање уговора у складу је са МЕГ
пројектом.
Подсјећамо,
ријеч је о пројекту општинског, околишног и економског управљања Владе
Швицарске који реализује
УНДП.
- МЕГ пројекат предвиђа
обавезу потписивања уговора, што је за “Водовод”
значајно с обзиром да смо
ми дио тог пројекта и да
нам је у интересу да испунимо што више критерија
и услова који су стављени пред нас. Не само због
успјешности у том пројек-

ту, него зато што је то у
интересу самог “Водовода”, а и локалне заједнице
да остваримо што више
тих задатака - каже Данијела Зец.
На подручју Приједора
регистровано је 24.000
прикључака за воду из
категорије домаћинства и
привреде. Данијела Зец је
позвала све потрошаче да
се јаве у просторије “Водовода”, у службу наплате,
сваког радног дана од 7
до 14. Биће упознати и са
садржајем уговора. Напомиње да потрошачи са
собом понесу личну карту. Додатне информације
могу добити и на интернет страници “Водовода”,
на адреси www.vodovodpd.com или на телефон
број 052 237 455. Позив
за закључивање уговора,
потрошачима ће бити достављен уз јануарске рачуне.

М. З.
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Тим поводом

Тим поводом

Селективно сакупљање отпада

Полицијска управа Приједор

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
НА ВРИЈЕМЕ ЗАМИЈЕНИТИ РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ЗАДРУГАРСТВА
ОРУЖНИ ЛИСТ

Јелена Самарџија, начелник Одјељења за
правне и кадровске послове
Неблаговремена
замјена оружних листова
оружја за личну безбједност санкционисана је
новчаном казном и у
прекршајном
поступку
и одузимањем оружја,
оружних листова, дијелова оружја и муниције. У
ПУ Приједор примјењују
превентивну праксу да
оне којима истиче оружни лист, 40-так дана прије
рока обавјештавају да га
морају замијенити. Ступањем на снагу новог Закона о оружју и муницији
у 2016. години замијењен
је рекордан број оружних
листова, око 1650. У посљедње три године тај
број је далеко мањи, каже
Јелена Самарџија, начелник Одјељења за правне
и кадровске послове у
ПУ Приједор. Истиче да
су, поред старих оружних
листова, грађани дужни
мијењати и оне који истичу сукцесивно како због
неблаговремене замјене
не би платили новчану
казну. Уз то иде и примјена заштитне мјере у прекршајном поступку која
се односи на одузимање

оружја, оружних листова,
муниције и битних дијелова оружја.
- Рок за замјену новопридошлих,
новоистеклих

документацију - каже Самарџија и напомиње да
се ради о оружним листовима за оружје за личну
безбједност, пиштољима
и револверима.
За замјену оружних листова потребна је следећа
документација:
љекарско увјерење надлежне
здравствене
установе,
увјерење о невођењу кривичног поступка, лична
документа, лична карта
и уплата за оружни лист.
Сва лица која посједују
оружје, евидентирана су
и у Пореској управи РС.
Они који нису извршили
пореску пријаву оружја
морају то учинити ретроактивно за одређен број
година. За сваки комад
оружја које потпада под
лично наоружање, мора

амјену
Рок за за прије
30 дан ружног
о
истека ста
ли
оружних листова је 30
дана прије истека оружног листа. Ми, као орган,
дјелујемо
превентивно
и 40-так дана прије тог
рока обавјештавамо све
наше суграђане којима
истиче оружни лист да
га морају замијенити. Дакле довољно времена да
успију комплетирати своју

6.

свијест професора и ученика колико је значајно
очување животне средине. Сви наши досадашњи
пројекти били су у смјеру
повећања свијести о задругарству. У том контексту
је и пилот-пројекат „Зелено-школске задруге“ које
су биле провођене у двије
школе, а овај пројекат је
само наставак тога - каже
Диткун.
Напомиње да ће ове године бити организован Други
сајам задругарства. Биће
то прилика да све школе
представе своје задруге и
досадашњи рад. Школске

се на годишњем нивоу
платити по 15 марака пореза. Замјена оружног листа кошта нешто мање од
150 марака. Оружни листови за лица до 65 година старости вриједе десет
година, а изнад 65 година
вриједе трајно.

М. З.

TРAДИЦИOНAЛНA ПOДJEЛA
ПAКETИЋA ЗA НAJMЛAЂE

jу je вишe дoнaтoрa. Осим
дjeцe из oвoг сeлa, били
су ту и мaлишaни из Рaкeлићa, Toмaшицe, Кривaje,
Maрићкe, aли и дjeцa чији
су родитељи пoриjeклoм
из Буснoвa, кojи нa Сaвиндaн дoлaзe дa пoсjeтe
рoдни крaj. Oвo je трaди-

За сигуран пласман рециклажног отпада - картона
и пет амбалаже - побринула се фирма „Екомир“.
Јован Диткун, представник
Удружења „Програм Приједор“, каже да су школама
донирани нови контејнери и канте за рециклажу, с
циљем повећања свијести
код најмлађих о заштити
животне средине и правилном одлагању отпада, али
и развоја школског задругарства.
- Кроз овај пројекат настојимо, кроз неформалне
задруге, које су и директни
носиоци пројекта, појачати

ОВОГ ВИКЕНДА
“ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ”

Сaвиндaн у Буснoвимa

Сaвиндaн je нa пригoдaн
нaчин oбиљeжeн у Буснoвимa. Нaкoн служeњa литургиje у Цркви Вaзнeсeњa
Христoвoг,
пoдиjeљeни
су пaкeтићи зa 203 дjeцe.
Пoдjeлу пaкeтићa oргaнизoвaлa je Црквeнa oпштинa Буснoви, a пoдржaлo

У школском дворишту нови контејнери

У десет основних школа на подручју Приједора
реализује се пројекат „Учење кроз рад, селективно сакупљање отпада“. Пројекат проводе
Удружење Програм Приједор из Трента и Агенција локалне демократије уз подршку градова
Трента и Приједора

задруге расподјељују средства добијена продајом рециклаже за потребе школе,
набавку школског прибора,
организацију излета и сличне активности. То је стара
пракса у Основној школи
“Козарац“, гдје су ученици,
по ријечима професорице
биологије Дијане Копрановић, у већини свјесни
значаја очувања животне
средине. Овај пројекат практично је наставак тих активности.
- На овај начин стичу се
знања о томе шта радити с
отпадом који није само отпад него секундарна сировина која се може даље искористити, али само ако се
правилно одлаже и на крају
одлази у откупне станице истиче Копрановићева.
Пројекат „Учење кроз рад,
селективно сакупљање отпада“ траје девет мјесеци
и у њега су, осим Козарца,
укључене школе „Бранко Ћопић“, “Петар Кочић“,
“Десанка
Максимовић“,
“Доситеј Обрадовић“, Центар „Сунце“, као и школе у
Ламовитој, Омарској, Трнопољу и Брезичанима.
Постоји могућност да у сличан пројекат буду укључене
и средње школе.
М. З.

циja кoja трaje oд 1995.
и нeћe сe прeкидaти ни у
будућнoсти, пoручили су
oргaнизaтoри,
дoдавши
дa их чини пoнoсним брoj
дjeцe кojа сe oкупљaју
свaкe гoдинe.

КВ

Све је спремно за 14. Привредно-туристичку манифестацију
“Дани зиме на Козари”, која ће бити одржана 1. и 2. фебруара
- У суботу 1. фебруара, у организацији Клуба екстремних спортова „Албатрос”,
биће одржан традиционални зимски омладински
марш, а рута је Рајковићи Козарачки камен - Бешића
пољана - Мраковица. За
све учеснике марша биће
припремљена чорба. Ако
висина снијега на Козари
буде ишла наруку скијашима, истог дана биће одржан ски-куп, у организацији
Планинарск о-скијашк ог
друштва “Љубијски рудар”.
Такмичење ће бити одржано у три категорије: средње
школе, старији основци и
млађи основци. Сви који
не буду имали ски опрему,
биће им обезбијеђена и то
бесплатно - појаснила је
Амира Ганић, директор Туристичке организације Града Приједора.
Централни дио манифестације је у недјељу, 2. фебруара, од 11.00 часова, када
ће бити одржана спортска и
гастро такмичења. У спортском такмичењу учествоваће девет екипа из Приједора, Градишке, Козарске
Дубице, Новог Града, Ср-
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пца, Лакташа, Оштре Луке,
Костајнице и Брода.
- Када је у питању гастро
такмичење, у категорији
средњих школа учествују
екипе из Градишке, Новог
Града, Дервенте, Брода и
двије школе из Приједора. У категорији извиђача
и планинара учествоваће
14 екипа из Приједора, Козарске Дубице, Бања Луке,
Српца, Бијељине, Петрова, Зенице, Масловара и
Брода, а у припреми ловачког котлића такмичиће
се 11 ловачких удружења
из Приједора, Градишке,
Новог Града, Костајнице,
Бања Луке, Дрвара и Старе Пазове - додала је она.
За побједнике у спортском
такмичењу обезбијеђене су
награде и то за прво мјесто 250 КМ, друго 150 КМ и
треће 100 КМ. Учесницима
гастро такмичења обезбијеђена су новчана средства од по 200 КМ за набавку намирница и реквизита.
Побједници сваке категорије добиће пехар и поклоне спонзора. За учеснике
зимског омладинског марша, у суботу, 1. фебруара,

биће организован превоз
од Градског стадиона до
Мраковице у 8.00 часова,
а за остале грађане Приједора, у недјељу, 2. фебруара обезбијеђен је превоз
са истог мјеста од 9.00 до
10.00 часова. Повратак
аутобуса са Козаре је од
15.30 часова. За приватна
возила биће обезбијеђен
паркинг на Бенковцу, те
превоз до Мраковице аутобусима. Биће приређен
богат културно-умјетнички
програм. Улаз у Национални парк “Козара” тога дана
наплаћиваће се једну КМ,
умјесто двије, а улазнице
ће се користити за томболу, коју су обезбиједили
спонзори.
Организатори
“Дана зиме на Козари” су
Град Приједор, туристичке
организације
Приједора,
Градишке, Козарске Дубице и Новог Града, те Национални парк “Козара”.
Покровитељ је Град Приједор, организацију је помогло Министарство управе
и локалне самоуправе РС,
те бројни пријатељи и спонзори.

М. Шодић

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР
ТЕЛЕФОНИ

Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 245-120, 245 100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150
Градски превоз 484-723
Жељезничка станица 211-021
Метеоролошка станица 232-285
Кино “Козара” 211-258, 211-259
Градска читаоница 211 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Водовод 237-718
Топлана 231-779
Електродистрибуција 233-031
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324
Позориште 211-116
Музеј 211-334
Галерија 213-305
Болница 238-411
Суд 211-420
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222
Апотека “8. март” 239-581
Апотека “Урије” 239-130, 239-131
Др Ступар 212-850

ВОЗОВИ

Приједор - Бањалука: 5:21, 7:34, 15:58,
19:35.
Приједор - Нови Град: 8:39, 20:45.
Приједор - Добрљин: 5:18, 16:46
Талго воз
4:33 за Сарајево, 21:52 за Бихаћ

АУТОБУСИ

Приједор - Бањалука:(5:00 нe суб. и
нeд) 5:30, 6:15, 6:30,(6:50 нe нeд.) 7:00,
( 7:35, 7:45, 7:50 нe нeд.),7:55,
( 8:30 нe нeд.), 8:50, 9:45, 10:00, 10:30,
(10:55 нe суб.и нeд.), 11:30,(12:35
нe нeд), 14:00, (14:30 нe нeд.),15.00,
15:15,15:45,(16:40 нe суб. и нeд.),
17:00,17:15,17:40, 18:00,18:05,19:00,19:
30,19:55,22:00.
Приједор
Сански
Мост:(6:30
нe нeд.), 7:35, (7:40 кaд рaдe
шкoлe),8:00,9:35,(10:30 нe нeд.), (12:40
нe суб. и нeд.), 13:40, 15:40, 17:45.
Приједор - Нови Град: 6:30, 8:45, 10:20,
(11:30 нe нeд.), 13:00,(14:00 нe суб. и
нeд.), (15:00 нe нeд.), 16:30, (17:50 нe
нeд.), 18:05,(19:00 кaд рaдe шкoлe),
20:40.
Приједор - Козарска Дубица:(6:42 кaд
рaдe шкoлe), 12:50, (13:30 кaд рaдe
шкoлe), (14:40 нe суб. и нeд.), (15:50 нe
нeд.), (19:00 кaд рaдe шкoлe),(21:10 кaд
рaдe шкoлe).
Приједор - Београд: 6:30, 7:55, 9:45,
19:30, 19:55 и 22:00.
Приједор
Нови
Сад:
9:40
(сриjeдa,пeтaк,нeдjeљa), (15:45,16:40
преко Хрватске),
19:00 за Зрењанин, 23:30 за Кикинду
Приједор - Сарајево: 5:30.
Приједор - Загреб: 6:30, 10:00, 10:30.
Приједор - Задар: у сeзoни.
Приједор - Љубљана:10:30, 12:30,
(17:30 недјељом)

ИЗЛОЖБЕ
МУЗЕЈ КОЗАРЕ
Изложба “Oтоманско царство у БиХ и
Приједору”
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба портрета - Тихомир Илијашевић

КИНО “КОЗАРА”
Од 30.01. - 05.02. 2020.
“Поларна авантура”, анимирани - 18:30
“Случај Ричарда Џула”- драма - 20:30

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

Сјећање: Драгиша Недовић, бард народне музике

ПЈЕСМЕ ЗА СВА ВРЕМЕНА
На данашњи дан, 31. јануара 1966. године, у Крагујевцу
је умро Драгиша Недовић,
српски композитор, музичар
и пјесник, ненадмашни аутор
севдалинки и пјесама у српском и далматинском духу.
Написао је преко 400 пјесама од којих су многе, попут
пјесама „У лијепом старом
граду Вишеграду“, „Прођох
Босном кроз градове“, “Ајд’
идемо, Радо”, “Јесен прође,
ја се не ожених” или пјесама “Јутрос ми је ружа процвјетала” и “Стани, стани,
Ибар водо”, добиле статус
изворних. Подједнако тако и
наслови “Кад си била мала

Маре”, “Лепе ли су, нано,
Гружанке девојке”, “Обраше
се виногради”, “Хармонико
моја” и “Стаде се цвијеће
росом китити”, што овом
аутору, чија су дјела постала трајна музичка баштина,
даје епитет барда народне
пјесме.
Драгиша Недовић био је
самоуки музичар. Рођен је
20. јула 1916. године у Крагујевцу, а у његову част, под
његовим именом, у Врњачкој Бањи се од 2006. године
одржава фестивал народне
музике.
Р. Р.

ЗАНИМЉИВОСТИ

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

***
Џорџ Вашингтон био je први предсједник Сједињених Америчких Држава. Рођен је 24. фебруара
1732. године у Бриџис Крику, а по њему је главни
град САД добио име.

МНОГО ПОГОДНИЈИ

Шта ће нама коњи?!
Знам многе који су много погоднији за јахање.

***
Цвијет добија мирис од уља које се налази у различитим дијеловима биљке. Код руже, јасмина и
мимозе налази се у латици цвијета.

НЕШТО ДРУГО

Лопови су нешто друго?!
Њима не треба школа већ добра пракса.

***
Њемачки бактериолог Роберт Кох открио је узрочника туберкулозе и означио прекретницу у борби
против најопасније и најсмртоносније болести 19.
вијека. Нобелову награду за медицину добио је
1905. године.
***
Прва разгледница у свијету везана је за име Србобранца и Бечлије Петра Манојловића. На његов
приједлог у уредништву друштва „Змај“ штампана
је 1870. године прва разгледница у свијету.
***
Десетак километара од Пећи, на обронцима планине Жљеба, налази се Радовачка пећина, која
се састоји од 12 подземних дворана. На најнижем
дијелу пећине извире Бијели Дрим који се при изласку стропоштава водопадом високим 25 метара.

БАР У САХАРИ

Једно је бар јасно.
Наши сељаци се бар у Сахари не би свађали око
међа.

ЈАДНИ БИКОВИ

Ово су тужна времена за бикове.
Ветеринари су од њих направили најобичније волове.

ЈЕДИНИ НАЧИН

Сад ми је јасно што га је пољубила.
Био је то једини начин да му затвори брбљива уста.

ЗДРАВА ИСХРАНА

У здравој исхрани нема ни правила ни изненађења.
Ко једе слатко, њему ће и слано бити слатко.

НА ДАНАШЊИ ДАН
1797. - Рођен Франц Шуберт, аустријски композитор.
1841. - Рођен Лаза Костић, зачетник модерне српске
поезије.
1865. - Амерички конгрес укинуо ропство.
1911. - Рођена видовита Ванга, бугарска пророчица.
1928. - Рођен Душан Џамоња, југословенски вајар, члан

САНУ.
1946. - Усвојен први устав социјалистичке Југославије.
1966. - Умро Драгиша Недовић, српски композитор, музичар и текстописац народне музике.
1998. - Скупштина РС одлучила да се сједиште Владе
Републике Српске са Пала премјести у Бањалуку.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Сталан, 9. Име пјевачице Кватро, 10. Врхунска плесна форма, 12. Орган летења код птица, 14. Група сродних бића, 15. Град у Палестини, 17. Ријечни вртлог, 18. Прво
слово, 19. Ревитализовати, 21. Јована Петровић, 23. Електронски систем на авионима САД, 24. Ознака пречника, 25. Не
(стр.), 27. Најпознатији ТВ-ванземаљац, 28. Два иста слова,
29. Мокраћни канал, 31. Фабрика мотора и трактора (скр.), 32.
Наш научник Никола, 33. Аустралијски ној (мн.), 34. Акционар.
УСПРАВНО: 1. Јело од кукурузног брашна, 2. Јесење, 3. Врста
сточне хране, 4. Тона, 5. Сибирска ријека, 6. Срџба, 7. Шпански
фудбалски клуб, 8. Пеликан, 9. Маргинализован, 11. Одредити чисту тежину робе, 13. У облику маслине, 16. Планина код
Београда, 20. Јапанска карате федерација (скр.), 22. До, крај,
26. Чудовиште из Лох Неса, 28. Врста рибе, 30. Земљиште, 31.
Перуанска пјевачица Сумак, 33. Девето и 4. слово латинице,
35. Трећи самогласник.
Р. Речевић
Рјешење из прошлог броја: сојеница, пиле, опако, етида,
ерос, новина, ирм, е, анаконда, ла, орада, т, оне, хна, ар, палмит, ада, Антеј, врач, дадаизам.

31. јануар 2020.

7.

Светосавље

Светосавље

Светосавска академија

НАГРАЂЕНИ НАЈИСТАКНУТИЈИ ПРОСВЈЕТНИ РАДНИЦИ
као да је он био једна од најзначајнијих личности у српској
историји. Био је први српски
просветитељ, оснивач Српске
православне цркве, а мање је
познато да је био и свјетски путник.
- Он је пропутовао много километара, обилазио је различите зе-

демије, која је носила назив
“Живи златни кругови”, учествовали су глумци Позоришта
Приједор, оперска пјевачица из
Новог Сада Зорица Белић и хор
“Вила”.

Б. Д.
Фото: prijedorgrad.org
Са академије

Награђени са градоначелником

Светосавским повељама награђени су најуспјешнији просвјетни радници: Стеван Шеатовић, наставник разредне наставе у Јавној установи Центар “Сунце”, Александар Мугоша, наставник ликовне културе у
Основној школи “Бранко Ћопић”, и Саша Комшић, професор физике у
Гимназији “Свети Сава”
- Ово је велика привилегија, поготово што сам награду добио
на почетку своје каријере. То је
и потврда да се у граду Приједору успјеси ученика у специјалној
школи једнако вреднују као и у
редовној школи - рекао је Стеван Шеатовић.
Сличног мишљења је и његов
колега Александар Мугоша.

Ђаковић: Дужни смо да
чувамо сјећање на Светог Саву

- Сада ћу још више да се трудим
и надам се да ћу помоћи својим
колегама да добију једну овакву
награду - истакао је он.
Велика је част бити добитник
Светосавске повеље, истакао је
Саша Комшић, професор физике у приједорској Гимназији. То
је, каже, подстрек за даљи рад
и напредак.
- У Гимназији радим већ 12 година. Ово признање ми значи мно-

го. Срећан сам и задовољан,
мада се нисам надао, јер је много мојих колега који заслужују
ову награду. Захвалан сам својој
школи што ме номиновала за
награду, Градској управи, а највише својим ученицима - додао
је Комшић.
Бесједу о лику и дјелу Светог
Саве говорио је професор Филозофског факултета из Ниша,
Горан Максимовић, који је иста-

мље, манастире, српске земље
које је повезивао и уједињавао. Та идеја путовања је
важна, зато што је Свети
Сава неко ко је путовао
и за собом оставио
путеве по којима ми,
његови светосавски
потомци,
данас
идемо - истакао је
Максимовић.
Веома је битно
да се његује
сјећање
на
првог српског
архиепископа,
сматра
градоначелник
Миленко Ђаковић.
Подсјећа да се
у
Приједору
већ деценијама одржавају
С в ет о с а в с к а
академија
и
Светосавски
бал.
- Ту се, углавном,
окупљају
просвјетни
радници
који достојанствено
обиљежавају славу
Светог Саву и одају
му почаст са жељом да
ми и даље идемо путем
који је записао Свети Сава
- додао је он.
У програму Светосавске ака-

Дјеци из приједорског вртића подијељени
пакетићи у цркви
Поводом обиљежавања Светог
Саве, у Цркви Свете Тројице
одржана је јутарња литургија
коју је служио протојереј ставрофор Младен Мајкић. Малишанима из Дјечијег вртића „Радост“ подијељени су пакетићи
којима су дарована и друга дјеца која су била у цркви.
- Хвала Богу што смо имали
прилику да најприје служимо
свету литургију, да заблагодаримо Богу и свим светим из
рода нашег, на првом мјесту
Светом Сави који нас је најчиткије записао у књигу народа,
да се зна ко смо, шта смо и
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одакле смо. Имали смо срећу
и радост да су нам дошли најмлађи из вртића „Радост“. Ако
своју дјецу учимо светосављу
и православљу, онда их заиста учимо правом путу, да воле
Бога и сваког човјека, јер сваки
човјек је икона божија - рекао
је протојереј ставрофор Младен Мајкић и додао да је светосавске пакетиће за малишане
обезбиједио Сретко Никић који
је, како је нагласио, увијек уз
цркву и кад год то затреба.
М. З.

31. јануар 2020.

“Козарски вјесник”

Светосавље

Светосавље

Одржан Светосавски добротворни бал

ЗА ПОРОДИЦУ КРИЧКОВИЋ ПРИКУПЉЕНО 2.334 КМ

У част првог српског архиепископа и просветитеља Светог Саве, у Приједору је одржан
Светосавски добротворни бал у организацији Кола српских сестара, а под покровитељством Града Приједора
За Светосавским добротворним балом владало је велико
интересовање грађана, међу
којима је највише било просвјетних радника. Свечана сала
Хотела “Приједор” била је
попуњена до посљедњег
мјеста. Протекле двије
године приход са бала
био је усмјерен по-

ва.
Манифестацију која слави име
највећег српског просветитеља
карактерише и златник са ликом
Светог Саве, који се налазио у
једној од крофни. Златник је,
ове године, пронашла Милева
Мандић, педагог у Центру “Сунце”. Присутне је поздравио градоначелник Приједора Миленко Ђаковић који је нагласио да
ова манифестација подсјећа на
традицију српског народа, коју
треба чувати и његовати.
- Ово је манифестација која
добија снажнији облик, а светосавље и Свети Сава су ознака духовне вертикале која је
водиља за српски народ, како
живјети, како се организовати и
градити будућност - поручио је
Ђаковић.
У програму Светосавског бала
учествовали су чланови Српског пјевачког друштва “Вила”,
чланови Удружења за очување
и његовање традиције из Прије-

родици Милинковић из Црне
Долине, којима је, уз помоћ
добрих људи, прошле године
саграђена кућа. Предсједница
Кола српских сестара Приједор
Јадранка Мијић рекла је да је,
ове године, приход намијењен
породици Биљане Кричковић,
мајци троје малољетне дјеце
из Гареваца, а прикупљено је

Јадранка Мијић:
важно да истрајемо у одржавању Светосавског бала

2.334 КМ.
- Осим што је хуманитарног
карактера, врло је важно да
истрајемо у одржавању Светосавског бала због традиције. Да
знамо ко смо, шта смо и одакле
смо, наравно све уз лик и дјело
Светог Саве - додала је Мијиће-

дора, глумац Позоришта Приједор Деан Батоз и група “Носталгија”. Традиција светосавских
духовних и свјетовних свечаности у Приједору, са прекидима,
датира од 1891. године.

М. Шодић

СAВИНДAН OБИЉEЖEН У
ПРИЈЕДОРСКИМ ШКОЛАМА
Гимнaз и j a
Сaвa”

“Свeти
oбиљeжилa
je
пригoднoм
свeчaнoшћу Сaвиндaн, Дaн
шкoлe и шкoлску слaву. Учeници су прирeдили бoгaт прoгрaм.
Свeтoсaвски дух и дaнaс би
трeбaло да буде идeja вoдиљa
прoсвjeтним рaдницимa, пoручиo je директор Вeљкo Jaњeтoвић.
- Oвo je вeoмa битaн дaн зa
нaшу шкoлу и зaтo смo сви
рaдoсни. Нaрoчитo jeр oвe гoдинe oбиљeжaвaмo 100 гoдинa
пoстojaњa Гимнaзиje - рeкao je
Jaњeтoвић.
Свeчaнoсти у Гимнaзиjи присутвoвaлa je Moњa Кaсaлoвић, нaчeлник Oдjeљeњa зa
друштвeнe дjeлaтнoсти, кoja je
чeститaлa Сaвиндaн свим приjeдoрским прoсвjeтним рaдни-

“Козарски вјесник”

цимa, учeницимa и студeнтимa.
- Дjeлo Свeтoг Сaвe и трaдициja
кojу смo oд њeгa нaслиjeдили трeбa дa нaм буду вoдиљa
и дoдaтнa мoтивaциja свимa
нaмa, кojи жeлимo дa унaприjeдимo oбрaзoвaњe и културу кaжe Кaсaлoвићeвa.
Свeчaнo je билo и у Maшинскoj

шкoли, гдje су учeници прeдстaвoм пoдсjeтили нa знaчaj
свeтoсaвљa зa идeнтитeт и културу српскoг нaрoдa. Прирeдби
je присуствoвao грaдoнaчeлник Mилeнкo Ђaкoвић кojи je
нaпoмeнуo дa je Свeти Сaвa
свojeврснa истoриjскa вeртикaлa српскoг нaрoдa. Личнoст
кoja je учинилa вeликe ствaри у

Свачано за дан приједорске гимназије

31. јануар 2020.

Машинска школа: представа о
светосавским идеалима

тeшким врeмeнимa.
- To je имe кoje je зaслужилo дa
сe пoмињe зa свa врeмeнa и кoje
би трeбaло дa усмjeрaвa људe
кaкo дa рaдe, да би сe oдбрaнили oд пoшaсти сaврeмeнoг
дoбa. Нaрoчитo сaд кaд сe српскoм нaрoду, пoрeд тeритoриja,
пoкушaвajу oдузeти и свeтињe рeкao je Ђaкoвић.

Сaвиндaн сe у Maшинскoj шкoли oбиљeжaвa свaкe гoдинe.
Учeници и њихoви прoфeсoри
улaжу вeлики труд, кaкo би пoдсjeтили нa знaчaj свeтoсaвљa,
рекла је дирeктoр Maшинскe
шкoлe Диjaнa Шoбoт.

З. Ј.
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СВЕТИ САВА, КРСНА
СЛАВА КУД-а “КОЗАРА”

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ОТОМАНСКО
ЦАРСТВО У БиХ И У ПРИЈЕДОРУ“

Ауторке изложбе
Наташа Тошановић и Марија Радаковић

Културно - умјетничко друштво “Козара” из
Чиркин Поља пјесмом и
игром чува од заборава
традицију са ових простора. Светог Саву, крсну славу, дочекали су у
присуству дугогодишњих
пријатеља.
- Крсна слава, част и поштење. Наша је обавеза
да истрајемо, да се волимо, цијенимо и дружимо.
Поред нас, домаћина, ту
су пријатељи и спонзори који нас подржавају
свих ових година. Нема
веће радости него кад
се окупимо сви заједно
на обиљежавању крсне
славе - рекао је предсједник КУД-а “Козара”
Младен Стакић.
Обиљежавању
крсне
славе присуствовао је
градоначелник Приједора Миленко Ђаковић.
- Чланови овог друштва
учествују на бројним манифестацијама у граду,

представљају Приједор
широм Европе... Довели
су нам бројне госте из
других
културно-умјетничких друштава у Приједор, чувају нашу традицију и обичаје - рекао је
Ђаковић.
К у л т у р н о - у м ј ет н и ч к о

друштво “Козара” броји
око 150 чланова, распоређених у неколико
секција. Почеле су припреме за бројне наступе
који их очекују наредних
мјесеци.

У Музеју Козаре отворена
је историјско-документарна изложба „Отоманско
царство у Босни и Херцеговини и Приједору“. Аутори изложбе су кустоси
приједорског музеја, Марија Радаковић и Наташа Тошановић. Изложба
путем 18 паноа и више
експоната приказује отоманско раздобље Босне
које је трајало од 1463.
до 1878. године, када је
Аустро-Угарска окупирала
Босански пашалук. Међу
изложеним експонатима
из збирке Музеја Козаре
су макете тадашњих кућа,
посуђе, оружје, новац и
женска ношња.
- Жељели смо да изложимо што више експоната са
нашег терена, будући да
имамо богату збирку, тако
да изложени предмети
треба да што више представе живот и дешавања
у том времену - рекла је
виши кустос етнолог Марија Радаковић.
На паноима је описано државно и друштвено уређење Отоманског

међу 1693. и 1696. године
и у извјештајима грофа
Адама Баћаније први пут
се помиње паланка Приједор - рекла је Тошановићева.
Директор Музеја Козаре
Зоран Радоњић рекао је
да је ово прва од 15 изложби које ће реализовати у
овој години. Најављујући
неке од предстојећих активности, он је издвојио
историјску изложбу „Доброта, љепота, истина“
или Тузлански ђачки процес и Стојановићи 1915.
године, аутора кустоса
Ведране Адамовић. У Му-

Са отварања изложбе
царства, закони, положај
покореног
хришћанског
становништва које је било
под бројним наметима, а
један од најсуровијих био
је данак у крви. Кустос
историчар Наташа Тошановић подсјетила је да
се Приједор први пут помиње у извјештају једног
аустријског грофа својој
команди током Бечког
рата.
- Аустријске чете су ратовале на овом подручју из-

зеју ће бити постављене и
гостујуће археолошке изложбе те бројне изложбе
на основу конкурса за ову
излагачку сезону.
- У августу ћемо имати
Треће међународно бијенале радова на папиру,
па позивам ауторе да се
пријаве на конкурс који је
већ расписан за бијенале
- рекао је Радоњић.

Д. С.

М. Шодић

Зимски културни караван
вечерас у Ракелићима
ША Фест 31. јула и 1. августа

Са конференције за новинаре
Мисија Удружења “ША
Фест”, која се огледа у пружању подршке младим и
креативним умјетницима,
биће настављена и ове
године, истакнуто је на
конференцији за новинаре на којој су представљени учесници и суорганизатори овог врло посјећеног
приједорског фестивала.
Наташа Куриџа, портпарол “ША Феста”, подсјети-
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ла је да су, као донацију,
прошле године Музичкој
школи у Приједору додијелили саксофон, а великом броју младих и креативних људи омогућили
учешће у организацији
“ША Феста” 2019. године.
Пред крај прошле године
из Фонда “Далибор Поповић Микша” додијељена
је прва ША стипендија.
Припреме за овогодишњи

“ША Фест”, који ће бити
одржан 31. јула и 1. августа, увелико трају, истакла је Куриџа додајући
да ће и овогодишњи фест
надмашити претходне богатим садржајем. Она је
најавила продајну изложбу слика које су настале
на “ША Фесту”, а дјела су
колега сликара Далибора
Поповића Микше.
П. Ш.

КУД «Саничани» учествује у програму
Након Доњег Петровог
Гаја, Љескара и Горњих
Орловаца , „Вече културног стваралаштва“ биће
одржано у Ракелићима у
друштвеном дому вечерас
(31. јануара ), са почетком
у 19 часова. У програму
ће учествовати ученици ОШ “Бранко Радичевић“ Петрово - Подручно
одјељење Ракелићи, чланови КУД-а „Саничани”,
изворне групе, музичари,

31. јануар 2020.

глумци, вокални солисти и народни умјетници. Водитељ програма је
Саша Гороња, а улаз је
бесплатан. Циљ манифестације, која се одржава
под
покровитељством
Града Приједора, је подстицање и промовисање
рада културних стваралаца, свих генерација,
уз оживљавање и унапређење културног живота у приједорским селима

током зимског периода.
Задатак манифестације је
да „врати“ културне садржаје у сеоске друштвене
домове, који су протеклих
година у значајном броју
реконструисани. Медијски
покровитељ “Вечери културног стваралаштва“ је
ИПЦ „Козарски вјесник“, а
пријатељ манифестације
„Аутотранспорт“
Приједор.
КВ

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Огласи

Дирљив испраћај у пензију

ДОКТОРИЦА ВЕСНА ЛАТИНОВИЋ,
ПРИЈАТЕЉ СВОЈИХ ПАЦИЈЕНАТА

Докторица породичне медицине Весна Латиновић, која све мјештане Орловаче зна по имену и здравственом картону, отишла је у заслужену пензију. Тим поводом, мјештани овог приједорског насеља приредили су изненађење за своју докторицу, коју од миља зову “Наша Весна”
Након 38 година радног стажа,
докторица Весна скинула је свој
бијели мантил и отишла у заслужену пензију. У својој ординацији
стекла је много пацијената. Сви
су они у свом породичном љекару препознали врсног стручњака.
Докторицу Весну пацијенти ције-

ни дан сви окупили у Амбуланти
у Орловачи, те јој предили малу
фешту.
- Баш су ме обрадовали. Све
вријеме мислим да ли сам ја то
стварно заслужила. Планирала
сам ја њих да почастим, али су
ме предухитрили. Мислим да се

имала повјерења у своју докторицу, која је увијек била посвећена
послу и пацијентима.
- Како је отворена Амбуланта породичне медицине у Орловачи,
ми смо задовољни нашом докторицом. Никад нас није одбила, да
ли то био хитан случај или редов-

стекла много познанстава, али и
колега који за њу имају само ријечи хвале.
- Много ће ми фалити, али не
само мени, фалиће читавој Орловачи. Дивна жена, диван човјек,
квалитетан доктор и сарадник.
Доказ томе је и ово изненађење

једна душа од човјека, осјећајна, брижна, сва предана послу,
човјеку прије свега. Све је било
подређено пацијенту, чак и њен
одмор, паузе није правила да не
би чекали пацијенти - прича нам
Борка Худик, медицинска сестра
из Љубије.

ни. Све похвале - додаје Милева.
Весна је поносна мајка два сина.
Свих ових година није било лако
одгајати двоје дјеце и водити рачуна о својим пацијентима. Али
све је постизала. Од 1982. године
радила је у Љубији, а посљедних
седам година у Орловачи. Тако је

које смо приредили - рекла је
Здравка Дамјанић, медицинска
сестра у Амбуланти породичне
медицине у Орловачи.
- За рад са докторицом Весном
вежу ме само лијепе успомене.
Она је посебна, могу да је упоредим са Мајком Терезом. То је

Докторици Весни ни у пензији
неће бити досадно. Како нам је
рекла на почетку ове приче, необично ће бити, али имаће више
времена за своје хобије. Ми јој
желимо срећне пензионерске
дане!
М. Шодић

Пацијенти је од миља зову “Наша Весна”
не и воле због још једног важног
детаља. У њој нису нашли само
професионалног љекара, већ и
повјерљиву особу с којом су могли, када је то требало, попричати
и о приватним животним проблемима који су их оптерећивали.
Зато су се на њен посљедњи рад-

свако од нас труди да свој посао
уради што је боље могуће и да
увијек будемо ту за своје пацијенте, а то људи препознају, тако да
нема другог рецепта - прича нам
Весна. Фалиће нам много, кажу
мјештани Орловаче. Милева Буцало из овог насеља каже да је

NJEMAČKA FIRMA CARL KUEHNE OBAVJEŠTAVA
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE U TOKU UGOVARANJE
KOOPERANTSKE PROIZVODNJE KRASTAVCA KORNIŠONA ZA
2020. GODINU.
FIRMA NUDI:
• SIGURAN OTKUP;
• UGOVORENU CIJENU;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI, MIN.
ĐUBRIVA…);
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;
• DOBRU ZARADU.
ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE:
065 847 924; 066 845 553; 066 783 389.
“Козарски вјесник”

31. јануар 2020.

11.

Огласи
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Број: 08-сл./20
Датум: 22.01.2020. године

Obavještenje o zaključivanju
ugovora sa potrošačima

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поштовани суграђани,

Обавјештавају се цвјећарске и трговачке радње, регистровани произвођачи цвијећа, установе, физичка лица и удружења
грађана која су регистрована за израду предмета кућне радиности, сувенира и сличних украса, да ће Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове, за период од 05.03. до 10.03. 2020. године (пет дана),
одобравати заузимање јавне површине и постављање штандова
за продају цвијећа и пригодних поклона за 8. март, на локацијама:
1. Мали трг - 16 типских штандова.
Штандови на Малом тргу број 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 и 16 одобравају се
искључиво цвјећарама и регистрованим произвођачима цвијећа.
2. Улица Милоша Обреновића (од „Монтеривала“ до трговине „Фаворит“) - 15 локација за постављање властитих штандова.
3. Трг Зорана Карлице - 5 типских штандова.
Једно лице може поднијети захтјев за само једну локацију,
истога дана по извршеном увиду у План локација, а уз захтјев је
обавезно приложити рјешење о одобреној дјелатности, односно
регистрацији, издато од стране надлежног органа.
Комунална такса за привремено кориштење јавне површине на Малом тргу и Тргу Зорана Карлице износи 65,00 КМ, а у Улици Милоша Обреновића износи 50,00 КМ.
Увид у план локација и подношење пријаве (захтјева), може
се извршити на Инфо-пулту Градске управе, од 05.02.2020. године,
а најкасније до 19.02.2020. године, односно до попуне предложених локација.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА:
Златко Ритан, дипл. инг. арх.

Дана 1.2.2020. навршава се 40 тужних
дана откад није са нама наша вољена

„Водовод“ а.д. Приједор покреће акцију закључивања
уговора са физичким и правним лицима који су корисници
услуга „Водовода“.
Закључивање уговора је обавеза у складу са Законом
о комуналним дјелатностима Републике Српске и Законом
о заштити потрошача Републике Српске. Уговором се јасно
дефинишу права, обавезе и одговорности између „Водовода“
као даваоца услуга и корисника наших услуга у погледу снабдијевања водом за пиће и одвођења отпадних вода.
Позивамо све наше кориснике да се од 1. фебруара
2020. године, сваким радним даном од 07:00 до 14:00 часова,
јаве у просторије „Водовода“ у ул. Козарска бр. 87, у службу
наплате, ради закључивања уговора. Физичка лица треба да
понесу личну карту, а представници правних лица треба да
понесу печат и копију ЈИБ-а.
Текст уговора са физичким и правним лицима наши
корисници могу наћи на wеб страници предузећа (www.
vodovod-pd.com) у дијелу „Кориснички сервис / Уговори са
потрошачима“. Обавјештење о закључивању уговора биће
достављено свим нашим корисницима уз јануарске рачуне.
Све информације у вези потписивања уговора могу се
добити на број телефона 052 237 455, сваким радним даном
од 07:00 до 14:00 часова.
С поштовањем,
									
„Водовод“ а.д. Приједор

Дана 2.2.2020. навршава
се шест мјесеци од
смрти мога тате

Дана 2.2.2020. године
навршава се шест
мјесеци од смрти мога
брата

ЉЕПОСАВА ГАЈИЋ
(1936 - 2019)

Дана 1.2.2020. навршава се пет година
откад није међу нама наша драга супруга,
мајка, бака и прабака

РАДОЈКА БИЛБИЈА
Рођ. Сантрач Гаје
(1930 - 2015)
Премало је ријечи, а превише бола да ти
кажемо колико те волимо и колико нам
недостајеш. Све је пусто и тужно без тебе.
Твоји: супруг Никола, синови Милан и Маринко, кћерке: Миља,
Дрена, Стојанка и Даворка с породицама
13068
12.

СРЕТКА
БАНОВИЋА

Са
љубављу
и
поштовањем, чувамо те
од заборава.
Твој син Петар и снаха
Аница
13055
Тужно сјећање на бабу

СТАНУ ДРЧА
Чува те од заборава твој
унук Петар
13055

31. јануар 2020.

СРЕТКА
БАНОВИЋА

Вријеме пролази, али
сјећање и успомене на
тебе вјечно остају.
Твој брат Мићо са
породицом
13055

МАЛИ ОГЛАСИ

Драга наша, твојим одласком остала је
велика празнина и бол. Била си и остала
наш ослонац, подршка и наша снага.
С великом тугом и болом остајеш у срцима својих: супруга Бошка, сина Слободана, кћерки Раде и Јелене са породицама 13056

МИОДРАГ
(Душан) БАБИЋ
(1939 - 2019)
Драги наш, четрдесет дана ниси са нама.
Вољени не умиру док живе они који их воле,
буди међу анђелима и чувај нашег Бојана.
Твоји најмилији
30/20

- Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 дунума земље. Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или
065/ 917 - 207
(10432)
- Издајем пословни простор површине 130м2, ул. Степе Степановића 174 (бивша пекара „Сунце“). Информације на тел.
065 580 151
- Продајем купиново вино. Тел. 065 430 689
- Купујем стан од 50 - 80м2, први или други спрат, балкон, сунчана страна, у ужем центру града. Број тел. 066/463-168
- Потребна жена за рад у кући (ложење, чишћење, пеглање).
Плата 600 КМ.
Контакт телефон 065/874-073

“Козарски вјесник”
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Посљедњи поздрав нашем драгом супругу, оцу
и деди

Посљедњи поздрав драгом сину

Посљедњи поздрав драгом брату

РАДОЈИЦИ РОСИЋУ - РОКИЈУ
(15.9.1953 - 26.1.2020)

РАДОЈИЦИ РОСИЋУ

РАДОЈИЦИ РОСИЋУ

У животу си увијек био борац и ратник.
Памтићемо те по невјероватној снази духа и
ума и бескрајној љубави према својим унукама.
Твоји: супруга Оливера, син Синиша, снаха
Весна, унуке Ребека, Валерија и Ема
13072

Од неутјешне мајке Стојке

Од брата Зорана са породицом

13071

13071

Дана 26.1.2020. преминуо је наш
драги брат, стриц и дјевер

Дана 3.2.2020. године навршава се
40 дана од смрти нашег драгог оца,
дједа и прадједа

Дана 31.1.2020. навршава се 40 тужних дана
од смрти драгог оца, дједа и прадједа

РАДОЈИЦА РОСИЋ
(1953 - 2020)

ОСТОЈЕ (Миливоја)
КЕЦМАНА
(1940 - 2019)

ПЕТРА ТОМАША

Ако је смрт била јача од живота, није
од љубави и сјећања на тебе. Твоји:
брат Чедо, Боки, Дадо, Биљана, Ева
и Јелена

Захвални: син Маринко,
Надежда са породицама

13073

кћерка
13048

Дана 24.1.2020. наш
драги

Посљедњи поздрав
драгом оцу

ЛАЗО ЗОРИЋ

ЛАЗИ ЗОРИЋУ

Заувијек захвални на твојој неизмјерној доброти
и великодушности. Вјечно ћемо те се сјећати.
Ожалошћени: синови Ранко и Радован, кћерке:
Ђуја, Борка, Милена и Славица са породицама
29/20

Посљедњи поздрав
једином брату и дјеверу

Дана 3.2.2020. године навршавају
се три године од смрти наше драге
сестре

ЛАЗИ ЗОРИЋУ
Из Расаваца

Преминуо након дуге и тешке болести.
Ожалошћена супруга Мира

Од кћерке Татјане, зета Рајка и унучади
Небојше и Његоша
13058

Посљедњи поздрав
драгом оцу

13058
Посљедњи поздрав
једином стрицу

Посљедњи поздрав
једином стрицу

Остала
је
велика
празнина, заувијек ћеш
нам недостајати.
Твој брат Драган и снаха
Милија
13047

Посљедњи поздрав
једином стрицу

БОЖАНЕ ЈАЊИЋ
(1962 - 2017)

ЛАЗИ ЗОРИЋУ
ЛАЗИ ЗОРИЋУ
Из Расаваца

Од сина Здравка, снахе Слађане, унучади:
Иване, Сање и Давида
13058

“Козарски вјесник”

Вријеме неће никад
избрисати успомене на
тебе.
Синовац Дарко, снаха
Марина
са
дјецом
Тијаном и Теом
13047

ЛАЗИ ЗОРИЋУ
Вријеме ће проћи, али
празнина и бол ће остати.
Синовка Дијана, зет
Аднан са кћерком
Larissom
13047

31. јануар 2020.

ЛАЗИ ЗОРИЋУ
Из Расаваца
Увијек ћеш нам
недостајати.
Синовка Маја и зет
Андреас

13047

Драга наша сестро, вријеме пролази,
а ти нам све више недостајеш.
Остала је велика празнина и бол у
нашим срцима. Вјечно ћеш бити у
срцима и мислима оних који те воле.
Твоја сестра Биљана и брат Мане са
породицама
13070
13.
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Дана 3.2.2020. године навршава се година
дана од смрти драге супруге

Тужно сјећање на
драгу тетку

Дана 2. јануара 2020.
године у 84. години
живота преминула је
наша драга

ДЕЈАНОВИЋ
рођ. Мандић
(Гојко)
ОЛГА
(1936 - 2020)

ГИНУ АВРАМОВ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја ћера Драгица са породицом
13050

ГИНЕ АВРАМОВ
Лагали су ме, а ја наивно вјеровао да вријеме
лијечи све.
Дане
13049

У суботу, 8. фебруара 2020. године у 11:00
часова на гробљу у Горњој Љубији дајемо
четрдесетодневни помен и позивамо родбину,
кумове и пријатеље да нам се придруже.
Ожалошћена породица и родбина

Тужно сјећање на
драгу тетку

Дана 1.2.2020.
навршава се 40
дана од смрти драге
супруге, мајке и баке

ГИНУ АВРАМОВ

НЕВЕНКЕ
СЕКУЛИЋ

Вријеме пролази, а сјећање и успомене
остају у нашим срцима.
Твој Драган Мутић са породицом

9195

Твоји најмилији

13050

13044
Дана 6.2.2020. навршава се
17 година од смрти баке и
прабаке

Тужно сјећање

Дана 3.2.2020. навршава се тужна година
од смрти драге

ГИНЕ АВРАМОВ
ДОСТЕ ДОКЕ
РАТКОВИЋ
Из Градине

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима својих најмилијих.
Ожалошћени брат Свето Мутић са породицом

Ти си сада тамо гдје те више
ништа не боли. Гдје те држе
за руку хиљаду анђела. Тамо
негдје гдје имаш вјечни мир.
Твоја унука Божана и праунук
13037
Стефан Симић

Дана 22.1.2020. године
преминула је наша драга

Дана 31.1.2020.
навршавају се 22 године
од смрти супруге и мајке

13049

у

Београду

РАДМИЛА (рођ. Ћупурдија)
КЕЦМАН
(1940 - 2020)
С љубављу и поштовањем.
Ожалошћена породица Кецман

ЖИВКО ЕЋИМ
(2002 - 2020)

РАДОЈКЕ
(рођ. Мартић)
ТОДОРАН

С љубављу, твоји најмилији:
Соња, Тања, Софија, Ана и Мара
13069

Дана 5.2.2020. навршава се година дана
од смрти

13054

Ожалошћени:
супруг
Вукашин, син Маринко и
кћерка Марина
13053

Дана 1.2.2020. поводом помена 40
дана од упокојења наше драге мајке,
баке и прабаке посјетићемо њену
вјечну кућу

Дана 29.1.2020. године навршавају
се четири године од смрти наше
мајке

МИЛКА БАЛТИЋ
(1932 - 2019)

СЕНЕ (Жабић) СТАКИЋ

ЛАЗАРА КЕЦМАНА
(1932 - 2019)
С љубављу и поштовањем.
Породица Кецман
13069

Дана 8.2.2020. навршава се година дана
од смрти

МИЛКЕ КЕЦМАН
(1937 - 2019)

С љубављу и поштовањем.
Породица Кецман
14.

13069

Драга наша, заувијек ћеш остати у
нашим срцима, причама, мислима,
сјећањима и успоменама.
Твоји најмилији
13057

31. јануар 2020.

Са поштовањем.
Захвална дјеца
13051

“Козарски вјесник”

Читуље

Читуље
Тужним срцем јављамо да је дана 23.1.2020.
године у 80. години живота преминула наша драга

Дана 6. фебруара 2020. навршиће
се пет година од смрти мајке и баке

БОРКЕ ПЕЈИЋ
Драга мајко, пролази вријеме, тугу
не брише, сјећања на тебе боле све
више. Заувијек ћеш бити у мом срцу.
Твоји: кћерка Сандра, унуци Срђан,
Стефан и зет Слободан

СИМО ЂАКОВИЋ
(28.01.2017 - 28.01.2020)
С љубављу и поштовањем.
Породица

(001)

13046

Дана 2.2.2020.
навршава се 40 дана
од смрти драге супруге

ДРАГОЈЛА (Драге) ЗРНИЋ
(1940 - 2020)

Посљедњи поздрав.
Ожалошћени синови Ненад са породицом и
Предраг, браћа: Саво, Рајо и Ранко са породицама,
сестра Милена са породицом, синовац Слободан са
породицом, те остала ожалошћена родбина 13045

Sjećanje

РАДОЈКЕ
ВУЧЕНОВИЋ

РАДОЈКА
ВУЧЕНОВИЋ

Драга Радојка, били смо једно другом све.
Када си отишла, и дио мене је отишао, јер
сам остао без тебе ја, без животног друга
свог, без ослонца свог. Почивај у миру. Твој
супруг Петар

Драга мама, вољени никад не умиру, а
ти си била вољена и никад нећеш бити
заборављена. Почивај у миру. Твој син Живко
и снаха Ранка

13042

13042

MUHAREMA

РАДОЈКА
ВУЧЕНОВИЋ

(4.2.2019 - 4.2.2020)

РАДОЈКА
ВУЧЕНОВИЋ

Драга мама, нисам те могла сачувати од
смрти, али ћу те сачувати од заборава. Јер
смрт је јача од живота, али не и од љубави
према теби. Вољеће те увијек твоја кћерка
Љиља, унуци Душан и Милош

(5.8.2000 - 5.8.2020)

MURANOVIĆ

Драга бако, велики људи никад не умиру, а
ти си била моја велика бака, никад те нећу
заборавити. Твоја унука Дајана

13042

OMER

Zahvalna porodica: sinovi Asmir i Damir, kći Dinka,
snaha Dubravka Rujević - Muranović, unučad
Bojan, Sanja, Davor i Irma

13042

12643
Сјећање на драге родитеље

РАДОЈКА
ВУЧЕНОВИЋ

РАДОЈКА
ВУЧЕНОВИЋ

Драга бако, хвала ти за љубав. Поносна сам
што сам те имала, а тужна јер сам те изгубила,
али заборавит те нећу никад. Почивај у миру.
Твоја унука: Даниела, Стефан, Ирис, Готје

Драга пријо, нека ти је лака земља и на свему
ти хвала. Док живимо ми, живјећеш и ти.
Прија Дара и Бранкица с породицом

13042

13042

Навршава се
четрдесет тужних дана
нашој драгој сестри

Тужно сјећање на
драгу мајку, баку и
прабаку

Нека јој је покој души.
Њена браћа Драшко и Бране Мацура са
породицама
13043

“Козарски вјесник”

С љубављу и поштовањем.
Породица

(002)

Дана 30.1.2020. навршава се година
дана од смрти наше драге мајке

РАДОЈКУ
(Мирко)
ВУЧЕНОВИЋ
(1937 - 2020)

РАДОЈКИ
ВУЧЕНОВИЋ
(рођ. Мацура)
Из Марићке

ДАРИНКА
ДРАГАН
(21.4.2016)
(4.2.2015 - 2020)
ГОРОЊА

МИРЕ САВИЋ
(1942 - 2020)

Дана 2.2.2020. године
одаћемо четрдесетодневни помен.
Њена љубав, племенитост и доброта живјеће
у нашим срцима.
Ожалошћени: син Маринко, снаха Стојанка,
унук Синиша, снаха Александра и праунучад
Елена и Дарио
13052

31. јануар 2020.

Вријеме пролази, а бол и туга за тобом
остају. Знала си колико те волимо и поштујемо, али никад нећеш сазнати колико за тобом патимо. Твој лик и доброта остаће заувијек у нашим
срцима. Ожалошћени: синови Бјелан и Горан, кћерке Гордана,
13041
Зорана, Новка и Милева са породицама
15.

Спорт

Огласи

POPUST ZA
PENZIONERE

SVAKOG

%

PONEDJELJKA

PRIJEDOR, Urije

Popust se ne odnosi na akcijske artikle, novine, dopune, cigarete
i posebno označene proizvode u trgovini.
Popust se obračunava na kasi i važi za fizička lica
bez obzira na način plaćanja.

ФК „Рудар Приједор“

КК “ШOДAН”:

ТОПОЛОВИЋ НА ГОЛУ
„РУДАРА“

„Рудар Приједор“ има новог чувара мреже, а то је двадесетједногодишњи Кенан Тополовић. У приједорски тим дошао је из ХШК „Зрињски“.
Тополовић, који је члан У-21 репре-

ЧETИРИ MEДAЉE
У СЛOВEНИJИ

зентације Босне и Херцеговине, са
„Рударом“ је потписао уговор до краја
ове такмичарске сезоне, с могућношћу да се сарадња настави и даље.

Прoтeклe
субoтe
у
Слoвeнским
Кoњицaмa
oдржaн је мeђунaрoдни кaрaтe турнир
нa кojeм je учeствoвaлo
oкo
600
тaкмичaрa из осам
држaвa. Taмo су нaступили и кaрaтисти
приjeдoрскoг
“Шoдaнa”, a oсвojили су чeтири брoнзaнe мeдaљe. Вук
Вукић je oсвojиo
брoнзу у кaтeгoриjи
10-11 и у узрaсту
12 - 13 гoдинa, дoк
су Никoли Узeлцу
припале брoнзaнe
мeдaљe у jуниoрскoj
и сeниoрскoj кoнкурeнциjи. Зaпaжeн
успjeх
имaлe
су
Jeлeнa Кузмaнoвић
и Нea Хaндaнaгић,
кoja je игубилa мeч
у бoрби зa мeдaљу.

Припремио: З. Јелић

Козарски вјесник

У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског
рата.
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