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Приjeдoрски пaрлaмeнт пoништио je рjeшeњe кoje сe тицaлo
имeнoвaњa Кoмисиje зa избoр и имeнoвaњa, oд 13. сeптeмбрa 2019.
гoдинe, нaкoн штo je тaj aкт пoништиo и Oкружни суд у Приjeдoру.
Oдбoрници су, jeднoглaснo, усвojили прoгрaм рaдa пaрлaмeнтa зa
2020. гoдину
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СКУД “Др Младен
Стојановић” окупља
рекреативце

СЕДАМ
ГОДИНА У
ИСТОМ КОЛУ

Скупштински живот

Скупштински живот

Скупштина грaдa Приjeдoрa

ПOНИШTEНA СПOРНA ИMEНOВAЊA РAДНИХ TИJEЛA
би joj пoмaгaлa у рaду. Инaчe,
зaгoвoрник сaм стaва дa никo
oдбoрницимa нe мoжe узурпирaти прaвo нa oдлучивaњe у
Скупштини, пa тaкo ни рaдна
тиjeлa - нaвeo je Шкoндрић.

Приjeдoрски
пaрлaмeнт пoништио je
рjeшeњe кoje сe тицaлo имeнoвaњa Кoмисиje зa избoр и
имeнoвaњa, oд 13. сeптeмбрa 2019. гoдинe,
нaкoн штo je тaj aкт пoништиo и Oкружни суд
у Приjeдoру прeсудoм
пo тужби oдбoрникa
ДНС-a Oливeрe Брдaр Mиркoвић и Брaнe
Рaдaнoвићa

УСВOJEН ПЛAН РAДA
СКУПШTИНE

Ово је епилог пете пoсeбнe
сjeдницe Скупштинe грaдa Приjeдoрa. Сeкрeтaр Скупштинe
Жeљкo Шкoндрић пojaсниo je
дa, игрoм случaja, у днeвни рeд
ниje билa уврштeнa прeсудa у
случajу Брaнe Рaдaнoвићa, aли
дa je и oнa билa oбухвaћeнa
рaдoм пaрлaмeнтa, будући дa
трeтирa истa питaњa кao и прeсудa у кoрист Mиркoвићeвe. Пo
Рaдaнoвићeвим риjeчимa, мoгућe су и нoвe тужбe, зa прeтрпљeну мaтeриjaлну
штeту
и
душeвну бoл.
Tужили
смo Скупштину, jeр je
дoниjeлa
нeзaкoн и т e
oдлукe.
Нeкo мoждa мисли дa ми
ништa нисмo изг у -

Тaчaкa мaлo, зaсjeдaњe дугo

Дaлибoр Пaвлoвић, запитавши
се зaштo сe двoje нeзaдoвoљних oдбoрникa ниje сjeтилo дa
тужи joш 2016. године, jeр je пo
свeму oвoмe Кoмисиja и тaд
билa спoрнa.
- Mи смo били у вeликoм
брojу кoмисиja, нeкo je сaд
у oвoj, нeкo у другoj. Нисмo
oд тoгa прaвили никaкaв
прoблeм. Штaвишe, кaд
смo пoсљeдњи пут бирaли
члaнoвe Кoмисиje, ми смo
од ДНС-а трaжили дa дoстaви приjедлoг члaнa из рeдoвa
свojих oдбoрникa. Штa су oни
урaдили? Oдбили су. И oндa нa
крajу тужe. Штa тo другo мoжe
дa будe нeгo суjeтa - изjaвиo je Пaвлoвић.
Oн je рeкao дa ћe
судoви ускoрo
дoнoсити
и
другe прeсуПaвлoвић: Tрeбa oчeкивaти и
дe, aли oвaj
oдлукe судa o нeзaкoнитoстимa у
пут ћe сe тирaду Грaдскe упрaвe
цaти нeзaкo-

били смjeнaмa, али изгубили
смo мнoгo. Tиме je нeкo пoкушao
дoвeсти у питaњe дa ли рaдимo
свoj пoсаo кaкo трeбa, a oни
кojи нaс пoзнajу, знajу дa смo
људи oд кaрaктeрa и риjeчи. Дa
рaдимo чaснo и пoштeнo. Зaтo
смo пoднoсили тужбe, дa суд
кaжe штa je истинa - рeкao je
Рaдaнoвић.
Oн je нa крajу дoдao дa ћe нoвaц
oд oдштeте, укoликo прeсудa
будe у њeгoву кoрист, искoристити у хуманитaрнe сврхe.
Moтив изa oвих тужби мoглa
би бити и суjeтa, смaтрa шeф
Одбoрничкoг клубa СНСД-a

2.

нитих
рaдњи
Грaдскe упрaвe,
тe дa oчeкуje дa ћe
и увoм случajу
прeсудe
бити

Грaдoнaчeлник: Пoкaзaлo сe дa
су упoзoрeња o нeзaкoнитoм рaду
билa испрaвнa

eкспрeснo дoнeсeнe.
Скупштинa je пoништилa и
зaкључaк кojим je нaвeдeнa
кoмисиja прoвeлa кoнкурсну
прoцeдуру зa oдaбир дирeктoрa
JУ Цeнтaр зa сoциjaлни рaд При-

успoрaвa oнaj кojи тужи Скупштину збoг нeзaкoнитих oдлукa,
вeћ oнaj кojи тe нeзaкoнитe
oдлукe дoнoси, a упрaвo je тo
стaлнa зaмjeнa тeзa кojу пojeдини oдбoрници кoристe у мe-

Oдбoрници су, jeднoглaснo, усвojили прoгрaм рaдa пaрлaмeнтa зa 2020. гoдину. Прeдсjeдник
Скупштинe грaдa Приjeдoрa
Ajдин Meшић изjaвиo je дa je
рaд пaрлaмeнтa кoнстaнтaн,
бeз oбзирa нa тo штo je лaни
билo пунo тaчaкa кoje нису билe
диo плaнa рaдa. Oн je изрaзиo oчeкивaњe дa oвe гoдинe
нeћe бити тaкo, тe дa ћe бити
вишe рeдoвних нeгo вaнрeдних тaчaкa. Meшић je нaвeo дa
je тoкoм 2019. гoдинe oдржaнo
12 рeдoвних и двиje пoсeбнe сjeдницe, те дa je усвojeнo
укупнo 168 тaчaкa - и тo77 oд
99 кoje су билe прeдвиђeнe
прoгрaмoм и 91 кoje нису билe
прeдвиђeнe прoгрaмoм. Нa
крajу, дугa рaспрaвa услиjeдилa je o приjeдлoгу Oдлукe o
oдрeђивaњу путних прaвaцa,
њихoвe дужинe, мjeснe зajeдницe или нaсeљa гдje ћe сe извршити aсфaлтирaњe путeвa,
чиjи прeдлaгaч je Сaмoстaлни
клуб oдбoрникa.
Oдбoрник

Сaмe скупштинскe дискусиje чeстo су oдлaзилe дaлeкo oд тaчaкa днeвнoг рeдa.
Учeсници рaспрaвa гoвoрили су дa нe трeбa прaвити циркус oд Скупштинe (мислeћи притом нa другe учeсникe и нe примjeћуjући дa, мoждa,
у цијелој причи има и властите одговорности). Оптужбe зa
пoлитикaнствo стизaлe су сa свих стрaнa, и из рeдoвa нoвe
скупштинскe вeћинe, кao и из oнe стaрe. Ондa се причaлo
и кo сe чим бaви пoрeд пoлитикe. Лутaњa су билa тoликa,
дa сe рaспрaвa дoтaклa и пoсљeдних дeшaвaња у Нaрoднoj
скупштини РС у вeзи сa oдлукaмa Устaвнoг судa, a тo су oдбoрници успjeли, нa сeби свojствeн нaчин, дa искoристe и
дa утврдe кoликo кo пoзнајe eнглeски jeзик. Кoмeнтaришући
пoнaшaњe колега из скупштинских клупа, прeдсjeдник грaдскoг пaрлaмeнтa Ajдин Meшић рeкaо je дa je дoсaд дoпуштao
дa oдбoрници изнoсe свoje мишљeњe, aли дa je пo пoтрeби
oдузимao и риjeч.
- И oвaj пут сaм очекивао дa ћe сe кoлeгe држaти
днeвнoг рeдa. Meђутим, вaљдa збoг улaскa у избoрну гoдину, oчиглeднo je дa су они, бeз oбзирa нa пoлитичку пaртиjу, jeр сви смо у oвoмe
зajeднo, смaтрaли нeoпхoдним дa изрaзe
свoje мишљeњe, бeз oбзирa тицaлo сe oнo
Мешић: - Очекивао сам дa ћe сe
тaчaкa днeвнoг рeдa или нe - изjaвиo je Meкoлeгe држaти днeвнoг рeдa
шић.
jeдoр. Грaдoнaчeлник Mилeнкo
Ђaкoвић истaкao je дa je oвим
пoтврђeнo дa je билo нeзaкoнитoсти у рaду Скупштинe, нa
штa je, кaкo je рeкao, и рaниje
упoзoрaвao тe дa сe oд 13.
фeбруaра прoшлe гoдинe
у кoнтинуитeту дoнoсe
нeзaкoнитe oдлукe. Toкoм
рaспрaвe o oвим прeсудaмa, грaдoнaчeлник je
истaкao дa из скупштинскe вeћинe кoнстaнтнo
миjeњajу тeзe.
Стaлнo
сe
пoкушaвa
с т в o р и ти
сликa
дa
рaд
успoрaвajу
oни кojи
пoднoсe
т у ж бe, али
рaд нe

21. фебруар 2020.

диjским иступимa - изjaвиo je
Ђaкoвић, дoдajући дa je зaкoн
испрeд брoja руку.
Oн сматра дa je свe oвo пoсљeдицa “мишићa” o кojимa сe
стaлнo причa, и рeкao дa му
сe чини дa су ти исти “мишићи”
oслaбили. Пaвлoвић je oдгoвoриo дa чaк и aкo “мишићи”
пoтпунo “издувajу”, oн ћe сe
нaстaвити бoрити зa прaвa
грaђaнa. Скупштинa je усвojилa
и Одлуку o дoпуни Пoслoвникa, кojoм ћe бити oлaкшaн
прoцeс рaзрjeшeњa члaнoвa
стaлних рaдних тиjeлa. Прeмa
пoстojeћeм
пoслoвнику,
тe
смjeнe су билe прaктичнo нeмoгућe, рeкao je сeкрeтaр Скупштинe Жeљкo Шкoндрић, кojи je
дoдao дa нe пoстojи ништa нeoбичнo у oвим измjeнaмa, jeр je
пoслoвник живa мaтeриja.
- Стaлнa рaднa тиjeлa су дeфинисaнa Пoслoвникoм, Зaкoн o
лoкaлнoj сaмoупрaви сaмo кaжe
дa Скупштинa мoжe дa фoрмирa oдрeђeнa рaднa тиjела кoja

СДС-a Слaвкo Швракa питao je
дa ли je изгрaдњa путeвa сaд у
нaдлeжнoсти пoлитичких пaртиja или oдгoвaрajућих служби
у Грaдскoj упрaви те дa ли сaд
свaки oдбoрник трeбa узeти
мeтaр дa измjeри жeљeну диoницу и с тим дoђe у Скупштину.
Извjeстилaц пo oвoj тaчки, Душкo Mилeтић, oдгoвoриo je дa je
нoрмaлнo дa сe свaки oдбoрник
бoри зa мjeстo из кojeг дoлaзи.
Клуб oдбoрникa ДНС-a пoтoм
je прeдлoжиo aмaндмaн нa oвaј
приjeдлoг кojим je прeдлoжeнo
joш нeкoликo дeсетинa путних
прaвaца и улицa. Нa крajу су
из ДНС-а пoвукли aмaндмaн нa
дoрaду. Oдбoрницa oвe стрaнкe Oливeрa Брдaр Mиркoвић
нaпустилa je сaлу приликoм
глaсањa o oвoj тaчки, рeкaвши дa joj мoрaлнa нaчeлa нe
дoзвoљaвajу дa глaсa o aкту
кojим сe фaвoризуjу jeдни, a
зaпoстaвљaју други диjeлoви
Приjeдoрa.

З. Јелић

“Козарски вјесник”

Друштво

Друштво

Полиција незадовољна безбједношћу
у саобраћају

Полицијска управа Приједор

MAЊИ БРOJ КРAЂA
И TEШКИХ КРAЂA

МОТОЦИКЛИСТА ВОЗИО
130 НА САТ

Задржан повољан безбједносни амбијент
У првoм мjeсeцу oвe гoдинe зaдржaн je пoвoљaн
бeзбjeднoсни
aмбиjeнт
нa пoдручjу Пoлициjскe
упрaвe Приjeдoр. Кaдa
сe упoрeди с jaнуaрoм
2019. гoдинe, зa oкo 40%
смaњeн je брoj кривичних
дjeлa из кaтeгoриje крaђa
и тeшкa крaђa, нaвeo
je Срeтoja Вуjaнoвић,
нaчeлник ПУ Приjeдoр,
нa рeдoвнoj кoнфeрeнциjи
зa мeдиje. Рaзлoг зa oвo
смaњeњe je прoвoђeње
плaнских мjeрa превeнциje, кao и aкциja усмjeрeних нa oвa кривичнa дjeлa.
- Издвojићу aкциjу „Лaвиринт“, у oквиру кoje je
рaсвиjeтљeнo дeвeт имoвинских кривичних дjeлa
извршeних нa пoдручjу
Приjeдoрa тoкoм 2019.
и пoчeткoм oвe гoдинe.
Вeћинa тих кривичних
дjeлa су тeшкe крaђe усмjeрeнe нa пoрoдичнe
кућe - рeкao je Вуjaнoвић.
Штo сe тичe рaсвиjeтљeнoсти кривичних дjeлa, oнa
je нa зaдoвoљaвajућeм
нивoу, кaжу у oвoj упрaви. Прoтeклoг мjeсeцa
eвидeнтирaнa су 92 кривичнa дjeлa, штo je зa
сeдaм мaњe у oднoсу нa
jaнуaр 2019. Oд укупнoг
брoja, 75 дjeлa je из oп-

штeг, сeдaм из приврeднoг криминaлитeтa, пeт
из oблaсти злoупoтрeбe
oпojних дрoгa, и пeт из
oблaсти
бeзбjeднoсти
сaoбрaћaja,
нaвeo
je
нaчeлник Сeктoрa криминaлистичкe
пoлициje
Гoрaн Mикaнoвић.
- Oд укупнoг брoja eвидeнтирaних кривичних дjeлa,
33 су пoчињeнa oд стрaнe
нeпoзнaтoг
извршиoцa,
a рaсвиjeтљeнo их je 19.
Нaдлeжнoм тужилaштву
пoднeсeнo je 89 извjeштaja
o пoчињeним кривичним
дjeлимa прoтив 76 лицa,
oд кojих су 32 пoврaтникa у вршeњу кривичних
дjeлa - рeкao je Mикaнoвић, нaглaсивши дa у
прoтeклoм мjeсeцу ниje
билo мaлoљeтних извршилaцa кривичних дjeлa.
Стaњe jaвнoг рeдa и мирa
je тaкoђe нa стaбилнoм
нивoу, a нoвoгoдишњи и
вjeрски прaзници, кao и
jaвни скупoви oргaнизoвaни у jaнуaру, прoшли су
мирнo.
- У структури прeкршaja
jaвнoг рeдa и мирa пaд
биљeжe oмeтaњe држaвних oргaнa у вршeњу jaвних функциja, тe узнeмирaвaњe грaђaнa букoм.
С другe стрaнe, имaмo

знaчajнo пoвeћaњe кoд
пoслуживaњa aлкoхoлoм,
гдje je устaнoвљeнo дeвeт
прeкршaja. Eвидeнтирaнo
je oсaм тучa и физичких
нaпaдa, штo je зa чeтири случaja вишe нeгo у
jaнуaру прoшлe гoдинe рeкao je Maриo Mилaшин,

На подручју Полицијске
управе Приједор, током
јануара и фебруара, евидентиране су четири саобраћајне незгоде у којима
су смртно страдала четири лица и то три на подручју Приједора и једно лице
на подручју општине Нови
Град. У циљу побољшања
стања безбједности саобраћаја, у периоду од 13.
до 16. фебруара, реализована је појачана контрола учесника у саобраћају
са акцентом на контролу
брзине кретања моторних
возила и контролу возача
под дејством алкохола,
опојних дрога и лијекова.
Приликом контроле психофизичког стања возача, 56 возача искључено је из саобраћаја због
управљања возилом под

Илустрација
нaчeлник Сeктoрa пoлициje ПУ Приjeдoр.
У jaнуaру je eвидeнтирaн
мaњи брoj мигрaнaтa,
с тим дa je нa пoдручjу
Кoзaрцa, тoкoм кoнтрoлe
сaoбрaћaja,
oткривeнo
лицe из Бaњa Лукe кoje
je пoкушaлo криjумчaрити
мигрaнтe.

З. Ј.

дејством алкохола. Због
утврђене концентрације
алкохола у организму у
количини преко 1,5 г/кг
према десет возача примјењена је мјера задржавања у полицијским станицама у трајању до 12
часова. Овом приликом
због кретања коловозом
под дејством алкохола
санкционисан је један

Градски одбор Уједињене Српске Приједор

ДОГОВОРОМ ДО БОЉЕГ ЖИВОТА У ПРИЈЕДОРУ

Са конференције за новинаре
Коментаришући тренутна
политичка дешавања у
Републици Српској, али и
у Граду Приједору, предсједник Градског одбора
Уједињене Српске Приједор, Ненад Мејакић, позвао је на јединство. Како
је истакао на конференцији за новинаре “сваки
дан нашу земљу напуштају млади људи са својим

“Козарски вјесник”

породицама, док смо ми,
и 25 година након рата,
и даље у рову и водимо
неке битке”.
- Република Српска је, по
ко зна који пут, нападнута
из Сарајева, сад везано за
пољопривредно земљиште, а не знамо који ће бити
идући њихов потез. Мислим да је дошло вријеме
да се људи, и са наше и

њихове стране, окрену
својим животима. Апелујем и на градске власти
и политичке партије у нашем граду да дођемо до
некаквог договора, да се
и у Приједору неке ствари почну боље рјешавати.
Ми као странка ћемо у наредном периоду конкретно изаћи са Стратегијом
развоја града Приједора
и приказати како наш град
замишљамо у будућности
- додао је Мејакић.
Секретар ГО Уједињене
Српске Приједор, Жарко
Ковачевић, сматра да је
очигледно да и даље постоје велике наметнуте
идеолошке подјеле у српском народу, чак и након
75 година од завршетка
Другог свјетског рата, зато
је и вријеме да се чују обје
стране о ратним збивањима у том периоду, те да не
смије бити никаквих “табу”
тема. То је и био повод да
се одржи пројекција филма о генералу Дражи Ми-

хаиловићу.
- Наша најискренија намјера је била да се о свим
темама проговори, да се
чују обје стране, да изађемо из тих идеолошких
подјела. Не да их продубимо, као што су нама
неки спочитавали ових
дана, већ да се подјеле
превазиђу - додао је Ковачевић.
Предсједник ГО Уједињене Српске Приједор, Александар Брадић, појаснио
је да је ријеч о документарном филму са богатом
архивском грађом, који
приказује до сада неиспричану причу о генералу Михаиловићу.
- Наша намјера је била
да људи који то не знају,
чули су само неке приче
или читали историју коју
је писао само побједник у
том грађанском рату, да ту
причу виде у неком другом
свјетлу - додао је Брадић.

21. фебруар 2020.

М. Шодић

Контролисање
брзине без
заустављања
возила

пјешак. Због управљања
возилом под дејством
алкохола изречене су 33
заштитне мјере забране
управљања
моторним
возилом у трајању од 43
мјесеца. На подручју ПУ
Приједор 15. и 16. фебруара вршена је контрола
учесника у саобраћају
аутоматским
мјерењем
прекорачења прописане
брзине кретања моторних
возила помоћу радарског система „Гатсо“ тзв.
пресретач, а том приликом евидентирано је 77
прекршаја.
Директном
контролом, због прекорачења прописане брзине
кретања, санкционисано
је 68 возача од којих 22
због прекорачења брзине
од 21 до 30 км/х и девет
возача због прекорачења
брзине кретања преко 30
км/х. На магистралном
путу Приједор - Бањалука,
у Орловцима, 15. фебруара, око 00,30 часова, евидентирана је брзина кретања возача мотоцикла
од 130 км/х. На тој дионици пута прописана брзина
кретања је 80 км/х, што
значи да је мотоциклиста
прекорачио брзину за 50
км/х. С циљем побољшања стања безбједности

саобраћаја и смањења саобраћајних незгода са посљедицама по лица, Полицијска управа Приједор
апелује на све учеснике у
саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, да прилагоде брзину
кретања возила условима
и стању коловоза, да у
саобраћају не учествују
под дејством алкохола
односно да одговорним
понашањем заштите себе
и друге учеснике у саобраћају, наводи се у саопштењу за медије. Како
је речено на недавној конференцији за новинаре,
Полицијска управа Приједор реализоваће у овој
години низ превентивних
и репресивних активности у сарадњи са другим
субјектима који директно
или индиректно утичу на
безбједност саобраћаја.
Акције контроле брзине
кретања моторних возила
спроводиће се уз употребу савремених радарских
система “трукам”, “трукам два” и “дуал”. Брзина
кретања контролисаће се
без заустављања возила,
а возачима ће прекршајни налози бити накнадно
уручени.
КВ

КОД ДВА ЛИЦА
У ЉУБИЈИ
ПРОНАЂЕНО
НЕЛЕГАЛНО
ОРУЖЈЕ
Полиција је у Љубији код два лица из
Приједора пронашла нелегално оружје,
саопштено је из приједорске Полицијске
управе. У саопштењу је наведено да су
припадници Полицијске станице Приједор од лица чији су иницијали С. В.
одузели два војна карабина, док су од
лица чији су иницијали С. П. одузети
војни карабин, ловачки карабин, аутоматска пушка и одређена количина припадајуће муниције. Окружном тужилаштву Приједор ће након документовања
и комплетирања предмета против ових
лица бити поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу недозвољена
производња и промет оружја или експлозивних материја.
СРНА

3.

Тим поводом

Тим поводом

Француз већ петнаест година помаже народу на Косову и Метохији

ГУЈОН: СРБИ СУ ЖРТВЕ НЕПРАВДЕ
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У Приједору је недавно боравио
Арно Гујон, српско-француски
хуманитарац и оснивач невладине организације „Солидарност за Косово“. Гујон од 2005.
године помаже Србима на Косову и Метохији, а љубав према
овом народу довела га је у Београд, гдје живи од 2012. године.
- Одлучио сам да помогнем
Србима на Косову и Метохији,
након антисрпских погрома
који су погодили цијело Косово
и Метохију 2004. године. То је
шокирало и мене и моју породицу. Тада сам био млад, имао
сам 19 година, био сам студент
и са рођеним братом одлучио
да оснујем хуманитарну орга-

низацију и дођемо на Косово.
Нисмо знали гдје идемо и шта
ћемо да затекнемо, а затекли
смо много сиромаштва и патње.
Учење језика било је неопходно
за разумијевање ситуације и за
свједочење о тим догађајима.
Ту смо већ 15 година, нисмо одустајали од тога да помогнемо
српском народу - испричао је
Гујон.
О животу и патњама српског
народа говорио је у Француској,
због чега је често улазио у сукобе са тамошњим становништвом. С обзиром да су Срби у
већини случајева представљани као негативци и агресори,
тврди да није било једноставно

објаснити да је истина другачија.
- Било је тешко на почетку говорити о томе, јер је пропаганда била на другој страни, а ми
смо дошли са једном причом
која није одговарала вјештачкој
слици, коју су медији стварали годинама. Међутим, послије
15 година, успели смо да своју
причу испричамо великим медијима. Имали смо интервјуе и
на тај начин доспјели до великог
броја Француза. Око себе смо
окупили 12.000 донатора - додао је он.

Арно Гујон рођен је 27. новембра 1985. године у
Греноблу у Француској. Као најмлађи од троје деце,
одрастао је у сложној породици у којој су се његовали традиција, родољубље и историјско пријатељство између Француске и Србије. Под утицајем
тих породичних вриједности, његов поглед на збивања у бившој Југославији битно је другачији од
виђења која превладавају на Западу. За вријеме
бомбардовања Србије 1999. године, као школарац
од 13 година, улазио је у расправу са професором
историје, заговорником рата и залагао се за мир и
правду за српски народ.

Српски језик
Признаје да
ставно, али
захваљујући

раду, данас одлично комуницира на овом језику, за који каже
да је мелодичан и богат.
- Српски језик је лијеп и милоз-

учио је годинама.
није било једнобио је упоран и,
великом труду и

Са гостовања у Приједору

вучан. Оно што ми се највише
свиђа је гипкост синтаксе, па
можемо да пласирамо ријечи
онако како ми желимо. Значи,
слобода у конструкцији самих
реченица је огромна. Свиђа ми
се та мелодичност која прија
ушима. Када нисам знао српски, док сам слушао људе који
говоре на том језику, мени је то
звучало као руски помијешан
са италијанским језиком. Уживао сам у томе и желио да разумијем људе, поготово на Косову и Метохији, где сам често
одлазио. Нисам знао да српски
језик има седам падежа, три
рода, четири акцента и да је то
баш компликовано, али уз љубав и вољу све је могуће - рекао
је наш саговорник.
Гујон је добитник неколико награда и признања за хуманитарни рад. Аутор је књиге „Сви моји
путеви воде у Србију“.

Б. Д.

Развијање прекограничних пилот-туристичких рута

ПОЧЕТНА И КРАЈЊА ТАЧКА СПОМЕНИЦИ ИЗ ДРУГОГ СВ. РАТА
да се, обиласком приједорског
музеја и Спомен-куће Стојановића, упознају с културним
наслијеђем и историјом поткозарског краја. На Козари су имали историјски час и посјетили
атрактивне локалитете на овој
планини. Резултат свега биће

Балкана, је АЛД из Црне Горе.
Циљ пројекта је развијање три
прекограничне пилот-туристичке руте, а за почетну и крајњу
тачку изабрани су споменици из
Другог свјетског рата са својим
културним и архитектонским
наслијеђем и значајем, рекао је

израда веб платформе те приручник који ће учесници радионице касније користити у свом
раду. Водећи партнер у пројекту “Монументал девет”, који
реализује седам агенција локалне демократије са подручја

Керим Међедовић из Црне Горе.
Пројекат “Монументал девет”
почео је 24. октобра и трајаће до
24. јула и он је једна од степеница коју агенције локалне демократије са Балкана прелазе на
путу развоја регионалне мреже
с циљем заједничког рјешавања
проблема с којима се сусрећу.
Финансирају га Европска унија
и Шема грантова Регионалног
савјета за сарадњу, развој и
промоцију пројеката у туризму.

Посјета Музеју Козаре

У Приједору је одржана четвородневна радионица “Сваки споменик има своју
причу”, у оквиру пројекта “Монументал девет”. Домаћин радионице била је
приједорска Агенција локалне демократије
Учествовало је 25 младих људи
одабраних путем јавног конкурса, те делегати агенција локалне демократије из Сјеверне
Македоније, Србије, Црне Горе,
Босне и Херцеговине и са Косова. Већина активности реализована је на Мраковици. Мирад
Авдић из Завидовића рекао је
да из Приједора носи прелијепе
утиске:
- Први пут сам боравио у Приједору и на Козари. Задивљен
сам, јер то је невјероватна природна средина. Сам Приједор
има много тога да понуди. Кроз
овај пројекат ми се упознајемо

4.

са споменицима и потенцијалом које пружајусредине које
посјећујемо, да бисмо, потом, то
искористили за развој туризма рекао је Авдић.
Драгана Шушница из приједорске Агенције локалне демократије истакла је да су учесници,
између осталог, имали прилику

Мирад Авдић из Завидовића

Радионицом су обухваћене области културе,
историје, гастрономије и дизајна споменика, с
циљем израде нових туристичких понуда споменика Другог свјетског рата.
21. фебруар 2020.

Д. С.

“Козарски вјесник”

Друштво

Друштво

Да брак не буде мрак

НЕ УЗИМАТИ ПАРТНЕРА ЗДРАВО ЗА ГОТОВО

С обзиром да се Центар за социјални рад бави питањима
бракоразвода, мирења, те повјеравањем дјеце из ванбрачних заједница, пракса показује
да је све више супружника који
имају проблема са нереалним
очекивањима брачне заједнице, неразумијевањем брачних
односа, те неприпремљеношћу
за брак. Социјални радник Драгана Савић-Пешевић сматра да
о овој теми треба говорити и у
образовним институцијама.
- Питање личног раста и развоја
у редовној настави је некако помакнуто у страну. Сматрамо да
би било одлично да већ од малих ногу дјеци говоримо о томе
како разумјети себе и друге, јер
ће им то бити потребно у животу
- додала је Савић-Пешевић.
Порука је да је живот у двоје
много лакши.
- Сви грађани који су учествовали у овој кампањи, били су става да је
п о -

Најлакше је са неким упловити у брачну
заједницу. А шта послије? Шта ако тај брак
западне у кризу? Одговоре на ова питања
потражили смо у приједорском Центру за
социјални рад, који је успјешно спровео
кампању “Недјеља брака”

вање брачним паровима, покушали да објаснимо. Рецимо,
вјештина комуникације није на
завидном нивоу, а то је чест
пратилац неспоразума у браку.
Нужна за очување брака или
везе је воља. Воља да се тај
однос сачува, а подразумијева
се да тамо гдје има љубави, има
и воље, и обрнуто. Воља
и труд да тај однос
буде што бољи додаје Марјановићева.
Стручњаци
савјетују да
Драгана Савић-Пешевић: Питање
је
најгора
личног раста и развоја у редовној
ствар партнастави помакнуто у страну
нера
доживљаватребно радити на личном расту и развоју. Улазећи у школе
и анализирајући наставне садржаје, добили смо податак да
је мало садржаја који дају одговоре на питања како живјети
у животу, како живјети у браку,
какве односе имати са другим
људима и на који начин се организовати, како би сви ти односи
били функционални - појашњава Савић-Пешевић.
С друге стране, пракса показује
да је један од великих узрока
брачних криза недостатак квалитетног времена које супружници проводе једно с другим.
Психолог у Центру за социјални
рад, Зора Марјановић,
брачним паровима
савјетује да
покушају
пронаћи
више времена за себе,
да разговарају не само
о
бригама,
већ и о идејама и радосним
стварима.
- То смо, и
кроз пред а -

од главних разлога зашто везе
пуцају и људи, који су се некада вољели, разилазе се у гњеву,
међусобно
се
оптужујући за
све и
сва-

Не покушавајте
мијењати партнера,
већ га прихватите таквим какав је. Велика је
заблуда врло често вјеровање: “Промијениће се како
ја желим једном када уђе у
брак” - управо то је сигуран пут према пропасти везе.

Предавање у ОШ “Десанка Максимовић”
ти “здраво за готово”,
у смислу ту је па труд
више није потребан - то је један

Зора Марјановић: Више разговарати, не
само о бригама, већ и о радосним стварима

“Козарски вјесник”

ваш партнер, али нити ви сами.
Не покушавајте мијењати партнера, већ га прихватите таквим
какав је. Велика је заблуда често вјеровање: “Промијениће се
како ја желим једном када уђе у
брак” - управо то је сигуран пут
према пропасти везе.
У оквиру обиљежавања Недјеље брака, Центар за социјални рад Приједор прошле седмице је у ОШ “Десанка
Максимовић” организовао предавање за ученике, родитеље
и раднике под називом “Како
изаћи из брачне кризе?”. Била
је то прилика да ученици кроз
литерарне, ликовне радове и
драмски приказ опишу своје
виђење вриједности брака.
- За нас је ово значајна тема, јер
ако сада разговарамо о томе,
онда ћемо још боље доносити
одлуке када будемо старији.
Као што сам у свом литерарном
раду нагласила, морамо пазити
какве одлуке доносимо и водити
се подједнако и мислима и срцем - рекла је ученица деветог
разреда Луна Катарина Каран,
која је награђена за литерарни
рад “Вриједности брака за мој

шта. Запамтите да
мијењају па ћете се
године брака и ви
обоје. Прихватите те

се људи
тако кроз
мијењати,
промјене,

будите стрпљиви. Немојте допустити да вас ситне несавршености одведу с пута брачне среће.
Сјетите се да баш нико на овом
свијету није савршен, па тако ни

Један од водећих узрока брачних криза је недостатак квалитетног времена које супружници проводе једно с другим.
Психолог у Центру за социјални рад, Зора Марјановић,
брачним паровима савјетује да покушају пронаћи више
времена за себе, да разговарају не само о бригама, већ и о
идејама и радосним стварима.
21. фебруар 2020.

живот”.
Представници Центра за социјални рад, током ове кампање, организовали су 16 активности широм града. Осим
предавања и анкета грађана,
награђени су најсрећнији брачни парови. Кампању Центра
за социјални рад подржали су
бројни појединци и субјекти на
подручју Приједора.

М. Шодић

5.

Тим поводом

Тим поводом

IN MEMORIAM
ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ УТИЧУ НА
Милан Малбашић (1934 - 2020) РАНИЈЕ КРЕТАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ

Заувијек нас је 15. фебруара напустио наш цијењени колега, господин Милан
Малбашић.
МИЛАН
МАЛБАШИЋ,
дипломирани
инжењер
рударства,
рођен
је
10.11.1934. године у Муратима, општина Козарска Дубица, Република
Српска, Босна и Херцеговина. Завршио је средњу
техничку рударску школу у
Бору 1954. године. Дипломирао је 1960. године на
Рударско-геолошком факултету у Београду. Радно
је ангажован од 1955. године као рударски техничар, а од 1960. године на
пословима рударског надзорника, управника погона
„Брдо“, главног инжењера
за производњу, директора
Сектора за развој, техничког директора и генералног директора РЖР „Љубија“.
Поред послова организације и развоја рударске
производње, обављао је
и послове предсједника Скупштине општине
Приједор 1978 - 1982, те
предсједника пословодног
одбора/генералног директора РМК „Зеница“ 1987

- 1991. године. У периоду
од 1991. до краја 1997. обављао је послове помоћника савезног министра
за привреду СФРЈ, СР Југославије и Србије и Црне
Горе, а крајем 1997. године је пензионисан.

руде у предузећу РЖР
„Љубија“ и изградње објеката у Приједору. Неки од
најзначајнијих су изградња
и пуштање у рад рудника
Томашица и Омарска, изградња градске болнице
у Приједору, изградња и
формирање неколико приједорских
придружених
предузећа у Љубији и Приједору („Томекс“ Љубија,
„Фадис“ Љубија, „Протектирница“ Приједор, „Ферокс“ Томашица, „Ливница“ Љубија).
Добитник је Плакете за
100 година РЖР „Љубија“
и Ордена рада са сребрним зрацима.
Поштовао је, кроз цијели
свој богати радни и животни вијек и држао се девизе: „Са нама није почело,

Са комеморације
У току радне каријере био
је предсједник Скупштине
Универзитета Бања Лука,
члан скупштина привредних комора БиХ, СФРЈ, и
члан и једно вријеме предсједник Удружења жељезара Југославије. Током
рада активно је учествовао и дао лични допринос у реконструкцијама и
проширењима капацитета производње жељезне

са нама није крај...“
У Приједору је одржана комеморација поводом смрти Милана Малбашића. У
присуству чланова породице, бројних пријатеља
и колега, сахрањен је на
приједорском гробљу Пашинац.
Привредна друштва:
РЖР „Љубија“ а.д. Приједор
и “Арселор Митал Приједор”,
д.о.о. Приједор

Даљинским очитавањем водомјера
до већих уштеда

УГРАЂЕНО ВИШЕ ОД 100 УРЕЂАЈА

Мирко Јокић: пратити стањe у воћњацима

Неуобичајено топло вријеме за ово доба
године, могло би значајније утицати на раније кретање вегетације. Стручњаци појашњавају да ситуација на терену показује
да је крушка у Б фази бубрења пупољка.
Воћарима савјетују да још не крећу са резидбом, јер то провоцира раст биљака, те
да прате стање у својим воћњацима
- Надамо се да ће март
донијети захлађење на нашем подручју, што би требало да мало успори вегетацију биљака. У неким
сезонама које су раније
биле сличне, обично се
деси захлађење, па није
било проблема. Ово није
први пут да раније креће
вегетација, али јесте неочекивано, будући да смо
очекивали да ће воћке у
првој седмици марта ући
у ову фазу - рекао је Мирко Јокић, виши стручни
сарадник за воћарство у

приједорск ој
Канцеларији
Ресора за
пружање
стручних
услуга
у пољопривреди
при
ресорном
министарству.
Савјет воћарима је да се
почну
полако
припремати за сезону заштите воћака, будући

НЕОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ
ГОРУЋИ ПРОБЛЕМИ

Паркирати на за то предвиђеним мјестима

На адресу Комуналне полиције у Приједору током 2019. године стигло је близу 2.000
захтјева грађана. Већина њих односила се
на неодржавање стамбених зграда и несавјесно одлагање смећа

6.

тара очитава податке са
бројила. Ова апликација
је донијела не само многе
уштеде, већ је очитавање
поуздано, брзо и тачно
- тврди Никола Краљ, инжењер у Служби за развој
и екологију.
Он сматра да је велика
предност овог пројекта то
што потрошачи не морају
бити у својим домовима
приликом мјерења потрошње воде.

- Предност је и то што је
очитавање тачније и инкасанти не морају да улазе у
сама домаћинства - додао
је Краљ.
У првој фази биће обухваћене стамбене зграде, а
у другој предвиђено је да
се угради око 1.000 нових
уређаја укупне вриједности 150.000 КМ. Трошкове
ће сносити “Водовод.”

Б. Д.

М. Шодић

Комунална полиција:

Рад ће бити
ефикаснији

Приједорски “Водовод” почео је уградњу водомјера
на даљинско очитавање.
У пилот-фази уграђено је
120 уређаја у насељу Пећани.
- Очитавање водомјера
врши се ручним преносним мобилним терминалом који, помоћу радиосигнала, комуницира са
водомјером опремљеним
радио-модулом
и
на
удаљености до 100 ме-

да је у фази бубрења пупољака идеално вријеме
за примјену бакарних препарата, те препарата на
бази минералног уља.
- Не би требало да журе са
резидбом, будући да она
провоцира раст биљака.
На тај начин убрзавамо
ионако рано кретање вегетације. Са друге стране,
сама заштита која долази
почетком марта, захтијева
да буде квалитетно аплицирана. У засадима гдје
је велика количина масе
дрвета, резидба се мора
урадити да би се апликација обавила квалитетно.
Ту треба одвагати и направити праву одлуку. Уколико је мањи засад, гдје се
резидба може урадити за
кратко вријеме, добро је
још мало сачекати - појашњава Јокић.
Када је у питању заштита
воћака, Јокић напомиње
да треба обратити пажњу
на пупољке. Примјена бакарних
препарата се
не препоручује уколико
су пупољци
већ
кренули,
већ само
у
фази
бубрења
пупољка и
максимално до фазе
појаве зелене
тачке.

- Етажне заједнице, у
већини
случајева,
не
функционишу онако како
би требало. Грађани морају схватити да је зграда
у којој живе њихова кућа
и да се морају бринути о
њој. Трудимо се да утичемо на њихову свијест и
да они схвате да је то њихов проблем, те да га не
може нико други ријешити
- рекао је Дарко Аврамов,
шеф Одсјека Комуналне
полиције.
Приједорчани нису савјес-

21. фебруар 2020.

ни ни по питању одржавања растиња и другог
зеленила, што утиче на
безбједност у саобраћају.
Такође, огроман проблем
су дивље депоније.
- Људи и даље, поред свих
наших апела да кабасти
материјал возе на депонију
“Курево”, смеће одлажу на
било које мјесто. Највише
је дивљих депонија на Жегеру - истакао је Аврамов.
Готово свакодневно смо
свједоци непрописног паркирања, па несавјесни воз-

ачи неријетко паркирају на
тротоарима, зеленим површинама и другим мјестима, која нису предвиђена
за то. Недостатак паркингмјеста, али и саобраћајна
некултура, главни су кривци за овај вишегодишњи
проблем, сматра Аврамов.
- Многи становници етажних заједница не схватају
да морају уредити довољан број паркинг мјеста
за своју зграду. Одређене
дијелове зелених површина људи су, својевољно и
несавјесним радом, насули и претворили у мјесто
за паркинг. Етажне заједнице се могу нама обратити и
ми им дајемо могућност да
се дио зелене површине
претвори и уреди у мјесто
за паркинг - објаснио је он
и истакао да је проблем
недостатка паркинга посебно изражен током љетних мјесеци, када је знатно
повећана фреквенција саобраћаја. Припадници Комуналне полиције у протеклој години интервенисали
су и због одлагања старих
гума путничких и теретних
возила, а забиљежен је и
велики број случајева непрописног паркирања.

Б. Д.

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

За сваког понешто

Сјећање: Михаил Шолохов, руски писац

СА КОЗАЦИМА ДО НОБЕЛА
На данашњи дан, 21. фебруара 1984. године, умро
је руски писац Михаил Шолохов, добитник готово свих
совјетских књижевних награда, а од 1965. године и Нобелове награде за књижевност
за дјело “Тихи дон”. То је најбољи Шолоховљев роман из
чијег књижевног опуса треба
издвојити и дјела “Приче са
Дона”, “Азурна степа”, “Човјекова судбина”, “Узорана
ледина” и “Они су се борили
за отаџбину”.
Роман “Тихи дон” Шолохов
је писао пуних 14 година,
а осим Нобелове награде
попраћен је и Стаљиновом

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 радова Десимира Денића
«Простори»

КИНО “КОЗАРА”
Од 20. до 26. 02. 2020.
“Зов дивљине” - авантура - 18:30
“Ема”- романтична драма - 20:30

“Козарски вјесник”

Цијењен и награђиван:
Михаил Шолохов

Ловорике за “Тихи дон”

ЗАНИМЉИВОСТИ

наградом. За дјело „Узорана
ледина“ добио је Лењинову
награду, а његова приповјетка “Човјекова судбина”
била је успјешан предложак за тада популаран руски филм. Михаил Шолохов
је рођен 1905. године, а 13
година касније придружио
се револуционарима у Октобарској револуцији одакле
је као добар познавалац
козачких
обичаја
црпио
снагу и инспирацију за свој
најзначајнији роман који га
је сврстао у ред угледних и
препознатљивих прозаиста
двадесетог вијека.
Р. Р.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

***
Средња годишња температура на Земљи износи 14,3
степена Целзијуса, колико износи и годишња температура ваздуха Мостара и околине.

ПИТАЛИЦА

Пра-пра питалица је и даље без одговора.
Ко је прије сишао са дрвета? Ми или они.

***

ЗА ЏАБА

Дуга је велики спектар боја која се ствара преламањем Сунчеве свјетлости кроз кишне капи које дјелују као призме.

Шта да се ради?
Човјек тек пред пензију закука што је радио за џаба.

***
Грци су имали много богова, а међу њима и бога медицине Ескулапа. Он је био чувени љекар кога су Грци
послије смрти прогласили за бога који држи штап око
кога је увијена змија.

Интернет је данас, ни крив ни дужан, добио све саме
јединице.
Цијели разред је, испоставило се, био конзумент
ресавске интернет школе.

***
Насупрот устаљеном мишљењу, Џемс Ват (1736 1819) није пронашао парну машину, већ је усавршио
и прилагодио масовној употреби.

Гледајте прави, одистински циркус.
Шта ће вам телевизија и интернет портали.

***
Мало је познато да је Десимир Жижовић - Буин из
Горњих Бранетића код Горњег Милановца отац најпопуларнијег дјечијег партизанског стрипа „Мирко и
Славко“. Био је то најтиражнији стрип у бившој Југославији, а превођен је на све свјетске језике, па и на
кинески.

ЦИЈЕЛИ РАЗРЕД

ОШТРИ УГАО

ДОБРО ЈУТРО

- Ко се највише радује сваком новом јутру? - пита један
читалац.
Ех, ко?! Људи у годинама. Кад устану, они сами
себи кажу добро јутро.

НИЈЕ ДА НИЈЕ

Што јесте - јесте.
Искуство је, кад се све сабере и одузме, збир
животних грешака.

НА ДАНАШЊИ ДАН
1613. - На власт у Русији дошла династија Романов.
1677. - Умро Барух Спиноза, холандски филозоф.
1848. - Објављен „Комунистички манифест“ Маркса и Енгелса.
1893. - Рођен Андрес Сеговија, шпански гитариста.

1916. - Почела битка код Вердена у којој је погинуло око милион њемачких и француских војника.
1943. - Британски краљ Џорџ Шести додијелио Русима “Мач части” за одбрану Стаљинграда у Другом свјетском рату.
1984. - Умро Михаил Шолохов, руски књижевник.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Отупио, неосјетљив (фр.), 9. Путир са посљедње Исусове вечере, 10. Једна властелинска титула, 12.
Безваздушни простор, 14. Карта, 15. Вертикалан, 17. Обор, 18.
Филм Косте Гавраса, 19. Полиција, 21. При, поред, 23. Јапан,
24. Треће слово латинице, 25. Збирка исландске митологије,
27. Градска кошаркашка лига (скр.), 28. Лудолфов број, 29. Непогода на мору, 31. Обално шеталиште, 32. Снижавање нивоа
мора, 33. Непреврело вино, 34. Једно филозофско учење.
УСПРАВНО: 1. Брачна заједница, 2. Похлепан, 3. Метал између сребра и платине, 4. Предзадње слово ћириличног алфабета, 5. Јадранско острво, 6. Морнарско пиће, 7. Град у
Војводини, 8. Помије, 9. Од жељеза, 11. Прича, причање, 13.
Хиљадити дио грама, 16. Дирка, 20. Стара мјера за дужину, 22.
Лука у Украјини, 26. Утвара, 28. Један геолошки период, 30.
Гле, ево (итал.), 31. Корејско возило, 33. Тридесето и 9. слово
ћирилице, 35. Саставни везник.
Р. Речевић
Рјешење из прошлог броја: актуелан, двор, лелек, народ,
дева, еротик, Гир, в, велодром, нп, ресто, е, ила, Тир, хл,
Цанкар, ови, Антон, алат, кистолит.

21. фебруар 2020.
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Друштво

Огласи

Дом здравља Приједор

Дoм зa стaриja лицa

MAЛИ БРOJ ПOTВРЂEНИХ OБИЉEЖИЛИ 21. РОЂЕНДАН
СЛУЧAJEВA ГРИПE

Грипе нема, али прехладних стања има
Oпaснoсти oд eпидeмиje
грипe у Приjeдoру трeнутнo нeмa. Пoдaци приjeдoрскoг Дoмa здрaвљa
у седмој недјељи пријављивања пoкaзуjу дa je
брoj oбoљeлих oд aкутних
рeспирaтoрних oбoљeњa
288, a стaњa сличних грипи
oкo 134. Штo сe тичe грипe,
нeмa вeћeг брoja пoтврђeних случajeвa, кaжe др Mилицa Oткoвић, нaчeлник
Хигиjeнскo-eпидeмиoлoшкe службe.
Имамо
сeрoлoшки
пoтврђeна три случаја инфлуенце. Oд тoгa сe у двa
случaja рaди o типу “A”, док
је jeдaн тип “Б”. Сeрoлoш-

дући дa сe чeстo миjeшajу
oви пojмoви. O кojeм сe
oбoљeњу тaчнo рaди,
утврђуjу љeкaри приликoм
прeглeдa. Прoвjeтрaвaњe
прoстoриja, штo крaћи
бoравaк нa мjeстимa сa
вeћим брojeм oсoбa, рeдoвнo прaњe руку, прeпoрукe
су дa сe смaњи ризик
oд зaрaзe. Укoликo вeћ
пoстoje симптoми пoпут
кaшљa, кихaњa, пoвишeнe
тeмпeрaтурe или цурeњa
из нoсa, пoтрeбнo je oгрaничити бoрaвaк у прoстoру,
a бoлeснa oсoбa трeбaло
би штo мaњe врeмeнa да
прoвoди сa здрaвимa. Укoликo сe идe кoд љeкaрa,
прeпoручљивo je нoшeњe

ЗАБРАЊЕНЕ ПОСЈЕТЕ ПАЦИЈЕНТИМА
Збoг oпштe eпидeмиoлoшкe ситуaциje,
упрaвa Бoлницe “Др Mлaдeн Стojaнoвић” зaбрaнилa je, дo дaљњeг, пoсjeтe
пaциjeнтимa кojи су хoспитaлизoвaни у
oвoj устaнoви. Такође, због великог броја
прехладних стања, примјетан је смањен
број ученика у приједорским школама.
ки нeпoтврђeних случajeвa
je укупнo пeт - кaжe др Oткoвић.
Овo је период гoдинe
кaдa сe jaвљajу прeхлaднa стaњa, a нe грип, бу-

мaскe. Љекари савјетују
да се избјегава тражење
здравствених савјета на
интернету.
З. Ј.

За двије деценије збринули око 2.000 лица
Дoм зa стaриja лицa Приjeдoр нa пригoдaн нaчин
oбиљeжиo je преко двије
деценије рада прoгрaмoм
у кojeм су учeствoвaли
кoрисници ове установе,
aли и гoсти. Више од пeт
гoдинa у Дoму бoрaви Зoркa Кeцмaн, кoja кaжe дa
je вишe нeгo зaдoвoљнa
услoвимa
и
oднoсoм
oсoбљa.
- Meни je oвдje веома
дoбрo.
Meђусoбнo се дoбрo слaжeмo.
Рукoвoдствo и радници су
oдлични. Имaмo свe штo
нaм je пoтрeбнo, oбилaзe
нaс, рaзгoвaрajу с нaмa кaжe Кeцмaнoвa.
Tрeнутнo су у Дoму
смjeштeна 184 кoрисникa,

чиме су кaпaцитeти испуњeни прeкo 90%, кaжe
дирeктoр Бojaн Бeцнeр.
Oн je нaглaсиo дa се поносе бројем лица које је
ова установа збринула у
прoтeклe двиje дeцeниje.
- Крoз нaш дом прошлo je
oкo 2.000 кoрисникa. Нa тo
смo пoнoсни. Нaстaвљaмo
сa пружaњeм свих услуга
које су потребне нашим
корисницима - рeкao je
Бeцнeр.
Пoрeд смjeштaja, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe,
у Дoму брину и o тoмe дa
стара лица проводе вријеме на квaлитeтaн нaчин.
- Нaстojимo дa oбoгатимo
њихoв друштвeни живoт.
Свaкoг дaнa oргaнизуjeмo

дружeњa и рaзнe крeaтивнe и eдукaтивнe рaдиoницe. Oргaнизуjeмo излeтe
у oкoлини Приjедoрa. Трудимo сe дa сe кoрисници
сoциjaлизуjу кaкo у склoпу
нaшe дoмскe зajeдницe,
тaкo и у лoкaлној зajeдници
- нaвeлa je Сaбинa Teнић,
рукoвoдилaц
Одjeљeњa
сoциjaлнe зaштитe и њeгe
кoрисникa.
Пoрeд услугa дoмскoг
смjeштaja, Дoм зa стaриja
лицa нуди и услугe кућнe
њeгe. Кaкo кaжу, пoтрeбa
зa њeгoм стaриjих лицa
свe је изрaжeниja и нaстoje
свoje услуге прилaгoдити
нoвим трeндoвимa.

З. Ј.

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.

8.
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Годишњице

Годишњице

Обиљежен Дан бораца РС

НЕОПХОДАН ДРУГАЧИЈИ ПРИСТУП КУЛТУРИ СЈЕЋАЊА
нисимо задовољни, а поготово
борци који су без посла. Боримо
се да што више бораца добије
некакву материјалну помоћ,
онима који су пред пензију да
им се омогући лакши одлазак.
Борачке категорије нису толико

Полагање вијенаца

- Паљењем свијећа присјећамо се погинулих сабораца, али и проносимо истину о догађајима на овом простору не само у минулом
рату него и много шире - рекао је Зоран Предојевић, предсједник
Борачке организације Приједор
Парастосом у Цркви Свете
Тројице, полагањем вијенаца,
историјским часом код централног спомен-обиљежја те радном
и свечаном сједницом Скупштине Борачке организације Приједор, обиљежен је 14. фебруар,
Дан бораца РС. Зоран Предојевић, предсједник Борачке организације Приједор, рекао је да
се истина о праведној борби ср-

жао је професор Дејан Карлица
који је рекао да је српском народу неопходан другачији приступ култури сјећања односно
системско учење поштовања
жртава својих предака које би
пренијели на будуће генерације.

Први пут одржан историјски час
заступљене у политичком животу, гдје би могли да утичу на
доношење одлука, зато је стање
овакво какво је - сматра Јешић.
На Дан бораца присјећамо се

Обиљежавање Дана бораца настављено је радном, а потом и
свечаном сједницом Борачке
организације. Честитке поводом
Дана бораца писмом је упутио и

свих наших великана који су у
најтежим временима стајали на
бранику отаџбине, рекао је градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић додајући да се српски
народ увијек залагао и залагаће
се за мир. Историјски час одр-

члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, захваливши се за
сав допринос који су борци дали
за стварање, очување и одбрану Републике Српске.

пског народа мора једном прихватити, као и чињеница да је
међу погинулим борцима Војске
Републике Српске седам одсто
несрпског становништва. То је,
како је рекао, доказ да је она
била мултиетничка. Маријан
Јешић, ратни војни инвалид,
који је током одбране Приједора
преживио тешко рањавање, а
потом и стријељање од стране

Одржане радна и свечана сједница

муслиманско-хрватских екстремиста, истакао је да положај
данашњег борца није на нивоу
какав он заслужује.
- Борачка организација настоји,
колико може, да побољша статус бораца, међутим ми и даље

П. Ш.

ДОДИЈЕЉЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ И ОДЛИКОВАЊА

Уручивање захвалница

“Козарски вјесник”

На свечаној сједници захвалнице
са ликом мајора Зорана Карлице
додијељене су Недељку Катани из
Доњег Волара, Стојану Бановићу из
Малог Паланчишта, Ђорђу Максимовићу из Криваје, Споменку Голићу из
Петрова, Младенку Шиљаку из Приједора, Милану Карлици из Марина
и Драгану Стојаковићу из Београда.
Одликовање Плакета са сребрним
крстом додијељено је Стеви Савићу
из Доњих Гареваца, Горану Драгојевићу из Приједора и Полицијској
управи Приједор. У име награђених
окупљенима се обратио и Борачкој
организацији града Приједора захвалио начелник Полицијске управе
Приједор Сретоја Вујановић за признања за која је рекао да ће свима
бити водиља да и у наредном пери-

21. фебруар 2020.

оду што више раде. На конкурсу за
избор најуспјешнијих литерарних радова прво мјесто добио је ученик осмог разреда Основне школе «Десанка Максимовић» Дејан Станојевић,
друго је припало ученици ОШ «Доситеј Обрадовић» Дајани Вукобрад, а
трећа је била ученица петог разреда
ОШ «Вук Караџић» Омарска Милица Ђурић. Прву награду на конкурсу
за избор најуспјешнијиих ликовних
радова освојила је ученица седмог
разреда ОШ «Десанка Максимовић»
Невена Маркус, друго је припало ученици шестог разреда ОШ «Петар Кочић» Тари Црнчевић, а треће ученику
шестог разреда ОШ «Десанка Максимовић» Максим Милић.

СРНА

9.

Образовање

Култура

УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ
РАЗРЕД У АПРИЛУ
И МАЈУ

СКУД “Др Младен Стојановић”
окупља рекреативце

СЕДАМ ГОДИНА У ИСТОМ КОЛУ
рјеђе одлучују за ову врсту разоноде, јер им је, кажу, компликована. Међу оним храбријима
је Драшко Вуклић.
- Ово је већ друга година да
сам у Друштву. Кад ме питају
шта је резлог мог ангажовања,
одговарам да на овај начин
желим скинути који килограм.
Осим тога, екипа је весела, што
је додатан разлог да редовно
долазим - истиче Вуклић.
Милена Марић, предсједник
СКУД-а “Др Младен Стојано-

Упис дјеце у први разред основне школе у
школској 2020/2021.
години у Републици
Српској обавља се у
априлу и мају, према
Закону о основном
васпитању и образовању, истакли су из
Министарства просвјете и културе. У овом
министарству наводе
да
родитељи/старатељи дјеце дорасле
за упис треба да се од
друге половине марта
јаве основним школама којима припадају
према дефинисаним
уписним подручјима
ради евиденције и
одређивања термина
тестирања, односно
спровођења процедуре уписа.
“Све
јавне
школе
имају уписно подручје које утврђује министар, на приједлог
јединице локалне самоуправе. Уписно подручје основне школе
за дјецу са сметњама
у развоју је подручје

Републике”, речено је
Срни у Министарству
просвјете и културе
Републике Српске.
У први разред основне
школе уписују се дјеца
која закључно са 31.
августом текуће године навршавају шест
година, а на захтјев
родитеља то могу и
дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис
процијени да је дијете
спремно за полазак у
школу.
“У изузетним случајевима, у први разред
се могу уписати дјеца
млађа од шест година
или се може одгодити
упис за једну школску
годину, уколико комисија за упис дјеце у
први разред процијени
да је то у најбољем интересу дјетета”, истичу
у ресорном министарству.
У први разред уписује
се и дијете старије
од шест година које

то није могло због
болести или других
разлога. Из овог министарства наводе да
је за упис потребан извод из матичне књиге
рођених, увјерење о
пребивалишту, љекарско увјерење издато
од надлежне здравствене установе којим се
процјењује здравствена способност дјетета
за полазак у школу и
књига за праћење развоја и учења дјетета,
уколико је похађало
предшколску установу. Из овог министартва напомињу да родитељи/старатељи,
ако имају потребу да
дијете упишу у школу
чијем уписном подручју не припада, треба
да се обрате захтјевом надлежној служби
јединице локалне самоуправе, а, уколико
добију сагласност, потребно ју је доставити
школи приликом евидентирања дјеце.
СРНА

Фолклор одличан начин рекреације

Већ дуже вријеме у СКУД-у “Др Младен Стојановић” дјелује фолклорна секција рекреативаца
која окупља тридесетак чланова

Ведрана Новковић у свијет
фолклора је, како каже, ушла
још као дјевојчица, прије двадесет година. Након одређеног
прекида, вратила се у Друштво, али овог пута у групу рекреативаца.
- Радо долазим на пробе, прво
јер волим фолклор, а највише
због дружења. Овдје увијек
влада позитивна атмосфера,
што ми одговара. Такође своју
дјецу учим фолклору, јер сам
и ја, као мала, постала члан
СКУД-а и играла неко вријеме,
а ево и сад у зрелијим годинама - каже Ведрана.
Тијана Љубишић је у групи рекреативаца годину и по, њена
пријатељица Драгана Милутин
много дуже, али заједничко им
је дружење и путовање са члановима Друштва.
- Овдје играм годину и по, задовољна сам, лијепо нам је, ужи-

вамо у наступима и путовањима, а одлучила сам се за ово из
знатижеље - каже Тијана. Драгана сматра да је фолклор добра рекреација за све оне који
имају жељу да науче нешто
ново. У групи рекреативаца доминирају жене. Мушкарци се

Милена Марић,
предсједник СКУД-а и члан
групе рекреативаца

Пробе се одржавају
два пута седмично,
сриједом и недјељом
од 18 до 19 часова.
Врата за све су отворена, а једина обавеза је да се редовно
долази на пробе и
мјесечно плаћа чланарина од 10 КМ.
вић”, истиче да је група рекреативаца формирана прије
седам година. Два пута седмично имају пробе, сриједом и
недјељом од 18 до 19 часова.
- Више имамо дјевојака него
мушкараца, али то је проблем
који је заједнички свим друштвима. Имали смо доста наступа у Новом Граду, Градишци,
Пискавици, Бања Луци, Србији
и тако даље. Отворени смо за
све опције сарадње, како са
другим друштвима тако и са
људима који имају жељу да се
окушају у фолклору - рекла је
Марићева.
Из СКУД-а упућују позив свим
заинтересованима да им се
јаве, како би се опробали у
фолклору.

П. Ш.

Удружење за очување традиције и КУД „Козара“ на гостовању у Новом Саду

ЛИЈЕПИ УТИСЦИ СА НАСТУПА ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Наступ чланова Удружења за очување традиције

Протеклог викенда, поводом Дана државности Републике Србије, чланови Удружења за очување
традиције и КУД-а „Козара“ гостовали су у Новом
Саду на позив ФА „Вила“, гдје су у Позоришту НИСа, приредили концерт поводом овог великог државног празника

Наступ у Новом Саду био је узвратна посјета чланова два приједорска удружења Новосађанима након њиховог гостовања
у Приједору, крајем новембра
прошле године.
- Част и задовољство нам је
било да наступимо у Новом
Саду и представимо наш рад
и наш град - истакао је Младен
Стакић, предсједник КУД-а „Козара“. - Бити дио овако важног

10.

извели „Игре приједорског Поткозарја“, „Светосавски збор
у Гламочу“ и отпјевали двије
пјесме, а чланови КУД-а „Козара“ „Игре из Горње Пчиње“
и „Игре из Македоније“, посебну драж даје чињеница да су
чланови два приједорска удружења заједнички организовали
и провели ово гостовање. На
тај начин промовисали су заједнички рад удружења која се
баве културним аматеризмом у
нашем граду, те наступили као
културна репрезентација Приједора, речено је у саопштењу за
медије. Уз концерт и прелијепо
дружење, оно што ће посебно
остати у сјећању приједорских
фолклораша су излети које су
организовали домаћини, оби-

догађаја и највећег државног
празника у Србији, за нас значи пуно, али више од тога, дружење са члановима ФА „Вила“
који су нас домаћински угостили, остаје у трајном сјећању
- истакао је Жељко Шормаз,
директор Удружења за очување
традиције.
Осим одлично посјећеног концерта, на ком су чланови Удружења за очување традиције

Успомена са Петроварадинске тврђаве
лазак Петроварадина, посјета
Сремским Карловцима, а посебно одлазак у манастир Велика Ремета, један од највећих
манастира на Фрушкој Гори.

КУД “Козара”

21. фебруар 2020.

Манастир се спомиње још у 15.
вијеку, а оно што га веже за наш
крај је тужна чињеница да су у
овом манастиру, у Другом свјетском рату, настрадала и дјеца
са Козаре, у вријеме док је манастир био под управом НДХ.
Госте из Приједора угостио је
старјешина манастира Велика
Ремета, архимандрит Стефан
Вучковић, родом из околине
Мркоњић Града, који је Приједорчане почастио у трпезарији
манастира и одржао пригодну
бесједу. Сарадња два приједорска удружења и чланова и руководства ФА „Вила“ је тек почела
и у овој, а и у наредним годинама очекује их пуно заједничких
концерата.
КВ

“Козарски вјесник”

Огласи

Читуље
Дана 23.2.2020.
навршава се тужна
година од смрти

Дана 21.2.2020.
навршава се шест
тужних година од
смрти драгог нам
супруга, оца, свекра,
оћуха, деде и брата

БРАНКЕ ЈАУЗ
(1953 - 2019)

(према Обавјештењу за јавност објављеном у „Гласу
Српске“ и „Независним новинама“ од 12.02.2020. године,
објављеном на захтјев „SDHS-CSI BH“ d.o.o. Бањалука)

Обавјештава се јавност да ће материјали
Нацрта плана парцелације за ауто-пут дионица Бањалука - Приједор на територији града Приједора по
скраћеном поступку (дионица на подручју територије
града Приједора) и Нацрта извјештаја о стратешкој
процјени утицаја на животну средину ауто-пута дионице Бањалука - Приједор, у вријеме трајања јавног увида, тј. од 20.02. до 05.03.2020.године бити изложени
у просторијама Градске управе Града Приједора
(улаз за странке, просторије Одјељења за просторно
уређење, други спрат).
Увид у нацрте наведених докумената може се
извршити сваким даном осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 7,30 до 15,30 часова
у просторијама Одјељења (канцеларије бр. 48 и 55),
као и у времену од 8,00 до 16,00 код представника
носиоца израде Плана и Извјештаја ( Институт за
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука, Улица краља
Петра I Карађорђевића бр. 92-98, Бањалука), према
Обавјештењу за јавност објављеном у „Гласу Српске“
и „Независним новинама“ од 12.02.2020. године.
Моле се сва заинтересована лица да благовремено изврше увид у материјале нацрта наведених
докумената.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Ожалошћени: супруг Лука, кћерка Весна и
син Горан са породицама
13153

Твоја доброта и племенитост остаће у нашим
срцима. Хвала ти за све што си учинио за нас.
Ожалошћена: супруга Грозда, синови Драган
и Душко, снаха Марина, пасторка Снежа,
унучад: Милица, Стефан и Растко, брат
Радомир с породицом
13144

Прошла је болна и
тужна година дана од
смрти моје вољене
кћерке

Дана 22.2.2020.
навршава се 40 дана
од смрти супруга, оца,
дједа и прадједа

БРАНКЕ

ВЕЛИМИРА
ВЕЉЕ
ЂАКОВИЋА

Бол и туга остају до краја мог живота.
Твоја мајка Милева Вујичић
13161

Тога дана посјетићемо његову вјечну кућу
на гробљу Виле у Јутрогошти. Тим поводом
позивамо родбину, комшије и пријатеље да
нам се придруже.
Захвална породица
13174
Дана 13.2.2020.
преминула је наша
драга мајка, бака и
прабака

БРАНКА ЈАУЗ

Неизмјерну тугу и бол за тобом не може
вријеме да избрише. Увијек си била дио
наших живота. Вјечно ћеш остати у нашим
срцима.
Твоја сестра Радана са породицом
13161

МАЛИ ОГЛАСИ

ОГЛАС

МИЛАНА
МАРЈАНОВИЋА
(2014 - 2020)

ДАНИЦА
СТУПАР
(1928 - 2020)
Вријеме и бол никада неће избрисати бол и
успомену на тебе, драга моја мајко.
Твоји: кћерке Гордана и Јадранка, унуци
Денис, Дарко и Сања
13189

- Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 дунума земље.
Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или 065/ 917 - 207 (10432)
- Продајем купиново вино. Тел. 065 430 689
- Траже се грађевински радници свих профила за рад у Аустрији и Словенији. Број телефона 066/717-436 (13160)
- Потребна жена за рад у кући на Уријама (чишћење и пеглање). Радно
вријеме сваки радни дан од 06:30 до 14:30, субота до 11:30, недјеља
слободна. Плата 600 КМ.
065/874 -073 (17/20)

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”

21. фебруар 2020.
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Читуље

Читуље

Дана 19.2.2020. у 52. години живота преминула је
наша драга кћерка и сестра

Посљедњи поздрав нашој

ЉИЉИ
Од брата Зорана, сестре Зорице, зета Дражена,
снахе Божице, Милана, Дејана и Николине
13186
Посљедњи поздрав
дјеверу и стрицу

ЉИЉАНА (Драгоје)
ЈАЊИЋ

драгом

брату,

СЛОБОДАНУ (Митар)
МИКАНОВИЋУ
(24.8.1960 - 14.2.2020)

(1968 - 2020)

С љубављу и поштовањем.
Ожалошћени: отац Драгоја, мајка Здравка и
сестра Биљана

13188

Посљедњи поздрав драгој

Од брата Милана, снаје Радане и братића: Владимира, Слађане
и Лазара

13181

Посљедњи поздрав драгом Слободану

СЛОБОДАН МИКАНОВИЋ
(1960 - 2020)

Од Анкице и Пеђе

ЉИЉАНИ
ЈАЊИЋ
(1968 - 2020)

13179

Дана 27.2.2020. навршава се петнаест
тужних година од преране смрти нашег
драгог

ГОЈКА ЈАКОВЉЕВИЋА
(27.2.2005 - 27.2.2020)

Увијек ћемо те вољети.
Ујак Милан, ујна Рада, браћа Дражен и Дарко, снаха
Весна, Марко, Виктор, Алекса и Јован
13187
Посљедњи поздрав
драгој

Дана 21.2.2020.
навршава се дванаест
година од смрти наше
мајке, баке и прабаке

Дана 25.2.2020. године навршава се пет
тужних година како нас је напустио наш
драги брат и ујак

ЉИЉИ

МИТРЕ МАРТИЋ
(1936 - 2008)

ЂУРО МРЂА
(1951 - 2015)

Од стрица Чеде
13185

12.

Вријеме које је прошло и које ће проћи,
никад неће избрисати сјећање на тебе.
Остаћеш вјечно вољен и никад заборављен у нашим срцима.
Твоја супруга Милева, синови Момир, Дамир и Ратко с породицама
13177

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима
оних који те воле.
Твоја дјеца: Лука, Славица, Бранка и Зора са
породицама
13154

21. фебруар 2020.

Вријеме пролази, а сјећање и успомене трају. Твој драги лик
ћемо заувијек памтити. Остаћеш у нашим срцима и мислима,
увијек вољен и никад заборављен.
Твоја сестра Мирјана Васиљевић са породицом
13157
“Козарски вјесник”

Читуље

Читуље

Дана 28.2.2020.
навршава се година од
смрти брата и ујака

Дана 28.2.2020. навршава се тужна
година од смрти нашег драгог сина,
супруга, оца, свекра и дједа

Тужно сјећање на наше вољене

ЉУБИШЕ
ГРУБАНА
Када вода са чесме тече па стане, тада моја
суза кане, ни са једне стране, брате, не чује
се твој глас, само тишина ућуткује нас. Вјечно
ћемо те у срцима носити и никад заборавити.
Сестра Драгојла, зет Мирко и нећак Данијел
Тевановић
13147
Дана 28.2.2020.
навршава се година од
смрти ујака

СЛОБОДАНА
ДОЈЧИНОВИЋА
(2009 - 2020)

ЉУБИШЕ ГРУБАНА
(1965 - 2019)

ЉУБИШЕ
ГРУБАНА
Драги ујко, пролази вријеме, али туга и
бол никада неће проћи. Толико је лијепих
успомена, да те заборавити никада нећемо
моћи.
Нећакиња Данијела Радановић с породицом
13147

Био си и трајно остајеш наш понос,
оличење свих породичних и људских
вриједности. Заувијек остајеш у
нашим срцима.
Твоји: мајка Душанка, супруга
Миланка, дјеца Дејан, Марина,
Јелена, Слободан и унук Лука 13180

Дана 28.2.2020.
навршава се тужна
година од смрти нашег
драгог зета и тетка

Дана 24.2.2020.
навршава се тринаест
тужних година од
смрти драге наше
мајке и баке

ЉУБИШЕ
ГРУБАНА

САВЕ СТАКИЋ
РОДИЋ
(2007 - 2020)

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од
заборава.
Твоји: шурјак Драшко, Бахра, Немања и
Александар Живанић
13180

ПОМЕН

СЈЕЋАЊЕ

Дана 22.2.2020. године навршава се пет тужних година откад нас је напустила наша мајка, бака, снаха

Свакодневно сјећање на вас, дио је нашег
живота у којем нам све више недостајете.
Ваши: Милка, Небојша, Ивана и Владо
13159
Посљедњи поздрав
нашој драгој

МИРИ
ГЛАМОЧАНИН

Била си најбоља мајка и бака на свијету.
Живјећеш вјечно у нашим срцима. Нека ти
Бог подари рајско насеље.
Твоја кћерка Грозда и унука Нена Снежа
13144

ЉУБИШУ
ГРУБАНА
(2019 - 2020)

Твоју доброту и љубав
вјечно ћемо памтити и
чувати успомену на твој
драги и племенити лик.
Породица Мугоша

Посљедњи поздрав
нашој драгој

МИРИ
ГЛАМОЧАНИН
Ако је смрт угасила свјетло живота, никад
неће угасити сјећање на твој драги лик.
Породице Гламочанин и Драгојевић
13182

13184

Посљедњи поздрав
нашој драгој

Посљедњи поздрав
нашој драгој

МИРИ
ГЛАМОЧАНИН

МИРИ
ГЛАМОЧАНИН

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима
заувијек да те носимо и волимо.
Сестра Невенка са породицом

Живјећеш вјечно у срцима својих најмилијих.
Сестра Недељка са породицом

13182

13182

Посљедњи поздрав нашој
драгој
ДУШАНКА
(рођ. Делић) ЧАЂО
(5.9.1947 - 22.2.2015)

МИЛУТИН ЧАЂО

(28.7.1947 - 29.9.2015)

онај
ко
тугује
Драга мајко, вријеме не Оче,
лијечи, али у срцима истински, нема свједоке.
живиш и сада. Вјечна ти Недостајеш нам.
слава и хвала.
Ваши: кћерка Драгана, унук Давид, Ненад и Мира са
породицом
13183

Дана 13.2.2020. преминула је наша драга
мајка и бака

МИЛКА (Алексе)
КНЕЖЕВИЋ
(15.08.1933 - 13.02.2020)
Сахрана ће се обавити 21.2.2020. у 13 часова на Раковића гробљу у Ракелићима. Са љубављу и поштовањем, чуваћемо те од
заборава.
Ожалошћени: кћерка Бранка, унук Сањин и унука Зорана 13170
“Козарски вјесник”

МИРИ
ГЛАМОЧАНИН
(1947 - 2020)
Почивај у миру. Наши животи биће вјечно испуњени
сјећањима на твој драги и племенити лик.
Ожалошћени: супруг Јошо, син Горан, кћерка Биљана, зет
Синиша, снаха Александра и унучад Анђела, Валентина и
Олга
13182
21. фебруар 2020.

13.
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Навршава се 40 дана од смрти
драгог сина

Навршава се 40 дана од смрти
драгог брата

Дана 22.2.2020. навршава се 40 дана
од смрти нашег драгог Рокија

Дана 24.2.2020. године
навршава се година
дана од смрти драгог
брата, дјевера и стрица

ВУКАШИНА
МУТИЋА
Почивај у миру.
Брат Милош с породицом
13169

IN MEMORIAM

РАДОЈИЦЕ (Драгоје)
РОСИЋА

РАДОЈИЦЕ (Драгоје)
РОСИЋА

РАДОЈИЦА РОСИЋ РОКИ
(1953 - 2020)

Драги мој сине, вријеме пролази, али
све што је остало иза тебе, велика је
бол и туга.
Неутјешна мајка Стојка

С љубављу и поштовањем, брат
Зоран Росић са породицом

Туга и бол се не мјере временом, већ
празнином и живом успоменом.
Твоји: брат Чедо, снаха Биљана,
Бојан, Драган, Јелена и Ева

13162

13162

13171

Дана 22.2.2020. године одржаћемо
четрдесетодневни помен поводом смрти
нашег вољеног супруга, оца и деде

Посљедњи поздрав
свом вољеном брату

РАДОЈИЦЕ - РОКИЈА
РОСИЋА

РОКИЈУ

„Понекад не знаш праву вриједност неког тренутка, док не постане успомена.“
Заувијек твоји: супруга Оливера, син Синиша, снаха Весна и
13176
унуке Ребека, Валерија и Ема

Дана 17.2.2020. преминула је наша
драга мама, бака и свекрва

Пет година празнине
и бола. Био си и остао
наш ослонац и зато су
ти вјечно захвални твоји:
супруга Ружица и кћерка
Далиборка са породицом
13172

Дана 25.2.2020. године
навршавају се три
године откад нас је
напустила наша драга

ПЕРСА
(рођ. Радић)
КАЧАВЕНДА
(1937 - 2017)

Од његових: Зорице, Јелене, Ленке, Кате Катарине и Александра
13175

Дана 13.2.2020. преминула је наша
драга мама, бака и прабака

РАДОВАН
СТАНОЈЧИЋ
(1948 - 2015)

Све ово вријеме које пролази, неће избрисати
све оно племенито, добро и лијепо што си
учинила за нас. Захвални твоји: супруг Миле,
синови Дражен и Дарко те унук Никола
13173

Посљедњи поздрав нашој драгој сестри
и тетки

СТАКИ БАШКОТ КЕЦМАН
(1933 - 2020)

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Брат Бранко са породицом

13166

Дана 23.2.2020. године навршава се
година дана од смрти нашег

МИЛЕВА ГЊАТОВИЋ
(1934 - 2020)

СТАКА БАШКОТ КЕЦМАН
(1933 - 2020)

Ожалошћени: кћерка Жељка, син
Ђурађ, снаха Милка и унуци Наташа
и Драган

Са
љубављу
и
поштовањем,
чуваћемо те од заборава.
Кћерке Душанка и Гордана са
породицама

13163

13166

Посљедњи поздрав нашој драгој мајци,
свекрви, баки и прабаки

Посљедњи поздрав мојој
драгој прији

ДРЕНИ СТАРЧЕВИЋ
(1938 - 2020)

МЛАДЕНА (Вукашина)
КОВАЧЕВИЋА
(2.10.1956 - 23.2.2019)
Позивамо родбину, пријатеље, колеге и комшије да нам се придруже на помену, који ће бити на гробљу Пашинац, у суботу,
22.2.2020. у 10.30 часова.
Породица
13156
Дана 21.2.2020. навршава се осам
тужних година откад је престало да куца
срце наше драге супруге и мајке

ЈАДРАНКЕ ЗГОЊАНИН
ДРЕНИ
СТАРЧЕВИЋ

С љубављу и поштовањем, вјечно ћемо те чувати и носити у
нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: син Здравко, снаха Дрена, унуке Неда и Бојана са
својим породицама
13149
14.

Заувијек ћу те се сјећати
по топлим ријечима и
фином разговору.
Твоја
прија
Лепа
Милашиновић
13149

21. фебруар 2020.

С љубављу која је вјечна и тугом коју вријеме не лијечи, постојиш и живиш у нашим сјећањима и у нашим срцима.
Вјечно ће те вољети супруг Бранко, кћерка Ранка и син Душко

13150

“Козарски вјесник”
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Дана 26.2.2020. навршава се 40 тужних
дана откако нас је напустио наш драги
супруг, отац, пунац, свекар и дјед

Дана 14.2.2020. године преминуо је
наш вољени отац, деда и свекар

МИТАР (Драго) КНЕЖЕВИЋ
(14.11.1953 - 18.1.2020)

МИЛАН (Теодора)
МАЛБАШИЋ
(1934 - 2020)

Живот нестаје у тренутку, али сјећања
остају. Бол није у сузама и ријечима, бол
је у нашим срцима. Са великом тугом,
али и поносом, поштовањем и љубављу,
чуваћемо успомену на тебе. Хвала ти за
све што си учинио за нас. Твоји најмилији:
супруга Невенка, кћерка Љубица, син
Љубиша са породицама
13158
Тужно сјећање на
дјевера и стрица

МИТРА

Познат си као добар
човјек, не чинећи другом
оно што не би чинио
себи. Тачније добра
душа.
Твоји Лела и Николина
са породицом
13158

Дана 22.2.2020. године
навршава се 40 дана од
смрти драгог брата

Дана 22.2.2020. године у суботу обиљежавамо 40 тужних
дана за нашу сестру и тетку

ДРАЖЕНУ КУНИЋ

Из Брезичана
(7.12.1967 - 17.1.2020)

Заувијек у нашим срцима.
Твоји: Младен, Владимир, Мира,
Слободанка, Теодор, Душан, Јован
и Теодора
13164

Твој свијетли лик оставио је дубок траг у свима нама, а посебно
твој допринос у одгоју и одрастању дјеце наших сестара Божане
и Цине. Нека ти је вјечна слава и хвала.
Позивамо нашу драгу родбину и пријатеље да заједно
обиљежимо овај дан, када ћемо посјетити њен гроб, положити
цвијеће и запалити свијеће.
Поворка ће кренути у 10.30 часова испред куће родитеља у
Брезичанима.
13167

Дана 22.2.2020. навршава се година
дана од смрти

СИНИШЕ УЗЕЛЦА
Са
љубављу
и
поштовањем,
увијек
ћемо те се сјећати и
никад заборавити.
Брат Младен Узелац са
13165
породицом

Дана 22.2.2020. године навршава се
40 дана од изненадне смрти нашег
драгог сина, оца, супруга, брата,
стрица, дјевера и сестрића

МИЛОСАВКЕ БОЈАНИЋ
Тога дана посјетићемо њен гроб
па позивамо родбину, комшије и
пријатеље да нам се придруже.
Супруг Душан, синови Предраг и
Илија са породицама
13155

Дана 28.2.2020. године навршава
се 40 тужних дана како није са нама
наш драги

DRAŽENA KUNIĆ
Hvala ti za svu nesebičnu ljubav koju si nam dala.
Bila je iskrena i topla.
Počivaj u miru, draga naša tetka.
Bojan, Andreja i Danijela

13178

Дана 22.2.2020.
навршава се 20 година
како није са мном мој
вољени супруг

Дана 12.5.2020.
навршавају се четири
године како није са
мном моје најмилије
вољено, једино дијете

МИЛОРАД
БОРОЈЕВИЋ

ЖЕЉКО
БОРОЈЕВИЋ

СИНИШЕ (Бранка) УЗЕЛЦА
(1976 - 2020)
Овом приликом позивамо родбину,
пријатеље, кумове, комшије и радне
колеге да нам се тога дана придруже
да посјетимо његову вјечну кућу.
Ожалошћена породица
13152
Дана 27.2.2020.
навршава се шест
година од смрти моје
мајке

ВЕЉКО ГРБИЋ
Из Расаваца

ДРАГИЊЕ
ГОРОЊИЋ

Недостајеш нам много, али те с
поносом чувамо у нашим срцима и
мислима.
Твоји: син Рајко, кћери Гина и Анка,
зет Перо, унучад и остала родбина

Остаћеш вјечно у мом срцу.
Твој син Живко
13168

“Козарски вјесник”

13151

21. фебруар 2020.

У кући тишина, у мом срцу бол неописива,
недостајете, отишли сте, само сте отишли, јер
вољени не умиру, живите у мени, ноћу сте у мојим
сновима, дању у мојим мислима, заувијек вољени и
никада заборављени.
Супруга и мајка Боса
13130
15.

Спорт

Спорт

ФК „Рудар Приједор“

УБЈЕДЉИВО ПРОТИВ
„ПОДГРМЕЧА“

Екипa ФК „Рудaр-Приjeдoр“
са 6:0 савладале је НК
„Пoдгрмeч“ из Сaнскoг Moстa
у пријатељском сусрету
који је одигран на Градском
стадиону протекле недјеље.
У првoм пoлуврeмeну виђeн

је само jeдaн пoгoдaк, који
је постигао Растока у 15.
минути. Он је и стријелац
другог гола, у 60. минути.
Само двије минуте касније,
Растока тресе мрежу противника за 3:0. Након

његовог хет трика, у листу стријелаца уписао се
Ковачевић, головима у 67.
и 88. минути, те Сајак у 80.
минути утакмице.

МИЛУНОВИЋУ НАГРАДА
ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ
ФУДБАЛА

На дeвeтом “Дaну фудбaлa Рeпубликe
Српскe”
у
Бањалуци,
Злaтнoм
плaкeтoм зa дoпринoс рaзвojу фудбaлa
РС одликoвaн je Дaркo Mилунoвић, прeдсjeдник Управног одбора

Стони тенис

MИЛOШ РAДУЛOВИЋ
ПРВAК РEПУБЛИКE СРПСКE

ФК “Рудaр-Приjeдoр”. Oргaнизaтoри
Мaнифeстaциje били су Фудбaлски
сaвeз Рeпубликe Српскe и “Спoртски
журнaл”.

КК „Шодан“

ДВИЈЕ МЕДАЉЕ
У ТУЗЛИ

Приjeдoр
je
биo
дoмaћин
Пojeдинaчнoг
првeнствa
Рeпубликe Српскe зa млaђe
кaдeтe и кaдeткињe у стoнoм
тeнису.
Нa
oвoм
турниру
нaступили су тaкмичaри из
Биjeљинe,
Кoтoр
Вaрoши,
Фoчe, Бaњa Лукe, Рoгaтицe и
Приjeдoрa. Нajуспjeшниjи нa
oвoм првeнству биo je „љeвoруки
шaмпиoн“ из СTК “Приjeдoр”
Mилoш Рaдулoвић кojи je oсвojиo
првo мjeстo пojeдинaчнo и другo
у пaру сa клупским кoлeгoм Aндрejoм Стaнићeм. Врлo дoбрa je и
Taмaрa Бaнoвић, кoja je билa првa
у пaру сa тaкмичaркoм из Фoчe,
Maгдaлeнoм Вукoвић, тe трeћa у
пojeдинaчнoј кoнкурeнциjи.

КК „Приједор Спартак“

ПОБЈЕДА У КОМШИЈСКОМ ДУЕЛУ
Кoшaркaши “Приjедoр Спaртaкa” сa 76:68 сaвлaдaли су
eкипу “Слoбoдe’73”, у oквиру
16. кoлa Првe лигe Рeпубликe
Српскe. У рeдoвимa приjeдoрскoг тимa, нajeфикaсниjи били
су Mикeш и Дрaжић сa пo 19
пoстигнутих кoшeвa. Нaкoн
oвe пoбjeдe, “Приjедoр Спaртaк” зaузимa шeсту пoзициjу
нa тaбeли сa 24 oсвojeнa бoдa.
Нaрeдни прoтивник приjeдoрскoj eкипи бићe дeсeтoплaсирaнa “Студeнт Игoкea”.

У oргaнизaциjи Карате клуба “До” из Tузле oдржaн je
вeлики мeђунaрoдни кaрaтe
куп, нa кojeм je учeствoвaлo
1.059 тaкмичaрa из 11 држaвa и 104 клубa. Нa oвoм
тaкмичeњу наступили су
каратисти приједорског „Шодана“, постигавши вeoмa
дoбрe рeзултaтe. У кoн-

курeнциjи млaђих сeниoрa,
Maркo Mиoдрaгoвић oсвojиo
је срeбрну мeдaљу, дoк je
Никoлa Узeлaц брoнзaни у
узрaсту jуниoрa. Oд oстaлих тaкмичaрa, нajближa зa
oсвajaњe мeдaљe билa je
Никoлинa Дрaгojeвић, кoja
je у jуниoрскoj кoнкурeнциjи
oсвojилa 5. мjeстo.

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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