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Како у вријеме
короне сачувати
ментално
здравље?
ОБАВЉЕНА
ТРИ ВЈЕНЧАЊА,
ЧЕТИРИ ОТКАЗАНА
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ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ПРОЈЕКАТА
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ВИРУС ПОТВРЂЕН КОД
МЕДИЦИНСКЕ РАДНИЦЕ
ИЗ ПРИЈЕДОРА

Код још једне особе из
Приједора потврђен је вирус корона. Ријеч је о тридесетосмогодишњој жени,
запосленој у Универзитетско-клиничком центру Републике Српске.
- Ради се о здравственој
радници која само живи
у Приједору, а вјероватно
је заражена на радном
мјесту у Универзитетскоклиничком центру. Већ
су изоловани они који су
били с њом у контакту рекао је командант Штаба за ванредне ситуације
града Приједора Миленко

Ђаковић.
У Приједору је, према
јучерашњим
подацима,
четворо обољелих од КОВИД-а 19. Такође, према
јучерашњим
подацима
Штаба за ванредне ситуације, под надзором је 125
особа.
- Од тога, њих 104 је у кућној изолацији, а 20 лица је
у карантину. Имамо 1.129
лица која су изашла из
надзора - истакао је Ђаковић.
С обзиром да су пред
нама васкршњи празници, Ђаковић је апеловао

на грађане да поштују
мјере забране кретања,
те да Васкрс прославе у
кругу породице. То је, како
каже, једини начин да избјегнемо ширење вируса.
- Позивам све да буду
савјесни, јер не знамо са
сигурношћу ко носи вирус,
а ко не. Много је оних који
не показују никакве симптоме и преносе вирус на
друге - упозорио је Ђаковић.
Он је свим православним вјерницима честитао
предстојећи празник.

Б. Дакић

ОПРОШТАЈ ОД
ДОКТОРА ЛАЗИЋА УЗ
“МАРШ НА ДРИНУ”

Градоначелник с представницима
вјерских заједница

ПРИДРЖАВАТИ СЕ
ПРОПИСАНИХ МЈЕРА
ТОКОМ ПРАЗНИКА

Са консултација градоначелника
и вјерских представника
Градоначелник Приједора
и командант Штаба за ванредне ситуације Миленко
Ђаковић разговарао је са
представницима Српске
православне цркве и Исламске вјерске заједнице
у Приједору о обиљежавању Васкрса и Рамазана
у периоду епидемије вируса короне. Градоначелник јепозвао вјернике да
поштују прописе и не окупљају се у већим групама,
те да се придржавају препоручене дистанце.
- Имали смо савјетовање
поводом
предстојећих
вјерских празника, како
православних тако и исламских. Желим да их сви
вјерници прославе у кругу породица, онако како
им вјера налаже - рекао
је Ђаковић подсјећајући

вјернике да се у вријеме
празновања придржавају
прописаних одредаба у
контексту пандемије вируса корона, од временских
ограничења кретања, ношења заштитне опреме
до дистанце.
- Нећемо позивати вјернике да дођу у цркву, али
нећемо им ни бранити рекао је протонамјесник
Драган Хрваћанин и додао да се Васкрс празнује
три дана и да вјерници
могу причешће обавити
и другог односно трећег
дана Васкрса. Он је свим
вјерницима
честитао
предстојећи празник традиционалним поздравом:
“Христос васкрсе, ваистину Васкрсе!”.
Амир Махић, главни имам
Меџлиса Исламске вјер-

ске заједнице Козарац,
истакао је да је ИЗ од самог почетка кризе предузела мјере у складу с
упутствима стручних институција те у потпуности
испоштовала све инструкције о понашању у актуелној ситуацији.
- Мјесец Рамазана је пун
својих посебности и посебних окупљања, али
сходно околностима, ми
ћемо видјети какве ће
бити инструкције Исламске вјерске заједнице у БиХ
која се чврсто држи куранског начела које каже:
„Ономе ко буде узрок да
један људски живот буде
сачуван, као да је све
људе на овом свијету сачувао“ - рекао је Махић.

П. Ш.

Подршка пољопривреди

ПОДЈЕЛА СЈЕТВЕНИХ ПАКЕТА

Др Миодраг Лазић,
херој нашег времена
Уз тактове “Марша на Дрину”, и Приједор је одао
почаст ратном хирургу
Војске Републике Српске,
примаријусу доктору Миодрагу Лазићу. У опроштајном писму, љекар је навео
посљедњу жељу - да буде
испраћен уз звуке „Марша на Дрину“. Од чувеног
доктора опростио се народ Републике Српске и
Србије. У сриједу, тачно
у 20.00 часова када је наступио полицијски час, у
Приједору је са разгласа
пуштена пјесма “Марш на
Дрину”. Хуманост коју је
овај доктор показао у протеклом рату, не може се
описати ријечима, рекао је
Златко Ритан, предсједник
Удружења дјеце погинулих
бораца “Насљеђе” града
Приједора.

2.

- У овим тешким временима, губимо велике људе,
а доктор Лазић је био
великан који је задужио
наш народ. Омогућио је
да многи изгубљени животи буду враћени и оставио дубок траг у историји
спасавајући наш народ.
Вјерујем да ће његов примјер изучавати наредна
покољења. Најмање што
можемо учинити је да испунимо његову посљедњу
жељу и одамо му почаст додао је Ритан.
Доктор Лазић напустио је
Ниш 1991. године и као
добровољац учествовао
у одбрани Републике Српске. У пробоју коридора
1992. године учествовао
је као хирург, а након тога
се као добровољац јавио
у ратну болницу “Коран”

на Палама. Био је један
од оснивача ратне болнице “Жица” у Блажују, код
Сарајева. Тамо је остао
пуних 40 мјесеци, као једини хирург на подручју
тадашњег Српског Сарајева и обавио више од
3.500 операција под пуном
анестезијом. “И кад ме питате како живим овде, под
Игманом, ево већ пуне две
године, а породица тамо...
тамо далеко, у Нишу, ја
кажем: ја сам овде, на
јави, са својим народом,
а ноћу, кад легнем, у сну,
са својом децом. Ујутро
не знам шта је сан, а шта
јава”, овим ријечима је свој
ратни дневник завршио
доктор Лазић.

М. Шодић.

Пакети за омасовљавање површина под поврћем
Подјела сјетвених пакета
почела је и на подручју
Приједора. Пакете је обезбиједило
Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске како би се
додатно подстакла сјетва
и производња поврћа током трајања пандемије вируса корона.
- Приједор је добио 1.300
пакета које би требало да
подијелимо у овој регији.
У почетку је било планирано око 9.000 пакета за
цијелу РС, али та бројка
сад превазилази ту цифру.
Разлог је што су се локалне заједнице укључиле у
ову активност и дале свој
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допринос, с обзиром на
појачано
интересовање
самог становништва, како
би се обезбиједиле довољне количине сјетвених
пакета - рекао је Драган
Вучковић, менаџер Прojeктa рaзвoja кoнкурeнтнoсти
рурaлнoг пoдручja, који
имплементира
ресорно
министарство.
Пакети садрже неколико
врста сјемена поврћа, три
врсте расада, двије вреће
минералног ђубрива, те
водотопиво ђубриво.
Подјелу пакета реализовао је пољопривредни
кластер „Уна-Сана“, који
окупља произвођаче и задруге за приједорске ре-

гије.
- Поред ових пакета, чија
вриједност ће бити око
300.000 КМ само за ову
регију, кроз ИФАД пројекат ће се реализовати у
вриједности око 700.000
КМ старт пакета и опреме
за произвођачке организације. Прије свега за задруге, које су у овој регији
најбројније и најактивније
у овом пројекту - додао је
Вучковић.
Из ресорног министарства
поручено је да ће на овај
начин у РС бити подијељено око 730 тона сјеменског
материјала и минералног
ђубрива.

З. Ј.

“Козарски вјесник”

Друштво

Друштво

ОБЕЗБИЈЕЂЕНО ВИШЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ПРОЈЕКАТА

ПOTПИСAН УГOВOР С
ПРEДУЗEЋЕМ “УНИJAT-M”
Грaдoнaчeлник Приjeдoрa
Mилeнкo Ђaкoвић и влaсник прeдузeћa “Униjaт-M”
Mлaдeн Униjaт пoтписaли су угoвoр o извoђeњу
рaдoвa нa сaнaциjи штeтa
нa
инфрaструктурним
oбjeктимa кojи су oштeћeни у прoшлoгoдишњим

дoбилo диjeлoвe укупних пoслoвa. Циjeним дa
ћe сe плaнирaни рaдoви тaкo бржe oдрaдити и
дa ћe oбjeкти приje бити
стaвљeни у функциjу. Ми
ћeмo нaстaвити плaнирaти дaљe, кaкo би сe штo
вишe послова везаних за

у Дoњим Oрлoвцимa и
Вeликoм
Пaлaнчишту,
сaнaциja и рeкoнструкциja прoпустa у Гoрњoj
Лaмoвитoj,
рeгулaциja
кoритa Вриjeскe и рeкoнструкциja
прoпустa
у
Tрнoпoљу,
изрaдa
и
рeкoнструкциja
прoпу-

пoплaвaмa, тe нa oбнoви друштвeних дoмoвa.
Риjeч je o угoвoримa зa
кoje су зaвршeни тeндeри, a вeћинoм сe рaди
o
инфрaструктурним
прojeктимa кojи су вeзaни зa сaнaциjу штeтe oд
пoплaвa. Пoслoви су пoдиjeљeни нa вишe лoтoвa,
тaкo дa ћe их извoдити
пeт фирми, мeђу кojимa и
“Униjaт-M”, нaпoмeнуo je
Ђaкoвић.
- У питaњу je сeт пoслoвa
кojи су били нeoпхoдни
грaду и зaдoвoљствo ми
je штo je вишe фирми

сaнaциjу објеката oштeћeних у пoплaвaмa привeлo
крajу - рeкaо je Ђaкoвић.
Униjaт сe зaхвaлиo Грaдскoj упрaви и грaдoнaчeлнику нa oвим пoслoвимa,
jeр су oд вeликoг знaчaja
у трeнуцимa eкoнoмскe
кризe.
- У врeмeну кaда кризa
пoгaђa нe сaмo РС, вeћ
циjeли свиjeт, ови пoслoви су дoбрoдoшли нашој
фирми кoja зaпoшљaвa 75
рaдникa - рeкao je Униjaт.
Угoвoрoм су oбухвaћeни
слeдeћи рaдoви: сaнaциja друштвeних дoмoвa

стa и путeвa у Шуркoвцу,
Љeскaрaмa и Кaлajeву, тe
рeкoнструкциja прoпустa
нa пoтoку Љубиjицa. Ту
је и уклaњaњe диjeлoвa
бeтoнскoг мoстa нa рjeчици Бистрици, уклaњaњe
пjeшaчкoг мoстa у Нишeвићимa тe изгрaдњa нoвoг,
a бићe сaнирaни прoпусти у Oмaрскoj и Лaмoвитoj. Овим угoвoрoм
oбухвaћeнa je и сaнaциja
крoвoвa нa друштвeним
дoмoвимa у Гoмjeници и
Дoњeм Пeтрoвoм Гajу.

Вриједност пројекта 44.296 КМ
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић и
представник фирме “НЕК
03” Небојша Крагуљ потписали су уговор за више
инфраструктурних пројеката, који су везани за
санацију штете настале
усљед поплава, али и за
изградњу нових инфраструктурних
објеката.
Ријеч је о изградњи плочастог пропуста у Бишћанима, реконструкцији и
проширењу
плочастог
пропуста у Рашковцу, санацији потпорног зида у

Зецовима, те реконструкцији моста у Горњој Пухарској.
- Вриједност пројекта
је 44.296 КМ. Честитам
предузећу које преузима
послове и вјерујем да
ћемо на вријеме и квалитетно одрадити сав посао. Ово је био шести и
посљедњи уговор у сету
уговора везаних за санацију штетe од поплава
из претходних година на
инфраструктурним објектима - рекао је Ђаковић.
Градској управи захва-

лио се Небојша Крагуљ,
представник фирме “НЕК
03” из Приједора. Каже
да послују од 1976. године, те да имају лиценцу
за нискоградњу.
- Добили смо дио послова које ћемо одрадити у
наредном периоду. Надамо се да ће их убудуће
бити више - рекао је Крагуљ.
Почетак радова планиран је након васкршњих
празника.

М. Шодић

РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА
И ПОТПОРНОГ ЗИДА У
ГОРЊОЈ ЛАМОВИТОЈ

Грaдoнaчeлник
Приjeдoрa Mилeнкo Ђaкoвић
и дирeктoр прeдузeћa
“Нискoгрaдњa
Maрjaнoвић” Гoрaн Maрjaнoвић
пoтписaли су угoвoр o
извoђeњу
рaдoвa
нa
рeкoнструкциjи мoстa и
пoтпoрнoг зидa у Гoрњoj
Лaмoвитoj. Ђaкoвић је

“Козарски вјесник”

појаснио да је риjeч o
oбjeкту кojи je стрaдao
током прoшлoгoдишњих
пoплaвa, aли и збoг вeликог тeрeтa кojи сe превози
прeкo мoстa. Због тога је
пoстojaлa мoгућнoст дa
мoст стрaдa.
- Oвo спaдa у диo хитних
пoслoвa кojи сe мoрajу

урaдити у нaшeм грaду, a кojи су вeзaни зa
пoсљeдњe пoплaвe, тe зa
пoплaвe 2014. гoдинe. Нa
тoм пoдручjу, гдje сe рaди
oвa сaнaциja, билo je и
лoкaлних пoплaвa - истакао je Ђaкoвић.

З. Ј.

З. Ј.

Санација крова мјесног дома у Јелићкој

ЗАШТИТИТИ ОБЈЕКАТ
ОД ПРОКИШЊАВАЊА

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић и
Сања Добраш,
директор предузећа „Балкан
коп - ђурђевак“ доо Бања
Лука, потписали су уговор
о санацији дијела кровне
конструкције друштвеног
дома у Јелићкој.
- У овим тешким тренуцима борбе с вирусом корона, Град Приједор настоји
завршити активности око
низа тендера везаних за
неодложне послове - рекао је градоначелник Приједора Миленко Ђаковић
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након потписивања уговора између Градске управе
и бањалучког предузећа
«Балкан коп - ђурђевак”.
Он је додао да је ово
битан посао, јер се Градска управа опредијелила
да санира најнеопходније
дијелове објеката, а то
су, у овом случају, кровне
конструкције на којима долази до прокишњавања.
- Очекујем да ће посао
бити урађен у складу са
пројектом и на вријеме рекао је Ђаковић.
Захваљујемо
Градској

управи што се одлучила
за нашу понуду и изразила спремност да пројекат
одмах реализујемо, рекла
је Сања Добраш, директор
„Балкан коп - ђурђевка»,
додајући да ће се одмах
стартовати са радовима.
- Сав потребан материјал
смо набавили. Углавном
ћемо радити у што краћем
року, а можда чак и прије
рока - рекла је Добрашева.
Вриједност овог пројекта
7.555 КМ без ПДВ-а.

П. Ш.

3.
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Градска управа Приједор

КРАЋЕ РАДНО ВРИЈЕМЕ ШАЛТЕР-САЛЕ
Због пандемије вируса корона, радно вријеме шалтер-сале Градске управе Приједор је
од 7.30 до 14.00 часова. Рад
са странкама преко 65 година је уторком и петком од 7.30
до 10.00 часова. Редукован је
и број радника на шалтерима.
Јасминка Мурселовић, шеф Одсјека за пријемну канцеларију и
области грађанских права, каже
да шалтер-сала иначе броји 14
радника, а у овој ситуацији раде
само четири. Дневно имају око
60 странака.

- Без обзира на пандемију, живот тече даље. Људи се рађају,
људи умиру. Да би остварили
одређена права, лица морају
уписати чињенице рођења и
смрти и то је обавезно - рекла
је Мурселовићева. Важно је
истаћи да се поштују све мјере.
Простор се редовно дезинфикује, а у шалтер-салу странке не
могу ући без заштитне маске и
рукавица.
- Апел грађанима је да оно што
морају да обаве у шалтер-сали
да обаве, а све што може да

Поштују се све прописане мјере

остане за послије, нека остане. Да у овој ситуацији смање
контакте са другим особама и
да се придржавају прописаних
мјера. Све што треба, ми ћемо
одрадити, имамо довољан број
радника - поручила је Мурселовићева.
Откако су уведене мјере због
корона вируса, тачније од 18.
марта до сада, обављена су три
вјенчања, а четири су отказана.

Јасминка Мурселовић

Младенци у доба короне:
Мелинда и Неџад Горетић

М. Шодић

Посљедице вируса корона

МАЛЕ РАДЊЕ И УГОСТИТЕЉИ ТРПЕ ВЕЛИКЕ ГУБИТКЕ

штета. Прије свега, битно је да
помогнемо људима који не раде
- сматра Ђаковић.
У незавидном положају су и угоститељи. Кафићи и ресторани
су затворени. Прихода нема, а
обавеза је много. Уздају се у помоћ Владе Српске.
- Надамо се да ће нам држава
изаћи у сусрет и да ћемо имати
неку помоћ. Поздрављамо то што су нам
помогли у мар- Поред
ту, када су у
Владе РС, ту је
питању пои локална заједница,
рези и доприноси.
која има одређене
мјере за помоћ привреди. Обећали
су да ће
Угоститељи очекују помоћ Владе РС
То ће нам много олакшати за април
Посљедице вируса корона већ ублажавати мје- цијелу ситуацију. Наравно, р а д н и ц и м а
један дио терета ћемо
осјете мали предузетници, по- ре, али мислим
обезбијепут фризерских и козметичких да ће и Влада Реморати поднијети и
дити нето
салона. Власници ових радњи публике
Српске,
ми сами - рекао
плате, наупутили су писмо градоначел- а и Град Приједор
је Александaр
нику Приједора у којем траже да урадити све што буде
Дрљача.
им се, на неки начин, надокнаде могуће да се помогне
губици које трпе због немогућно- онима којима је забрањен
сти пословања
рад и смањени приходи. Ипак,
Упозорили су да, због блока- не могу никоме обећати да ће
де рада, неће моћи санирати бити попуштања у мјерама зафинансијске посљедице, те су бране - рекао је командант Штанадлежнима предложили да, из- ба Миленко Ђаковић.
међу осталог, буду ослобођени Он, ипак, тврди да ће бити донеплаћања комуналне таксе, да им сене одређене мјере за помоћ
се омогуће субвенције за рачуне привреди. Његов приједлог је да
за гријање, одвоз смећа и друге се одређени инфраструктурни
обавезе. Такође, апелују да се пројекти пролонгирају, те да се
стане у крај “раду на црно”, јер тај новац усмјери за помоћ овом
ће, како наводе, због нелојалне сектору.
конкуренције бити приморани да - Моје мишљење је да се, поставе кључ у браву. Из градског ред овога што је урадила Влада
Штаба за ванредне ситуације РС да помогне привреди, може
поручују да, за сада, немају рје- урадити и више, ако зауставимо
шење и да све зависи од одлуке дио пројеката који нису хитни и
Републичког штаба.
та средства инвестирамо у при- Ми не можемо на своју руку вреду, да је спасимо од великих

4.
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дамо се да ће тако и бити. Ми
имамо 26 радника и нико није
добио отказ, а надам се да нећемо бити присиљени то урадити
- рекао је власник Мотела “Ле
Понт” Данијел Суртов.
И власник кафе бара “Down
Town” Александaр Дрљача рачуна на помоћ надлежних.
- Поред Владе РС, ту је и локална заједница, која има одређене
мјере за помоћ привреди. То
ће нам много олакшати цијелу
ситуацију. Наравно, један дио
терета ћемо морати поднијети
и ми сами. Што се тиче процјена, о томе је тешко говорити, јер
не знамо како ће људи послије
овога реаговати и да ли ће бити
уопште расположени за кафану
- истакао је он.
Упркос тешкој ситуацији, приједорски угоститељи тврде да не
планирају отпуштати раднике.
Младена Зорић, радница једног

угоститељског објекта, истиче
да, без обзира што не раде, плату уредно примају.
- Без обзира на овако тешку ситуацију, код нас нико није добио
отказ. Наравно, на чекању смо.
Послодавац нам је исплатио
плате. Надамо се да ће све ово
брзо проћи и да ћемо ускоро почети са радом - оптимистична је
она.
Оптимистични су и у Удружењу
угоститеља. Предсједник Удружења, Горан Дакић вјерује да
ће, када почну са радом, надокнадити све губитке.
- Нека наша оптимистична предвиђања су да би у мају могли
почети радити. Реално је надати
се да неке приходе можемо остварити у јулу и августу, ако се до
тада све смири у околним државама - рекао је Дакић.
Пролонгиране су и свадбе,
крштења и друге свечаности, па
су на губитку и власници свадбених салона.
- Сувишно је причати о томе
какви су губици, ако вам се затвори комплетан објекат и када
људе вратите кући. Ја сам радницима исплатио дохотке за
март, а како ће бити даље, не
знам - искрен је власник свадбеног салона “Атлантис”.
Још нема назнака када би поједине радње и угоститељски
објекти могли почети са радом.
У сваком случају, дисциплина и
стрпљење су сада неопходни,
јер и ово ће једном проћи. Надати се да ћемо се ускоро вратити
нормалним животним токовима,
онако како је то било прије короне.

Б. Дакић

“Козарски вјесник”
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Превентивне мјере

РУСКИ СТРУЧЊАЦИ
ДЕЗИНФИКОВАЛИ БОЛНИЦУ
варало се на тему бројних
епидемиолошких питања.
- Говорили смо о протоколу лијечења пацијената са доказаним вирусом
корона, дефинисању случаја, питању услова када
пацијент може да се отпусти, када се сматра да
је завршено лијечење и
када пацијент одлази у
кућну изолацију... Да бисмо доказали да вируса
нема код пацијента, потребна су два негативна
теста. Пацијент се тада
отпушта и одлази у кућТимови руске војске за
дезинфекцију, у уторак су
дезинфиковали болничке
капацитете у Приједору.
Ријеч је о систематичној
дезинфекцији
простора
приземља, поликлиничког дијела, лифтова, холова на сваком спрату,
одјељења за дневну онколошку терапију у главној
згради. У потпуности је
дезинфикована и зграда
бивше Психијатрије, намијењена лијечењу у изолацији. Др Мирко Совиљ,
в.д. директорa ЈЗУ Болнице „Др Младен Стојановић“, каже да је помоћ
руских стручњака значајна. Ради се о великом
доприносу раду болнице
и сигурности пацијената.
Ова дезинфекција је много систематичнија.
- Дезинфикује се сва
опрема која се налази у
амбулантама, сви простори су под одређеним притиском изложени дезинфицијенсу, тако да је ово
систематичнија и детаљнија дезинфекција - каже
др Совиљ.
Много им то значи. Због
рада болнице, али и сигурности
пацијената,
мада су овај простор де-

Систематична дезинфекција
зинфиковали и прије и у
вријеме пандемије.
- Дезинфекцију ових простора проводили смо све
ово вријеме и радимо то
у континуитету. Радили
смо то и прије појаве овог
вируса, а у овим околностима врши се појачано
дезинфекција у више наврата и систематично.
Ово је значајан допринос
раду наше установе и сигурности наших пацијената - истакао је др Совиљ.
Каже да је стручни тим
из Руске Федерације, састављен од љекара, специјалиста епидемиолога,
инфектолога и анестезиолога, прошле суботе
посјетио болницу. Разго-

ну изолацију. О тим питањима смо разговарали
са руским стручњацима
- открива др Совиљ и наглашава да су прихватили
неке корисне сугестије
које се у болници проводе
од почетка ове седмице,
попут мјерења тјелесне
температуре не само на
улазу за пацијенте већ и
за запослене на службеном улазу. Такође љекари
приликом консултативних
прегледа, у преласку с
одјела на одјел, користе
другу униформу. Руски
стручњаци дали су пуну
подршку начину организације и рада болнице у
постојећим околностима.
М. З.

ВАТРОГАСЦИ НАБАВИЛИ
НОВ ЧАМАЦ ЗА СПАСАВАЊЕ
Приједорски ватрогасци
набавили су нов чамац,
батеријски развални алат
и сонар. Само за набавку
чамца, Ватрогасни савез
РС издвојио је око 33.000
марака. Чамац је дуг 5,95
метара и широк 1,80 са
мотором од 30 коњских
снага.
- Намијењен је ватрогасном тиму за спасавање
на води - каже Небојша
Миљуш, командир ТВЈ
Приједор.
Уз чамац су добили батеријски развални алат,
пријеко потребан за спасавање повријеђених у
саобраћајним несрећама.
- И чамац и алат набављени су захваљујући средствима Ватрогасног савеза
РС, којима желим да се
захвалим, али и свим ватрогасцима у РС - рекао је
Миљуш.
Набавком чамца и додатног алата, Ватрогасна јединица у Приједору
постала је једна од опремљенијих у РС. Проблем
је једино старо возило

“Козарски вјесник”

за спасавање са висина
чија ће набавка причекати
боља времена.
- Возило које посједујемо
је старо преко 47 година,
технички превазиђено и
једва га одржавамо у исправном стању. То нам је
можда једина слаба страна опреме коју ћемо покушати да ријешимо, кад
ово све прође, у сарадњи
са градским и републичким органима - навео је
Миљуш.
Са новим чамцем, при-

једорски
ватрогасци
сад имају пет пловила,
од којих су два гумена.
Миљуш истиче да су, захваљујући УНДП-ју, добили и сонар. Монтира се на
нови чамац и захваљујући
њему, биће у могућности
да претраже корита ријека Сане и Уне, те околна
језера. Уз снимања дна,
може послужити и приликом отежане потраге за
утопљеницима.

М. З.

ПРИВРЕДНИЦИ И ДИЈАСПОРА
ПОМАЖУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ
Приједорска болница “Др Младен Стојановић” дочекала је пандемију вируса корона са свега три респиратора, што је недовољно у новонасталим околностима. Како би се што брже реаговало, градоначелник Приједора затражио је помоћ приједорских
привредника, који су се одмах прикључили акцији прикупљања
средстава за потребе болнице. Формиран је и Одбор за праћење
и кориштење средстава, који координира набавке
могнемо нашим суграђанима,
поручује
Енес
Кахримановић, директор
“Аустронета”.
Захвалио
се и дијаспори која је и у
овим тешким тренуцима
уз Приједор.

Наши грађани нас требају
и морамо да им пружимо
оно што је неопходно да,
у случају потребе, буду
лијечени на адекватан и
квалитетан начин, каже
Младен Јелача, директор
“Арселор Митала Приједор” и члан овог одбора.
До сада се овој акцији
прикључило око 40 при-

Младен Јелача,
директор
“Арселор Митала
Приједор” и члан
Одбора

вредника и физичких
лица.
- Успјели смо да прикупимо око 340.000 КМ, како у
новцу, тако и у вриједности робе која се донира.
Већ смо ушли у реализацију трошења средстава
на основу препорука из
болнице. Усмјерили смо
средства за оно што је најхитније, а то су респиратори, мониторинг систем
за лијечење пацијената са
корона вирусом, заштитна опрема, дезинфикациона средства... Ова акција
је добро почела, желимо
и даље да је афирмишемо, сви они који желе могу
да нам се придруже. Као
одговорни привредници,
на овај начин желимо да
помогнемо нашој локалној заједници - рекао је
Јелача.
Заједно можемо да по-

Енес Кахримановић,
директор “Аустронета” и
члан Одбора
- Лично знам појединце
који су извршили уплате,
како из Приједора, тако и
наши људи који се налазе
у иностранству. Зато имамо два рачуна, текући и
девизни. Нама ће болница и све ово што се набави требати сутра. И 10 КМ
је вриједна донација. Битно је да смо сви заједно и
да у овим тешким временима помогнемо нашем
граду, нашој болници и
нашим суграђанима - поручио је Кахримановић,
који је такође члан наведеног одбора.
Дио средстава је усмјерен приједорском Дому
здравља.

М. Шодић

“АУТОТРАНСПОРТ” ОСТВАРУЈЕ
ПРИХОД ОД СВЕГА 15 ОДСТО
што је обавеза овог
предузећа.
- Не знамо колико ће ово
потрајати,
али
свакако
ослушкујемо
шта
говори
Влада РС, Привредна комора
РС,
Удружење
Бранко Кљајић,
превозника
РС,
директор “Аутотранспорта”
Синдикат. С обзиром
да је наше предузеће у
градском
власништву,
Посљедице корона вируса осјете и у приједор- обратили смо се и Градском “Аутотранспорту”. Укинуте су међуград- ској управи, да видимо
ске линије, а када је у питању градски превоз, како превазићи ову тешку
раде само линије за превоз радника који имају ситуацију - додао је он.
мјесечне карте. Какво је заиста стање, довољ- У овој ситуацији у “Аутоно говори податак да је дневни просјек пређе- транспорту” су имали разумијевања од добављача
них километара са 3.300 спао на свега 500
нафте. Имају и договор са
Све дјелатности су угро- цу. Аутобуска станица је банком о пролонгирању
жене, али превоз највише, закључана, не остварује- одређених обавеза. У
каже директор “Аутотран- мо приходе. Смањен је и досадашњем пословању
спорта” Бранко Кљајић. број пролазака возила на су, како каже Кљајић, све
Предузеће сада остварује техничком прегледу - ре- обавезе уредно извршавали, али у овој ситуацији
приход од свега 15 одсто.
као је Кљајић.
разумијевање
- Већ смо у губитку око Све активности су заус- очекују
100.000 КМ. Знамо сви да тављене и у Туристичкој одређених институција.
је школа обустављена 10. агенцији “Аутотранспор- Надају се да ће се што
марта, од тада су прекину- та”. Аутобуси саобраћају прије вратити у нормалне
ти редови вожње за Бања на неколико линија и то токове рада и пословања.
Луку, Нови Град и Кнежи- само за превоз радника,
М. Шодић

17. април 2020.

5.

Тим поводом

Тим поводом

ПАКЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ ЖУПЉАНЕ
Поводом
ускршњих
празника, предсједник
Скупштине града Приједор Мирсад Дуратовић,
са сарадницима, посјетио је Римокатолички
жупни уред Св. Јосипа
у Приједору и приједорског жупника Марка Видовића. У делегацији су

били чланови Координације социјално-хуманитарних организација
Приједора: начелница
Одјељења за друштвене
дјелатности Моња Касаловић, директор Центра
за социјални рад Приједор Бранислав Вујасин,
секретар Црвеног крста

Приједор Зоран Веселиновић и предсједник Удружења грађана
“Оптимисти” - Јавна
кухиња Зијад Ћанић.
За социјално угрожене

достава куханих оброка
из јавне кухиње, помоћ
од стране Координације
у прехрамбено-хигијенским артиклима, помоћ
радно способним жу-

Посјета жупном уреду

Жупник Марко Видовић и
предсједник Скупштине града Мирсад Дуратовић

жупљане ове жупе уручени су пакети са прехрамбено-хигијенским
артиклима и заштитним
маскама против корона
вируса. Након разговора
са жупником Видовићем,
договорени су и други
видови помоћи угроженим жупљанима жупе
Св. Јосипа као што су

пљанима у набавци сјеменско-садног материјала за прољетну сјетву.
Договорена је и боља
сарадња жупе Св. Јосипа и “Каритаса” са Центром за социјални рад,
Црвеним крстом и Градском управом, наводи се
у саопштењу за медије.
КВ

Како у вријеме короне сачувати ментално здравље?

КРЕИРАТИ ВРИЈЕМЕ И
ДОЗИРАТИ ИНФОРМАЦИЈЕ

6.

Грујић Тимарац и препоручује
строгу селекцију информација.
Све додатно компликује страх
за егзистенцију. Многи су
остали без посла, а неки,
нажалост, и без својих ближњих.
- Сама ова ситуација је неизвјесна, а неизвјесност

ћ е

Слободанка Грујић - Тимарац

Психијатријска служба привремено измјештена
ствара анксиозност. Анксиозност
тјера у потрагу за информацијама
од којих мисле да ће добити неку
сигурност. Резултат је да постају
још анксиознији и напетији. Дакле
у овом времену би требало да се
направи селекција информација
и да се сконцентришемо на ово
вријеме које је тренутно, а то шта

бити, то ћемо касније - поручује
овај искусни љекар.
На Психијатрији имају довољно
стручног кадра, а располажу и
свом потребном заштитном опремом и довољном количином дезинфекционих средстава.

М. З.

17. април 2020.

Петнаест активних чланица
Овог Васкрса, приједорске
домаћице не могу рачунати
на домаће перетке и јаја из
Кола српских сестара. Овдашње Коло има тридесетак
чланица, углавном старије
животне доби, које не могу
напуштати домове осим
када је то пензионерима
допуштено одредбама Републичког штаба за кризне
ситуације. Због ових ограничења и ванредног стања
изазваног вирусом корона,
изостаће
традиционална
васкршња активност у Колу,
потврдила је предсједница
Јадранка Мијић.
- Нама је јако жао што грађани неће имати, ове годи-

друже и да нешто науче што
се тиче традиције, обичаја и
наше домаће кухиње. Ми на
списку имамо око 30 чланица, од којих је петнаест активних, мада су и оне у годинама од 63 па до осамдесет
- истиће Јадранка Мијић.
Да су грађани препознали

Јадранка Мијић,
предсједник КСС Приједор

РЕЦЕПТ ЗА ВАСКРШЊЕ ПЕРЕТКЕ

Психијатријска служба приједорске болнице измјештена је и тренутно се налази у Дому за дјецу
и омладину ометену у развоју у Чиркин Пољу.
Рад су прилагодили ванредним условима, а
осим у хитним случајевима, пацијенти под терапијом могу их контактирати телефоном на број
066/693-194
Доктор Слободанка Грујић Тимарац, начелник Психијатријске
службе приједорске болнице, наглашава да грађани психолошку
подршку могу добити и од Центра за ментално здравље. Свакодневне и бројне информације
о пандемији вируса који је однио
бројне животе у свијету, сви не доживљавамо на исти начин. Као ни
већину времена које проводимо у
кући. Некима је због тога потребна помоћ, али и савјети како све
то лакше пребродити.
- Људи реагују различито и то
најчешће зависи од структуре и
потенцијала личности. Највећи
проблем у карантину, у изолацији
и у овом времену имају особе са
симптомима анксиозности, напада панике, страха од заразне
болести, које имају проблем са
самоћом. Тешко се сналазе и код
њих је тај проблем изражен - каже
др Грујић Тимарац и додаје да
већина људи поштује наложене
мјере.
- Требало би да се толико не јури
за тражењем информација које
су нам данас и те како доступне.
Сви су мишљења да вијести треба послушати једном до два пута
дневно и да се слушају препоруке
Министарства здравља. Људима
препоручујем да креирају своје
слободно вријеме и да раде оно
за што претходно нису имали прилике. Укратко да се баве оним што
им одговара и што воле - каже др

КОРОНА СТОПИРАЛА
АКТИВНОСТИ КОЛА
СРПСКИХ СЕСТАРАОВОГ ВАСКРСА БЕЗ
ПЕРЕТАКА И ЈАЈА

За васкршње перетке по рецепту Кола српских сестара потребно је: 20 јаја, 1 кг оштрог и
1 кг меког брашна, 2 прашка за пециво, 8 кашика
шећера, 1 кашичица соли, 2 дл уља, 0,5 дл киселе воде. Миксером измутити јаја и остале састојке, додавати брашно, измијешати и добро
израдити руком тијесто. Самљети на машину
за мљевење 3 пута. Обликовати их и сјећи врхове маказицама. У већу шерпу ставити воду
да прокуха, посолити...спустити перетке да
кратко прокувају. Док се дигну са дна, окренути
их и готови су. Ставити на крпу да се охладе и
сутрадан пећи. На 250 степени угријати рерну
и 15 минута пећи
на тој температури,
па 15-20
минута
на 180
с т е п ени и 1015 минута на 150
степени
Целзијусових.
не, наше перетке за
својим васкршњим столом,
али то ће дати прилику домаћицама да се потруде и
провјере нашу рецептуру
коју смо им ми годинама показивали - рекла је Мијићева.
Коло српских сестара у Приједору обновило је рад 1991.
године. За цијело то вријеме
настојале су да подмладе
чланство, али нажалост, за
очување традиције и обичаја
углавном су заинтересоване
жене старије животне доби.
- Поново апелујем на све
млађе жене да нам се при-

квалитет онога што припремају вриједне чланице
Кола српских сестара, потврђује рекордна бројка од
пет хиљада васкршњих перетака и до двије хиљаде
бојених јаја, које су прошле
године спремиле у Колу. Дио
су продавале грађанима, од
чега су подмиривале текуће
трошкове, а дио поклањале социјално угроженима,
вишечланим породицама и
удружењима која раде са
осјетљивим категоријама.

Д. С.

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

За сваког понешто

Сјећање: Светозар Ћоровић, приповједач и писац

ГЛАС РОДНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Светозар Ћоровић

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

НА ДАНАШЊИ ДАН

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

1790. - Умро Бенџамин Френклин, амерички научник и државник.
1814. - Рођен Јосиф Панчић,
српски ботаничар и природњак.
1894. - Рођен Никита Хрушчов,
руски државник и политичар.
1895. - Завршен Први кинеско-јапански рат, по ком је Кина
признала независност Кореје,
а острво Формозу (Тајван) предала Јапану.
1919. - Умро Светозар Ћоровић, српски књижевник.
1977. - У Лихтенштајну први пут
гласале жене.
1983. - Индија лансирала први
вјештачки сателит.
2017. - Преминула Барбара
Буш, прва дама САД.

“Козарски вјесник”

На данашњи дан, 17. априла 1919. године, у Мостару
је умро Светозар Ћоровић,
српски писац и приповједач, који је у десетак књига
приповједака, исто толико
романа и неколико драма,
осликао живот и (не)прилике родне му Херцеговине.
Радове је објављивао и у
многим листовима и часописима (“Голуб”, “Невен”,
“Босанска вила”, “Луча”, “Отаџбина” и “Бранково коло”),
а свестран и образован, какав је био, огледао се и у
другим књижевно-културним
активностима. Био је члан

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
Трговачки уговор Кулина Бана са Дубровчанима из 1189. године је једна од најстаријих
сачуваних исправа писана народним језиком.
***
Становници Шангаја годишње троше милијарду јуана, односно 120 милиона долара, на кућне љубимце.
***
Круна древних византијских царева била је од
злата са интарзијама од драгог камења, непроцјењиве вриједности.
***
Концертни оркестар може да има од осам до
сто извођача, зависно од дјела које се изводи
и броја инструмената за које је дјело написано.
***
На општинским изборима у Београду августа
1920. године побиједила је комунистичка листа Филипа Филиповића. (1878 - 1938.).
***
Доктор Милан Јанковић Батут (1847 - 1940.)
прикупио је 26.000 наших медицинских израза.

мостарског друштва „Гусле“,
уредник календара “Неретљанин”, а уз остало, посланик у Босанском сабору и
покретач и уредник часописа
“Зора”. Његова најпознатија
дјела су „Женидба Пере Карантана”, „У мраку” и “Мајчина султанија”, а особито роман “Стојан Мутикаша” који
је доживио и телевизијску
екранизацију. Њему у част
додјељује се награда „Светозар Ћоровић”, а традиционално се одржавају и „Ћоровићеви сусрети писаца“.
Најпознатије Ћоровићево дјело

Р. Р.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

НЕКАД БИЛО

Била су то лијепа времена.
...Кад је месо било - месо, а пилетина - пилетина.

МОДНИ ТРЕНДОВИ

Ко би рекао да савремена мода (не)плански иде
уназад.
...Све до Евиног костима.

ТЈЕРАЈУ СВОЈЕ

Криволовци и даље тјерају своје.
За њих ни у комшилуку нема ловостаја.

НЕ БИ НИКО

- Шта још треба знати о корони? - пита један читалац.
Ех, шта?! Да је то једина круна коју нико не би
ставио на главу.

НИСУ ВЛАСНИЦИ

Мачке, ако је вјеровати, имају девет живота и само
један проблем.
Нису власници својих живота.

ЉЕПШЕ ЗВУЧИ

Не пристајем на мајмуне као најближе претке.
Љепше звучи да смо постали од Адама и Еве.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Парада под маскама, 9. Није кратко, 10. Умјетничка четврт Париза, 12. Приморски
град у Црној Гори, 14. Кратак мушки капут, 15. Сок
каучуковог дрвета, 17. Дан (енг.), 18. Други самогласник, 19. Негостопримство (гр.), 21. Танасије Куваља,
23. Маштар, 24. Литар, 25. Женски пјевачки глас, 27.
Није добар, 28. Лична замјеница, 29. Градитељ, 31.
Умјетност (лат.), 32. Град у Истри, 33. Грчко острво,
34. Четвртаста канта.
УСПРАВНО: 1. Тешка болест, 2. Име књижевнице
Кристи, 3. Монденски часовник, 4. Ознака азота, 5.
Јуначки спјев, 6. Јадранско острво, 7. Град у Мароку,
8. Слуга, 9. Незналица, нестручњак, 11. Одан човјек,
13. Соли оксалне киселине, 16. Господин (шп.), 20.
Присвојни придјев, 22. Име глумца Гејбла, 26. Војвођанска ријека, 28. Најстарији град у Њемачкој, 30.
Њемачки писац Томас, 31. Врста папагаја (мн.), 33.
Катарина Томашевић, 35. Ознака сумпора.
Р. Речевић

Рјешење из прошлог броја: мезозоик, мрко, цапин,
расно, јети, аветно, рај, в, лакрдија, ир, голет, г, њет,
Лен, га, Амазон, Сар, камаз, лира, цариници.
17. април 2020.
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П. Ш, З. Ј, М. Ш.
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Друштво

Друштво

Ватрогасцима муке задају неодговорни појединци

КАЗНЕ ОД СТО ДО ХИЉАДУ КМ

Дневно на терену петнаестак ватрогасаца

Паљење ватре на отвореном приликом пољопривредних радова задаје главобољу приједорским
ватрогасцима. Дневно због људског немара имају
најмање пет интервенција, а само у првој половини
априла забиљежили су 33 оваква пожара
Небојша Миљуш, командир Територијалне ватрогасне јединице Приједор, наглашава да је
интервенција било и у комплексима “Шума Српске”. Ватрена
стихија на подручју Горњег Јеловца прогутала је око 15 хектара шуме. У помоћ прискачу и
добровољна ватрогасна друштва попут ДВД „Козарац“ чији
су ватрогасци неколико часова
гасили пожар у Средњој Омарској.
- Имали смо пожар и на рејону
Равске, гдје смо ишли у испомоћ
Добровољном друштву Оштра
Лука. У Горњем Јеловцу имали
смо захтјевну интервенцију гдје
смо у гашењу пожара помагали

лугарима и радницима из “Шума
Српске”. Ми смо били техничка
испомоћ - каже Миљуш.
Све ове пожаре на отвореном
су, како истиче, узроковали нехат и непажња наших суграђана.
- Опет апелујемо да то не чине,
јер немамо пуно кишног периода, а јаки су удари вјетра, па се
пожар брзо шири. Интересантно је да до 12 часова немамо
дојава, а послије почињу прве
интервенције и дуго трају - каже
Миљуш и додаје да је због честих интервенција дневно на
терену најмање 15-ак ватрогасаца. Најтеже је кад се истовремено гаси неколико пожара. У

Ватрогасном дому дежура једна
екипа. Миљуш не крије да је организација захтјевна, али и да
су до сада успјели изаћи на крај
са свим пожарима. Неодговорне
појединце подсјећа на високе
казне за ложење ватре на отвореном без претходне најаве ватрогасцима, које износе од 100
до 1.000 марака.
- Затражили смо помоћ од
МУП-а РС, Полицијске управе
Приједор, да нам помогну око
кажњавања несавјесних, али и
тражења починилаца односно
који пале ватре без надзора.
Законска обавеза је кад неко
од наших суграђана жели да
спаљује било какав коров или
ложи ватру на отвореном, да то
пријави Ватрогасној јединици наглашава Миљуш и додаје да
се, поред времена паљења корова, мора знати и ко то ради.
Од оних који ложе ватре на отвореном очекује да она буде
под њиховим надзором па зато

слиједе и упуте о начину како
се то ради, али и препорука да
се, за сваки случај, обезбиједе
напртњачама које могу добити на реверс у ТВЈ Приједор.
У супротном, може доћи до неконтролисаних пожара који за

собом остављају пустош с великом материјалном штетом и повремено и људске губитке. Од
почетка ове године било је 137
оваквих пожара, на сву срећу
без повријеђених.

М. З.

Писма читалаца
ЗАХВАЛНОСТ ВАТРОГАСЦИМА ИЗ КОЗАРЦА
Овим путем бих се, у име пар заселака Средње Омарске, желио
захвалити петорици припадника Добровољног ватрогасног друштва “Козарац” на несебичној и пожртвованој помоћи приликом
недавног гашења шумског пожара на подручју Средње Омарске.
Упорност и одлучност тих момака вриједна је сваке похвале и
дивљења, а о њеној величини довољно говори чињеница да је
опожарена површина цц 200 дунума. На једној путној комуникацији су успјели пресјећи линију пожара да не пређе у запарложене и сухом травом пуне њиве којима би се пожар за пола сата
спустио у засеоке Ћупи и Мамићи, а онда би посљедице биле несагледиве. Са напртњачама на леђима, пуних пет сати настојали
су, и на крају успјели, да локализују и угасе пожар да не угрози засеоке Мајсторовићи, Паспаљи и Беговићи. Ни имена им не знам,
те им се овим путем још једном од срца захваљујем.

Раденко Мамић

Небојша Миљуш

„НЕВЕНОВЦИ” СТАРИМ ЛИЦИМА КОРОНА ОДГОДИЛА
ФЕСТИВАЛЕ
ПОКЛОНИЛИ 300 МАСКИ
ПОЗОРИШТА И
ХОРОВА

Удружење „Невен“, које
окупља родитеље дјеце
с посебним потребама,
поклонило је Дому за
старија лица 300 заштитних маски сашивених
у Дневном центру овог
удружења. Прављење
маски помогло је предузеће „Нути дуе“ које је
донирало средства за
набавку материјала.
- Стотину маски је за раднике, а двије стотине за
кориснике Дома. Толико
ми је драго што можемо
бити на услузи нашим
суграђанима и нашим
радом допринијети да
се осјећају сигурније. Захвални смо и предузећу
„Нути дуе“ које је донирало средства за набав-

Весна Берић: сашили око 2.500 маски
ку материјала - рекла је
Весна Берић, предсједница Удружења „Невен“.

Она је нагласила да су
маске, а сашили су до
сада око 2.500, бесплат-

не и да их могу добити
сви којима су потребне.
- Наш рад је бесплатан,
али немамо средстава
да набавимо материјал рекла је Берићева.
То је уједно позив људима добре воље да
донирају средства или
материјал како би се у
„Невену“ наставио овај
хуманитарни рад. „Невенове“ маске стигле су
до бројних појединаца,
али и до Дома здравља,
Болнице,
Комуналног
предузећа,
Удружења
„Оптимисти“, Полицијске
управе, али и до наше
медијске куће, на чему
смо им посебно захвални.

М. З.
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Већ сад је извјесно да ће два
значајна културна догађаја,
фестивали
позоришта и
хорова „Златна вила“, због
пандемије вируса корона,
бити пролонгирани за нека
боља времена. Фестивал
позоришта требало би да,
уколико се испуне одређене претпоставке, буде одржан на јесен, а хорова наредне године у мају.
- Упитна су и средства,
јер треба опоравити мале
предузетнике - каже Зоран
Барош, директор градског
позоришта. Учесници би
требало да потврде свој долазак, а ријеч је о великим
позоришним кућама.
- Ријеч је о изузетној конкуренцији, са изузетним представама. Пратећи програм
био је осмишљен веома

добро, али, Боже мој, то је
виша сила. Ако не буде ове,
Фестивал ће бити наредне
године - каже Барош.
Аљоша Новаковић, директор Музичке школе „Саво
Балабан“ и предсједник
Умјетничког савјета Фестивала хорова, истиче да ће
Фестивал бити одржан наредне године у истом термину од 7. до 9. маја.
- Предложили смо Градској
управи Приједор, а они су
то подржали, да помјеримо
„Златну вилу“ за следећу
годину, с тим да ће хорови
који су требали учествовати
ове године аутоматски бити
учесници наредне, а то
исто важи и за жири - каже
Новаковић.

М. З.
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Мозаик

Огласи

ПОЛИЦИЈА ПОЗВАЛА ГРАЂАНЕ
ДА ПОШТУЈУ НАЛОЖЕНЕ МЈЕРЕ

Сретоја Вујановић, начелник Полицијске управе Приједор, истакао је на редовној тромјесечној
конференцији за новинаре, да
полицијски службеници, поред редовних активности праћења стања
јавног реда и мира, криминалитета
и саобраћаја, предузимају мјере на
поштивању закључака Републичког, али и општинских и Градског
штаба за ванредне ситуације те
Владе РС.
- То се тиче мјера које се односе
на ингеренције евентуално других
инспекцијских органа , па према
њима идемо са информацијама везаним за забране кретања, поштивања полицијског часа, односно
напуштања мјеста пребивалишта.

Такође проводимо мјере и радње
које проистичу из свеукупног ванредног стања на подручју Републике Српске - рекао је Вујановић.
Од 16. марта до 16. априла расвијетљена су два кривична дјела
непоступања по здравственим
прописима за вријеме пандемије.
- Ради се о два лица која су прекршила мјере кућне изолације, једно
на подручју Новог Града и једно
на подручју Приједора. Оба лица
су након крим обраде принудно
смјештена у за то предвиђене карантине на подручју ових локалних
заједница. Кад је ријеч о забрани кретања у вријеме полицијског
часа и напуштања мјеста пребивалишта, евидентирана су 132 пре-

кршаја, од тога 91 у вријеме полицијског часа, 14 у вези са кршењем
забране кретања лица старијих
од 65 година, 23 кршења забране
напуштања мјеста пребивалишта,
а четири прекршаја се односе на
кршење кућне изолације - навео је
Вујановић и позив упутио и онима
који у недјељу славе Васкрс.
- С обзиром да су наступајући васкршњи празници пред нама, позивам грађане на подручју приједорске регије да првенствено посвете
пажњу својој безбједности, да поштују мјере које је донио Републички штаб, односно да остану у
својим кућама и поштују наложене
мјере ношења заштитне опреме,
маске и рукавица те да друштвени
контакт смање на најмању могућу
мјеру. Такође напомињем да је на
снази одлука Републичког штаба
у вези са забраном окупљања три
и више лица на јавним мјестима
те да ће полицијски службеници
у наредном периоду, посебно у
дане када је дозвољено кретање,
примјењивати репресивне мјере
према лицима која се неодговорно
понашају, како према себи тако и
према другим грађанима - истакао је начелник Вујановић који је
у име Полицијске управе Приједор
грађанима православне вјероисповијести честитао Васкрс.
М. З.

Дарко Вујасиновић уловио штуку
тешку девет килограма
Дарко Вујасиновић, професор енглеског језика, моделар, колекционар и велики љубитељ путовања
по егзотичним крајевима, од дјетињства има још један хоби: риболов! Ових дана му се посрећило па је на удицу закачио штуку
тешку девет килограма. Уловио
ју је на једном од језера Рудника
“Омарска”.
- Ухватио сам је на варалицу, такозвану класику. Када сам је чистио, из њене утробе извадио
сам шарана од преко килограма,
што довољно говори о величини
рибе. Иначе овакве штуке су баш
ријеткост и сматрају се капиталцима, јер обично примјерци који се
улове су тешки од два до четири
килограма - каже Дарко који је риболов заволио још као дијете, али
је имао и дужу паузу пошто су га

привлачили други хобији.
- Мој брат је страствени риболовац и штука је ухваћена његовим
прибором, јер се ја више бавим
такозваним пловкарењем односно
риболовом на пловак, док је он загрижени и страствени вараличар.

У посљедње вријеме смо доста на
води, јер нам је пуно љепше ову
изолацију проводити на ријеци и
уживати у риболову и жубору ријеке него у кући - каже Вујасиновић.

Број: 08-сл/20
Датум: 13.04.2020. године

ПОЗИВ

за укључивање у акцију
„Прољетно уређење града“
Град Приједор, и ове године, у циљу љепшег
изгледа града, организује акцију „Прољетно
уређење града“.
Акција обухвата чишћење града, односно уређење зелених површина око школа,
пословних објеката, стамбених зграда, улица,
тротоара, обала и корита ријека и других неуређених површина на подручју града Приједора.
Град Приједор ће, у склопу ове акције,
организовати бесплатан одвоз прикупљеног
отпада у акцијама као и одвоз кабастог отпада, а према утврђеном распореду Комуналног предузећа. Град ће, такође, обезбиједити
одређен број садница цвијећа, украсног грмља, клупа и корпи, за уређење школа и мјесних заједница.
Позивају се грађани, мјесне заједнице,
власници пословних простора, школе, омладинске организације, НВО, заједнице етажних
власника и др. да дају свој допринос очувању,
заштити и унапређењу животне средине, односно да дају свој допринос љепшем изгледу града. Заједнице етажних власника се
обраћају искључиво путем мјесних заједница
којима припадају.
За све информације обратити се Административној служби Града Приједор Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове на телефон 052/245-187.
Акција уређења je започела 01.04.2020.
године и траје до краја априла.
ЉЕПШИ И ЧИСТИЈИ ГРАД ТРЕБА БИТИ
БРИГА СВИХ НАС!
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Златко Ритан, дипл. инг. арх.

П. Ш.

FIRMA CARL KUEHNE DOO IZ KOZARSKE DUBICE OBAVJEŠTAVA
SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA NASTAVLJA SA
POTPISIVANJEM UGOVORA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA
APRILA, TE OSTAJE POUZDAN PARTNER SVIM ZAINTERESOVANIM
ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA KORNIŠONA.
FIRMA NUDI:
• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.
RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU ZARADU NA
SVOJOJ ZEMLJI BEZ POČETNOG ULAGANJA.
INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA: 065/595-625
CARL KUEHNE VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I OSTANITE KOD
KUĆE!!!
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Огласи

Дана 22.4.2020. навршава се година дана од смрти
сина, супруга и оца

СЛАЂЕНКА ТУБИНА
(1971 - 2019)

Тужан је ово дан, јер нас подсјећа на растанак.
Љубав је превелика, бол претешка, туга за тобом
вјечна, с нама си... увијек и заувијек.
Мајка Драгица, супруга Рената и синови Саша и
Данијел
13429
Дана 20.04.2020.
навршава се
тужна година од
смрти драгог сина
и брата

Тужно сјећање
на драгог сина и
брата

Дана 22.4.2020. навршава се година
дана од смрти нашег драгог

СЛАЂЕНКА ТУБИНА ДЕНКЕ
(1971 - 2019)

Заувијек ћеш остати у нашим
срцима и сјећањима.

Брат Озрен, снаха Смиља, Стефан
и Анђела

13430

Посљедњи поздрав

ОСТОЈИ ЦРНОБРЊИ
(1957 - 6.4.2020)

Драги наш Остоја, изненада и прерано си
нас напустио. Отишао си без повратка, твоја
добра душа и весело срце је стало. Нама је
остала само бол, туга и сузе. Тако да ћеш
нам много недостајати. С тобом смо били
поносни, остале су твоје лијепе успомене.
Никад, никад заборављене... у нашим
срцима остајеш с нама. Сад нам одмарај у
миру Божијем. Нека ти је вјечна слава.
Твоји другари
УДРУЖЕЊЕ ОЈКАЧЕ УСОРЦИ
13427

Дана 20.4.2020. године навршава се
тужна година од смрти нашег вољеног
супруга, оца и дједа

Дана 23.4.2020.
навршава се седам
година како није с нама
наш супруг, отац и дјед

РАЈКА ШОРМАЗА
(1954 - 2019)

РАНКО (Млађен)
КЕСАР
Заувијек у нашим срцима.

С тугом и болом, вјечно те се сјећају супруга Бранка, син Далибор, кћерка Слађана, снаха Сњежана, зет Дејан и унучад Александра, Наталија, Никола и Стефан
13433

МИЛЕНКА
ШОРМАЗА
(1951-1994)

Са великим болом и најљепшим
успоменама чуваћемо вас од заборава.
Мајка Богданка и брат Остоја са
породицом.
13441

Дана 18.4.2020. навршава се 40 дана
од смрти нашег

(002)

Дана 19.4.2020. године
навршава се 10 година
откако ниси с нама

Тужно сјећање на нашег радног колегу

РАЈКА
ШОРМАЗА
(1954-2019)

Супруга Драгиња, син Младенко и кћерка
Данијела са породицама

МИЛОВАНА НОВКОВИЋА НОЛЕТА
(1958 - 2020)

РАДОМИР
БАЋО ДРАГИЋ
(1956 - 2010)

Био си све што чини доброг човјека: тих,
племенит, одговоран и моралан.
Твојим изненадним одласком, остала је
велика празнина међу нама.
У тишини вјечног мира, почивај нам, друже наш.
Колектив ДОО „Градинвеста“

Заувијек у срцу својих најмилијих.
Твоји: син Дарко и супруга Мира
13419

13432

IN MEMORIAM

МАЛИ
ОГЛАСИ
- Продајем кућу у Копривни, вода,
струја, телефон, са 11 дунума земље. Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или 065/ 917
- 207 (10432)
- Изнајмљујем двособан намјештен стан 54м2, Бањалука - насеље Ада.
Контакт телефон: 065/ 942 - 681

ДУШАНА (Осте) КОНДИЋА
Вјечно ожалошћени: супруга Станка,
син Горан, кћерка Сузана, брат
Миле, зет, снаја и унучад
13424

12.

IZET (Dedo) CRLJENKOVIĆ
(1967 - 2020)
S poštovanjem,
Mjesne zajednice: Bišćani, Rizvanovići,
Rakovčani i Hambarine

- Продајем пчелиња друштва у ЛР
кошницама са два тијела са по
два полумедишта (бијела) и ХН
решетком.
Цијена по договору када се изврши увид у понуђено.
Број тел. 065/801-229 (13313)

(0001)

17. април 2020.
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Дана 22.4.2020. године навршава се
година дана од смрти супруге и мајке

Posljednji pozdrav

ДУБРАВКЕ
ХРВАЋАНИН
(1968 - 2019)

EKREM HAMZIĆ
(1952 - 2020)
Vječnost nije dovoljna da se zaboravi
tvoja dobrota, tvoj duh i veliko srce.
Nedostajaćeš nam beskrajno.

Живјећеш вјечно у нашим срцима. Они који се воле, остају заувијек
у срцима. Недостајеш нам, али си у нашим срцима. Памтићемо те и
бићеш заувијек у нашим мислима.

Tvoji Snježa, Arman i Jennifer

Твоји најмилији: супруг Радојица, кћерке Дики и Слађи

13439

Posljednji pozdrav

EKREM HAMZIĆ
(1952 - 2020)
Uvijek ćemo te čuvati od zaborava i sa
ponosom pričati o tebi.
Benko sa porodicom
13439

Posljednji pozdrav

13418

У сриједу, 22.4.2020. године навршава се
година дана од смрти наше

Дана 22.4.2020. године навршава се
година дана од смрти наше драге

ДУБРАВКЕ ХРВАЋАНИН
(1968 - 2019)

ДУБРАВКЕ (РАНКА)
ХРВАЋАНИН

Драга Дубравка, нека те анђели чувају, а
ми ћемо у срцима заувијек да те носимо
и волимо. Никад те нећемо заборавити.
Недостајеш много.
Слава, Рајко, Нина и Оги

Љубав, успомене и сјећање на тебе
чувамо у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка Мира, сестра
Зденка, брат Зденко и снаха Неда

13416

13415

Дана 22.4.2020. године навршава се
година дана од смрти моје снахе

Дана 22.4.2020. године навршава се
година дана од смрти моје снахе

ДУБРАВКЕ ХРВАЋАНИН

ДУБРАВКЕ ХРВАЋАНИН

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати
од заборава.

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.

EKREM HAMZIĆ
(1952 - 2020)

Komšije iz ulaza Pećani B3-1
13440

Дана 21.4.2020. године
навршавају се двије
тужне године од
смрти нашег вољеног
супруга, оца и дједа

МИЛАНА
КЕСИЋА
ЉУБАВ ЈЕ ВЈЕЧНА!
Сјећање на твоју доброту и племенити лик
никада не престаје. Вјечно живиш у нашим
срцима и сјећањима.
Твоји најмилији: супруга Нада, син Душан,
кћерке Душанка и Божана и унучад
13437
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Од Раденка - Браце, Дијане и Жељка
13416

17. април 2020.

Од заове Радане
13416
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Посљедњи поздрав нашој драгој Даци, анђелу нашем,
која нас је напустила 13.4.2020. године

Посљедњи поздрав нашој колегиници

ДАНИЈЕЛА ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977 - 2020)

Драги наш анђеле, срећо наша, волимо те највише
на свијету. Нека те анђели чувају. Никад те нећемо
заборавити, јер док живимо ми, живјећеш и ти са нама.
Вољени никад не умиру.
Твоји неутјешни: мајка Миланка, сестра Весна, сестрић
Никола и Михајло и зет Дарио
13435
Посљедњи поздрав

ДАНИЈЕЛИ
Ако је смрт угасила свјетло живота, никада неће угасити
сјећање на твоју доброту и племенитост.
ГРАДСКО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Посљедњи поздрав
нашој

ДАНИЈЕЛА
ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977 - 2020)

ДАЦИ

Вољени увијек остају у нашим срцима.
Никада те нећу заборавити.

(0001)

Мики Марковић

15/2020

Драга наша, прерано си
нас напустила, туга је
неописива. Вољећемо те
вјечно.
Твоје пријатељице и
куме Гога, Драгана и
Љиља са породицама
(0001)

Посљедњи поздрав

ДАНИЈЕЛА
ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977 - 2020)
Остаћеш увијек са нама, јер вољени никад не умиру.
Кум Гиле и кума Драгана са дјецом
14.

17. април 2020.
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Посљедњи поздрав

Дана 18.4.2020. године навршава се
40 дана како нас је напустила најбоља
мајка, бака и прабака

ЗДРАВКА (рођ. ШОДИЋ)
ДАЉЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА
ЈАЊОШ
КОСИЋ
(1977 - 2020)

С љубављу.
Твоји најмилији

13428

Дана 23.4.2020. године навршава се
шест мјесеци од када није са нама

ДУШАН (Раде) МИКИЋ

Све смо могли ми, да је дужи био дан, да смо имали мало
више времена…
Супруг Бошко и син Теодор
13438

Посљедњи поздрав

Драги наш, и даље живиш у свакој нашој ријечи, сузи и успомени.
Твоји: супруга Гина, кћерка Љиљана и син Драженко
са породицама

13426

Сјећање на драге родитеље

Болно сјећање

Посљедњи поздрав

МИЛИЦА ТАТИЋ
Вољени никад не умиру.
Поносим се баш што си
ти моја мама. Још нисам
свјесна да те нема... не
прихватам да нећеш
доћи да ме утјешиш...
Твоја мезимица Весна
13417

ДРАГАН
(4.2.2015.)

ГОРОЊА

ДАРА
(21.4.2016.)

С љубављу и поштовањем.
Породица

(000)

Дана 20.4.2020. навршава се 10 година
од смрти сина и брата

ПЕРИЦЕ ЈАРИЋА

ДАНИЈЕЛА ЈАЊОШ
КОСИЋ
(1977 - 2020)

ДАНИЈЕЛИ
С поштовањем.
Колектив Јавне здравствене
установе "ДОМ ЗДРАВЉА"
Приједор

Од свекрве Милене, свекра Раде и
заове Јелене са породицом
13438

(0001)

Посљедњи поздрав нашој

In memoriam

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Мајка Анђелка, отац Никола и брат Данијел

13426

Дана 20.4.2020. године навршава се
10 година од страдања нашег драгог

Тужно сјећање на нашег

ПЕРИЦЕ ЈАРИЋА

ПЕРИЦУ ЈАРИЋА

Једно љето без тебе буди тугу, али
и најљепше успомене на твој лик.
Постоји љубав коју смрт не прекида
и туга коју вријеме не лијечи.
Супруга Ева и син Константин

Живјећеш вјечно у нашим срцима.

ПЕРИЦА ЈАРИЋ
С љубављу и
поштовањем.
С. Оташевић

13431

Тужно сјећање

ДАНИЈЕЛИ
Успомена на тебе никад неће да
изблиједи.
Твоји пријатељи из ГО ДНС-а
ПРИЈЕДОР
(0001)

“Козарски вјесник”

ПЕРИЦА ЈАРИЋ
Твој
ведри
дух
и
племенитост
се
не
заборављају. Вјечна ти
слава.
Породица Тривић 13431

13421

17. април 2020.
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Distribucija

Свим Хришћанима Желимо
Срећне Васкршње Празнике
Besplatni info telefon
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.

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари 234-271, 234-701,
234-442, служба малих огласа, рачуноводство и маркетинг 232-863, 211-575,
техничка припрема 243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор
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