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КРАЈЊЕ ВРИЈЕМЕ ЗА
САНАЦИЈУ ФАСАДА
Козарац:
КОРОНА
ЗАУСТАВИЛА
ДОЛАЗАК
ДИЈАСПОРЕ

Козарац би, доласком дијаспоре, током љетних мјесеци живнуо и увећао број становника бар неколико
пута. У ово насеље, са око 3.500 сталних житеља, у
јулу и августу слило би се најмање 20-так хиљада
Козарчана који данас живе у преко 50 земаља свијета. Бар је тако било ранијих година.

Додијељене награде у оквиру акције

“Уреди свој врт”
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ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

Николина Аничић,
студент
генерације
Филозофског
факултета

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН: 052 225 755

СВЕ
ПОЧИЊЕ
ОД ЖЕЉЕ

У
О
В
НО
РУ
О
Д
ЈЕ
И
Р
П

Тим поводом
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Отварање “Патрије” у мају 2021. године

УСКОРО ЗАВРШЕТАК
ФАСАДЕ - СЛИЈЕДИ
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

Приврeднa кoмoрa Рeпубликe Српскe

КУПOВИНOM ДOMAЋИХ
ПРOИЗВOДA ПOMOЋИ ПРИВРEДИ
рoбe у врeмeну рeaлизaциje
кaмпaњe.
- Пaндeмиja je приликa дa сe
oвe aктивнoсти интeнзивирajу. Свaки грaђaнин мoжe
дaти свoj дoпринoс и пoмoћи
oпстaнaк нaших прeдузeћa
тaкo штo ћe бирaти дoмaћe
прoизвoдe. Tрeбa истaћи дa
je квaлитeт oнo штo нaшe
прoизвoдe издвaja oд других,
кojи су мoждa нeкaд зa ниjaн-

Робна кућа „Патрија“ у функцији
за мање од годину дана

Новонастала ситуација изазвана епидемијом вируса
корона, утиче на динамику радова на реконструкцији
бивше робне куће „Патрија“. Према ријечима архитекте
Бојана Шипке, отварање овог објекта може се очекивати у мају следеће године
Шипка истиче да се упоредо изводе
радови на покривању нижег дијела објекта, те припремне позиције
за покривање горњег дијела. Сам
пројекат претрпјеће измјене, углавном у унутрашњости.

Бојан Шипка, архитекта

- Имамо непредвиђену ситуацију да
нам је “Синестар” ушао као закупац
објекта. То подразумијева додатни
посао како бисмо и тај сегмент, који
није раније планиран, завршили и
уклопили у планирану динамику рекао је Шипка.
Тренутно се ради на затварању
објекта. Термика је урађена, а очекује се завршна облога фасаде, па
ће се ускоро видјети и вањски обриси.
- Паралелно са затварањем објекта и заштитом од вањских утицаја,
бавимо се унутрашњим радовима,
као и додатном заштитом инсталација, прије свега у подрумском дијелу објекта, гдје су дотрајале - истиче Бојан Шипка.
Поред бутика свјетских брендираних фирми и кино-сале, „Патрија“ ће
на посљедњем, дограђеном спрату
имати елитни ресторан и дјечију играоницу, а у подруму објекта биће
смјештен велики „Тропиков“ маркет.
П. Ш.

„Купуjмo дoмaћe - нaшe je
бoљe“, кaмпaњa je кojу 10 гoдинa рeaлизуje Приврeднa
кoмoрa Рeпубликe Српскe.
Циљ je прoмoциja дoмaћих
прoизвoдa и jaчaњe приврeдe.
Aкo сe oдлучимo зa купoвину дoмaћих прoизвoдa, нa
тaj нaчин свaкo oд нaс мoжe
дaти свoj дoпринoс рaзвojу
приврeдe, a нa крajу и
oпштих
услoвa
живoтa,
jeр
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вa, пoручуjу из
пoврћa мoгли бeсплaтПриврeднe кoмoрe
нo дa кoристe прoдajнe штaнРС. Диjaнa Ђaкoвић, рукoвo- дoвe. Рeaлизoвaли смo и aкдилaц
приjeдoрскe
Кaн- циje oбиљeжaвaњa прoизвoдa
цeлaриje Приврeднe кoмoрe нa пoлицaмa у мaркeтимa
РС, пoдсjeтилa je дa oвa кaн- и нa тaj нaчин oлaкшaли
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мaнифeстaциjaмa кoje прoмo- Штo сe тичe рeзултaтa кaмвишу прoизвoдe приjeдoрскe пaњe, oнa нaпoмињe дa je
рeгиje.
примjeтнo дa рaстe прoмeт

Омладински савјет Приједор

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КРОЗ АКТИВИЗАМ МЛАДИХ

Са једне од радионица

Омладински савјет Приједор реализује
пројекат “Активирај се, покрени се”, чији
је циљ да млади спознају да су управо они
носиоци промјена у друштву
У току су радионице на
којима млади уче о писању
и имплементацији пројеката, те јавном наступу.
- Радионице су окупиле
ученике средњих школа
и чланове Омладинског
савјета Приједор, а предавања води Илија Трнинић, оснивач Института за
развој младих и заједнице

2.

Бања Лука - рекла је Медина Рамић, предсједник
Скупштине ОСП-а.
Омладински савјет Приједор организује и такмичење за младе. На тему
“Урбани-рурални
живот
младих”, омладинци фотографисањем, сликањем
и писањем поезије могу да
искажу своју креативност.

- Позив је отворен до 2.
августа, а своје радове
млади могу послати на
мејл Омладинског савјета
Приједор. Радови ће бити
објављени на Фејсбук
страници ОСП-а од 2. до
11. августа, а рад са највише лајкова у свакој категорији осваја награду
- појаснио је Срђан Шобот,
предсједник ОСП-а.
Побједницима такмичења
награде ће бити уручене
12. августа на Међународни дан младих. Планиран
је и Омладински едукативни камп на Козари,
када ће млади радити на
изради три пројекта, која
ће бити реализована у
нашем граду. Омладински
савјет Приједор овај пројекат реализује захваљујући
подршци БХРИ програма,
који спроводи Међународна организација за миграције ИОМ, уз финансијску
подршку Америчке агенције за међународни развој УСАИД.

Дијана Ђаковић

су jeфтиниjи - рeклa je Ђaкoвићeвa.
Jeдинo
квaлитeтoм,
прoизвoђaчи из Рeпубликe
Српскe мoгу дa сe избoрe
зa мjeстo нa инoстрaним тржиштимa. Кaмпaњe усмjeрeнe
нa
прoмoциjу
дoмaћих
прoизвoдa нису нeштo штo нe
рaдe и другe зeмљe, тaкo дa
ни РС ниje изузeтaк. Пaртнeр
у кaмпaњи „Купуjмo дoмaћe
- нaшe je бoљe“ je Mинистaрствo тргoвинe и туризмa РС.
Ђaкoвићeвa je пoхвaлилa и
улoгу мeдиja у циjeлoj причи.

З. Ј.

ПРЕДЛОЖЕНА КОМБИНОВАНА НАСТАВА
Влада РС, односно Кризни штаб донијеће модел
који ће бити примјењиван
од септембра, са почетком школске године, а
највјероватније ће то бити
комбинована настава, потврдила је медијима Наталија Тривић, министар
просвјете и културе РС. По
ријечима Тривићеве, то је
један од најбољих моде- проводили у школи, а друла. Ђаци би једно вријеме го код куће, гдје би били у

М. Шодић

31. јул 2020.

контакту са просвјетним
радницима. Министарство здравља и социјалне
заштите РС и Институт за
јавно здравство РС средином августа ће дефинисати епидемиолошку ситуацију и у зависности од тога
предложиће се начин на
који ће ђаци започети нову
школску годину.

КВ

ВЕЛИКИ БРОЈ ЖАЛБИ НА
БАХАТУ ВОЖЊУ И БУКУ
КВАДОВА И МОТОРА
Национални парк “Козара”
позвао је посјетиоце да
буду одговорни и према
другима и према природи,
након што је у посљедње
вријеме ова јавна установа примила велики број
жалби и приговора грађана на бахату вожњу и велику буку мотора, квадова
и других моторних возила.
“Треба имати на уму да
посјетиоци у Парк долазе
ради одмора, уживања у
природи, мира и тишине
и да бука, као и бахата во-

жња, ремете не само мир
посјетилаца, већ и животињског свијета”, саопштено је из Националног парка “Козара”.
Национални парк “Козара” прво ће спроводити
мјере упозорења, а затим
и кажњавања, за возаче
моторних возила који се
не придржавају основних
правила понашања која
важе у заштићеном подручју, најављено је из ове
јавне установе.
Срна

“Козарски вјесник”
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У Нишевићима обиљежен
Дан устанка

У селу Нишевићи обиљежен је 27. јул, Дан устанка
против фашизма у БиХ током Другог свјетског рата.
Због пандемије вируса
корона, окупио се мањи
број мјештана, родбине
жртава те представника
борачких организација и

МЗ Омарска. Том приликом положени су вијенци
код Спомен-обиљежја Милеве Мијатовић. Сјећања
о животу и страдању ове
скојевке, која је на звјерски
начин мучена и убијена у
17. години живота, евоцирао је Душан Мијатовић.

Делегације борачких организација положиле су
вијенце на Спомен-обиљежја пострадалима у НОБу као и онима који су своје
животе изгубили у Одбрамбено-отаџбинском
рату. Парохијски свештеник Владимир Кос одржао
је парастос за жртве оба
рата. У име ГО СУБНОРа Приједор присутнима се
обратио Обрад Кос, поручивши да је ово свијетли
примјер како треба поштивати жртве, које су пале
зарад наше слободе.
- Ова традиција се не
смије прекинути, а желио
бих да се догодине окупимо у већем броју, како би
се на још свечанији начин
обиљежила 80. годишњица дизања устанка - рекао
је Кос.

Љубица Крешко-Романић

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРГАНИЗОВАО
ПРИЈЕМ ЗА НИКОЛИНУ АНИЧИЋ
И ИВОНУ ОДИЦКИ

СНСД: ПОНИШТЕНО
РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ
КАСАЛОВИЋЕВЕ И РОСИЋА
Одбор за жалбе града
Приједора поништио је
рјешење о разрјешењу
СНСД-ових
начелника
одјељења за друштвене
дјелатности и за привреду
и пољопривреду те у овој
странци очекују да Моња
Касаловић и Раде Росић
буду враћени на своја
радна мјеста, речено је на
конференцији за новинаре. Ово је логичан слијед
ствари, сматра шеф Одборничког клуба СНСД-а
Далибор Павловић, након што је на 9. посебној
сједници Скупштине града
Приједора донесена, како
је рекао, незаконита одлука о смјени кадрова ове
странке с мјеста начелника два градска одјељења.
- С обзиром да су поништене одлуке о смјени које је
Скупштина града донијела
на приједлог градоначелника Приједора, тражимо
од њега да одмах врати начелнике одјељења
на њихова радна мјеста.
Није нам јасно због чега
су
уопште
смијењена
два најбоља начелника
одјељења, а нико није
дошао на њихово мјесто истакао је Павловић.
У свему види политичке
разлоге и покушај ДНС-а
да удовољи свом коалиционом партнеру СДС-у који
је већ имао припремљена имена за те позиције,

а што није реализовано,
јер нису имали већину,
тврди шеф Клуба одборника СНСД-а. Раде Росић, смијењени начелник
Одјељења за привреду и
пољопривреду, нада се да
ће се ускоро поступити по
рјешењу Одбора за жалбе.
- Ми смо 11. јуна поднијели
жалбу Одбору за жалбе, у
складу са Законом о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе. Одбор је
10. јула донио рјешење о
поништењу рјешења Скупштине града Приједора, а
ми смо то рјешење запримили 21. јула - прецизирао
је Росић.
- Жалбу смо упутили због
погрешне примјене материјалног права у вези

са доношењем самог рјешења, такође због непотпуног и нетачног вођења
поступка и битне повреде
поступка приликом тока 9.
посебне сједнице Скупштине града - рекла је Моња
Касаловић,
смијењена
начелница Одјељења за
друштвене дјелатности.
За СНСД, како кажу, дилеме нема: уколико Моња
Касаловић и Раде Росић
не буду враћени на своја
радна мјеста, законско
право које им припада,
смијењени начелници потражиће на суду, а то ће
онда нанијети још већу
финансијску штету Приједору и нарушити углед
града, поручено је са конференције за новинаре.

Д. С.

Волар: свађа двојице мјештана
ескалирала рањавањем из пиштоља

УПУЦАО ГА, ЈЕР ЈЕ ВОЗИО
ДРВА ПРЕКО ЊЕГОВЕ ЊИВЕ
Поносни на њихов успјех

Миленко Ђаковић, градоначелник Приједора, организовао је
пријем за Николину Аничић, студента генерације на Филозофском факултету у Бањој Луци, и Ивону Одицки, која је освојила
трећу награду на Међународном фестивалу “Славјански базар”
у Бјелорусији
Бити студент генерације
посебна је част, али и привилегија. Николина је дипломирала са најбољим
оцјенама на учитељском
студију Филозофског факултета у Бањој Луци. Мастер приводи крају, а планира да упише докторске
студије.
- Труд се исплати, а ја
увијек кажем да је темељ
сваког успјеха жеља. Након жеље долазе јасно постављени циљеви, добра
организација, упорност и
вјера у себе. Хвала градоначелнику и Граду Приједору који су препознали
све оно што сам постигла
и остварила током студија
- рекла је Николина.
Ивона је представљала
БиХ на Међународном
фестивалу “Славјански базар” у Бјелорусији. У свој
родни Приједор вратила се
са трећом наградом. Ученик је приједорске гимназије, а музика је саставни
дио њеног живота.
- Поносна сам што сам

“Козарски вјесник”

представљала БиХ на тако
престижном
фестивалу.
Ово је значајан успјех за
мене, нарочито што су на
том фестивалу награде освајали велики музичари са
наших простора. Морам да
се захвалим нашем градоначелнику на подршци, то
је диван гест и много нам
значи - рекла је Ивона.
У свој град вратила се пуна
утисака и богатија за још
једно музичко искуство.
- Заиста нисам имала никаква очекивања, али сам
освојила трећу награду на
престижном фестивалу за
младе извођаче - додала
је она. Када се слегну утисци, Ивона планира да сними пјесму, а своје суграђане и ширу публику можда
ће почастити још једним
кавером. Пријему је присуствовао и Никола Деретић,
предсједник
Словенског
културног центра из Бања
Луке.
- У име Словенског културног центра који његује културну сарадњу са славен-

ским народима, дошао сам
да присуствујем овом чину
и честитам овим дјевојкама, посебно Ивони коју смо
с пуним повјерењем усмјерили ка Бјелорусији. Она
је то повјерење апсолутно
оправдала и хвала јој на
томе - рекао је Деретић.
Градоначелник
Ђаковић
истакао је да је успјех ових
дјевојака вриједан пажње,
те да Град, као добар домаћин, жели да то пренесе
домаћој јавности.
- Њихова достигнућа су врхунског карактера, с тим би
се подичили и много већи
градови. Ми овим желимо
да кажемо да смо увијек уз
наше грађане који постижу
најбоље успјехе на свом
животном путу, радујући
се њиховом даљем усавршавању - рекао је градоначелник.
Николину и Ивону градоначелник је обрадовао пригодним поклонима.

М. Шодић

Стево Томчић,
замјеник начелника
ПУ Приједор
Припадници
Јединице
жандармерије Полицијске
управе Приједор, у уторак
су у поподневним часовима, како сазнајемо, ухапсили Млађана Тубина из
Волара због постојања
основа сумње да је починио кривично дјело убиство у покушају. Он се терети да је тог дана око 16
часова и 55 минута у Волару из пиштоља једним
хицем ранио мјештанина
Душка Грбића. Пуцњави
је, према нашим сазнањима, претходио вербални
сукоб, јер је 65-годишњем
Тубину наводно засметало што Грбић вози дрва
преко његове њиве. Наводећи иницијале осумњиченог за убиство у покушају и иницијале рањеног
32- годишњака, замјеник
начелника ПУ Приједор
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Стево Томчић, у сриједу
је новинарима рекао да је
догађај, који је оквалификован као убиство у покушају, полицији пријављен
у поподневним часовима.
Након тога осумњичени је
ухапшен.
- Осумњичено лице слободе су лишили припадници
Јединице жандармерије
ПУ Приједор, а повријеђени је смјештен у Болницу
“Др Младен Стојановић”

тужилаштва Приједор и
полицијских службеника
ПУ Приједор. Такође од
стране Тужилаштва извршен је и претрес просторија које користи осумњичено лице. Том приликом
је нађено оружје за које
претпостављамо да је
њиме извршено наведено
кривично дјело - рекао је
Томчић.
Осумњичени
је
након
документовања и ком-

у Приједору, гдје му је
указана адекватна медицинска помоћ. Тренутно
је ван животне опасности.
Незванично сазнајемо да
је Грбић рањен у стомак и
да је у уторак и оперисан.
На лицу мјеста извршен је
увиђај од стране дежурног
тужиоца Окружног јавног

плетирања предмета, уз
извјештај о почињеном
кривичном дјелу убиство у покушају, предат у
надлежност поступајућег
тужиоца Окружног јавног
тужилштва Приједор.

М. З.

3.

Друштво

Друштво

Кампања „Посјети и осјети Козару“
привлачи посјетиоце

У субoту
„Кoзaрa ултрa трејл“

НАГРАЂЕНИМА ПУНИ
ПАНСИОНИ НА КОТЛОВАЧИ

Tрeћу гoдину зaрeдoм, плaнинa Кoзарa бићe дoмaћин спoртскe
мaнифeстaциje “Кoзaрa ултрa трејл“, кoja је заказана за субoту,
1. aвгустa. Taкмичaри ћe снaгe oдмjeрити у три тркe нa стaзaмa
дужинe 10, 25 и 45 килoмeтaрa
- рeкao je шeф Oдсjeкa зa
спoрт, културу, oмлaдину и
пoрoдицу Дрaгaн Вучeнoвић.
Oдржaвaњe oвaквe мaнифeстaциje дoбaр je знaк,
jeр сe у вријеме кaдa сe
свe oткaзуje, нa крajишкoj љeпoтици ипaк нeштo
дeшaвa, смaтрa дирeктoр Нaциoнaлнoг пaркa
„Кoзaрa“ Дрaгaн Рoмчeвић.
- Дрaгo нaм je штo сe
„Кoзaрa
ултрa
трејл“

Ове године без најдуже трке
Oвe гoдинe, збoг eпидeмиoлoшкe
ситуaциje, Још једна новина на „Козара ултра трејлу“
изoстaћe „ултрa трејл“ биће фото-маратон. Ради се о такмичењу за љутркa дугa 110 килoмeтaрa, битеље фотографије, а радиће фотографије на
будући дa нeћe дoћи тaк- четири теме које ће на крају оцјењивати стручни
мичaри из инoстрaнствa, a жири. Организатори кажу, трчање за фотографе
брoj дoмaћих тркaчa у oвoj није обавезено, али што се више буду кретали,
дисциплини ниje дoвoљaн пронаћи ће више скривених љепота Козаре.
зa рeгулaрнo oдржaвaњe
тркe, пojaснилa je Нeвeнa из БиХ, учeшћe нajaвили
Стojaкoвић, прeдсjeдница и тaкмичaри из Србиje, oдржaвa, с oбзирoм нa
Удружeњa грaђaнa „Кoзaрa Хрвaтскe, Aустриje, Шви- цjeлoкупнo стaњe. Збoг
мaнифeстaциje
ултрa трејл“, кoje oргaни- цaрскe и Укрajинe. Но- прирoдe
вост је дa ћe у склoпу мa- нeћe бити вeћeг oкузуje oву мaнифeстaциjу.
- Нajдужу трку пoмjeрaмo нифeстaциje бити oдржaнo пљaњa нa jeднoм мjeсту,
зa 2021. гoдину, кaд Првo oтвoрeнo првeнствo тaкo дa je тo извoдљивo.
oчeкуjeмo бoљу ситуa- Рeпубликe Српскe у плa- Дрaгo нaм je дa сe oвo
циjу, да нaм тaкмичaри нинскoм трчaњу. Финaн- oдржaвa у Нaциoнaлнoм
дoђу кaд свe будe сигур- сиjску пoдршку „Кoзaра пaрку и нaстojaћeмo дa
ниje и бeзбjeдниje. Тo ниje ултрa трејлу“ пружa Грaд испoштуjeмo бaр диo плaнирaнoг зa oву гoдину,
биo рaзлoг дa нe oргaни- Приjeдoр.
зуjeмo
мaнифeстaциjу. - Грaд Приjeдoр je финaн- имajући у виду кoмплeтну
Имaћeмo дивaн мaрaтoн и сиjски и oргaнизaциoнo ситуaциjу - рeкao je Рoмчeпoлумaрaтoн, кao и трку нa пoдржao ову мaнифeстa- вић.
10 килoмeтaрa зa oнe кojи циjу и oчeкуjeмo дa ћe Пoрeд нaвeдeног, бићe
су пoчeтници у oвoj врсти испунити oчeкивaњa, кao oдржaнa и тркa зa дjeцу узтрчaњa - кaжe Стojaкo- што je билo и прeтхoднe рaстa oд пeт дo 12 гoдинa.
двиje гoдинe. Грaд прeпoз- Стрaт глaвнe тркe зaкaзaн
вићeвa.
Бeз oбзирa нa тo, тaк- нaje знaчaj oвaквих тaкми- je у субoту у 8.00 чaсoвa,
мичeњe ћe oпрaвдaти чeњa, и, у склaду сa мo- нa плaтoу Mрaкoвицe.
кaрaктeр, гућнoстимa, дaje пoдршку
мeђунaрoдни
jeр су, пoрeд aтлeтичaрa рaзвojу спoртa у Приjeдoру
З. J.

Прва група награђених већ боравила на Котловачи
Наградна игра под називом „Посјети и осјети
Козару“, коју је организовала Туристичка организација Приједора заједно
са Националним парком
„Козара“ и Планинарским
друштвом „Клековача“, недавно је довела на Козару
прву групу награђених. По
ријечима Амире Ганић,
директорке Туристичке организације Приједор, прву

групу награђених чиниле
су породице из Приједора,
Новог Града и Братунца.
- Наградна игра осмишљена је тако да промовише
туристичке садржаје на
Козари, а истовремено
се упозна колико грађани
знају о ономе што Козара
нуди - рекла је Ганићева.
Долазак друге групе награђених пролонгиран је
због актуелне епидемио-

Већина уџбеника за нову школску годину већ је
на полицама приједорских књижара. Родитељи
се распитују за цијене. Из Завода за уџбенике и
наставна средства Источно Ново Сарајево потврдили су да су завршене неопходне припреме за
почетак нове школске године

Када је ријеч о основној
школи, новина је комплет за
Њемачки језик за осми разред, који се састоји од уџбеника са ЦД-ом и пратеће
радне свеске. На конкурсу
Завода добијен је и нови
рукопис уџбеника Математика за други разред, али се
још увијек од ресорног министарства чека одобрење.
Урађена је и адаптација
Прве књиге.
- Нови уџбеници за средњу
школу су Читанка за први
и трећи разред гимназије,
те Читанка за трећи разред
средњих стручних школа и
четврти разред техничких
школа. Затим, Медијска комуникација за други разред

4.

и Маркетинг у туризму за
четврти разред средње школе. Међу новим уџбеницима
је и Историја за четврти
разред гимназије општег и
друштвено-језичког смјера,
као и Култура религија за
први и други разред средње
школе - појаснио је Дејан
Керлета, портпарол Завода за уџбенике и наставна
средства Источно Ново Сарајево.
За наше предшколце домаћи аутори припремили
су ново издање. У питању
је радна свеска Предшколска радилица, намијењена
дјеци која похађају програм
припреме у години пред
полазак у школу. Ова рад-

П. Ш.

ИЗОСТАЛО “СВЕТКОВАЊЕ
О ОГЊЕНОЈ МАРИЈИ”,
АЛИ НЕ И ДРУЖЕЊЕ У
БРЕЗИЧАНИМА

СПРЕМНИ УЏБЕНИЦИ ЗА
НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
на свеска ће олакшати рад
просвјетарима који изводе
програм, а родитељима ће
понудити јасне смјернице у
раду са њиховим малишанима. Завод је припремио и
сва издања лектире, која је
предвиђена наставним планом и програмом, а за која
је добио ауторска права. У
свим књижарама Завода за
уџбенике и наставна средства широм Српске омогућена је куповина уџбеника
и школског прибора на рате.
- Путем сидикалних организација, појединци и колективи могу да нам се јаве како
би се договорили о куповини на рате. Имамо и апел за
све родитеље, с обзиром да
нас је задесила пандемија
вируса корона: уколико су у
могућности, да раније обаве
куповину свега оног што је
њиховим малишанима неопходно за почетак школе.
Циљ је да избјегнемо гужву
крајем августа и почетком
септембра и испоштујемо
све мјере које препоручују
надлежне институције - поручио је Керлета. О цијенама уџбеника родитељи могу
да се информишу на вебсајту Завода за уџбенике и
наставна средства.

лошке ситуације. У оквиру
кампање „Посјети и осјети
Козару“ сваке недјеље до
краја септембра организован је аутобуски превоз
из Приједора за Мраковицу и назад, уз промотивну
цијену повратне карте од 4
КМ, а у коју је урачунат и
улазак у Национални парк.

Због епидемиолошке ситуације, ове године неће
бити одржана манифестација “Светковање о
Огњеној Марији”, а изостаће и “Вече тамбуре”. Да
се традиција одржавања
ових манифестација не
би у потпуности прекинула, у уторак је у Брезичанима одржано дружење

М. Шодић
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фолклорних ансамбала и
тамбурашког оркестра.
- Ми смо се окупили на јавној проби, али поштујемо
све мјере. Циљ нам је да
не прекинемо традицију.
Надамо се да ће идуће године бити боља ситуација
- рекао је Драган Савановић, предсједник Културно-умјетничког
друштва

“Милан Егић” из Брезичана.
Чланови тамбурашког оркестра не крију да су се обрадовали овом дружењу.
Зоран Вукић каже да им
недостају наступи, као и
пробе.
- Жао ми је што ове године нису могли да нам дођу
пријатељи из Србије, Македоније, Хрватске, Румуније, али шта је ту је. Овом
малом пробом ми чувамо
нашу традицију - истакао
је он.
Огњена Марија један је од
најпоштованијих светаца
у селу Брезичани. Протеклих година око храма посвећеног Светој Великомученици Марини окупљао
се велики број вјерника.

Б. Дакић

ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗ
КОНКУРСА ЗА НОВИ МУРАЛ
Због пандемије вируса
корона, ове године неће
бити расписан међународни конкурс за награду “Паола де Манинкор”
у оквиру пројекта “Приједор град мурала”, саопштено је из Удружења
ликовних
умјетника
Приједора.
- Ситуација изазвана
епидемијом КОВИД-19
негативно се одразила
на све сегменте живота, па тако и на културу,

тако да ове године неће
бити расписан међународни конкурс за награду “Паола де Манинкор”. Позивамо вас да
уживате у досадашњих
седам реализованих мурала по којима је Приједор већ препознатљив
на европској културној
мапи, те да се надамо
бољим временима - наводи се у саопштењу.

КВ

“Козарски вјесник”

Репортаже

Николина Аничић, студент генерације Филозофског факултета

СВЕ ПОЧИЊЕ ОД ЖЕЉЕ
„Сутра ћеш се пробудити са резултатима данашњег дана“, порука је која се налази на мом
радном столу и која ме је из дана у дан мотивисала и инспирисала да се посветим усвајању нових знања, развијању и усавршавању вјештина и способности, као и личном развоју и раду на
себи. Највише ме мотивишу резултати које сам постигла и сазнање да је садашња верзија мене
управо резултат рада током претходног периода. То ми даје потпору и вјетар у леђа - почиње
своју причу Приједорчанка Николина Аничић, најбољи студент учитељског студија и студент
генерације Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци
На ово признање је поносна,
јер како каже, то је потврда за
све што је постигла и остварила током студија. Срећна је
и поносна на свој успјех, али
исто тако осјећа и велику одговорност. Да пружи свој максимум и својим радом допринeсe
наставној пракси, као и васпитању дјеце и младих.
- Посао учитеља захтијева велику љубав према дјеци, жељу
и спремност да им се помогне
да успију у животу. Ми смо ти
који одгајамо будуће генерације
доктора, научника, учитеља,
умјетника, писаца... Оних који
ће овај свијет учинити бољим и
љепшим. Ми смо ти са којима
почиње пут откривања, сазнавања и учења - каже нам Николина.
Додаје да је задовољна студијама на Филозофском факултету.
- Као позитивну страну наводим квалитетан предавачки
кадар, као и квалитет стручне
и методичке оспособљености након завршених студија.
Оно чему бих вољела да се
посвети више пажње јесте
повезаност са студентима из
других земаља ради размјене мишљења и искустава, као
и успостављања сарадње,
рада на неким истраживачким
пројектима, организовању различитих радионица и слично.
Такође, вољела бих да смо
имали више праксе. У трећој,
као и завршној години је била
заступљена у великој мјери,
али током прве двије године
је готово није ни било - додаје
она.

ђена,
ијек неодре
Жеља је ув мора бити јасан
док циљ

Психологија јој је много занимљива. Психолошки развој
личности дјетета, али и одрасле особе посебно је привлачи.
Признаје, много је изазова требало савладати како би остварила овај успјех.
- Жеља је увијек неодређена,
док циљ мора бити јасан. Особа која нема јасно дефинисан
циљ, не зна у ком смјеру треба
да иде. Када се учини тај први
корак, слиједи добра организација. Треба одредити вријеме за учење, као и вријеме за
одмор и слободне активности.
Треба успоставити баланс,
тако да не испашта ни факултет, ни друштвени живот. Наравно, понекад ће се десити да
једноставно неће ићи све како
смо испланирали, али и то је
сасвим нормално - каже Николина.
Свједоци смо све већег одласка младих људи из наше државе. Ова дјевојка сматра да
свако има своје разлоге зашто
је отишао и гдје и у ком тренутку, те да је позадина свих тих
прича заправо слична: одрастање у земљи у којој факултетска диплома не значи ништа
и у којој треба да прихватиш
неки унапријед одређен иден-

- Морамо знати да сваки успјех подразумијева вријеме, што значи да треба
истрајати, чак и онда када резултати
нису видљиви и када ствари не иду
како бисмо жељели. Потребно је да
вјерујемо у себе.

титет и све оно што уз њега
долази.
- На неки начин, разумијем све
те младе људе. Вјероватно бих
и ја размишљала о одласку, да
се нисам изборила за мјесто
студента генерације и на тај
начин себи обезбиједила приправнички рад као обећање
Владе РС, које сам добила
заједно са студентима генерација са осталих факултета.
На тој Свечаној академији поводом Дана Универзитетета
су нам, такође, додијељена
признања и златне значке. Мој
приправнички рад је пролонгиран због тренутне ситуације са
вирусом, али надам се да ће
премијер РС одржати обећање
и да ћу у скорије вријеме почети са радом - каже она и додаје
да воли Републику Српску и
да би вољела да остане овдје.
Међутим, ако не буде имала
услове за даље образовање
и стручно усавршавање, мораће, каже, да их ствара сама
и пронађе у иностранству. Будућа учитељица, као темељ
свог успјеха издвојила је велику жељу и још већу љубав према дјеци и овом позиву. Свима
поручује да од свог циља никада не одустају.

М. Шодић

Породица велика подршка

- Заједно градимо чврсте темеље на које ће ученици касније надограђивати своја знања, развијати нове вјештине и способности. Дивно је
бити дио тог процеса. Много тога заборављамо,
али сви се сигурно добро сјећају својих учитеља
и учитељица
“Козарски вјесник”

Поносна на свој успјех
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Студентски живот у најљепшем сјећању

5.

Друштво

Друштво

Заједнички проблем многим зградама

Удружење “Невен”

КРАЈЊЕ ВРИЈЕМЕ ЗА
САНАЦИЈУ ФАСАДА

РАДНА ТЕРАПИЈА
НОВЧАНО СТИМУЛИСАНА

Пакују металне копче
Корона их је накратко зауставила, али су корисници
Дневног центра Удружења
родитеља дјеце с посебним потребама „Невен“ недавно наставили с послом.
Пакују металне копче, такозване хакене, у врећице
и то испоручују козарачком „Аустронету“. Уговор
је потписан у фебруару и
то је била прилика да ово
предузеће радним ангажовањем помогне „Невену“.

По ријечима Весне Берић,
предсједнице „Невена“, у
ове послове тренутно је
укључено пет до седам корисника.
- За њих је то могућност
да нешто зараде и на тај
начин допринесу свом
дневном
збрињавању.
Презадовољни смо, како
ми, тако и господин Енес
Кахримановић. Једно велико хвала, у име свих
њих. Ово им је најдража

радионица у дневном центру - каже Берићева.
Поштују се и све хигијенско-епидемиолошке мјере.
Корисници су под маскама
и на пристојној дистанци.
Када копче треба избројати, помогне његоватељ и
организатор посла у овој
радионици, Дарио Савић. Провјерим све кад заврше
- каже он.
Садмира Мусић, једна од
корисница, каже да им је
дан испуњен.
- Драго ми је што нам је
Енес дао овај посао. Овим
путем му се захваљујем,
јер да није било њега, не
бисмо имали шта радити. Ово је за нас као нека
забава, а за неке који не
знају бројати и учење.
Мени је драго што нешто
радим - каже Садмира.
До сада су добили авансних 2.000 КМ, а новац од
овог посла у “Невену” ће
утрошити на неко од заједничких и дуго прижељкиваних путовања.

Дотрајала и оронула фасада један је од највећих
проблема станара скоро
свих стамбених зграда у
Приједору. Изузетак није
ни “Плави солитер”, који
је изграђен почетком ‘70их година прошлог вијека. Крајње је вријеме за
реконструкцију фасаде,
али и неке друге инфраструктурне радове, упозорава Дражен Ћопић,
предсједник Заједнице
етажних власника овог
солитера.
- Вријеме је за санирање.
Код нас су и лифтови
старији и требало би их
реновирати, а ЗЕВ за то
нема довољно средстава. Потребна су озбиљна
улагања - додао је он.

Дражен Ћопић:
предсједник ЗЕВ «Плави солитер»
Овог проблема свјесни
су и у Градској управи.
План им је да кроз пројекат енергетске ефикасности учествују у суфинансирању ових радова.

Дотрајале фасаде

М. З

НОВА ГРУПА БОРАЦА
ОДЛАЗИ У БАЊЕ 3. АВГУСТА

Б. Дакић

Цијене у јуну више
за 0,1 одсто у БиХ

Уз помоћ града борци и РВИ упућени у бање (архив)
Захваљујући
разумијевању одборника Скупштине града, Борачка организација града Приједора
организовала је одлазак
једног броја бораца и ратних војних инвалида на
бањско лијечење у Мљечаницу и Теслић. Наредна група од 15 бораца и
ратних војних инвалида у
бање одлази трећег авгу-

6.

ста. По ријечима Зорана
Предојевића, предсједника Борачке организације
града Приједора, до сада
је у Бању “Мљечаницу”
упућено 29 бораца и ратних војних инвалида, а у
Теслић 10.
- У градском буџету за Борачку организацију Приједора издвојено је 50.000
КМ. За потребе одласка

бораца и ратних војних
инвалида на бањско лијечење биће потрошено
30.000 КМ - рекао је Предојевић.
Он очекује да ће овај вид
помоћи борцима и ратним
војним инвалидима бити
настављен и наредних година.

П. Ш.

Заједнице
етажних
власника дужне су да
имају одређена средства и да сносе трошкове
реконструкције кровова,
фасада и слично. Међутим, Град Приједор жели
да им помогне у томе,
вјероватно кроз пројекат
енергетске ефикасности
- рекао је Златко Ритан,
вршилац дужности начелника Одјељења за
саобраћај,
комуналне
послове и имовинскостамбене послове.
Осим фасаде, код већине зграда вријеме је и за
санацију крова, као и реконструкцију или замјену
лифтова.

Цијене производа и услуга
које се користе за личну
потрошњу у БиХ у јуну у
просјеку су више за 0,1 одсто у односу на мај, подаци
су Агенције за статистику
БиХ. Становање и режијски
трошкови у просјеку су скупљи за 0,3 одсто, намјештај
и апарати за домаћинство
за 0,5 одсто, превоз за 2,4
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одсто, а здравство, те ресторани и хотели у просјеку
скупљи за 0,1 одсто. У јуну
су храна и безалкохолна
пића у просјеку јефтинији
за 0,4 одсто у односу на
мај, дуван и алкохолних
пића за 0,1 одсто, одјећа
и обућа за два одсто, а
остала добра и услуге у
просјеку су скупљи за 0,2

одсто. Ниво цијена у јуну
ове, у односу на исти мјесец прошле године нижи је
за 1,5 одсто. Одјећа и обућа у просјеку су јефтинији
за 10,1 одсто, становање и
режијски трошкови за 0,7
одсто, намјештај, апарати
за домаћинство и редовно
одржавање куће за 0,8 одсто, а превоз је у просјеку
јефтинији за 12,4 одсто. У
јуну ове, у односу на исти
мјесец лани, храна и безалкохолна бића у просјеку су скупљи за 1,1 одсто,
алкохолна пића и дуван за
5,5 одсто, здравство за 1,2
одсто, комуникације за 0,6
одсто, образовање за 0,1
одсто, а ресторани и хотели су у просјеку поскупјели
за 2,3 одсто.

Срна

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

За сваког понешто

Сјећање: Шарл Бодлер, француски пјесник

ОТКЉУЧАО ВРАТА СИМБОЛИЗМА

Пјесник - боем: Шарл Бодлер

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

12. - Рођен Калигула, римски
цар.
1290. - Краљ Едвард Први објавио прокламацију о прогону
Јевреја из Енглеске.
1867. - Умро Шарл Бодлер,
француски пјесник.
1888. - У Лондону пронађено
тијело Мери Ен „Поли“ Николс,
прве жртве Џека Трбосјека.

На данашњи дан,
31. августа 1867. године, умро је Шарл
Бодлер, један је од
најутицајнијих и најбољих
француских
пјесника 19. вијека.
Сматра се претечом
и
утемељитељем
симболизма и модернизма у пјесништву, а
био је и преводилац,
есејиста и књижевни критичар. Пјесме
су му препознате као
„ремек-дјела страсти,

“Цвијеће зла”,
најпознатије
Бодлерово дјело

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
Статистика из Велике Британије: сваке године пси уједу 4.250 поштара!
***
Древни Кинески зид је једина људска
грађевина коју астронаути могу видјети
простим оком из свемира.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТУЂА БРИГА

Што јесте - јесте.
Имамо ми и својих брига, али су нам прече оне
туђе.

КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ

У памет се (не)људи, не рушите нам Дејтон!
Није мудро разбијати камен-темељац на којем БиХ
стоји.

***
Динар је новчана јединица и у Алжиру,
Ираку, Јордану, Кувајту и Тунису.

Дилема више нема.
Диплома је, коначно, изгубила битку са школом
живота.

***
Казанова је за доручак, а зна се и зашто,
знао појести по педесет каменица.
***
Најстарији клизачки клуб основан је 1742.
године у Единбургу, Шкотска.

СВЕ ТЕЖЕ

БЕЗ ДИЛЕМА

ДНЕВНИ РЕД

Што јесте - јесте.
Нигдје као у жучној свађи нећете чути имена нечије
мајке или оца.

ВЕЋА МУЖА

Тешка срца ставио је катанац на тешко стечену сточну
фарму.
Рачуница је показала да су банкари музли више
него он сам.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Превозник запрежним колима, 9.
Каубојски конопац, 10. Владавина, 12. Предметак
са значењем: унутра, 14. Бубуљица, 15. Надимак
карикатуристе Кораксића, 17. Сеоска улица, 18. Ознака кисеоника, 19. Скраћенице од почетних слова,
21. Весна Парун, 23. Градић код Сплита, 24. Ознака
пречника, 25. Умјетност (фр.), 27. Осјећај приликом
повреде, 28. Староегипатско божанство, 29. Врста
атлетске стазе, 31. Прост број, 32. Будала, 33. Драги,
34. Аутобуси (лат.).

1997. - У саобраћајној несрећи
у Паризу погинула принцеза
Дајана и њен пратилац Доди ел
Фајед.

Рјешење из прошлог броја: ксантипа, кров, шнала,
атлас, инат, Шаолин, дур, и, нитовано, Ра, Тутин, ф,
ами, Инд, си, табори, сој, ирада, дама, оранжада.

“Козарски вјесник”

Р. Р.

Данас је све теже обарати атлетске редорде.
Ригорозна је контрола, а ни „мотор“ не може више
без допинга.

1986. - Умро Хенри Мур, енглески вајар.

1969. - Умро Роки Марћано,
амерички боксер.

снагом поздрављам
Ваш снажан дух“, поручио је Иго, а сличне оцјене одаслали
су Густав Флобер и
Артур Рембо који га
је назвао “краљем
пјесника”. Посљедње
године живота Бодлер провео је полупаралисан у Бриселу и
Паризу, гдје је и умро
у четрдесет шестој години.

***
Највећа надморска висина до које се попела жељезничка пруга налази се у Андима:
4.880 метара!

УСПРАВНО: 1. Превремено, 2. Звијезда (лат.), 3.
Натријум тетраборат, 4. Прво слово, 5. Џорџ Вашингтон, 6. Шумска креда, 7. Који припада Јакши, 8.
Антифашистичко собраније Македоније, 9. Хвалити
се на сав глас, 11. Одређивати тару, 13. Артисти на
трапезу, 16. Атински законодавац, 20. Афричка ријека, 22. Мадридски музеј, 26. Уређена шумска стаза,
28. Врста ауто-трка, 30. Звук, 31. Узвик за тјерање
мачке, 33. Ономатопеја гласа краве, 35. Друго слово.

1920. - Прве радио-вијести
емитоване на станици 8MK у
Детроиту.

умјетности и поезије“
што је до посебног
изражаја дошло у његовом најпознатијем
дјелу “Цвијеће зла”,
објављеном 1857. године. Због шест пјесама и “скандалозних”
тема, ово дјело је наишло на озбиљне осуде, али и хвалоспјеве
којима се придружио
и чувени Виктор Иго.
„Твоје Цвијеће зла сија
и бљешти попут звијезда… ја свом својом

Р. Речевић

31. јул 2020.

7.

Тим поводом
У конкуренцији тридесет кандидата, додијељене су награде
и признања у оквиру
традиционалне
акције “Уреди свој врт”.
Жири је задовољан
одзивом, осим када је
ријеч о школама које
добијају садни материјал, али се ријетко
пријављују за учешће
у овој акцији
Прво мјесто у категорији
најљепше
уређеног
дворишта припало је Мирјани
Миљуш из Аеродромског насеља. Ово признање јој много
значи, јер како каже, годинама улаже доста труда како би
простор испред породичне
куће био што љепши. Нема
сумње да у томе успијева.
- Најбитнија је љубав према
ономе што радите. Када нешто волите, ништа није тешко. Жеља је најбитнија - истиче Миљушева.
По оцјени стручног жирија,
најљепши балкон имала је
Николина Вуковић из Чиркин Поља, док је простор

Тим поводом

Додијељене награде у оквиру акције “Уреди свој врт”
Најљепши балкон

ХОБИ КОЈИ ТРАЖИ
ТРУДА И ЉУБАВИ
фића “Интермецо”, Горану
Радаковићу.
- Захваљујем се за препознати труд. Наставићемо и даље
да сређујемо простор испред
кафића. Драго нам је што је
наш труд препознат - истиче
Радаковић.
Награде су додијељене у пет
различитих категорија. На
конкурс се, према ријечима
Миленка Радивојца, предсједника жирија, пријавило 30
кандидата.
- Једина замјерка је да се
школе слабо пријављују. Они
добијају садни материјал,

Најљепше школско двориште

Простор око стамбене зграде

око стамбене зграде у Улици Драге Лукића 32 у Љубији
проглашен за најуређенији. И
то захваљујући Љиљани Милеуснић.
- То радим за своју душу. Ове
године први пут учествујем
у овој акцији. Захвална сам

Најљепше уређено двориште

8.

Градској управи што је препознала мој труд - рекла је
она.
Награда за најљепше школско двориште припала је
Основној школи “Бранко Радичевић” из Петрова, а за
најљепши простор око стамбеног објекта власнику ка-

Најљепши простор око пословног објекта

Најљепше двориште има Мирјана
Миљуш из Аеродромског насеља,
најљепши балкон Николина Вуковић из Чиркин Поља, док се најуређенијим простором око стамбене зграде могу похвалити станари
зграде у Улици Драге Лукића 32 у
Љубији.
- Двориште сређујем од 2004. године, када смо саградили кућу у Приједору. Сваке године нешто ново урадим. Три године се већ пријављујем
на ову акцију, једном сам освојила
трећу награду и драго ми је што ми
је сада припало прво мјесто - рекла
је Мирјана Миљуш.

а врло мало школа се пријављује за ову акцију - тврди
Радивојац.
Ово је традиционална акција,
која се у Приједору организује већ 18. годину заредом,
подсјетио је градоначелник
Миленко Ђаковић.
- Поносни смо на наше грађане. Сви се можемо потрудити
око свог животног простора,
како би уживали у њему. Ово
се ради са доста рада и љубави - додао је он.
Награде су додијељене и другопласираним и трећепласираним у свим категоријама,
а није изостало ни једно специјално признање.
Б. Дакић

31. јул 2020.
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Козарац - КОРОНА ЗАУСТАВИЛА ДОЛАЗАК ДИЈАСПОРЕ
Сабахудин Гарибовић, одборник СДА у градском парламенту, који се у породичном бизнису бави производњом здраве
хране, није оптимистичан. Многи су, као и он, произвели храну,
но проблем је пласман робе.
Кризу ћемо сви осјетити, Гарибовић вјерује, већ од десетог
мјесеца.
- У овом периоду претходних година, било је овдје преко 25.000

- Козарац је у овом
периоду, у просјеку,
имао 20 или 30 вјенчања. Сад свега три
вјенчања, и то у мјесној канцеларији, само
са кумовима. Дакле
четворо људи унутра.
Нема више великих
свадби по којима смо
били познати - каже
Дервиша Авдагић, матичар и предсједник
Савјета МЗ Козарац
Козарац би, доласком дијаспоре, током љетних мјесеци
живнуо и увећао број становника бар неколико пута. У ово
насеље, са око 3.500 сталних
житеља, у јулу и августу слило
би се најмање 20-так хиљада
Козарчана који данас живе у
преко 50 земаља свијета. Бар
је тако било ранијих година.
Ове године, због пандемије
вируса корона, у своје родно
мјесто стигло их је свега неколико стотина. У Козарцу, који је
препознатљив по јакој дијаспори, рачунају да би их до краја
осмог мјесеца могло стићи још
хиљаду. Биланс који никог не
оставља равнодушним, по ријечима Дервише Авдагић, предсједнице Савјета мјесне заједнице Козарац, десетак пута је
мањи од прошлогодишњег.

у Козарцу и на овај начин живе
са дијаспором, истиче Шериф
Јаскић Хифо. Сад ни тог, нажалост, нема. Из неких европских
земаља дијаспора уопште није
дошла.
- Сад највише има дијаспоре
из Француске. Најмање има Козарчана који бораве у Аустрији,
а који су с Њемачком и Швицарском кичма те наше дијаспоре.
Нико није дошао из Швицарске,
а неки који су дошли, доношењем уредбе Владе Швицарске, исти су се дан враћали,
тако да су сад овдје претежно
Французи - каже Шериф.
Они који су дошли, углавном су
опрезни. Поштују се епидемиолошке мјере, слабо се излази
у кафиће који су мање-више
празни, као и главна улица. По
ријечима Мире Орељ, која у
главној улици у Козарцу већ пет
година продаје воће и поврће,
стање је незамисливо за ово
доба године.

Дервиша Авдагић: недолазак
дијаспоре примјетан и по
броју склопљених бракова
- Ово јесте једна од најјачих
дијаспора и хвала им на томе.
Да ситуација није оваква, вјероватно би ви данас овдје једва
прошли од возила, а биле би
гужве и у локалима. Нажалост,
корона је учинила своје - каже
Дервиша која је и матичар.
Недолазак дијаспоре осјетио се
и по броју склопљених бракова.
- Као матичар, то вам могу рећи
из прве руке. Козарац је у овом
периоду знао имати 20 или 30
вјенчања. Сад их нема. Имамо три вјенчања и то у мјесној
канцеларији, само са кумовима. Четворо људи унутра. Нема
великих свадби по којима смо
били познати - прича Дервиша.
Ово је и вријеме склапања
међусобних послова, јер многи

Мира Орељ:
ништа није као протеклих
година

- Ранијих година, преко цесте
ниси могао прећи од возила.
Толико их је било. Ја одлазим

Сабахудин Гарибовић:
кризу ће сви осјетити

УГОСТИТЕЉИ: РАДУЈЕМО СЕ СВАКОМ
АУТОМОБИЛУ СТРАНИХ ОЗНАКА
Иако је Градска управа Приједор недавно промовисала летак добродошлице
за дијаспору, ријетки су они који су се одлучили да годишњи одмор проведу
на овим просторима. Недостатак
дијаспоре највише осјете угоститељи, који признају да се обрадују
када виде аутомобиле страних регистарских ознака, што је, за разлику од ранијег љета, права ријеткост.
- Без дијаспоре је тешко. Они нам
пуне буџет и сви зависимо од њих.
Ове године није дошло ни 10 одсто
од оног броја који је долазио раније
- истиче Горан Дакић, предсједник
Без дијаспоре кафане готово празне
Удружења угоститеља Приједор.
људи. Сад замислите да 20 и
нешто хиљада дође у Козарац
и да свако од њих узме по једну
јабуку, да не кажем шта друго, и
остави тај новац. Међутим, ове
године тога нема, види се и по
буџету, код свих се то осјети и
прелијева на обичне људе који
се баве нечим, раде и то што
произведу не могу пласирати.
То ћемо сви осјетити, волио бих
да није тако, али мислим да
ћемо од десетог мјесеца сви ту
кризу и те како осјетити - истиче Гарибовић.
Код једног броја мјештана
примјетна је забринутост. Од
дијаспоре им стиже помоћ из
иностранства, али ни то, кажу,
није тако често. Ништа није као
протеклих година, а Козарац
који је током љета био у знаку
“Дана Козарца”, због короне је
остао и без те манифестације.

Шериф Јаскић Хифо:
највише гастарбајтера стигло
из Француске

“Козарски вјесник”

кући, други одмах заузима моје
мјесто. Све је радило до увече.
А сад ништа - јада се Мира.

Мање-више празни локали

31. јул 2020.

М. З.
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Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10) Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) člana 146.
Statuta Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Odluke broj 1527/20 od 03.07.2020. godine, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
dana 31.07.2020. godine r a s p i s u j e:

KONKURS

za izbor akademskog osoblja u sva naučno-nastavna i saradnička zvanja
1. Za uže naučne oblasti kako slijedi:
-

Matematička analiza i primjene;
Statistika i vjerovatnoća;
Računarske nauke;
Informacione nauke i bioinformatika;
Biljne nauke, botanika;
Zoologija;
Biologija mora i slatkih voda, limnologija;
Ekologija, zaštita biodiverziteta;
Druge biološke discipline;
Računarski hardver i sistemi;
Biotehnologija životne sredine;
Hrana i piće;
Grafičke tehnologije;
Druga inženjerstva i tehnologije;
Javno zdravlje i zdravlje životne sredine;
Fiskalna ekonomija;
Marketing;
Međunarodna ekonomija;
Monetarna ekonomija;
Poslovne finansije;
Preduzetnička ekonomija;
Računovodstvo i revizija;
Teorijska ekonomija;
Statistička analiza;
Trgovina, turizam i hotelijerstvo;
Menadžment;

-

Sociologija kulture;
Finansijsko pravo;
Građansko pravo;
Rimsko pravo i istorija države i prava;
Krivično pravo i krivično procesno pravo;
Međunarodno pravo;
Poslovno pravo i pravo društava;
Radno i socijalno pravo;
Teorija države i prava;
Upravno pravo i uprava;
Ustavno pravo;
Društveni aspekti nauke o životnoj sredini;
Međudisciplinarne društvene nauke;
Specifični jezici;
Etika;
Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva);
Istorija umjetnosti;
Dizajn u arhitekturi;
Studije filma, radija i televizije;
Anatomija i morfologija (uključujući i histologiju i
embriologiju);
Sportske i rehabilitacione nauke;
Fiziologija;
Drugi klinički medicinski predmeti;
Biohemija i molekularna biologija.

2. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata
Kandidati za izbor u zvanje nastavnika uz prijavu na konkurs prilažu:
- Biografija i bibliografija, dosadašnja struča i naučna dostignuća kao dokaz o ispunjenosti uslova predviđenih članom 77. i 78. Zakona o visokom
obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19),
- Ovjerene kopije diplome o završenom osnovnom studiju, magistarskom studiju i doktorskom studiju,
- Ovjerene kopije odluka o izboru sa drugih visokoškolskih ustanova.
Kandidati za izbor u zvanje saradnika uz prijavu na konkurs prilažu:
- Biografiju,
- Ovjerene kopije diplome o završenom osnovnom studiju i/ili magistarskom studiju (ukoliko su završili postdiplomski studij).
Kandidati za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika uz prijavu na konkurs prilažu:
- Ovjerenu kopiju diplome osnovnih studija i/ili diplome sa drugog ciklusa studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 ili 3,5
- Dokaz o sposobnosti za nastavni rad i objavljene stručne radove.
Kandidati koji nisu u radnom odnosu na Univerzitetu za poslovne studije dužni su dostaviti sljedeća dokumenta:
- ovjerena kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o radnoj sposobnosti izdate od strane ovlaštene
zdravstvene ustanove.
3. Radni odnos za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje za uže naučne oblasti iz tačke 1, zaključuje se po potrebi i to u procentu od 10 – 100%
radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu.
Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor, a u radnom odnosu su na drugoj visokoškolskoj ustanovi, shodno Zakonu o visokom obrazovanju mogu sa
Univerzitetom zaključiti i poseban ugovor o izvođenju nastave, na period od jednog semestra uz mogućnost produženja istog i saglasnost druge visokoškolske
ustanove sa koje se angažuje.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa odgovarajućim dokumentima dostaviti na adresu:
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 23a, 78 000 Banja Luka.
Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta od dana objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski vjesnik“ Prijedor.

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
REKTOR
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Читаоци - сарадници
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Газиместан на Козари:
ПАТРИЈА

ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР

Патрија

На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број 97/16), члана 89. Статута Града Приједора
("Службени гласник Града Приједора", број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за
2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19), Одлуке о давању
сагласности на реализацију Програма „Подршка подизању нових засада воћа“,
број: 02-40-3122/20 од 31.07.2020. године градоначелник Приједора, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава по Програму „Подршка
подизању нових засада воћа“

Патрија. Необична ријеч магичног значења, за коју је већина сазнавала у
средњој школи. Под условом да су имали наставу из латинског језика, која је
у то вријеме започињала реченицом
Yugoslavia est patria mea. Само смо
ми, Козарчани, од малих ногу знали за
ту ријеч, одрастали са њом, просто је
упијали у себе. Нисмо знали ни шта је,
ни гдје је; само смо осјећали да је нешто велико и за нас судбински везано.
Осјећали смо да је Патрија козарски
Газиместан, а Горњи Јеловац козарско
Косово поље. Да су ријечице Мљечаница и Грачаница наши козарски Лаб
и Ситница, а Вазнесењска црква у
Доњем Јеловцу наша Самодрежа. Да је
Стојанка мајка Кнежопољка нова Југовића мајка.
Црвена Козара била је деценијама
послије Другог свјетског рата велика
разрушена црква, попут манастиришта
препуног монахиња, док год су по њој
ходиле Стојанке - мајке Козарчанке и
нововремене Косовке дјевојке. Оне које
су се 1942. у црно завиле и до краја живота црнину нису скидале. А олтар те
разрушене цркве била је Патрија. Наша
Голгота и брдо нашег страдања. Свако
је имао неког ко је на Патрији искрварио.
Повучени су синови Козаре са положаја
које су данима успјешно бранили: из
Паланчишта, Божића, Горњих Гареваца и Јаруга, са периферије Козарца, из
рејона Ламовите и Горње Бистрице, са
Кика и Крњина, из села Козаре, Аџића,
Самарџија, Грбаваца, Врбашке, Бистрице и Гашнице, са обронака Просаре изнад Орахове, Међеђе и Демировца, из Гуњеваца, Пуцара, Котурова и са
брда Медњак - и у усиљеном маршу,
остављајући за собом своја небрањена
села, стигли на потпуно непознат терен
- у рејон Горњег Јеловца. Тек тада су
упознати са тежином ситуације и одлуком да се те исте ноћи иде у пробој. Речено им је: „Кад пређете цесту (Дубица
- Приједор), изашли сте из обруча!“
Цесту нису видјели. Али, видјели су
брдо. Видјели су Патрију. Посматрали
су са кота изнад Патрије и преко ње
видјели вијенце Планинице и Грмеч
како се плави у даљини. Видјели су
спас. Не за себе, већ за народ у збјеговима и рањене саборце. Док су уморни,
неиспавани и гладни пролазили поред
њих и између њих, да запосједну нове
положаје, ови су их гледали очима пуним наде и ишчекивања. А они су обарали очи и крили поглед. Знали су,
осјећали су да неће, да не могу проћи.
Али, нису ни тренутка оклијевали. Нити
их је захватило малодушје.
Кренули су одлучно у напад, обухватајући Патрију са југа, истока и сјевероистока, ширином захвата од око 4
километра. У виду троугла са врхом
на јеловачкој цести. Под заштитом
ноћи прикрадају се првој линији не-

“Козарски вјесник”

пријатељских ровова и крећу у јуриш.
Савладавају отпор на Патрији и надиру
даље. Према Доловима, Цвијића гају,
Југовића брду и долином ријеке Мљечанице. Према слиједећој линији добро
утврђених непријатељских положаја.
Напад за нападом. Јуриш за јуришом.
Воде се огорчене, крваве и борбе прса
у прса. Лијево крило је прошло, сручило се на јеловачку цесту и омогућило
пролаз народу и лакшим рањеницима
који су ишли за њима. Средина је претпјела велике губитке и била присиљена
на повлачење. Тиме је угрожено десно
крило које се, иако дубоко уклињено у
непријатељски распоред, такође морало повући.
Рађало се сунце на истоку и започињао
нови дан, 4. јули, од свих најдужи и најтежи. Испред десеткованих партизанских чета непријатељ се поново утврђивао и доводио свјеже снаге, а иза су
били рањеници и голоруки народ у
збјегу. Старо и нејако, мушко и женско,
са дјецом у наручјима и колијевкама,
тјерајући стоку и носећи најпотребније
ствари... Прекрило косе око Мљечанице и Грачанице. Упрло поглед у своје
борце, пун зебње, али и наде. Није се
имало куд. Морало се поново напријед.
У нови пробој.
Поново преко Патрије. И опет под заштитом ноћи. Међутим, негдје иза поноћи, ноћ се претворила у дан. Све је
горјело, пламтјело и свијетлило. Земља
је подрхтавала од силине пуцњаве и заглушујућих експлозија. Све је врило као
у котлу. Све је - пробој, офанзива, битка
на Козари, борба на живот и смрт - све
је доживјело своју кулминацију. И све се
истопило. Пало, искрварило, издахнуло. Као покошено снопље остали су да
леже борци из свих дијелова Козаре на
обронцима Патрије, око цркве у Доњем
Јеловцу и на јеловачкој цести. Измијешани са непријатељем, са њиховим
лешевима, у њиховим рововима и на
жицама њихових утврда. Непокупљени, несахрањени, неопојани. Неожаљени и непрежаљени. На небо вазнесени
у нијемој литургији код јеловачке цркве
посвећене Вазнесењу Господњем Спасовдану.
Патријо, љута рано, висока си само
301 метар. Три пута си нижа од Лисине
и Мраковице, али си их три пута надвисила. Њих и сваки други вис, и свако
друго брдо у овој мученичкој планини.
Надвисила си их јунаштвом и крвљу,
које си у себе упила. Светошћу жртве
која је на теби положена. Нашим непреболом, али и неправдом заборава коју
смо учинили и према теби и према себи
самима. Ипак, највише си их надвисила симболиком свога имена и дубином
његовог значења. Не зовеш се случајно тако. Тако судбински, вјековјечно и
отачаствено. Не зовеш се случајно Патрија!
(Написао Радоја Рацановић
на Патрији, 19. јула 2020.)

1. ОПИС ПРОГРАМА
Програм има за циљ пружити подршку пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредијељени за обављање или
повећање обима воћарске производње и који су у току 2020. године извршили
улагања, односно, куповину и садњу садница воћа, система за наводњавање и
противградне мреже за исти засад.
Програмом се омогућава додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног материјала, система за наводњавање и противградне
мреже за исти засад, која не могу бити већа од 4.000,00 КМ по једном кориснику.
Циљна група Програма су произвођачи који су, у текућој години, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као комерцијална или као некомерцијална газдинства, који се баве воћарском производњом  или имају намјеру започети са истом.
Пријаву у име једног домаћинства подноси само један његов члан.
Право на одобравање средстава може остварити само један члан, у оквиру
једног домаћинства.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
Услови које произвођачи, учесници Програма, требају испуњавати су:
1. Да обављају воћарску производњу на територији града Приједора;
2. Да су, у текућој години, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијална или као некомерцијална газдинства;
3. Да су у току 2020. године извршили куповину и садњу нових садница
воћа система за наводњавање и противградне мреже за исти засад;
4. Да су по Програму засадили нове воћњаке, по следећим воћним
врстама:
• Орах – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем
садница од 15 ком/0,1 ха;
• Љешник – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем
садница од 50 ком/0,1 ха;
• Шљива – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем
садница од 80 ком/0,1 ха;
• Крушка – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем
садница од 100 ком/0,1 ха;
• Јабука – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем
садница од 200 ком/0,1 ха;
• Вишња – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем
садница од 80 ком/0,1 ха;
• Винова лоза – на минималној површини од 0,1 ха, са минималним
бројем садница од 270 ком/0,1 ха;
• Малина – на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 900 ком/0,1 ха;
• Јагода - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 3000 ком/0,1 ха;
• Купина - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 200 ком/0,1 ха;
• Аронија - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем
садница од 200 ком/0,1 ха;
• Боровница - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним
бројем садница од 200 ком/0,1 ха.
3. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација коју подносилац прилаже уз пријаву:
• Потврда о регистрацији породичног пољопривредног газдинства из
текуће године;
• Доказ о извршеној набавци садног материјала са наведеном воћном
врстом, бројем и цијеном, издана на име купца/подносиоца пријаве;
• Рачун или овјерена копија рачуна (фактура и фискални рачун) издана на име купца/подносиоца пријаве, за набављени систем за наводњавање и
противградну мрежу, који се односи на нови засад;
• Увјерење о здравственом стању садног материјала;
• Увјерење о сортној чистоћи произвођача садног материјала;
• Декларација о квалитету садног материјала.

године.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 30.11.2020.

Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као
и доказ о уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.
Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној
табли Одјељења за привреду и пољопривреду, те интернет страници Града
Приједора.
За све додатне информације потенцијални корисници могу се обратити Градској управи Приједор (канцеларије број 16 и 19 или на бројеве телефона: 052/211-400, 245-143, 245-194).
Број: 02-40-3122/20                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 31.07.2020. године                                                      Миленко Ђаковић

31. јул 2020.

11.

Огласи

Огласи

ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР
На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 89. Статута Града Приједора  ("Службени гласник Града Приједорa", број 12/17), Одлуке о усвајању буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19)
и Одлуке о давању сагласности на реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години, број: 02-40-3121/20, од
31.07.2020. године, градоначелник Приједора р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години

1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства ...............................................75,00 КМ за 1 јуницу и
II за предузетнике и правна лица .................100,00 КМ за 1 јуницу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.

Додјела подстицајних средстава из Буџета Града Приједора за 2020.
годину, за пољопривредна газдинства, предузетнике и правна лица, по основу
„Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години“.
2. ОПШТИ УСЛОВИ
Право на остваривање подстицајних средстава имају пољопривредни
произвођачи (комерцијална и некомерцијална пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица),  који испуњавају следеће опште услове:
1. Да пољопривредну производњу обављају на територији града Приједора;
2. Да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у Агенцији за
посредничке, информатичке и финансиjске услуге (АПИФ) као комерцијална или
некомерцијална газдинства- физичка лица, предузетници  и правна лица;
3. Да благовремено поднесу пријаву за подстицаје и
4. Да испуне услове Програма.
Рокови за подношење пријава утврђени су за сваку врсту пољопривредне производње посебно, са напоменом, да се пријаве поднесене након предвиђених рокова, неће узимати у разматрање од стране Комисије.
Испуњеност услова за остваривање подстицаја, по свакој појединачној
пријави, записнички, утврђује Комисија за подстицаје именована од стране градоначелника, приликом изласка на терен. Рок за излазак Комисије je најкасније
15-ог дана од дана пријема пријаве подносиоца.
За особе женског пола или лица до 40 година старости,  износ подстицајних средстава увећава се за 10% од предвиђеног износа подстицајних средстава, с тим да укупан износ подстицајних средстава за текућу годину не прелази
максималан износ који је предвиђен за физичка лица и предузетнике и правна
лица, осим за набавку стеоних јуница.
Уколико пријаву поднесе особа женског пола, до 40 година старости,
права на подстицаје остварује само по једном основу.
Пријаву у име једног домаћинства подноси само један његов члан. Право на одобравање средстава може остварити само један члан, у оквиру једног
домаћинства.
Максимална подстицајна средства, с обзиром на врсту подносиоца, за
текућу годину износе:
1. за газдинства ........................................................ 2.000,00 КМ,
2. за предузетнике и правна лица ........................... 4.000,00 КМ.
Подносилац пријаве, који оствари право на подстицајна средства, односно који испуни услове овог програма, дужан је најкасније до 15.12. текуће године Комисији, на прописаном обрасцу, доставити Извјештај о утрошку средстава.
У случају недостављања Извјештаја о утрошку средстава, подносиоцу пријаве
ће се блокирати сва права на подстицајна средства Градске управе Приједор,
најкраће до истека периода од двије године, рачунајући од дана комисијског прегледа производње. Извјештај о утрошку средстава не достављају подносиоци
пријава код којих је извршена субвенција улагања или по основу достављених
рачуна или по основу реализације програма Одсјека за пољопривреду.
3. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
3.1. Говедарство
А) Право на подстицајна средства за музне краве остварују пољопривредни произвођачи који производе млијеко, а посједују најмање 5 (пет) музних
крава, отељених у периоду од 01.01.2009. године до  31.12.2018. године.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Пасош за свако обиљежено грло на које се односи пријава;
• Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног  ветеринара;
• Доказ о преданим количинама млијека, из текуће године;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства .....................................................75,00 КМ за 1 музно грло,
II за предузетнике и правна лица......................100,00 КМ за 1 музно грло.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
Б) Право на подстицајна средства за узгој стеоних јуница остварују
пољопривредни произвођачи, који одгоје најмање 2 (два) женска грла у току
године, старости код прве оплодње од 14-20 мјесеци.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Пасош за свако обиљежено грло на које се односи пријава;
• Потврда о гравидности;
• Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног  ветеринара;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
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В) Право на подстицајна средства за узгој товне јунади, минималне
старости 6 мјесеци, на дан подношења пријаве, остварују пољопривредни произвођачи који утове најмање 4 (четири) грла у току године.  Подносиоци су дужни
поднијети пријаву у вријеме това.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Пасош за свако обиљежено грло, на које се односи пријава;
• Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног  ветеринара;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потвра  о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства ..........................................75,00 КМ за 1 товно грло и
II за предузетнике и правна лица ...........100,00 КМ за 1 товно грло.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
3.2. Овчарство
Право на подстицајна средства за узгој оваца остварују пољопривредни произвођачи, под условом да њихово основно стадо броји најмање 50 (педесет) грла оваца.
У моменту изласка Комисије, стадо оваца мора да буде на територији
града Приједора.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Потврда  надлежне ветеринарске службе о проведеним ветеринарским
мјерама из текуће године;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства износе 8,00 КМ за 1 овцу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
3.3. Свињарство
А) Право на подстицајна средства за узгој приплодних крмача и назимица остварују пољопривредни произвођачи чије основно стадо чини најмање 5
грла уматичених крмача и назимица (заједно), минималне старости грла 6 мјесеци на дан подношења пријаве.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Признаница надлежне ветеринарске службе о обиљежавању, са уписаним идентификационим бројевима;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства износе:
I. за газдинства...............50,00 КМ за 1 расплодну крмачу/назимицу и
II. за предузетнике и  правна лица.........100,00 КМ за 1 расплодну крмачу/назимицу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
Б) Право на подстицајна средства за тов свиња, имају пољопривредни
произвођачи који се баве производњом и продајом најмање 50 (педесет) товљеника годишње.  
Подносиоци су дужни поднијети пријаву у вријеме това, како би комисија
записнички констатовала производњу.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Признаница надлежне ветеринарске службе о обиљежавању, са уписаним идентификационим бројевима;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства................................................ 25,00 КМ  за 1 товну свињу и
II за предузетнике и  правна лица....................50,00 КМ   за 1 товну свињу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
3.4. Перадарство
Право на подстицајна средства за узгој кока носиља остварују произвођачи који посједују најмање 500 кока носиља у једном производном турнусу.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Рачун или овјерена копија рачуна, са фискалним рачуном о набавци
једнодневних кока носиља, издана на име купца/подносиоца пријаве;
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• Увјерење о здравственом стању једнодневних кока носилица;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда  о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 1,00 КМ по једној носилици.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
3.5. Пчеларство
Право на подстицајна средства за узгој пчела остварују корисници,
чланови удружења, који посједују најмање 50 кошница, односно пчелињих друштава и који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској.
Подстицај се остварује на основу пријаве удружења, уз коју се прилажу и:
• Списак пчелара корисника подстицаја са унесеним Јединственим
идентификационим бројем пчелињака, на обрасцу/спецификацији који се налази у прилогу овог програма;
• Изјава одговорног лица удружења, овјерена од стране удружења, о
укупном броју пчелињих друштава у власништву чланова удружења;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 4,00 КМ за једну кошницу/друштво.
Рок за подношење пријава је 31.08.2020. године.
3.6. Набавка стеоних јуница
У сарадњи са заинтересованим мљекарама, које откупљују млијеко са
територије града Приједора, извршиће се набавка 30 стеоних јуница за произвођаче, кооперанте мљекара, који имају намјеру повећати обим производње, а
који посједују музна грла отељенa у периоду  од 01.01.2009. године до 31.12.2018.
године.
Град Приједор и кооперант ће учествовати у суфинансирању набавке
стеоних јуница у омјеру 50% : 50% од набавне цијене грла.
Сва права и обавезе  између мљекаре, кооперанта и Града биће дефинисани
уговорима.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Пасош за свако обиљежено грло у власништву;
• Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног  ветеринара;
• Доказ да је подносилац пријаве кооперант мљекаре или изјава да ће
бити кооперант;
• Потврда  о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
Предност у реализацији набавке стеоних јуница ће имати произвођачи
који посједују мањи број грла. Испуњавање услова који се односи на укупан број
грла, утврђиваће се и на основу документације приложене претходних година за
кориснике који су остварили подстицаје из области пољопривреде.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објаве Јавног позива.
3.7. Подстицање производње гљива
Право на подстицајна средства за произведене и продате гљиве остварују пољопривредни произвођачи, који у текућој години организују производњу
од најмање 500 килограма гљива, ради даље продаје откупљивачима.
Пријава за подстицајна средства се подноси једном у току године, а у
обзир се узимају све настале фактуре за испоручени  производ, настале у 2020.
години.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Фактура за испоручени производ, потписана и овјерена од откупљивача;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 5% од вриједности укупног новчаног износа испорученог производа.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
4. ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА НА ОТВОРЕНОМ ПОЉУ
Право на подстицајна средства за производњу поврћа на отвореном
пољу, остварују пољопривредни произвођачи који обављају производњу једне
повртларске културе на минималној површини од:
• 0,3 ха  или
• 0,1 ха - за производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп поврћа;
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Уговор о пословно-техничкој сарадњи са откупљивачем (за произвођаче који пласирају производе познатом прерађивачу/откупљивачу);
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће
године, осим за произвођаче који имају производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп поврћа;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства.............................................100,00 КМ за 0,1 ха површине,
II за предузетнике и правна лица.............150,00 КМ за 0,1 ха површине и
III за производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп поврћа............................................ 200,00 КМ за 0,1 ха површине.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године
5. ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПШЕНИЦЕ
Право на подстицајна средства остварују пољопривредни произвођачи
за меркантилну пшеницу, чија сјетва је обављена у току јесени 2020. године, на
минималној сјетвеној површини од 0,5 ха.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Рачун или овјерена копија рачуна (фактура и фискални рачун) о купљеном сјемену, издана на име купца/подносиоца пријаве;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
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Подстицајна средства за све подносиоце пријава износе 50% вриједности од износа рачуна за купљено сјеме пшенице.
Рок за подношење пријава је 30.11.2020. године.
6. УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Право на подстицајна средства остварују подносиоци пријава, који обављају интензивну производњу воћа на минималној површини од:
• 1,0 ха интензивног засада једне воћне врсте јабучастог или коштичавог
воћа,  старијег од 2 године;
• 0,5 ха интензивног засада једне воћне врсте језграстог воћа, старијег
од 2 године;
• 0,1  ха интензивног засада једне воћне врсте јагодичастог и бобичастог
воћа, те винове лозе, старијег од 1 године.
Минималан број стабала/садница/чокота воћа по хектару површине, неопходан за испуњавање услова за подстицајна средства:
• јагода...................... 30.000 ком/ха,
• малина................... 10.000 ком/ха,
• винова лоза............. 3.000 ком/ха,
• купина...................... 2.000 ком/ха,
• бобичасто воће....... 2.000 ком/ха,
• јабука....................... 1.000 ком/ха,
• крушка...................... 1.000 ком/ха,
• шљива........................  800 ком/ха,
• вишња......................... 800 ком/ха,
• љешник........................500 ком/ха,
• орах..............................120 ком/ха.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства за све подносиоце пријава износе:
I за засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа...........400,00 КМ/ха и
II за засаде јагодичастог и бобичастог воћа и винову лозу.........150,00
КМ/дунуму.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
7. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Право на подстицајна средства остварују пољопривредни произвођачи
који имају засновану  континуирану производњу поврћа, цвијећа, садног материјала цвијећа и јагода у заштићеном простору, на минималној  производној површини од 300  м².
Подстицај искључује производњу садног материјала поврћа.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Рачун или овјерена копија рачуна, са фискалним рачуном, о набавци сјеменског или садног материјала, издана на име купца/подносиоца пријаве,
осим за производњу  јагода;
• Рјешење о регистрованој дјелатности за предузетнике;
• Рјешење о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица;
•Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за физичка лица..................................................1,50 КМ /м2 пластеника и
II за предузетнике и правна лица......................2,50 КМ за м2  пластеника.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
8. РЕГРЕС ЗА ОБНОВУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Право на подстицаје остварују пољопривредни произвођачи који су у
периоду од 01.09.2019. године до 30.09.2020. године, личним средствима извршили куповину нове механизације, прикључака и опреме за прераду пољопривредних производа, пчеларске опреме и кошница.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
• Рачун или овјерена копија рачуна (фактура и фискални рачун) издана
на име купца/подносиоца пријаве;
• Саобраћајна дозвола за пољопривредне машине које подлијежу регистрацији;
• Изјава подносиоца пријаве да пољопривредну машину неће отуђити у
периоду од 3 године;
• Рјешење о регистрованој дјелатности;
• Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
• Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 30 % од вриједности купљене механизације и опреме.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
9. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Пријава за остваривање подстицајних средстава се подноси искључиво/само од стране носиоца газдинства, у шалтер сали Градске управе Приједор.
Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као и доказ о
уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.
Електронска верзија пријаве је доступна на www.prijedorgrad.org.
Штампана верзија пријаве доступна је на инфо-пулту Градске управе Приједор.
За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити
Одјељењу за привреду и пољопривреду или на бројеве телефона 052/211-200,  
052/211-400, 052/245-143 и 052/245-194.
Број: 02-40-3121/20                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:  31.07.2020. године                                                        Миленко Ђаковић                                                                                                 

31. јул 2020.

13.

Читуље

Огласи
Дана 2.8.2020. навршава се 20 година
откако нас је прерано напустила наша
драга

У суботу 1.8.2020. године, обиљежићемо
четрдесетодневни помен за нашу драгу

МИЛКА КАЧАВЕНДА
(1955 - 2000)
Тугу вријеме не може да избрише, увијек
си у нашим мислима и срцима и поносно чувамо успомену на
тебе. Твоја породица: супруг Раде, кћерка Марина, син Милан,
унучад: Стефан, Лука и Милица и снаха Биљана
13819

РАТКО ЛАТИНОВИЋ
(1958 - 2020)
Дана 4.8.2020. навршава се четрдесет
тужних дана како ниси са нама. Увијек си
био јак, најјачи и као такав заувијек ћеш
остати у нашим мислима и срцима, јер
они који се воле, никада не умиру. С тугом и болом твоји: супруга Љиља, кћерке Јелена и Биљана, зет Дарко и унука Калина

13818

ЉУБУ (рођ. Стојаковић)
ДАНИЧИЋ

Тужно сјећање на драгу
супругу, мајку, бабу и
ташту

Помен ће бити у 11,00 часова на мјесном гробљу
у Доњим Орловцима.

(24.8.1954 - 6.8.1988)

Захвална породица

Мирко, Татјана, Биљана,
Никола,
Наталија
и
Светислав

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ

13831

НАДУ ЗОРИЋ

13825

Дана 2.8.2020.
навршава се осам
година од смрти нашег
драгог супруга, оца и
дједе

ЈАНКА ВУКИЋА
(1949 - 2012)

БРАНИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ

Успомену на тебе и твоју доброту, са љубављу
и поштовањем, чува твоја породица: супруга
Нада, син Далибор и кћерка Далиборка с
породицом
13822

14.

Дана 4.8.2020. навршавају се четири
тужне године откад нија са нама наш
драги

31. јул 2020.

Никад те неће заборавити твоји
најмилији. Док живимо ми, живјећеш
и ти.
Супруга Милка, синови Ранко и
Драган, кћерка Рајка, зет, снаје и
унучад
13824

“Козарски вјесник”

Читуље

Читуље

Дана 28.7.2020. у 69. години живота преминула
је наша драга и вољена

Дана 25.7.2020. напустио нас
је наш мали анђео и оставио
празнину у нашим срцима

МИЛИЦА
ЈЕЛИЧИЋ

(2.3.2016 - 25.7.2020)

ИВАНКА (Маторе) ЗАВИШИЋ НЕНА
Ожалошћени: синови Стојан, Жељко, Младен
и Миленко са породицама.
13829

Кад нам одлази неко драг, не боли
само бол, боли све друго. Боли
што заувијек нестаје и што га више
нигдје неће бити. Боли сазнање
да никада више неће моћи да се
радује, да се смије, машта, трчи,
плаче, воли. Боли све оно што је
могао да уради, а није. Боли све
оно што је тек требало да прође, а није. Боли прољеће, боли сунце,
боли море, боли небо, боли киша. Боли све оно што живи без њега,
боли читав свијет ...
Кад нам одлази неко драг, одлазимо и ми заједно с њим. Један дио
нас, онај најљепши.
Анђеле наш, почивај у миру.
Твоје породице Јеличић и Топић
13832
Тужно сјећање на нашег драгог сина

Тужно сјећање на сина, брата, ујака и
шуру

Дана 30.7.2020. навршавају се три
тужне године од смрти драгог и
вољеног

ДРАГАНА (Ранка) САВИЋА
(30.7.1992 - 30.7.2020)
Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће
трајати.
Твоји: отац, мајка, сестра, зет и сестричине
13823
Тужно сјећање на нашег драгог

ДРАГАНА СТИЈЕПИЋА
(1972 - 1992)
Из Буснова

ДРАГОМИРА
РАДОВАНЧЕВИЋА
(4.8.1992 - 4.2.2020)
Никад заборављен.
Његова породица

13814

Дана 2.8.2020.
навршава се тужна
година дана од
упокојења драгог
супруга, оца и дједа

Дана 2.8.2020.
навршава се година
дана од смрти мога
брата

СРЕТКА
(Петар)
БАНОВИЋА

СРЕТКА
БАНОВИЋА

Ожалошћени: супруга Марија, синови Петар,
Предраг и Ненад са породицама
13833
In memoriam

Посљедњи поздрав
драгој

Сине наш вољени, године које су
прошле, нису умањиле бол и тугу
твојим одласком. Био си примјер
доброте, поштовања, по томе ћемо те
памтити и од заборава чувати. Нека
те анђели чувају. Пуно те воле и носе
у срцу: мама Мара и тата Свето 13813
Тужно сјећање на стрица

Вријеме неће никад избрисати успомене на
тебе. Вјечно ћу те вољети и спомињати.
Твој брат Мићо са породицом

СРЕТКА
БАНОВИЋА
С поштовањем,
Жењко и Дијана

13816

(01.08.1995 - 01.08.2020)
Твоји: Немања, Никола
и Рајка
13830

“Козарски вјесник”

Твоја супруга Милица
13817

Дана 3.8.2020. је пуних
осам година како није
са нама наш дјечак

ИВАН КЕСАР
(07.07.2006 03.08.2012)
Заувијек у нашим срцима.
Брат Вук са мамом и татом
13828

Дана 25.7.2020. у 81. години живота
преминула је наша драга

ИВАН КЕСАР

МИРЈАНИ
Од породице Хенић

Вријеме које је прошло, није
умањило моју тугу и бол за тобом.

13826

МИРЈАНА ДЕСПОТ
ЗЛАТИБОР ЗЛАЈА
РАУШ

ОСТОЈЕ ТОДОРАНА

Остаћеш и живјети вјечно у нашим срцима и нека те анђели чувају.
Твоји: синови Давор и Мирослав, унук Андреј и остала родбина
13827

13827

31. јул 2020.

Анђеле наш мили, срећо непрежаљена.
Осам година је прошло откако живимо без
твог лијепог осмијеха.
Вољећемо те заувијек.
Твоји: мама, тата, брат и баба Драгиња
13828

15.

Огласи / Спорт

Честитке

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Građanima Prijedora
islamske vjeroispovijesti
čestitam praznik
Kurban - bajram
Gradonačelnik
Milenko Đaković

Građanima Prijedora islamske
vjeroispovijesti čestitam
Kurban - bajram
Bajram Šerif Mubarek Olsun
Predsjednik Skupštine
Ajdin Mešić

Građanima Prijedora islamske
vjeroispovijesti sretan Kurban - bajram

АК „Приједор“

ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА
УДОВИЧИЋЕВУ И ДЕШИЋЕВУ

„ТОПЛАНА“ а.д. Приједор

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
АКЦИЈА ОТКУПА ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ
Управа „Топлана“ а.д. Приједор одлучила је да проведе Акцију откупа дуга
уз погодности
АКЦИЈА - ОТКУП ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ,
проводи се од 01.07.2020. године.
АКЦИЈА - ОТКУП ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ проводи се под сљедећим условима:
1. Корисницима који једнократно уплате цјелокупан износ главног
дуга са стањем на дан 31.12.2019. године, отписује се 100% износа обрачунате и задужене затезне камате,
2. Корисници који су утужени, да би остварили погодност коју пружа акција, дужни су уплатити уз главни дуг и износ судских трошкова за
године за које су утужени.

Нa нeдaвнoм Првeнству
Бoснe и Хeрцeгoвине у
aтлeтици зa стaриje пиoнирe и пиoниркe учeствoвaла су чeтири тaкмичaрa Aтлeтскoг клубa
“Приjeдoр”. Приjeдoрскe
aтлeтичaркe oствaрилe
су дoбрe рeзултaтe, будући дa je у Сaрajeву нaступилo 300 тaкмичaрa
из 29 клубoвa. Нajбoљи
плaсмaн имaлa je Aнастaсиja Удoвичић, кoja je

БК “Кoзaрa“:

ЛУКИЋ ДРУГИ, СTУПAР
TРEЋИ НA MAРATOНУ

3. Корисник услуге који уплати авансно наредну сезону гријања закључно до 15.10. текуће године остварује попуст на авансну уплату од 10%.
4. Корисник услуге даљинског гријања који редовно плаћа мјесечно
задужење до 25. у текућем мјесецу за претходни мјесец остварује 5% бонуса.
Позивамо све кориснике услуге гријања пословних простора и
стамбених јединица да искористе погодности АКЦИЈЕ ОТКУПА ДУГА и измире своје дуговање према Топлани.
УПРАВА
„ТОПЛАНА“ а.д. ПРИЈЕДОР

фeнoмeнaлнo истрчaлa
600 мeтaрa и билa нajбржa мeђу 22 aтлeтичaркe.
Сaрa Дeшић пoбиjeдилa
је у трци нa 1.500 мeтaра,
дoк је у истoj трци Нeвeнa
Шeвa зaузeлa чeтвртo
мjeстo, a Бojaнa Дeшић
пeту пoзициjу. Прeд aтлeтичaримa “Приjeдoрa”
je Сeниoрскo првeнствo
БиХ, кoje ћe сe oдржaти
8. и 9. aвгустa.

за
едаље
Нове м е бициклисте
рск
приједо

Бициклисти „Кoзaрe“
Синишa Лукић и Дaмjaн
Ступaр нaступили су
нa „XCM Херцеговина 2020“, мaрaтoну у
брдскoм бициклизму,
гдje су oствaрили oдличнe рeзултaтe. Лукић je трку зaвршиo
нa другoм мjeсту, дoк
je Ступaр биo трeћи.
Oвим су двa млaдa
Приjeдoрчaнинa, нaкoн
двиje мeдaљe нa Др-

жaвнoм
првeнству,
пoтврдила свoj квaлитeт. Tркa je вoжeнa
у Пaрку прирoдe Блидињe, a бoдoвaнa je
зa Држaвнo првeнствo
Бoснe и Хeрцeгoвинe у
мaрaтoну. Oргaнизaтoр
je Бициклистички клуб
“Moстaр” у сaрaдњи сa
удружeњимa “Хeрцeгoвинa Бајк” и “Хeрцeгoвинa Аутдoр”.

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.

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари 234-271, 234-701,
234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863,
техничка припрема 243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор
Издаје: Информативно-пословни центар “Козарски вјесник” Приједор
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код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993. Цијена примјерка одштампана на “глави” Листа
Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и
године.
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